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RESUMO 

 

 

Devido ao crescente desenvolvimento econômico brasileiro e investimentos em infraestrutura, 

espera-se um aumento da produção de rejeitos industriais. Por outro lado, a demanda por 

insumos na construção civil é muito expressiva, sendo a construção de estradas é responsável 

por um terço desta demanda. As atividades de mineração geram uma quantidade significativa 

de estéreis e rejeitos, subprodutos inerentes ao processo de lavra e beneficiamento do minério, 

os quais exibem características mineralógicas, geotécnicas e físico-químicas variáveis em 

função do tipo de minério e do próprio processo de beneficiamento. Essa situação tem sido 

fonte de preocupação em todo o Brasil, principalmente na região do chamado Quadrilátero 

Ferrífero, em função de questões ambientais, econômicas e até sociais. Portanto, tornam-se 

viáveis o uso de técnicas e materiais alternativos, diante da escassez de recursos financeiros 

para aplicação nos mais diversos setores da economia e da necessidade de proteção ambiental. 

O rejeito arenoso estudado foi coletado no município de Mariana - MG, fruto do 

beneficiamento do minério de ferro da empresa Samarco S.A Nesta pesquisa, o objetivo 

principal foi avaliar a possibilidade de reaproveitar o rejeito de minério de ferro na construção 

de camadas estruturais de pavimentos com baixo volume de tráfego, em associação com dois 

solos: residual de filito e argiloso laterítico. Essas misturas foram avaliadas à luz das 

propriedades de interesse da engenharia rodoviária para determinar a viabilidade de seus 

empregos em camadas de pavimentos. As misturas analisadas com o solo residual de filito 

foram preparadas com adições de 20, 40 e 50% do rejeito, em massa, enquanto o solo argiloso 

laterítico com adições de 20 e 40% do material.  O programa experimental envolveu estudos 

de caracterização física, química e mineralógica do rejeito e dos solos naturais. 

Adicionalmente, foram realizados ensaios de qualidade ambiental do rejeito, o qual foi 

classificado como Classe II B (inerte e não perigoso), assim como investigações geotécnicas 

por meio da metodologia MCT tradicional e expedita com os solos puros e misturas, 

respectivamente. A etapa de avaliação do comportamento mecânico envolveu os ensaios de 

compactação, índice de suporte Califórnia e módulo de resiliência. Com base nos resultados 

obtidos com os ensaios supracitados, pôde-se concluir, em linhas gerais, que a utilização do 

rejeito arenoso em camadas inferiores de pavimentos asfálticos é viável, pois as misturas 

contendo este rejeito apresentaram propriedades mecânicas de interesse à pavimentação, 

proporcionando a minimização dos problemas ambientais das atividades de mineração. 
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ABSTRACT 

 

 

Due to the growing Brazilian economic development and infrastructure investments, it is 

expected an increase in production of industrial waste. On the other hand, the demand for 

inputs in construction is very significant being road construction is responsible for a third of 

this demand. Mining activities generate a significant amount of sterile and waste, by-products 

inherent in the mining and processing the ore process, which exhibit mineralogical, 

geotechnical and physical-chemical variables depending on the type of ore and beneficiation 

process itself. This situation has been a source of concern throughout Brazil, especially in the 

so-called Iron Quadrangle region in terms of environmental, economic and even social. 

Therefore, it becomes viable the use of techniques and alternative materials, given the scarcity 

of financial resources for investment in various sectors of the economy and the need for 

environmental protection. The sandy tailings studied was collected in the municipality of 

Mariana - MG, processing the fruit of iron ore from Samarco S.A. In this research, the main 

objective was to evaluate the possibility of reusing the waste of iron ore in the construction of 

structural layers of pavements low volume of traffic, in combination with two soils: residual 

phyllite clay and laterite. These mixtures were evaluated according to the properties of 

interest for highway engineering to determine the feasibility of their jobs in floor layers. The 

mixtures analyzed with residual soil phyllite were prepared with additions of 20, 40 and 50% 

of the waste by weight, while the laterite clay soil with additions of 20 and 40% of the 

material. The experimental program involved studies of physical, chemical and mineralogical 

of the waste and natural soil. Additionally, environmental quality reject tests were performed, 

which was rated as Class II B (inert, non-hazardous) and geotechnical investigations by the 

traditional MCT methodology and expeditiously and to the pure soil mixtures, respectively. 

The evaluation step involved the mechanical behavior of the compression test, California 

bearing ratio and modulus of resilience. Based on the results of the above tests, it can be 

concluded, in general, that the use of sandy waste in lower layers of asphalt pavements is 

feasible because the mixtures containing this waste had mechanical properties of interest for 

paving, providing minimize the environmental problems of mining activities. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

No Brasil, as rodovias apresentam um papel vital para o escoamento da produção agrícola 

e industrial, sendo, muitas vezes, a única opção para o transporte de mercadorias entre os 

centros produtores e consumidores, assim como até os portos e aeroportos. Constata-se que o 

sistema logístico de escoamento da produção no país, assim como a circulação de pessoas, é 

fortemente dependente do modal rodoviário, na qual 61,1% das cargas e 96% dos passageiros 

são transportados por rodovias (CNT, 2012), conforme pode ser observado através da 

distribuição da matriz de transportes utilizada na pesquisa da CNT - Confederação Nacional 

do Transporte. 

A construção civil vem sendo responsável pelo consumo de grande parte dos recursos 

naturais, transformando em produtos e estruturas, nas quais estas transformações geram 

resíduos. No Brasil, muitas das vezes, é notório o não acompanhamento dos avanços em 

tecnologias e métodos utilizados para a produção com o aproveitamento da matéria prima, 

ocasionando um grande problema para gestão de descartes.  

Os resíduos são materiais que resultam de várias atividades, sendo as principais: 

industriais, mineração, agricultura e habitação. Pesquisas em todo o mundo vêm sendo 

desenvolvidas, com o objetivo de reduzir o descarte dos resíduos, uma vez que essa 

preocupação traz ganhos significativos quando se trata do custo-benefício, pois novas áreas e 

aterros onde são dispostos estes rejeitos estão cada vez mais difíceis de viabilizar, aliado a 

toda uma estrutura de proteção que viabilize a minimização ou descontaminação do meio 

ambiente (PEREIRA, 2012). 

Pesquisar e gerar um novo uso para os rejeitos em geral é a alternativa mais viável, visto 

que os fatores de custos com transporte e armazenamento serão atenuados e o principal ganho 

é com a preservação do meio ambiente. 

Neste sentido, vários pesquisadores vêm trabalhando em suas pesquisas com o objetivo 

de incorporar resíduos na construção civil e na pavimentação, sendo comum para este último 

caso, a adição de rejeitos na forma de fíler em concreto asfáltico e camadas de base e sub-

base. 
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O emprego de resíduos na pavimentação é vantajoso no sentido de poupar recursos 

naturais e matérias-primas, unindo a economia com o descarte adequado e o benefício da 

obra, visto a grande quantidade de recursos utilizados. 

A utilização de rejeitos deve ser concebido após ensaios que comprovem sua viabilidade 

quanto às propriedades de engenharia, tais como: resistência, durabilidade, impacto ambiental 

gerado com o seu uso, dentre outros estudos (PEREIRA, 2012). 

 

1.2  OBJETIVO  

 

1.2.1  OBJETIVO GERAL  

 

Esta pesquisa tem como propósito o estudo da viabilidade técnica do emprego de 

misturas de solos com rejeitos arenosos oriundos do beneficiamento de minério de ferro, 

visando seu emprego em camadas estruturais de pavimentos rodoviários. 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

– Apresentar um material ecologicamente alternativo para ser usado na 

pavimentação regional, tendo em vista a escassez de jazidas de materiais naturais 

na região que dispõe de licenciamento ambiental para exploração; 

– Propor uma alternativa de uso para o grande volume de rejeitos produzido pela 

empresa mineradora, visando a redução do volume das pilhas de rejeito com a 

consequente redução de possíveis impactos ambientais provocados pela atividade 

de mineração; 

– Proceder a uma caracterização geotécnica do rejeito de minério de ferro e de dois 

solos: residual de filito e argiloso laterítico; 

– Efetuar a caracterização mineralógica e química dos solos; 

– Avaliar o comportamento mecânico de misturas (solos + rejeito) efetuando os 

ensaios de Compactação, Índice de Suporte Califórnia - CBR e Triaxial de Cargas 

Repetidas; 

– Análise e comparação do comportamento mecânico das misturas (solos+rejeito) 

tendo como propósito verificar a viabilidade técnica da utilização em camadas 

estruturais de pavimentos rodoviários; 
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– Realizar o dimensionamento de um pavimento típico, com o objetivo de comparar 

os materiais estudados mediante análises mecanística-empíricas. 

 

1.3  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Devido ao crescente desenvolvimento econômico brasileiro e investimentos em 

infraestrutura, espera-se um aumento da produção de rejeitos industriais. Por outro lado, a 

demanda por insumos na construção civil é muito expressiva, onde, a construção de estradas é 

responsável por um terço desta demanda. 

As atividades de mineração geram uma quantidade significativa de estéreis e rejeitos, 

subprodutos inerentes ao processo de lavra e beneficiamento do minério, sendo que a 

disposição destes materiais afeta de forma qualitativa e quantitativa o meio ambiente. 

Tornam-se viáveis o uso de técnicas e materiais alternativos, diante da escassez de 

recursos financeiros para aplicação nos mais diversos setores da economia, e da necessidade 

de proteção ambiental. 

Ademais, a engenharia rodoviária tem sido alvo de grandes projetos de pesquisas que 

apontam a viabilidade técnica do uso de agregados reciclados e de rejeitos, podendo ser 

oriundos da construção civil, indústria siderúrgica, mineração, entre outros.  

Portanto, torna-se especialmente interessante o desenvolvimento de pesquisas que 

atendam aos aspectos supracitados. 

 

1.4  ESCOPO DO TRABALHO 

 

O presente estudo encontra-se estruturado em 5 capítulos: 

O capítulo 1 traz uma introdução sobre o tema abordado nesta pesquisa e objetivos, bem 

como a estrutura do trabalho aqui apresentado. 

O capítulo 2 aborda uma revisão bibliográfica sobre o cenário brasileiro de mineração, 

descrição dos processos envolvidos na obtenção do rejeito de minério de ferro, bem como os 

seus impactos ambientais. Sucintamente são expostos os conceitos básicos sobre 

pavimentação e estabilização de solos. São relatadas ainda pesquisas nacionais já realizadas e 

práticas de sucesso, indicando a potencialidade do uso deste material em pavimentação. 

O capítulo 3 trata da descrição dos materiais utilizados e a metodologia empregada para a 

realização dos ensaios de laboratório.  
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O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos no trabalho e são tecidos alguns comentários 

sobre os mesmos. Neste capítulo ainda é abordado uma análise mecanicista de um pavimento 

típico. 

O capítulo 5 traz as conclusões obtidas a partir da análise dos resultados laboratoriais e 

recomendações para futuros trabalhos.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

Antes de iniciar o processo de estudo de viabilidade técnica da utilização de rejeitos de 

mineração para fins de pavimentação, faz-se necessário a apresentação dos principais 

conceitos e métodos disponíveis para fundamentação teórica. 

Sendo assim, serão apresentados o panorama do mercado de mineração brasileiro e suas 

principais características, as reservas, produção interna e exportação do minério de ferro, a 

geração de rejeitos de mineração e seus processos envolventes e, por conseguinte, os impactos 

ambientais relacionados. Também serão citados alguns estudos nacionais do uso de agregados 

reciclados em pavimentos rodoviários, conceitos relacionados a pavimentação e, por fim, uma 

breve revisão sobre estabilização físico-química de solos. 

 

2.1  CARACTERÍSTICAS DO MERCADO DE MINERAÇÃO: CENÁRIO NACIONAL 

 

A indústria mineral brasileira tem registrado, ao longo da última década, um crescimento 

vigoroso em consequência das profundas mudanças socioeconômicas e de infraestrutura que o 

país tem vivenciado, desempenhando um expressivo pilar na economia brasileira.  

Associada a essa situação, o empreendimento mineral é intensivo em capital e 

demandante de mão-de-obra altamente qualificada. De acordo com os estudos feitos pela 

Secretaria Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral – SGM, do Ministério 

de Minas e Energia - MME, o setor mineral empregou, em 2011, cerca de 2,2 milhões de 

trabalhadores diretos, desconsiderando as vagas geradas nas áreas de prospecção e 

planejamento, pesquisa e a mão de obra ocupada nos garimpos (IBRAM, 2012). 

Vale ressaltar que é uma indústria extrativa mineral bastante diversificada, onde estão 

sendo explotados pelo menos 55 minerais, cada qual com uma dinâmica de mercado 

específica, singular (DNPM, 2007). 

Conforme relatado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, foi 

registrado o número de 8.870 mineradoras em 2011, compreendendo tanto o Regime de 

Concessão de Lavra quanto o Regime de Licenciamento. A Figura 2.1 ilustra a distribuição do 

quantitativo das mineradoras por região no Brasil. 
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FIG. 2.1  Companhias mineradoras no Brasil por região. 

Fonte: DNPM, 2012. 

 

O que vem impulsionando o crescimento de indústrias mineradoras é, principalmente, 

o desenvolvimento de países emergentes, cujas áreas territoriais são expressivas, apresentando 

alta densidade demográfica e alto PIB, como exemplo o Brasil, Rússia, Índia e China, os 

quais, coincidentemente, são de grande importância para a mineração mundial. 

A partir da Figura 2.2, verifica-se geograficamente os principais grupos de depósitos 

minerais do país, os quais refletem elevada potencialidade de extração. Nesse conjunto 

diversificado de minas destaca-se as de classe mundial de nióbio em Araxá - MG, minério de 

ferro no Quadrilátero Ferrífero - MG e Carajás - PA, bauxita em Oriximiná - PA caulim em 

Barcarena e Ipixuna do Pará - PA, grafita em Pedra Azul - MG e magnesita em Brumado – 

BA. 
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FIG. 2.2  Principais regiões com depósitos minerais. 

Fonte: IBRAM, 2012. 

 

Desde o ano de 2000, o aumento da demanda por minerais incentivou a produção mineral 

brasileira, principalmente pelo elevado índice de crescimento mundial, apresentando um 

crescimento significativo em uma década. 

Com o processo de urbanização e o fortalecimento das economias mundiais (ver Figura 

2.3), estima-se um crescimento da produção mineral no país (que para o ano de 2012 foi de 

US$ 51 bilhões) entre 2% a 5% ao ano durante os próximos dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

FIG 2.3  Evolução do valor da produção mineral brasileira (em bilhões de dólares). 

Fonte: IBRAM, 2012. 

 

No ano de 2012, a arrecadação da CFEM, conhecida também como royalty da mineração, 

alcançou novo recorde de R$ 1,832 bilhão. Em 2011 gerou um valor significativo com R$ 

1,540 bilhão, sendo que, em relação ao ano de 2010 ocorreu um aumento de 

aproximadamente 42,8% (R$ 1,078 bilhão). 

Os recursos da CFEM são distribuídos da seguinte forma: 

– 12% para a União (DNPM 9,8%, IBAMA 0,2%, MCT/FNDCT 2%); 

– 23% para o Estado onde for extraída a substância mineral; 

– 65% para o município produtor. 

Segundo o levantamento de dados realizados pela CFEM - Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais, os maiores estados produtores de minérios em 2012, 

foram: Minas Gerais - 53,2%, Pará - 28,6%, Goiás - 4,1%, São Paulo - 2,8%, Bahia - 2,0% e 

outros - 9,3%. 
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2.1.1  RESERVAS E PRODUÇÃO INTERNA DE MINÉRIO DE FERRO 

 

Segundo a UNCTAD (Conferência das Nações Unidas Para o Comércio e o 

Desenvolvimento) - e U.S. Geological Survey, o Brasil foi considerado o segundo maior 

produtor de minério de ferro do mundo, cuja reserva foi de aproximadamente 11% do saldo 

das reservas mundiais (IBRAM, 2012) 

 

TAB. 2.1  Classificação da produção e das reservas minerais brasileiras no mundo. 

 

Fonte: IBRAM, 2012. 

 

Como pode ser visto na Tabela 2.1, o Brasil detém um dos maiores patrimônios 

minerais e é um dos maiores produtores e exportadores de minérios do mundo, sendo o 

primeiro maior produtor de nióbio (utilizado na produção do aço e chips) e o segundo maior 

produtor de minério de ferro, manganês e tantalita do mundo. 

De acordo com essas fontes, os três principais produtores foram a China, Brasil e a 

Austrália, com suas produções, respectivamente, na ordem de 1,33 bilhão de toneladas, 480 

milhões e 390 milhões de toneladas. Contudo, ao se considerar o teor médio do minério de 

ferro chinês, a sua produção pode ser considerada de 380 milhões de toneladas, 

comparativamente com o minério de ferro da Austrália e do Brasil. 

As reservas medidas e indicadas de minério de ferro no Brasil alcançaram 29 bilhões 

de toneladas, posicionando o país em quinto lugar em relação às reservas mundiais, que de 

180 bilhões de toneladas.  
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Contudo, considerando-se as reservas em termos de ferro contido no minério, o Brasil 

toma uma posição de destaque no cenário mineralógico internacional. Fato este justificado 

pelo alto teor encontrado nos minérios Hematita (60% de ferro), sendo predominante no Pará, 

e Itabirito (50%) de Ferro, predominante no estado de Minas Gerais. 

Em 2012, os principais estados produtores no Brasil foram: MG (67%), PA (29,3%) e 

outros (3,7%). 

Conforme ilustrado na Tabela 2.2, as empresas que se destacaram nesse cenário como as 

maiores empresas produtoras de minério de ferro no Brasil foram:  

– Vale com 84,52%; 

– CSN com 5,45%; 

– Samarco com 6,29%; 

– MMX com 2,03%,  

– Usiminas com 1,71%.  

 

TAB. 2.2  Estimativa da produção de minério de ferro.

 

Fonte: IBRAM, 2012. 
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2.1.2  IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO 

 

Conforme relatado pelo IBRAM (2012), muito embora a atividade mineral tenha sofrido 

redução em suas expectativas em razão da crise internacional, o mercado mundial tende a 

manter dependência das exportações de minério de ferro australiana e brasileira pelo menos 

até final de 2015. Tais países possuem uma participação de mercado, também chamado de 

market share, de 70 - 72%.  

No entanto, há uma contribuição acentuada de novos projetos no médio prazo, o que irá 

influenciar a curva de oferta e demanda do minério de ferro entregue, principalmente, à 

China.  

A China representa a maior porcentagem de participação na produção mundial de aço 

bruto, tornando-se a principal consumidora de minério de ferro do mundo. Além disso, o 

custo de produção do minério de ferro Chinês é muito elevado, o que não é acompanhado 

pelo seu teor que é relativamente baixo, por volta de 33%. 

De acordo com a Figura 2.4, os principais países de destino do minério de ferro em 2011 

foram: China (45,78%), Japão (9,71%), Coréia do Sul (4,97%) e Países Baixos.  

 

 

FIG. 2.4  Principais países compradores do minério de ferro. 

Fonte: IBRAM, 2012. 

 

A Tabela 2.3 ilustra nos últimos anos os principais produtos brasileiros que foram 

exportados, a destacar o minério de ferro, ouro, nióbio e cobre, assim como, os produtos 
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importados, sendo os mais significativos o carvão mineral e o cloreto de potássio. Com 

relação à importação de minério de ferro do Brasil, não houve valores expressos. 

Percebe-se que, em 2012, houve uma queda de 25,89% na exportação de minério de 

ferro, em comparação ao ano de 2011. Tal situação foi provocada pela redução da taxa de 

crescimento da China, em consequência de medidas políticas monetárias para diminuição da 

inflação, assim como, reestruturação do setor siderúrgico. 

Contudo, apesar de enfraquecida, a demanda chinesa continua em patamar elevado. 

Sendo assim, as expectativas seguem positivas para os anos posteriores.  

 

TAB. 2.3  Principais produtos exportados e importados (US$ 1.000.000). 

 

Fonte: IBRAM, 2012. 

 

Percebe-se que o cenário brasileiro é destaque mundial, no que se refere à exportação de 

minerais. Todavia, o país ainda é dependente de alguns minerais considerados estratégicos 
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para a economia. Como exemplo, o Brasil importa 91% do potássio e 51% do fosfato 

necessários, ambos essenciais para a indústria de fertilizantes.  

A receita bruta, em dólares norte-americanos, em 2011, proveniente das exportações 

brasileiras de minério de ferro, atingiu US$ 41,8 bilhões, sendo este valor superior ao 

realizado em 2010, que alcançou US$ 28,9 bilhões. 

A partir da Figura 2.5, verifica-se o crescimento nas exportações brasileiras de minério de 

ferro, alcançando os seguintes níveis: 

 

 

FIG. 2.5  Exportações brasileiras do minério de Ferro. 

Fonte: IBRAM, 2012. 
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Conforme é observado na figura anterior, a tendência de crescimento das exportações 

iniciou-se em 2001 e permaneceu até o ano de 2008, sofrendo uma redução de quase 20% em 

2009 (UNCTADE, 2010). Essa retração foi em consequência da crise financeira internacional, 

e pode ser explicada em função da depreciação dos preços internacionais de commodities 

minerais e agrícolas e a uma queda da demanda por bens. Além do mais, essa retração pôde 

ser observada em quase todos os setores da economia. 

 

2.2  GERAÇÃO DO REJEITO DE MINERAÇÃO DE FERRO 

 

As descrições dos minerais de ferro e suas propriedades são apresentadas neste capítulo, 

visto que essas informações são fundamentais para a caracterização do minério de ferro. 

 

2.2.1  MINERALOGIA DO MINÉRIO DE FERRO 

 

Inicialmente, é relevante estabelecer a distinção entre mineral e minério. De acordo com 

Lins e Luz (2004), mineral é todo corpo inorgânico presente na crosta terrestre, que 

apresentam composição química e propriedades físicas definidas.  

O conceito de minério consiste, basicamente, em um mineral ou uma associação de 

minerais com interesse econômico agregado, o que depende da concentração do mineral e da 

viabilidade econômica de extração. Como os elementos químicos não se encontram 

uniformemente disseminados pela crosta terrestre, há regiões mais ricas em um elemento 

químico que outras e quanto maior a concentração do elemento, maior o aproveitamento do 

minério por tonelada em sua exploração industrial. O mineral ou conjunto de minerais não 

aproveitados é denominado ganga, que não é viável economicamente (ROMEIRO, 1997).  

O minério de ferro é a rocha, a qual, pode ser obtido o ferro metálico de maneira 

economicamente viável (MOURÃO, 2008). “O ferro é um elemento químico de símbolo Fe, 

número atômico 26 e massa atômica relativa igual a 55.845. Em temperatura ambiente 

encontra-se em estado solido, mas por ser um elemento muito reativo, não é encontrado na 

natureza na forma metálica, ou seja, sem estar ligado quimicamente a outro elemento. Na 

proporção de 4,2% é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, inferior apenas ao 

oxigênio, silício e alumínio, e dentre todos os metais é o mais utilizado no cotidiano. Muitos 

minerais tem o elemento férrico como componente, mas somente alguns apresentam grandes 

concentrações. Assim destacam-se como principais minerais/minérios de ferro: a hematita 
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(Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a goethita (FeO/OH) e a siderita (FeCO3)” (GONÇALVES, 

2010). 

Os minérios de ferro economicamente explorados podem ser classificados de acordo com 

a composição química do mineral fornecedor do elemento metálico. A saber, classificam-se 

em: óxidos, carbonatos, sulfetos e silicatos. Apenas a exploração dos óxidos tem expressão 

econômica para a obtenção do ferro. Os principais minerais portadores e seus respectivos 

teores de ferro são mostrados na Tabela 2.4. 

 

TAB. 2.4 – Porcentagem teórica de ferro de diferentes minerais portadores. 

 

Fonte: Mourão, 2008. 

 

a) Goethita: 

 

A goethita é o hidróxido de ferro mais comum, sendo tipicamente formada sob condições 

oxidantes como produto de intemperismo dos minerais portadores de ferro e possui estrutura 

cristalina do tipo (hcp), com oxigênio ocupando sítios e hidroxila formando planos paralelos à 

direção (100) e com Fe (III) octaédricos. A estrutura cristalina da goethita apresenta um 

sistema cristalino ortorrômbico e tem dimensões de célula unitária de a=0,4608; b= 0,9956 e 

c= 0,3021 nm. É isoestrutural com a manganita (MnOOH) e com o diásporo (AlOOH). Possui 

cor amarela até marron, e não apresenta caráter magnético, contendo 62,8% de ferro. 

Geralmente possui consistência e apresenta textura porosa, brilho adamantino e opaco. Com 

aquecimento em temperaturas entre 250 e 350 °C, a goethita se transforma em hematita. 
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b) Hematita: 

 

A hematita é um mineral amplamente distribuído em rochas de todas as idades e forma o 

minério de ferro mais abundante e importante. Pode ocorrer como produto de sublimação em 

conexão com as atividades vulcânicas, em depósitos metamórficos de contato e, como mineral 

acessório, nas rochas ígneas feldspáticas, tais como o granito (DANA, 1978). É isoestrutural 

com o coríndon. A célula unitária é hexagonal com dimensões a= 0,5034 e c= 1,3752 nm 

(CORNELL e SCHWETMANN, 1996). A estrutura da hematita pode ser descrita como 

arranjos do tipo hcp de íons oxigênio empilhados na direção (001) e apresenta sistema 

cristalino romboédrico. A cor varia de preta até vermelha, dependendo da granulometria; 

contém 69,9% de Fe. Placas delgadas podem estar agrupadas em forma de rosetas. A hematita 

é encontrada principalmente:  

 

– Em formações ferríferas bandadas (BIF) do pré-cambriano;  

– Associada com goethita-limonita em cangas ou em minérios oolíticos;  

– Associada com goethita, calcita e quartzo clástico; e  

– Em arenitos e quartzitos ferruginosos como material de cimentação (DETLEF, 

1986).” 

 

Os minérios oolíticos são de origem sedimentar e podem ocorrer em camadas de tamanho 

considerável (DANA, 1978). 

A substituição isomórfica de Al3+ por Fe3+ é um fenômeno natural comum na goethita e 

hematita, sendo mais frequente em goethitas de clima tropical (SCHWERTMANN e 

TAYLOR, 1989; CORNELL e SCHWERTMANN, 1996). 

 

c) Magnetita: 

 

A magnetita é, igualmente, um dos principais minerais de ferro. Ela (Fe3O4) cristaliza-se 

no sistema cúbico com parâmetro de rede a= 0,839 nm. Ela difere dos demais 

óxidos/hidróxidos de ferro, pois contém tanto ferro divalente quanto trivalente em sua 

estrutura (CORNELL e SCHWETMANN, 1996). Um terço do total de ferro ocorre como Fe 

(III) nos sítios tetraédricos, um terço de Fe (III) ocorre em coordenação octaédrica e um terço 

como Fe (II) em coordenação octaédrica. Com aquecimento (T~250°C) sob condições 
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oxidantes, magnetita de pequeno tamanho de partícula forma maghemita (SCHWERTMANN 

e TAYLOR, 1989).  

A transformação da magnetita para maghemita é acompanhada pela redução do volume 

da célula unitária feita através da substituição de Fe (II) com raio iônico de 0,074 nm para Fe 

(III) com raio de 0,065 nm (DETLEF, 1986). A magnetita tem cor preta, é fortemente 

magnética, contendo 72,4% de Fe. Mais comumente associada a rochas metamórficas 

cristalinas (DANA, 1978). 

 

2.2.2  BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO DE FERRO 

 

De acordo com a Norma Reguladora de Mineração (NRM - 18 – Beneficiamento), 

entende-se por beneficiamento de minérios os processos de tratamento industrial que prepara 

granulometricamente os minerais por métodos físicos ou químicos sem alteração da 

constituição química dos minerais.  

De acordo com Araújo et. al. (2007), os minérios de alto teor de ferro são usualmente 

tratados em etapas de fragmentação, classificação por tamanho, espessamento e filtragem. No 

caso de minérios de baixo teor de ferro e com uma granulometria mais grossa estes devem ser 

tratados em etapas de britagem, moagem, classificação por tamanho, concentração gravítica e 

flotação. 

De modo geral, o tratamento de minérios itabiríticos pode ser subdividido nas seguintes 

etapas, tais como, descreve Araújo et. al. (2007): 

 

a) “Fragmentação: é uma etapa de desmonte de rocha, operação realizada na lavra de 

mina. Os mecanismos envolvidos compreendem basicamente impacto, compressão e 

cisalhamento. Esta etapa pode constituir as operações de britagem e moagem (Figura 2.6).  
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FIG. 2.6  Estágio de fragmentação. 

Fonte: Araújo et. al. (2007). 

 

– Britagem: trabalham em uma faixa granulométrica superior de metros ao 

centímetro. Sua aplicação é dividida em britagem primária e secundária. 

– Moagem: trabalham com grau de liberação na faixa do centímetro ao micrômetro. 

Neste estágio a fragmentação é realizada a partir de adição dos corpos moedores 

ou mesmo do material a ser moído. Os moinhos são construídos em forma de 

cilindros rotativos. 

 

Esse processo é tido como o último estágio no processo de fragmentação, onde, as 

partículas são reduzidas por impacto, compressão, abrasão e atrito, a um tamanho apropriado. 

 

b) Granulometria - Separação por Tamanho: Neste estágio o minério é separado em 

diferentes faixas granulométricas, conforme Figura 2.7: 
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FIG 2.7  Estágio de separação de tamanho. 

Fonte: Araújo et. al. (2007). 

 

– Peneiramento industrial: Tem como desafio trabalhar com grande capacidade de 

processamento e ao mesmo tempo com partículas cada vez mais fina. O 

peneiramento consiste em processar o material, gerando dois produtos: o material 

passante e o material retido. As peneiras têm como função adequar e controlar a 

granulometria do material. O peneiramento úmido é empregado com a finalidade 

de remover partículas finas. 

– Classificação em meio fluido: Nesta etapa a alimentação é constituída por faixas 

granulométricas finas em um meio fluido. Neste processo as partículas são 

separadas em dois produtos: underflow e overflow. Usualmente as forças 

centrífugas e gravídicas fazem com que as partículas tomem diferentes trajetórias 

dentro do classificador, ou seja, utilizam a sedimentação por gravidade contra 

corrente ascendente de água, podendo também ocorrer a sedimentação através da 

centrifugação. As partículas mais pesadas são retiradas pelo underflow e as 

partículas de menor peso pelo overflow. 

 

c) Concentração: empregadas no tratamento de minérios itabiríticos sendo associadas aos 

métodos de separação magnética, concentração gravítica e flotação. A concentração de 

minérios ocorre quando é preciso separar os minerais de interesse dos que não o são. Os tipos 

de concentração são explicados a seguir: 
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FIG 2.8  Estágio de concentração. 

Fonte: Araújo et. al. (2007). 

 

– Separação magnética: nos equipamentos de separação magnética os minerais 

diamagnéticos, materiais de baixa susceptibilidade magnética, são repelidos pelo 

campo magnético. Os ferromagnéticos são materiais de média a alta 

susceptibilidade magnética, sendo fortemente atraídos pelo campo magnético. O 

processo normalmente é realizado a úmido. 

– Concentração gravítica: consiste em utilizar a diferença das densidades dos 

minerais presentes para promover a separação. A concentração é favorecida pela 

força gravitacional, empuxo e resistência. 

– Flotação: baseia-se na interação da superfície das espécies minerais com os 

reagentes presentes no sistema. Na prática a flotação requer a aplicação de 

reagentes coletores, espumantes e modificadores. O principal objetivo é aumentar 

ou reduzir à flotabilidade e fornecer maior seletividade na separação dos minerais. 

Da flotação resultam dois produtos: um concentrado final e um rejeito final, que 

seguirá para a área de descarte. 
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d) Separação sólido-líquido: esta etapa tem a importância de separar as partículas dos 

minerais do meio aquoso aumentando a porcentagem dos sólidos. Pode ser pelos seguintes 

métodos: 

 

– Espessamento: Esta operação é feita por meio da preparação e recuperação de 

polpas através da sedimentação das partículas em um meio aquoso. Durante o 

espessamento são adicionados ao sistema coagulantes e/ou floculantes, para que 

as partículas possam ser agregadas. 

– Espessamento de concentrado - O concentrado final moído seguirá para a 

alimentação do espessador de concentrado para ajustar a percentagem de sólidos 

para transporte por mineroduto, promovendo a recuperação da água. O underflow 

do espessamento de concentrado seguirá para os tanques de expedição do 

mineroduto e o overflow será água recuperada para reaproveitamento na usina, 

como água de processo. 

– Espessamento de rejeitos - O overflow da deslamagem e o rejeito da flotação 

seguirão para a alimentação do espessador de rejeitos para adequar a percentagem 

de sólidos, promovendo a recuperação de água, antes de seguir para a barragem de 

rejeitos. 

–   Filtragem - O principal mecanismo é passagem de polpa através de um meio 

filtrante, poroso, havendo retenção do sólido e passagem do líquido, ocasionando 

a formação de torta. 

 

Após a etapa de filtragem do concentrado ou pelotização o material estocado está pronto 

para comercialização. Em todo esse processo, geralmente, há uma área reservada para os 

depósitos de materiais grossos e os rejeitos mais finos vão para as barragens de rejeito, 

conforme descrito no capítulo a seguir, sobre a disposição de rejeitos de mineração e sua 

interação com o meio ambiente. 
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2.2.3  CARACTERÍSTICAS DOS REJEITOS DE MINÉRIOS DE FERRO 

 

Rejeitos são resíduos de mineração que resultam dos processos de beneficiamento a que 

se submetem os minérios, visando a redução e regularização da granulometria dos grãos, 

eliminação dos minerais associados e melhoria da qualidade do produto final. Na sua 

composição apresentam partículas de rocha, água e as substâncias químicas envolvidas no 

processo de beneficiamento. Dependendo do tipo de minério e das operações de extração e 

beneficiamento utilizadas, estes materiais exibem características mineralógicas, geotécnicas e 

físico-químicas variáveis, podendo se apresentar como rejeitos granulares (com granulometria 

de areias médias e finas), ou lamas (partículas com a granulometria de siltes e argilas). A 

destinação tradicional tem sido o lançamento em barragens de disposição de rejeitos. 

De acordo com Boscov (2008), para cada tonelada de minério de ferro é produzida em 

média 0,5 toneladas de rejeitos, sendo a razão gravimétrica entre o produto final e os rejeitos 

produzidos de 2:1. 

A maioria dos rejeitos de minério de ferro é considerada granular, com boas condições de 

drenagem e resistência e baixo potencial poluidor, cujo comportamento geotécnico é 

determinado por essas características e pela forma de deposição. 

No beneficiamento de extração de minério de ferro na região do Quadrilátero Ferrífero do 

estado de Minas Gerais, Campanha (2011) revelou através de avaliação genérica dos rejeitos 

que cerca de 60% a 70% destes rejeitos apresentam uma granulometria tendendo a areias finas 

e médias siltosas, conforme pode ser observado na Figura 2.9. 
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FIG 2.9  Faixas granulométricas das lamas e rejeitos de flotação, típicas das usinas de 

processamento de minério de ferro. 

Fonte: Campanha, 2011. 

 

Pinto (2013) também confirmou a tendência já relatada sobre as faixas granulométricas 

dos rejeitos oriundos do processo de beneficiamento por flotação e concentração magnética. 

Os resultados alcançados por Campanha (2011) e Pinto (2013) se convergiram na 

classificação destes materiais como sendo não plásticos ou com plasticidade muito baixa e 

apresentaram valores de pesos específicos dos sólidos elevados e superiores a 30 kN/m³, 

possivelmente em função dos altos teores de ferro ainda presentes nos mesmos.  

Os pesos específicos elevados se justificam pela existência do elemento ferro nos 

argilominerais como a hematita (Fe2O3), peso específico entre 5,17 e 5,18 g/cm³, goethita 

(FeO.OH), peso específico entre 5,158 e 5,180 g/cm³) e do alumínio na gibsita 

(Al2O3.3H2O), peso específico da ordem de 2,60 g/cm³ 

Os resultados das análises do pH encontrados por Campanha (2011) foram: 8,11 

(fortemente alcalino básico), para o rejeito da flotação, e 6,13 (levemente ácido) para o rejeito 

da concentração. A partir dos resultados dos difratogramas de raios-x dos rejeitos de flotação 

(ver Figura 2.10) e concentração (ver Figura 2.11), observa-se os principais argilominerais 

presentes. 
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FIG. 2.10 Difratogramas de raios-X do rejeito da concentração (Ka = Caulinita, Go = 

Goethita, Gb = Gibbsita, Qz = Quartzo e Hm = Hematita). 

Fonte: Campanha, 2011. 

 

 

FIG. 2.11  Difratogramas de raios-X do rejeito da flotação (Ka = Caulinita, Go = Goethita, Gb 

= Gibbsita, Qz = Quartzo e Hm = Hematita). 

Fonte: Campanha, 2011. 
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FIG. 2.12  Resultados quantitativos da análise de metais por espectrometria óptica dos rejeitos 

da flotação e concentração. 

Fonte: Campanha, 2011. 

 

Os quantitativos da análise de metais, conforme ilustrado na Figura 2.12, indicam que as 

maiores concentrações foram obtidas para os elementos Ferro e Silício. 

 

2.3  DISPOSIÇÃO DE REJEITOS DE MINERAÇÃO 

 

Assim como toda exploração de recurso natural, a atividade de mineração provoca 

impactos no meio ambiente seja no concernente à exploração de áreas naturais ou mesmo na 

geração de resíduos. Neste capítulo serão evidenciados os principais impactos ambientais 

oriundos do processamento mineral. 

 

2.3.1  IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

No processo de mineração, os impactos diretos alteram características físicas, químicas e 

biológicas do ambiente. Diz Silva (2007): “O resultado é um forte impacto visual, em função 

da morte das comunidades de espécies vegetais, e animais, alteração no relevo pela 

modificação da topografia, desestruturação do solo, erosão, assoreamento do sistema de 

drenagem, perda de matéria orgânica, maior incidência de raios solares e maiores amplitudes 

térmicas.”  
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Segundo CRPM (2006), os principais problemas oriundos da mineração podem ser 

englobados em cinco categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, 

subsidência do terreno, incêndios causados pelo carvão e rejeitos radioativos.  

O principal impacto causado pela atividade minerária é a degradação visual da paisagem. 

A seguir, a Figura 2.13 ilustra o impacto ambiental causado pela atividade de mineração.  

 

 

FIG. 2.13  Impacto sobre a fauna e a flora. 

Fonte: Silva, 2007. 

 

Quanto à poluição das águas (ver Figura 2.14) provocada pela mineração, a maior parte 

das minerações no Brasil provoca poluição por lama. A poluição por compostos químicos 

solúveis, também existe e pode ser localmente grave, mas é mais restrita. O controle no caso 

de lama é tecnicamente simples, mas pode requerer investimentos consideráveis. (SILVA, 

2007). 

As minerações de ferro, de calcário, de granito, de areia e argila, da bauxita, de 

manganês, de cassiterita, de diamante e várias outras, provocam em geral poluição das águas 

apenas por lama. 
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FIG. 2.14  Efeitos da mineração sobre os recursos hídricos. 

Fonte: Silva, 2007. 

 

O controle tem que ser feito através de barragens para contenção e sedimentação destas 

lamas. As barragens são muitas vezes os investimentos mais elevados em controle ambiental 

realizado pelas empresas de mineração. Por outro lado, estas barragens servem também para 

recirculação de água e podem não ser considerados investimentos exclusivos de controle 

ambiental. Além disso, dentre as metodologias construtivas usuais de barragens de contenção 

de rejeitos, esses tipos obras geotécnicas exigem critérios bastante rigorosos, uma vez que, 

podem ser susceptíveis a eventos de ruptura (Figura 2.15), com enormes perdas econômicas, 

sociais e ambientais (SILVA, 2007). 
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FIG. 2.15  Ruptura de uma barragem de rejeitos de mineração. 

Fonte: Silva, 2007. 

 

A disposição final de rejeitos não constitui problema mais sério, quando destinados aos 

trabalhos de recuperação das áreas. Quando esses depósitos ficam muito volumosos (ver 

Figura 2.16), tornam-se, por si mesmos, instáveis e sujeitos a escorregamentos localizados. 

 

 

FIG. 2.16  Exemplo de pilha de rejeitos e estéril de mineração. 

Fonte: Silva, 2007. 
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Este cenário associa uma prática operacionalmente simples e com amplo histórico de 

aplicações a um agravamento cada vez maior dos passivos ambientais resultantes de tais 

empreendimentos. 

Com isso, as avaliações das interações ambientais do uso de rejeitos de mineração são 

baseadas de acordo com a NBR 10.004 (ABNT 2004a, ABNT 2004b e ABNT 2004c), onde 

define os resíduos sólidos como: resíduos nos estados sólidos e semissólidos resultantes de 

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

varrição. A classificação dos resíduos está ligada a seus riscos potenciais ao meio ambiente e 

à saúde pública, a fim de dar um destino adequado e manuseio. A sua periculosidade está 

intrinsicamente relacionadas as suas propriedades físicas, químicas e/ou infectocontagiosas. A 

NBR 10.004a tem sua classificação geral dos resíduos em três categorias mostradas a seguir: 

 

a) Resíduos Classe I – (Perigosos): São os que apresentam periculosidade ou uma 

das seguintes características: Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, 

Toxicidade e/ou Patogenicidade.  

 

b) Resíduos Classe II – (Não Perigosos): São divididos em em duas subcategorias:  

 

– Resíduos Classe II A – (Não Inertes): São aqueles que não se enquadram na 

classificação de Resíduos Classe I - Perigosos ou de Resíduos Classe II B - 

Inertes. Estes resíduos têm características, tais como: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água.  

 

– Resíduos Classe II B – (Inertes): Quaisquer resíduos quando colocados em 

contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, conforme NBR 10.006, não tiveram seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
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2.4  DEFINIÇÕES E CONCEITOS BÁSICOS SOBRE PAVIMENTAÇÃO 

 

A definição de pavimento, segundo a NBR 7207/1982 (Terminologia e classificação de 

pavimentação), é uma estrutura construída sobre a terraplenagem, cujos principais objetivos 

são: resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego, melhorar as condições de rolamento 

(conforto e segurança) e resistir aos esforços horizontais permitindo uma superfície de 

rolamento durável. Entende-se por superfície de rolamento a camada final da pavimentação. 

O Manual do DNIT (2010), define pavimento como um sistema de várias camadas de 

espessuras finitas assentes sobre um semi-espaço infinito e cuja qualidade dos materiais 

decresce com a profundidade. Portanto, é uma estrutura de camadas com materiais de 

diferentes resistências e apresentando diferentes deformabilidades de acordo com a carga 

aplicada, resultando em alto grau de complexidade o controle da qualidade em suas diversas 

camadas.  

A Figura 2.17 ilustra a estrutura de um tipo de pavimento rodoviário, destacando-se as 

camadas de revestimento, base e sub-base que o constitui. 

 

 

FIG. 2.17  Representação da estrutura típica de um pavimento flexível 

Fonte: Bernucci, et. al. 2007. 
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2.4.1   CAMADAS CONSTITUINTES DA PAVIMENTAÇÃO 

 O pavimento, de acordo com o DNIT - Manual de Pavimentação (2006), é um sistema 

constituído pelas camadas discriminadas na Figura 2.18.  

 

Figura 2.18 - Camadas de um pavimento asfáltico. 

 Fonte: Manual de Pavimentação (2006). 

– Sub-leito - É o terreno de fundação do pavimento. Se a terraplenagem é recente, o 

sub-leito deverá apresentar uma superfície ou greide nivelado. No caso de uma 

estrada de terra, já em uso há algum tempo e que se pretende pavimentar, o sub-

leito apresenta superfície irregular devido ao próprio uso e aos serviços de 

conservação;  

– Regularização - É o serviço destinada a conformar o sub-leito transversalmente, 

através de cortes e/ou aterros até 0,20 m de espessura, utilizando os materiais do 

próprio sub-leito; 

– Reforço do sub-leito - É uma camada de espessura constante, construída, se 

necessário, acima da regularização com características tecnológicas superiores às 

da regularização e inferiores às da camada imediatamente superior, ou seja, a sub-

base ou base; 

– Sub-base - É a camada complementar à base, quando, por circunstâncias técnicas 

e econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre a 

regularização ou reforço do sub-leito; 
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– Base - É a camada destinada a resistir os esforços verticais oriundos do tráfego e 

distribuí-los. O pavimento pode ser considerado composto de base e revestimento, 

sendo que a base poderá ou não ser complementada pela sub-base e pelo reforço 

do sub-leito;  

– Revestimento - Constituído por camadas de reperfilagem (só em caso de reforço 

estrutural), camada de ligação e capa. A capa é a camada, tanto quanto possível 

impermeável, que recebe diretamente a ação do tráfego e destinada a melhorar a 

superfície de rolamento quanto às condições de conforto e segurança, além de 

resistir ao desgaste, ou seja, aumentando a durabilidade da estrutura. Quando for 

conveniente, ou a capa asfáltica apresentar espessura excessiva para compactação 

(mais de 7,5 cm de massa asfáltica), haverá uma camada intermediaria entre a 

base e a capa denominada de camada de ligação (ou “binder”);  

– Imprimação - Nos pavimentos asfálticos, a base recebe, na sua superfície, o 

espargimento de cimento asfáltico diluído com solvente, serviço denominado de 

imprimação, destinado à aglutinação superficial da base, impermeabilização da 

base e aderência da base com o revestimento;  

– Pintura de ligação - Aplicação, entre as camadas asfálticas, de aspersão de asfalto 

líquido sem solvente (emulsão asfáltica), espargido para aderência entre uma 

camada asfáltica e outra, ou aplicado sobre a imprimação. 

 

2.5  MATERIAIS E ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS 

 

Apresentam-se neste item de forma sucinta alguns materiais de uso corrente no país que 

podem constituir as camadas de base, sub-base e reforço do subleito para comporem as 

estruturas de pavimentos com revestimentos asfálticos. Esses materiais de base, sub-base e 

reforço do subleito são ainda classificados segundo seu comportamento frente aos esforços 

em: materiais granulares e solos, materiais estabilizados quimicamente ou cimentados, e 

materiais asfálticos. (BERNUCCI et. al., 2007). As bases e sub-bases podem ser classificadas 

de acordo com a Figura 2.19. 
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FIG. 2.19  Classificação das bases e sub-bases flexíveis. 

Fonte: Manual de Pavimentação, 2006. 

 

As bases e sub-bases granulares são as camadas constituídas por solos, britas de rochas 

ou de escória de alto forno, ou ainda, pela mistura desses materiais. Estas camadas, puramente 

granulares, são sempre flexíveis”. Dividem-se em bases estabilizadas granulometricamente e 

macadame. 

As bases estabilizadas granulometricamente são camadas executadas pela compactação 

de uma mistura de materiais que, de acordo com as especificações do Manual de 

Pavimentação (2006), apresentam granulometria apropriada e índices geotécnicos específicos 

e podem ser classificadas em solo brita, brita graduada e brita corrida. As sub-bases e bases de 

solo-brita são obtidas com a mistura de material natural e pedra britada. No caso das sub-

bases e bases de brita graduada ou de brita corrida, são utilizados produtos exclusivos de 

britagem.  

 As bases e sub-bases granulares de macadame são camadas em que a brita tipo 

macadame sofre compressão, tendo os vazios preenchidos por material de enchimento (pó de 

pedra ou solos de granulometria e plasticidade apropriadas). No caso do macadame 

hidráulico, o material de enchimento é espalhado e seguido de varredura, depois sofre 

compressão e irrigação. No caso do macadame a seco, é dispensada a irrigação, simplificando 

o processo de construção, evitando o encharcamento, que é indesejável no subleito. 

(BERNUCCI, et. al. 2007). 

Entende-se por materiais granulares aqueles que não possuem coesão (a não ser aparente 

pela sucção) e que não resistem à tração, trabalhando eminentemente aos esforços de 

compressão. Os solos coesivos resistem à compressão, principalmente, e também à tração de 
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pequena magnitude, graças à coesão dada pela fração fina. Os materiais cimentados são 

materiais granulares ou solos que recebem adição de cimento, cal ou outro aditivo, de forma a 

proporcionar um acréscimo significativo de rigidez do material natural e um aumento da 

resistência à compressão e à tração. Há ainda misturas asfálticas e solo-asfalto que se 

destinam à camada de base e que poderiam ser classificadas como coesivas. Nesse caso a 

ligação entre agregados ou partículas é dada pelo ligante asfáltico, sendo a resistência à tração 

bastante superior aos solos argilosos, e por isso são enquadrados em classe diferente dos solos 

e dos materiais cimentados. 

As bases e sub-bases estabilizadas (com aditivos) tem processos tecnológicos e 

construtivos semelhantes às granulares por estabilização granulométrica, porém diferem em 

alguns detalhes, afirma o DNER - Manual de Pavimentação (1996). De acordo com o material 

utilizado, cimento, cal ou betume, elas são classificadas em: 

 

– Solo-cimento - É uma mistura compactada de solo, cimento Portland (teor de 6% 

a 10%) e água, devendo satisfazer aos requisitos de densidade, durabilidade e 

resistência, obtendo um material duro, com boa rigidez à flexão;  

 

– Solo melhorado com cimento - São solos mais flexíveis, com pequenos teores de 

cimento (2% a 4%), objetivando modificar o solo, no que se diz respeito à sua 

plasticidade e sensibilidade à água;  

 

– Solo-cal - É uma mistura de solo, água e cal (teor de 5% a 6%), podendo ser 

acrescentada pozolona artificial (cinza volante).  Sua estabilização ocorre por: 

modificação do solo, no que refere à sua plasticidade e sensibilidade à água; por 

carbonatação, que é uma cimentação fraca; por pozolanização, que é uma 

cimentação forte;  

 

– Solo melhorado com cal - É uma mistura que se obtém quando há predominância 

do primeiro dos efeitos citados na mistura solo-cal; 

 

– Solo betume - É uma mistura flexível, composta por solo, água e material 

betuminoso;  

 



 

57 

 

– Bases betuminosas diversas - É uma mistura flexível, composta por solo, água e 

materiais betuminosos diversos. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), antigo Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), estabelece em suas especificações de serviços 

ES-300/2010 - Especificações para reforço de subleito (DNIT 300/2010-ES), ES-301/2010 - 

Sub-base estabilizada granulometricamente (DNIT 301/2010-ES) e ES-303/2010 - Base 

estabilizada granulometricamente (DNIT 303/2010-ES), os valores mínimos e máximos de 

CBR e expansão a serem atendidos pelos solos, para credenciá-los ao uso nas camadas 

respectivas, conforme exposto na Tabela 2.5 abaixo: 

 

TAB. 2.5 - Especificações para camadas estruturais de pavimentos asfáltico estabilizados 

granulometricamente. 

Especificações para reforço de subleito 

Valor do ISC (%) Expansão Máxima (%) 

Superior ao do subleito < 1,0 

 

Sub-base estabilizada granulometricamente 

Tipo de Solo Valor do ISC (%) Expansão média (%) Índice de Grupo 

Tradicional Valor > 20 Valor ≤ 1,0 0 

Laterítico Valor > 20 Valor ≤ 0,5 ≠ de 0 

 

Base estabilizada granulometricamente 

 ISC (%) Expansão (%) Energia LL (%) LP (%) 

Para N < 

5x106 
> 60 < 0,5 Intermediária ≤ 25 ≤ 6,0 

Para N > 

5x106 
> 80 < 0,5 Modificada ≤ 25 ≤ 6,0 
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2.6  PAVIMENTAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS RECICLADOS 

 

2.6.1  PAVIMENTAÇÃO COM AGREGADOS RECICLADOS NO BRASIL  

 

O advento da reciclagem de materiais para uso alternativo em estruturas de pavimentos é 

um tema que, ao longo dos últimos anos, vem ganhando espaço na área da engenharia 

rodoviária. 

Os principais fatores que suscitaram tais pesquisas foram as questões ambientais 

(exploração de recursos minerais de forma sustentável, pois comprovadamente vários 

recursos não são renováveis) e a escassez de materiais adequados (agregados com qualidade) 

para pavimentação. 

De acordo com FHWA (2008), há uma combinação de vários resíduos que estão sendo 

utilizados na pavimentação, descritos na Tabela 2.6. 

Percebe-se um grande campo de aplicação de resíduos/rejeitos na pavimentação, desde 

que o seu reaproveitamento não traga nenhuma perda das propriedades ao pavimento e que o 

desempenho não seja comprometido.  

 

TAB. 2.6  Combinação de vários resíduos para aplicações em pavimentos. 

   Aplicação    

Material 
Concreto 

Asfáltico 

Concreto 

Cimento 

Portland 

Base 

Granular 
Aterro 

Base 

Estabilizada 

Aterro 

Hidráulico 

Pó de asfalto 

 
X      

Escória de alto 

forno  
X X X X   

Cinza de 

fundo/escória de 

carvão  

X  X X X  

Cinza volante de 

carvão  
X X  X X X 

Desulfuradores 

de gases de 

combustão  

    X X 

Areia de 

Fundição 
X X  X  X 

Fuligem  X    X  

Resíduos de 

mineração  
X  X X   
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Fonte: FHWA, 2008. 

 

A seguir, comentam-se alguns exemplos de pesquisas brasileiras com o uso de rejeitos 

de mineração, especialmente, por ser este o tema da presente pesquisa. 

Alecrim (2009) apresentou uma alternativa para a utilização dos rejeitos de mineração de 

quartzitos para utilização em base e sub-base de pavimentos flexíveis. Os quartzitos estudados 

foram provenientes da região Sudoeste de Minas Gerais e as misturas desses rejeitos foram 

feitos com três tipos de solos de maior ocorrência da região (latossolo vermelho-escuro, 

podzólico vermelho-amarelo e podzólico vermelho-escuro). Foram estudadas misturas 

descontínuas com teores de resíduo do quatzito variando de 50 a 70% em peso, com os 

agregados passando integralmente na peneira de # 25 mm. O estudo concluir que as misturas 

com 60% de agregado e 40% de solo foram as que apresentaram melhor comportamento, com 

CBR de 84% e módulo de resiliência da ordem de 700 MPa; e as misturas com 70% de 

agregado e 30% de solo, apresentando CBR da ordem de 60% e módulo de resiliência da 

ordem de 600 MPa. 

Silveira (2010) analisou dois resíduos finos provenientes do beneficiamento das rochas 

micaxisto e granito, provenientes de duas pedreiras no estado de Goiás, com o objetivo de 

viabilizá-los tecnicamente para uso em camadas inferiores de pavimentos rodoviários. A 

motivação da pesquisa se baseou, principalmente, pelo fato dessas pedreiras apresentarem um 

Cinza de 

incineração 
X  X    

Escórias não 

ferrosas  
X  X X   

Subprodutos de 

pedreira  
     X 

Revestimento 

asfáltico 

reciclado 

X  X X   

Concreto 

reciclado 
  X X   

Telhas de 

cobertura 
X      

Borracha de 

pneus  

X (úmido 

e seco) 
  X   

Cinza de lodo de 

esgoto  
X      

Escória de aciaria  X  X    

Resíduos de 

sulfatos  
    X  

Resíduos de vidro  X  X    
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volume elevado de produção de brita, ocasionando a geração de resíduos finos em grandes 

volumes. O programa experimental envolveu a análise física, mecânica, química e 

mineralógica desses resíduos, bem como do solo tropical típico da região de Goiânia/GO e 

das misturas solo com resíduos, sendo estas preparadas com adições de 10, 15 e 20% em 

massa de cada resíduo, totalizando seis amostras. Nos resultados da análise do mini-CBR, os 

melhores comportamentos foram os das misturas com a adição de 10% de resíduos de rochas 

micaxisto e 15% de resíduos de granito, cujos valores máximos de módulo resiliente foram de 

238 MPa e 219 MPa, respectivamente. Contudo, só foi possível credenciá-las como material 

de sub-base, visto que seus valores de CBR ficaram no intervalo de 20 a 30%. 

Batalione (2007), fez uma pesquisa experimental com ensiaos de campo e de laboratório, 

para viabilizar o uso de rejeitos finos de pedreira de uma rocha granítica para estabilização de 

quatro solos tropicais da região nordeste do estado de Goiás. Teve ainda como finalidade a 

avaliação econômica e técnica da adição deste rejeito nas camadas inferiores de um 

pavimento urbano com volume de tráfego leve. Foram adotados teores de rejeitos de 15, 25 e 

35%, em peso. O projeto experimental previu uma análise de duas pistas experimentais 

construídas com os solos estudados; sendo uma executada com adição de rejeito com o teor 

da amostra que apresentou os melhores resultados e a outra sem adição. Quanto às conclusões 

mostrou-se que quanto maior a quantidade de rejeito adicionado ao solo natural, maior foi a 

redução no valor do peso específico da composição na umidade ótima. Foi ainda verificado 

que a adição do rejeito provocou uma redução no índice de plasticidade das amostras. Tal 

comportamento foi percebido visto que o rejeito arenoso é composto por partículas de 

dimensões silte e areia, os quais apresentam plasticidade nula ou muito baixa. Em relação aos 

resultados de campo obtidos nas pistas experimentais, tanto as deformações, analisadas 

através das bacias de deflexões médias, como o coeficiente de rigidez (K) da camada e o 

módulo de elasticidade do material (E) não sofreram grandes alterações com a inclusão 

aproximada de 15% em volume do rejeito ao solo da camada de subleito e da base. Quanto a 

viabilidade econômica da utilização desse resíduo quando comparado a construção de um 

pavimento tradicional, a diferença de custo entre as duas composições foi de 6,4%. 

Velten et al. (2006) analisaram o desempenho do uso da escória de alto-forno com a 

incorporação de cal e solo. Utilizou-se teores de escória de 5, 10 e 15%, em relação à massa 

de solo seco, e de cal hidratada de 5, 10 e 20%, em relação à massa seca de escória. O estudo 

englobou a realização de ensaios de caracterização química da escória e de caracterização 

geotécnica do solo, bem como ensaios de compactação e de compressão não-confinada das 
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misturas na energia de compactação do Proctor intermediário, considerando-se os períodos de 

cura em câmara úmida de 1, 7 e 28 dias. Os pesquisadores observaram que a mistura 10% de 

escória ativada com 10% de cal atingiu aos sete dias de cura, para fins práticos, as exigências 

mínimas de resistência mecânica para o emprego de misturas solo-cimento como camadas de 

base de pavimentos rodoviários, segundo a NBR 12253. 

O trabalho de Dias (2004) propõe a reutilização de resíduos de materiais cerâmicos 

provenientes das telhas de barro para a construção de base estabilizada granulometricamente. 

Os agregados reciclados de telha (ART) utilizados na pesquisa foram beneficiados por um 

processo de britagem para a adequação granulométrica, cuja granulometria estava 

compreendida entre as peneiras 19,1 mm e 2,0 mm. Além dos ensaios tradicionais para a 

classificação e caracterização do material, foram analisados o comportamento da mistura 

solo-agregado a partir dos ensaios de módulo de resiliência, deformação permanente e 

fervura, entre outros ensaios propostos. Os resultados identificaram a quebra dos agregados 

reciclados com a aplicação de energia de compactação e de tensões nos ensaios, e seu módulo 

de resiliência baixo, o que levaria à perda da capacidade de suporte da estrutura do pavimento, 

por fadiga. O autor utilizou um método alternativo visando otimizar o volume compactado da 

mistura de agregado com solo, baseado na porosidade do material granular. Com isso, as 

misturas produzidas com solo lateríticos foram avaliadas após a compactação, não 

apresentando mais a quebra dos grãos do agregado, e mostraram ganhos expressivos no valor 

do módulo de resiliência, chegando a atingir 288% acima do módulo do agregado. Os 

resultados dos ensaios laboratoriais indicaram ser possível a aplicação deste material em 

camadas de pavimentos de baixo volume de tráfego. 

Diversos autores complementaram seus estudos a partir do acompanhamento na aplicação 

in situ dos resíduos estudados, verificando o seu desempenho em camadas estruturais de 

pavimentos, por meio de ensaios em campo. Apenas como ilustração, são citados: Amorim 

(2013), Leite (2007), Rezende (2003), Batalione (2007), Saraiva (2006), entre outros. 

No Brasil, ainda há uma carência de trabalhos e pesquisas relacionadas ao uso de rejeitos 

de minério de ferro em pavimentação, em comparação aos demais resíduos industriais. 

Campanha (2011) elaborou um estudo de caracterização química, mineralógica e 

geotécnica dos rejeitos provenientes do beneficiamento do minério de ferro, objetivando a sua 

inserção como material de base e sub-base para pavimentação. A aplicabilidade ensejada da 

pesquisa foi destinada a minimização dos impactos ambientais negativos do volume dos 

rejeitos dispostos em barragens. Foram analisados dois rejeitos obtidos nas etapas de flotação 
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e concentração magnética. Comparando-se os dois materiais e com base nos ensaios 

empregados da pesquisa o rejeito proveniente da etapa de flotação foi o que apresentou um 

comportamento melhor do ponto de vista mecânico, por meio do ensaio de CBR, visto que a 

maior fração fina na composição granulométrica deste rejeito resultou em maior coesão e 

consequentemente melhor desempenho. A autora concluiu que os rejeitos provenientes da 

etapa de flotação poderiam ser utilizados em camadas de sub-base de pavimentos flexíveis. 

Silva (2010) analisou laboratorialmente aspectos físicos e de comportamento mecânico 

de misturas betuminosas com a utilização de brita graduada e escória de aciaria, em diferentes 

proporções, como agregados graúdos e miúdos, e o rejeito de minério de ferro como material 

de enchimento alternativo (filer). Os resultados obtidos pelo autor no ensaio creep estático 

demonstraram uma diminuição da deformação plástica das misturas ao substituir o fíler 

convencional pelo rejeito de minério de ferro aplicado. O autor ainda concluiu que a sua 

utilização como fíler alternativo contribuiria para a redução de deposição deste resíduo nas 

barragens de rejeito, o que aumentaria a vida útil das barragens e consequente redução da 

demanda por novas áreas para deposição do rejeito, contribuindo dessa forma, para a 

conservação do meio ambiente local. 

Saraiva (2006) verificou a viabilidade técnica do resíduo de mineração de ferro como 

agregado miúdo alternativo na construção de um trecho experimental, localizado na cidade de 

Itabira - MG. Para a análise do comportamento geotécnico dos rejeitos de minério de ferro 

misturados com solos argilosos, o trecho experimental foi monitorado através de 

extensômetros elétricos-resistivos e sensores de temperatura e umidade, permitindo a 

comparação diretamente com as deformações medidas no local. Conforme ilustrado na Tabela 

2.7, de acordo o pesquisador, os resultados demonstraram um comportamento mecânico 

viável para o uso do minério de ferro na composição de misturas para emprego em camadas 

de pavimentos rodoviários. 
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TAB. 2.7  Caracterização de materiais de base e sub-base. 

 

Fonte: Saraiva, 2006. 

 

2.7  ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 

 

A estabilização de solos baseia-se na aplicação de técnicas que visam a melhoria da de 

parâmetros geotécnicos intrínsecos ao solo, como resistência mecânica, permeabilidade, 

durabilidade, deformabilidade, entre outros, assim como a manutenção destas melhorias no 

tempo de vida útil das obras de engenharia (PINTO, 2008). 

Segundo Neves et al. (2009), neste processo o solo apresenta uma melhoria no 

concernente as suas propriedades, necessárias ao fim a que se destina. A necessidade de fazê-

la se dá quando o solo não apresenta as propriedades adequadas para suportar o carregamento 

imposto ao pavimento pelo tráfego viário. 

O emprego correto das técnicas de estabilização otimiza a redução nos tempos de 

execução da obras, viabiliza a industrialização do processo construtivo, além de favorecer 

uma considerável economia para o empreendimento em questão (PESSOA, 2004). 

Vários autores fazem distinção quanto à intensidade da estabilização. É usual o emprego 

das terminologias: solo melhorado e solo estabilizado. 

Com relação a esse nível de alteração feita nas propriedades do solo, a quantidade do 

material adicionado e o tipo de material usado, se classificam em (SPECHT, 2000): 

 

– Solo estabilizado: Quando se tem um ganho significativo de resistência com o 

emprego de aditivo. O termo estabilização é utilizado quando nas misturas com 

solo e cal ou solo e cimento, com grandes concentrações destas adições, ocorrem 
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características de durabilidade e resistência suficientes, permitindo seu emprego 

como base de pavimento rodoviário.  

 

– Solo melhorado: Ocorre quando o uso de adições busca melhoria de outras 

propriedades, como exemplo, redução da plasticidade, expansão e contração, sem 

necessariamente um ganho significativo de resistência. O melhoramento é 

atribuído a misturas que apresentam relativa alteração em suas propriedades 

mecânicas, com baixo teor de aditivo utilizado. 

 

De acordo com Medina e Motta (2004), a estabilização visa a modificação das seguintes 

propriedades do solo:  

 

– Resistência ao cisalhamento, tornando-as menos sensível às mudanças ambientais, 

como umidade, além de torná-la compatível com as cargas que serão aplicadas à 

estrutura;  

 

– Redução da compressibilidade;  

 

– Aumento ou redução da permeabilidade. 

 

Ingles e Metcalf (1972) ressaltam a importância de ser verificado que a estabilização não 

é necessariamente um processo infalível através do qual toda e qualquer propriedade do solo é 

alterada para melhor. Uma aplicação correta de qualquer método exige assim a identificação 

clara de quais propriedades do solo se pretende melhorar. 

Na Tabela 2.8 são apresentados alguns métodos comuns de estabilização dos principais 

grupos de solos, com as razões para a preferência de determinado método. 
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TAB. 2.8 Resposta dos principais componentes de solos à estabilização 

Principal Componente do 
Solo 

Estabilizantes 
Recomendados 

Motivos 

Matéria Orgânica 
Areias 

Mecânica Outros métodos ineficientes 

Argila Maior estabilidade mecânica 

Cimento Maior densidade e coesão 

Betume Maior coesão 

Siltes Desconhecido - 

Alofanas Cal 
Reações pozolânicas e 

densificação 

Caulinitas 

Areia Maior estabilidade mecânica 

Cimento Ganho rápido de resistência 

Cal 
Ganho rápido de 

trabalhabilidade e resistência 
a longo prazo 

Ilitas 

Cimento Ganho rápido de resistência 

Cal 
Ganho rápido de 

trabalhabilidade e resistência 
a longo prazo 

Montmorilonitas Cal 
Ganho de trabalhabilidade e 

resistência inicial 

Cloritas Cimento Motivação apenas teóricas  

Fonte: Ingles e Metcalf, 1972. 

 

Podem-se destacar três métodos de estabilização de solos: mecânico, físico e químico, 

podendo ser adaptados e combinados para a solução de um problema. 

 

2.7.1  ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA  

 

Segundo Santos et al. (1995), a estabilização mecânica refere-se ao processo de 

tratamento de um solo com a finalidade de reduzir sua porosidade pela aplicação de 

sucessivas cargas, pressupondo que o ganho de resistência mecânica se relaciona com a 

redução de volume de vazios. 

Esta densificação é utilizada em todas as camadas do pavimento, estabilizadas por outro 

processo ou não, e é realizada por meio de um equipamento mecânico, geralmente um rolo 

compactador, embora, em alguns casos, como em pequenas valetas, até soquetes manuais 

possam ser empregados (PINTO E PREUSSLER, 2002) 

Este tratamento dado ao solo tem o objetivo de melhorar as suas características através de 

uma melhor "arrumação" das suas partículas constituintes, com ou sem correções da sua 

composição granulométrica. 
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A correção granulométrica usando a estabilização mecânica traz melhoria ao solo através 

da adição de um ou mais solos com a finalidade de obter um novo material com propriedades 

aceitáveis para uso em pavimentação (SANTOS et al.,1995). 

 

2.7.2  ESTABILIZAÇÃO FÍSICA 

 

Na estabilização física as propriedades do solo são alteradas modificando-se em geral sua 

textura e granulometria. O método é baseado na mistura de dois ou mais materiais, como, por 

exemplo, a correção granulométrica ou a adição de fibras (metálicas, minerais, sintéticas ou 

vegetais) de modo que a mistura se enquadre dentro de uma determinada especificação 

granulométrica. Com o resultado desta combinação, surge um terceiro produto que agrega as 

propriedades de suas fases constituintes denominado de material compósito (Pinto, 2008). 

A correção granulométrica consiste em construir uma nova curva granulométrica para o 

solo original de forma que passe apresentar maior resistência e coesão interpartículas, 

proporcionando também uma grande variedade de diâmetros de grãos. Os solo-brita, solo-

areia, brita corrida, entre outras combinações, são exemplos de estabilização granulométrica. 

Para efeito de estabilização granulométrica, os solos podem ser classificados quanto a 

relação entre as frações granulométricas em (CAMPANHA, 2011): 

 

– Solos com poucos finos (tipicamente solos granulares): Nestes solos, a estabilidade é 

garantida pelos contatos interpartículas (grãos), geralmente são de difícil trabalhabilidade, 

apresentam baixa densidade e elevada permeabilidade;  

 

– Solos com finos suficientes para preencher os vazios: Nestes solos, a estabilidade é 

conferida pelos contatos interpartículas. Devido ao baixo índice de vazios apresentam baixa 

permeabilidade, elevada densidade, e moderada dificuldade de compactação. Tendem a 

apresentar elevadas resistências ao cisalhamento.  

 

– Solos com grande quantidade de finos (com pouco contato interpartículas): Estes solos 

apresentam boa trabalhabilidade, baixa densidade e permeabilidade. Em função da grande 

quantidade de finos, e consequente facilidade de reter água, a estabilidade é grandemente 

afetada pelas condições hídricas. 
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A composição granulométrica da mistura estabilizada pode ser feita via método algébrico 

ou analítico, método do triângulo ou método gráfico de Rothfuchs, que é o mais utilizado por 

ser mais racional e permitir várias composições e simulações otimizando o processo de 

obtenção da curva estabilizada. 

 

2.7.3 ESTABILIZAÇÃO QUÍMICA  

 

A estabilização química é definida como a adição de uma ou mais substâncias químicas 

ao solo, a fim de gerar uma mudança no seu comportamento quanto ao ganho de resistência e 

estabilidade quanto às intempéries. Tais mudanças podem influenciar também na 

permeabilidade e deformabilidade atingindo o objetivo previsto. Os estabilizantes utilizados 

podem ser betumes, cimento Portland, cal, pozolanas, e outros (COOK e SPENCE, 1983, 

apud PINTO, 2008) 

Na estabilização química, como o nome indica, há uma reação química do aditivo com os 

minerais do solo (fração coloidal) ou com a constituição de preenchimento dos poros pelo 

produto de reação química do aditivo com a água. No solo-cimento e solo-cal existe, 

inicialmente, uma reação que se caracteriza melhor como físico-química: os cátions Ca++ 

liberados pela hidratação do cimento reagem com a superfície dos argilo-minerais e 

modificam o pH da solução eletrolítica. Os produtos cimentantes que se formam 

posteriormente (diz-se reação pozolânica) acrescem a rigidez da mistura (MEDINA, 1987) 

Ainda segundo o mesmo autor, quando se forma a mistura solo-estabilizador pode 

ocorrer que o estabilizador forme ou não uma matriz contínua com o solo. Na matriz contínua 

o agente estabilizador preenche todos os poros e as partículas de solo ficam nela mergulhadas 

como se fosse um inerte de enchimento. Neste caso as propriedades do sistema são 

essencialmente as da matriz e as propriedades mecânicas do estabilizador predominam. Têm-

se várias reações resultantes da mistura solo-estabilizador: reações físicas - variações de 

temperatura, hidratação, evaporação e adsorção, assim como, reações químicas - troca 

catiônica, precipitação, polimerização, oxidação, solução, carbonatação. Na matriz 

descontínua o estabilizador não preenche todos os poros e então podem ocorrer três modos de 

ação: 

– Modificação das características das superfícies das partículas;  

– Vedação inerte dos poros;  

– Interconexão entre as partículas de solo (solda por pontos). 
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Embora no presente trabalho não tenha sido utilizado nenhum tipo de adição, serão 

discutidos para fins de conhecimento os dois principais agentes químicos usados na 

pavimentação: o cimento Portland e a cal. 

 

2.7.3.1 SOLO-CAL 

 

Sandroni e Consoli (2010) relatam que a quantidade de cal necessária para o tratamento 

de solos depende das características do solo e o uso e características mecânicas desejadas da 

mistura. O tratamento de solos com cal pode ser dividido em duas classes gerais: (a) 

modificação do solo com cal, a qual reduz o índice de plasticidade do solo, melhora a 

trabalhabilidade, aumenta a resistência de defloculação e erosão; (b) estabilização do solo 

com cal, a qual fornece aumento permanente da resistência e rigidez do solo devido a 

ocorrência de reações pozolânicas. 

De acordo com Marques (2006), dentre as várias opções de aplicação da cal pode-se citar: 

dar plasticidade às argamassas, construção de sub-bases e bases de pavimento e fabricação de 

tijolos, blocos e painéis.  

Suas principais funções são:  

 

– Melhoria permanente das características do solo;  

– Aumenta a resistência à ação da água;  

– Melhoria da capacidade de suporte;  

– Melhoria da trabalhabilidade de solos argilosos;  

– Diminuição da expansão de solo;  

– Alteração granulométrica do solo 

 

O tratamento de solos com cal não é eficiente em solos com baixo teor de argila, uma vez 

que o melhoramento das propriedades mecânicas é produzido pelas reações entre a cal e os 

minerais argílicos. Todos os minerais argílicos reagem com a cal, com a resistência das 

reações geralmente aumentando na proporção da quantidade de sílica disponível. Quatro tipos 

básicos de reações que ocorrem em solos coesivos tratados com cal, são: (a) carbonatação, (b) 

troca catiônica, (c) floculação-aglomeração, e (d) reações pozolânicas. 

A carbonatação ocorre quando o dióxido de carbono existente no ar ou em água 

estagnada entra em contato com a matriz solo-cal e converte a cal novamente em carbonato de 
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cálcio. O carbonato de cálcio é uma cimentação fraca e solubiliza na água acida. A 

carbonatação é indesejável uma vez que reduz a quantidade de cal disponível para produzir as 

reações pozolânicas (cimentícias). Cal misturada com água resulta em cátions de cálcio livres, 

os quais podem substituir outros cátions dentro dos complexos de troca catiônica que ocorrem 

no solo. A troca catiônica é ao menos parcialmente responsável pela floculação e aglomeração 

de partículas de argila que ocorre em solos tratados com cal. O resultado prático da 

floculação-aglomeração é a mudança na textura do solo uma vez que as partículas de argila 

unem-se e formam partículas de dimensões maiores. 

As reações pozolânicas são similares aquelas que ocorrem em solos tratados com 

cimento. É sabido que a cal e a água reagem com sílica e alumina existentes no solo para 

formar vários componentes cimentícios. Origens típicas de sílica e alumina em solos incluem 

minerais argílicos, quartzo, feldspato, micas e outros silicatos ou alumino-silicatos similares, 

com estrutura cristalina ou amorfa. A adição de cal também aumenta o pH do solo, 

aumentando a solubilidade da sílica e da alumina presentes no solo. Se uma quantidade 

significativa de cal é adicionada ao solo, o pH pode alcançar 12,4, que é o pH da água 

saturada com cal. A seguir são apresentadas as reações que ocorrem no solo tratado com cal: 

 

Ca (OH)2  Ca+2 + 2(OH)- 

Ca+2 + 2(OH)- + SiO2 (sílica da argila)  CSH (silicato hidratado de cálcio) 

Ca+2 + 2(OH)- +Al2O3 (alumina da argila  CAH (aluminato hidratado de cálcio) 

Onde C= CaO, S= SiO2, A= Al2O3 e H= H2O 

Segundo Soliz (2007), o efeito da cal nas propriedades do solo pode ser visto sob vários 

aspectos:  

 

– Distribuição granulométrica: há um aumento do tamanho dos grãos, tanto mais 

acentuada quanto mais fino for o solo natural. A agregação pode se desfazer em 

parte quando se embebe o solo-cal na água, porém muitos agregados tornam-se 

hidrofóbicos;  

– Plasticidade: o LP cresce com o uso da cal e o LL tende a diminuir. O aumento do 

teor de cal acarreta valores de IP cada vez menores. O IP varia com o tempo de 

reação;  

– Variação de volume: o tratamento de um solo expansivo com cal reduz as 

variações de volume do solo quando este absorve água;  
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– Compactação: a densidade diminui e o teor de umidade ótima aumenta quando se 

trata um solo com cal.  

– Resistência: a resistência à compressão simples é o ensaio mais comumente 

utilizado. O teor de cal e o tempo de cura são fatores que influem no aumento da 

resistência a compressão simples num solo estabilizado com cal. 

 

Quanto maior o teor de cal maior a troca catiônica e a formação de produtos cimentantes, 

mas não há ensaios padronizados no Brasil para determinar um teor ótimo de cal a ser adotado 

para cada solo, porém é possível fazê-lo utilizando o método de dosagem físico-químico 

desenvolvido por Casanova et al. (1992). 

 

2.7.3.2 SOLO-CIMENTO 

 

A mistura solo-cimento é o fruto da conjugação do solo, do cimento e da água, em 

proporções adequadas obtidas em ensaios de laboratório. Segundo Lima (1985), é regra básica 

que o teor de cimento empregado aumenta com o teor de argila, o que torna os solos arenosos 

mais favoráveis a esta estabilização. 

Em outras palavras, os solos granulares, por apresentarem menor área específica, reagem 

melhor com o cimento, o que não ocorre com os solos finos que, por apresentarem área de 

superfície específica maior, necessitam de grandes quantidades de cimento para que se realize 

a cimentação dos pontos de contato. 

Segundo Marques (2006), durante o processo de estabilização do solo com cimento, 

ocorrem dois tipos de reações: as reações de hidratação do cimento Portland e as reações entre 

os argilominerais e a cal liberada na hidratação do cimento (C3S, b-C2S, C3A, C4AF + H2O) 

Estas reações podem ser exemplificadas da seguinte forma (MEDINA, 1987): 

 

– Reações de hidratação do cimento 

C3S +H2O C3S2Hx (gel hidratado) + Ca(OH)2 

Ca(OH)2  Ca++ +2(OH)- 

Se o pH da mistura abaixar: C3S2Hx  CSH + Cal 

– Reações entre a cal gerada na hidratação e os argilominerais do solo: 

Ca++ +2(OH)- + SiO2 (sílica do solo)  CSH 

CA++ +2(OH)- + Al2O3 (alumina do solo)  CAH 
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As últimas reações são chamadas pozolânicas e ocorrem em velocidade mais lenta. O 

CSH é um composto cimentante semelhante ao C3S2Hx. 

Nos solos granulares desenvolvem-se vínculos de coesão nos pontos de contato entre os 

grãos (semelhante ao concreto, porém o ligante não preenche todos os espaços). Nos solos 

argilosos a ação da cal gerada sobre a sílica e alumina do solo resulta no aparecimento de 

fortes pontos de ligação entre as partículas de solo. 

Os solos granulares respondem melhor à estabilização com cimento porque nos solos 

argilosos a reação da cal gerada na hidratação e os argilominerais ocasionam uma queda no 

pH da mistura, afetando a hidratação e o endurecimento do cimento. Se o pH abaixar, o 

composto C3S2Hx reage novamente  formando CSH e cal. Como o C3S2Hx é responsável 

pela maior parte da resistência da mistura solo-cimento, o aparecimento do CSH é indesejável 

quando provém deste composto, sendo benéfico apenas quando origina-se das reações da cal 

com os argilominerais. Portanto, as reações de hidratação do cimento são as mais importantes 

e respondem pela maior parte da resistência final alcançada para a mistura. (MEDINA, 1987) 

Pode-se dividir a estabilização por cimento nas seguintes categorias (MEDINA, 1987):  

 

– Solo-cimento: é um material endurecido pela cura de uma mistura íntima 

compactada mecanicamente com solo pulverizado, cimento Portland e água, 

sendo esse endurecimento avaliado por critérios de durabilidade e resistência à 

compressão simples de corpos de prova. Normalmente é utilizado como base ou 

sub-base. 

 

– Solo modificado ou melhorado: é um material não endurecido ou semiendurecido 

que é julgado pela alteração dos índices físicos e/ou capacidade de suporte do 

solo. Utiliza-se um teor baixo de cimento que não deve ser maior que 5%. Pode 

ser utilizado como base, sub-base ou subleito;  

 

– Solo-cimento plástico: difere do solo-cimento descrito anteriormente, por ser 

utilizada uma quantidade maior de água durante a mistura, de forma a produzir 

uma consistência de argamassa na ocasião da colocação. É utilizado para 

revestimento de valas, canais e taludes. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste capítulo, citam-se os materiais selecionados para a realização deste estudo e o 

método investigativo adotado para que sejam atingidos os objetivos específicos. A parte 

experimental foi realizada no Laboratório de Solos - IME, Laboratório de Ciências e 

Materiais - IME e Laboratório da COAM/CETEM (Coordenação de Análises Minerais do 

Centro de Tecnologia Mineral). Foram utilizados três materiais: rejeito de minério de ferro, 

solo residual de filito e solo argiloso laterítico. A pesquisa abrangeu a realização de ensaios de 

caracterização geotécnica, compactação, Índice de Suporte Califórnia (ISC) ou California 

Bearing Ratio (CBR) e triaxial de cargas repetidas. Além destes foram realizados ensaios de 

caracterização química e mineralógica, através de difratometria por raio - X, e ensaio de 

qualidade ambiental (solubilização e lixiviação).  

As etapas da pesquisa são detalhadas neste capítulo, desde a coleta e preparação dos 

materiais até os ensaios que avaliaram o comportamento das misturas estudadas para a 

estabilização dos solos em estudo. 

No capítulo a seguir, finalmente apresenta-se a metodologia para a análise dos resultados 

obtidos na fase experimental do trabalho. 

 

3.2  MATERIAIS UTILIZADOS 

 

3.2.1  REJEITO DE MINÉRIO DE FERRO 

 

O rejeito de minério de ferro utilizado na pesquisa é proveniente da empresa SAMARCO 

Mineração S.A, situada no município de Mariana-MG, região do Quadrilátero Ferrífero. Esse 

material é gerado na etapa de flotação do beneficiamento do minério de ferro da Mina 

Germano.  

As amostras foram retiradas a uma distância de 50 metros da crista do barramento, com 

espaçamento entre pontos de coleta de 100 metros, num total de três furos. Devido a 

proximidade da linha freática, determinou-se a profundidade de 2 metros para a retirada das 



 

73 

 

amostras. Em seguida, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Solos do IME 

através de 6 bombonas plásticas, contendo, cada uma, aproximadamente 80 kg de rejeito.  

As coletas, transporte e o preparo das amostras foram realizados de acordo com a 

especificação DNER-ME 041/94. As Figuras 3.1 e 3.2 demonstram o registro fotográfico de 

algumas etapas realizadas. 

 

 

FIG. 3.1  Chegada, identificação, secagem ao ar, homogeneização e quarteamento das 

amostras. 
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FIG. 3.2  Amostra do rejeito de minério de Fe. 

 

Conforme pode ser visto na Figura 3.2, visualmente o rejeito de minério de Fe apresenta 

uma textura arenosa, por isso, será denominado nesta pesquisa como sendo rejeito arenoso. 

 

3.2.2  SOLO RESIDUAL DE FILITO  

 

O trabalho foi conduzido com o uso de um solo residual de Filito (ver Figura 3.3), 

abundante no perímetro da Mina Alegria, na cidade de Mariana - MG. Conforme relatado por 

Diláscio (2004), a maior parte da lapa do minério de ferro extraído em todo o Quadrilátero 

Ferrífero provém de filitos, dos grupos Itabira e Caraça, em associação com xistos do Grupo 

Nova Lima. 

 

FIG. 3.3  Chegada e secagem ao ar livre das amostras. 
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Após a coleta o material foi armazenado em sacos lacrados, de modo a preservar sua 

integridade desde o início até a finalização dos ensaios, e transportados para o Laboratório de 

Solos do IME. Foram três coletas resultando num total de 80 kg.  

 

3.2.3    SOLO ARGILOSO LATERÍTICO  

 

Foram usadas amostras de solo coletadas por Delgado (2012) na região Oeste do 

Maranhão. Seu estudo foi concebido pelo fato de algumas jazidas mapeadas para os trechos 

de expansão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) não atenderem as especificações 

internacionais, comumente utilizadas no Brasil, e que apresentavam indícios de serem solos 

competentes para os fins propostos em função de seus aspectos de laterização tipicamente 

tropicais.  

Na Vale e demais ferrovias brasileiras as especificações para sublastro são basicamente 

as mesmas utilizadas para seleção de material de sub-base em rodovias, limitando, porém, o 

IP do solo ao valor máximo de 6%, desconsiderando a possibilidade de ser maior quando o 

solo é laterítico como se admite na especificação rodoviária. Por isso, dentre as amostras 

coletadas por Delgado (2012), foi considerada apenas para o seu estudo a jazida cujo solo 

tivesse a granulometria predominantemente fina, foco de interesse de sua pesquisa de 

dissertação.  

O trecho das amostras de solos coletadas, localizado na região oeste do estado do 

Maranhão, encontra-se totalmente implantado em solos do grupo Barreiras do terciário 

superior do período cenozóico. O grupo Barreiras apresenta litologia constituída de 

conglomerados de natureza laterítica ferruginosa e/ou aluminosa, com arcabouço aberto e 

suportado por matriz arenosa-argilosa e arenito de granulação fina a média com matriz 

argilosa (Delgado, 2012). 

A Figura 3.4 indica a localização geográfica da EFC, passando pelos estados do Pará e do 

Maranhão. A figura destaca ainda a região objeto de estudo desta pesquisa (oeste do estado do 

Maranhão, Brasil), caracterizada a seguir: 
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FIG. 3.4  Imagem de Satélite com a localização da Estrada de Ferro Carajás, destacando a 

região de interesse (oeste do Maranhão). 

Fonte: Delgado, 2012. 

 

O ponto de partida do estaqueamento definido pela quilometragem é o quilômetro 0 

(zero), localizado no início do Terminal Rodoviário Ponta da Madeira - TFPM, em São 

Luís/Maranhão, e o ponto final é o quilômetro 892, no início do terminal ferroviária de 

Carajás, no Pará. O traçado da ferrovia está disposto na direção nordeste – sudoeste e 

apresenta os seguintes compartimentos: 

 

– Trecho inicial, do km 0 até o km 120 - corresponde ao trajeto de saída da ilha de 

São Luís, travessia do canal do Estreito dos Mosquitos e entrada na várzea do rio 

Mearim;  

– Trecho central do Maranhão, do km 120 ao km 420 - Acompanha o rio Pindaré, 

em traçado muito próximo, mantendo a característica de greide plano;  
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– Trecho serra do Tiracambu, do km 420 ao km 570 - Com greide em subida da 

serra até alto do Pindaré e Açailândia e, depois, descida até Cidelândia;  

– Trecho oeste do Maranhão, do km 570 ao km 675 - Onde a ferrovia se aproxima 

do rio Tocantins, seguindo entre o rio e a serra do Gurupi;  

– Trecho no Pará, do km 675 ao km 860 - Contorna a cidade de Marabá e segue 

próximo ao rio Itacaiunas e rio Paraupebas ao norte da serra Pelada, até o pé da 

serra dos Carajás em Paraubebas; e  

– Trecho final, do km 860 ao km 892 - Subida até a serra dos Carajás. 

 

O solo estudado por Delgado (2012) localiza-se no km 455,85 + 541,05, próximo a um 

dos segmentos de duplicação da EFC, e enquadra-se na faixa LG', indicando um solo do tipo 

argila laterítica ou argila laterítica arenosa, segundo a metodologia MCT. 

No entanto, o solo escolhido para o estudo desta pesquisa, localiza-se no km 449 + 700. 

Este solo já se encontrava no depósito do Laboratório de Solos do IME, em duas amostras 

ensacadas, cada uma, de aproximadamente, 40 kg. A Figura 3.5 mostra algumas etapas para o 

ensaio de caracterização do solo. Percebe-se que os agregados graúdos são concreções 

lateríticas com aspecto de coloração escura, com aspecto ferruginoso. Visualmente, trata-se de 

um solo argiloso laterítico.  

 

FIG 3.5  Destorroamento e quartearmento do solo, com detalhe das concreções lateríticas. 
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3.3  MÉTODOS DE ENSAIO 

 

Neste item estão apresentadas as metodologias, procedimentos e demais informações 

necessárias para a realização dos ensaios de caracterização física, química e mecânica dos 

materiais utilizados. Todavia, faz-se necessário antes uma abordagem dos aspectos envolvidos 

no projeto experimental da pesquisa. 

 

3.3.1  ESTRUTURA DO PROJETO EXPERIMENTAL 

 

A Figura 3.6 ilustra, de forma clara, todas as etapas envolvidas para se atingir o objetivo 

geral do trabalho. Essas etapas serão descritas sucintamente nos próximos itens. 

 

 
FIG. 3.6  Fluxograma das etapas do estudo experimental 

 

O material proveniente das amostras foi preparado conforme o procedimento da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os ensaios foram realizados no 

Laboratório de Solos do IME.  
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3.3.2  DEFINIÇÃO DAS MISTURAS SOLOS-REJEITO 

 

As escolhas das porcentagens do rejeito arenoso nas misturas com solo residual de filito e 

argiloso laterítico foram feitas sob o enfoque empírico. Via de regra, conforme explanado na 

revisão bibliográfica - “Pavimentação com Agregados Reciclados”, são valores comumente 

utilizados em pesquisas já realizadas sobre a estabilização de solos com adição de rejeitos 

arenosos. Neste pesquisa, as quantidades de misturas também ficaram limitadas a quantidade 

dos solos disponíveis para realização de todos os ensaios previstos.  

A nomenclatura de cada uma das misturas é representada pelas iniciais maiúsculas do 

nome dos solos e, em seguida, com o número correspondente a porcentagem presente do 

rejeito arenoso (Figura 3.7 e Tabela 3.1). 

 
FIG. 3.7  Nomenclatura das misturas solos-rejeito 

 

TAB. 3.1  Proporções de solos e misturas com rejeito arenoso. 

D
es

ig
n

a
çã

o
 

Misturas Porcentagens (% - em peso) 

Solo Residual de Filito 
Solo Argiloso 

Laterítico 
Solo Rejeito Arenoso 

SRF0 SAL0 100% 0% 

SRF80/REJ20 SAL80/REJ20 80% 20% 

SRF60/REJ40 SAL60/REJ40 60% 40% 

SRF50/REJ50 - 50% 50% 
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Com o solo residual de filito foi feita uma mistura a mais, com proporções distintas da 

primeira, para ser analisada tecnicamente por motivos que serão comentados posteriormente, 

no capítulo de análise dos resultados e discussões. 

 

3.3.3  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA  

 

A propriedade física comumente utilizada para identificar um solo, propriedade de 

"natureza", é a composição física (ou textura) que pode ser identificada qualitativamente, 

através da denominada análise tátil-visual, e quantitativamente, através de análise 

granulométrica. Além da análise tátil-visual dos materiais, foram realizados os ensaios de 

caracterização física no laboratório de Solos do IME. 

Para a caracterização física dos solos foram empregados as recomendações segundo a 

ABNT: 

 

– NBR 6457/1986 - Amostra de Solos - Preparação de Compactação e 

Caracterização; 

– NBR 6457/1986 - Teor de Umidade Natural;  

– NBR 6508/1984 - Massa Específica Real dos Grãos;  

– NBR 6459/1984 - Solo - Determinação do Limite de Liquidez;  

– NBR 7180/1984 - Solo - Determinação do Limite de Plasticidade;  

– NBR 7181/1984 - Solo - Análise Granulométrica. 

 

3.3.1.1 ANÁLISE GRANULOMÉTRICA  

 

A análise granulométrica dos solos foi realizada através do processo de peneiramento 

para a fração grossa (partículas com diâmetro > 0,074 mm) e sedimentação para a fração fina 

(partículas com diâmetro < 0,074m. Os procedimentos estão de acordo com o método de 

ensaio "Solo - Análise Granulométrica" - NBR 7181. 

O ensaio de sedimentação foi realizado com o uso de hexametafosfato de sódio, um 

defloculante, recomendado pela NBR 7181/1984. 

Em linhas gerais, os ensaios de sedimentação consistem em colocar 50 gramas de solo 

destorroado, seco ao ar, passante na peneira # 40 em 125 ml de defloculante 

(hexametafosfato) e deixar em repouso por um período de 24 horas. Só então se procede à 



 

81 

 

dispersão mecânica e coloca-se a mistura em uma proveta de 1000 ml cujo volume é 

completado com água destilada. A lavagem do material (suspensão) proveniente do ensaio de 

sedimentação na peneira de abertura 0,075 mm (peneira nº 200) foi realizada com água 

potável a baixa pressão, com movimentos circulares de peneiramento e sem o auxílio da mão 

do operador do ensaio. 

 

3.3.1.2 LIMITES DE ATTERBERG 

 

Visando caracterizar a interação do solo com a água, os ensaios de limite de liquidez e de 

limite de plasticidade (ver Figura 3.8) foram realizados segundo as normas NBR 6459/1984 – 

Solo – Determinação do Limite de Liquidez (ABNT, 1984) e a NBR 7180/1984 – Solo – 

Determinação do Limite de Plasticidade (ABNT, 1984).  

Através dos dados obtidos por meio desses ensaios, foi determinado o Índice de 

plasticidade (IP, em %), obtido através da diferença entre o limite de liquidez (LL, em %) e o 

limite de plasticidade (LP, em %):  

 

IP = LL – LP. 

 

 

FIG. 3.8  Ensaios de limite de liquidez e plasticidade para a amostra do solo residual de filito. 
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3.3.1.3 MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 

 

Os procedimentos para a determinação da massa específica dos sólidos foram executados 

segundo o método de ensaio "Determinação da Massa Específica" - NBR 6508 (1984). De 

acordo com essa norma, toma-se cerca de 25g do material destorroado e passado na peneira 

0,42mm (#40). O ensaio consiste em: 

 

1 - Pesar o picnômetro vazio, seco e limpo. Anotar o valor auferido (M1);  

2 - Colocar a amostra no picnômetro e pesar (M2);  

3 - Colocar água destilada no picnômetro até cobrir, com excesso, a amostra;  

4 - Aquecer o picnômetro, deixando-o ferver pelo menos 15 minutos, para expulsar todo 

o ar existente entre as partículas do solo, efetuando sua deareação, e agitando-o para evitar o 

superaquecimento. Usar tela entre a chama e o picnômetro, ou banho-maria; (ver Figura 3.9) 

5 - Deixar o picnômetro esfriar ao ar ambiente; (ver Figura 3.10) 

6 - Completar o volume do picnômetro com água destilada, repousá-lo em banho de água 

à temperatura ambiente por quinze minutos, colocar a rolha perfurada de modo que a água 

aflore à sua parte superior. Anotar a temperatura do banho (T);  

7 - Retirar o picnômetro do banho, enxugar e secar com pano limpo e seco. Pesar o 

picnômetro e conteúdo (M3);  

8 - Retirar todo o material de dentro do picnômetro, lavar e encher completamente com 

água destilada. Colocá-la no banho de água à temperatura ambiente por quinze minutos, 

colocar a rolha perfurada, deixando a água aflorar à sua parte superior. Verificar a 

temperatura do banho (T), retirar o picnômetro do banho, enxugar com pano limpo e seco e 

pesar, obtendo (M4). 

 

δT = (M2-M1) / ((M4-M1)-(M3-M2)) 

 

Onde:  

δT = densidade real do solo à temperatura T;  

M1 = massa do picnômetro vazio e seco, em g;  

M2 = massa do picnômetro mais amostra, em g;  

M3 = massa do picnômetro mais amostra, mais água, em g;  

M4 = massa do picnômetro mais água, em g.  
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FIG. 3.9  Aquecimento dos picnômetros para expulsão do ar existente. 

 

 

FIG. 3.10  Picnômetros esfriando ao ar ambiente e em banho de água 
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3.3.4  CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

Diante das incompatibilidades verificadas ao longo dos anos entre os resultados obtidos 

com as classificações mais utilizadas no Brasil, como exemplo, o Sistema Unificado de 

Classificação de Solos (USCS - Unifield Soil Classification System) e a classificação para 

finalidades rodoviárias da AASHTO; a HRB (Highway Research Board), o presente estudo 

também está direcionado para a investigação do comportamento geotécnico dos solos à partir 

de metodologias destinadas especialmente a solos tropicais, propostas por Nogami e Villibor, 

conforme descrito a seguir: 

 

3.3.4.1 MCT EXPEDITO 

 

De acordo com Nogami e Villibor (1994b), o Método Expedito das Pastilhas foi proposto 

com a finalidade de simplificar os procedimentos dos ensaios de classificação de solos 

tropicais, utilizando menor quantidade de amostra, equipamento mais simples, mão de obra 

com menor treinamento, de modo que possa ser utilizada para fins gerais e preliminares. 

Este procedimento proposto pelos pesquisadores supracitados, permite determinar os 

grupos de classificação geotécnica MCT, desenvolvida de maneira expedita e especialmente 

para os solos tropicais. 

O ensaio consiste basicamente na moldagem de corpos de prova em forma de "pastilhas" 

em anéis de aço inox com dimensões de 20mm de diâmetro e 5 mm de altura, e nas medidas 

de contração (Ct) e penetração (consistência) das pastilhas. Para cada solo e amostra foram 

realizados 3 Cps. Com os valores dos parâmetros foram calculados a média aritmética dos 

parâmetros obtidos e determinados a partir do gráfico de Classificação do Método das 

Pastilhas, apresentado na Figura 3.11. 

A saber, o gráfico abaixo apresenta os símbolos "-" e "/" que representam duas opções de 

solos diferentes de maneira equivalente e opções de solos de maneira decrescente, 

respectivamente. 
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FIG. 3.11  Gráfico de Classificação MCT pelo método das pastilhas 

Fonte: Nogami et al.,(1996) 

 

Os diferentes grupos de solos, cujas características principais apresentadas por NOGAMI 

e VILLIBOR (1995) são descritas a seguir:  

 

I. Solos de comportamento laterítico (L):  

 

Algumas das propriedades dos solos de comportamento laterítico que são de interesse da 

engenharia de pavimentos são sua elevada capacidade de suporte quando ensaiados no Mini-

CBR, pequena perda desta capacidade por imersão em água e baixa expansão volumétrica. 

São solos com coloração predominantemente vermelha e/ou amarela, com uma agregação 

muito forte das frações finas, resultando num aspecto poroso. Os solos de comportamento 

laterítico podem ser divididos entre:  

 

– Areias lateríticas (LA): Apresentam pouca coesão e baixa contração quando 

secos, características pouco desejáveis para aplicação em bases. Entretanto, 

quando adequadamente compactados, apresentam-se relativamente permeáveis, 

com elevada capacidade de suporte e módulo de resiliência relativamente 

elevados; 
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– Solos arenosos lateríticos (LA’): Possuem baixa massa específica aparente seca 

em condições normais, baixa capacidade de suporte e podem ser colapsíveis. 

Quando devidamente compactados, adquirem elevada capacidade de suporte, 

elevado módulo de resiliência, baixa permeabilidade, pequena contração por 

perda de umidade, razoável coesão e pequena expansão por imersão em água; 

 

– Solos argilosos lateríticos (LG’): Quando apresentam porcentagens elevadas de 

areia, tem um comportamento parecido com os solos do grupo LA’, entretanto, 

apresentam menores capacidades de suporte, menores módulos de resiliência e 

menor massa específica aparente seca, maior plasticidade, maior umidade ótima 

de compactação e maior contração por perda de umidade. Por outro lado são mais 

resistentes à perda de massa por imersão em água. 

 

II. Solos de comportamento não laterítico (NL): 

 

Ao contrário da classe dos solos lateríticos, as propriedades dos solos de comportamento 

não laterítico de interesse da engenharia de pavimentos são a variada capacidade de suporte 

quando ensaiados no Mini-CBR, grande perda desta capacidade por imersão em água e 

expansão volumétrica variável, de baixa a muito elevada. 

Os solos de comportamento não laterítico podem ser divididos entre:  

 

– Areias não lateríticas (NA): Quando devidamente compactados, possuem 

capacidade de suporte pequena a média e, geralmente, são muito erodíveis; 

  

– Solos arenosos não lateríticos (NA’): Quando a areia é mal graduada ou conter, na 

fração areia ou silte, mica e/ou microcristais de caulinita e/ou haloisita, são 

inapropriados para bases de pavimentos; 

 

– Solos siltosos não lateríticos (NS’): Apresentam-se, geralmente, com baixa massa 

específica e capacidade de suporte, podendo ser colapsíveis. Mesmo quando 

compactados em condições apropriadas não apresentam boas propriedades de 

interesse geotécnico;  
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– Solos argilosos não lateríticos (NG’): Quando compactados nas condições ótimas, 

apresentam as características semelhantes às argilas tradicionais de países de 

clima temperado muito plásticas e expansivas. 

 

3.3.4.2  MCT TRADICIONAL 

 

Nos anos de 1980 a 1982, os pesquisadores Nogami e Villibor elaboraram uma 

metodologia para classificação de solos com o objetivo de diferencia-los quanto ao 

comportamento laterítico ou não-laterítico. 

Esta metodologia foi desenvolvida especialmente para solos tropicais, visto que as atuais 

classificações tradicionais de solos comumente utilizadas são restritas e imprevisíveis quanto 

ao real comportamento dos solos.  

A metodologia de Classificação MCT é baseada em propriedades mecânicas e hidráulicas 

obtidas através da compactação miniatura de corpos de prova, sendo esta regulamentada em 

1994, pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER, 1994). 

Realizados no Laboratório de Solos do IME, a Figura 3.12 ilustra o equipamento MCT 

que compacta os corpos de prova miniatura e o procedimento de imersão das amostras logo 

após a compactação.  

 

FIG. 3.12  Procedimentos realizados na metodologia MCT. 
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Visando a classificação MCT dos solos, os ensaios foram conduzidos conforme descrito 

por Vizcarra (2010), baseando-se nas normas vigentes: 

 

1) Compactação: 

 

“Da amostra seca ao ar e passada na peneira de 2 mm separam-se pelo menos 5 

porções colocando-as em diferentes umidades. Toma-se uma porção com 

determinada umidade (H1) e pesam-se 200g, introduzindo-a no molde que deve 

ser devidamente posicionado no equipamento de compactação, sendo utilizado 

junto do cilindro de compactação um espaçador. Dá-se o primeiro golpe (n=1) e 

mede-se a altura A1. Retira-se o espaçador e repetem-se as operações de medida 

de altura após o primeiro golpe, para n=2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, ..., n, ...4n, sendo 

finalizada a compactação quando:  

– A diferença de altura entre leituras sucessivas for menor que 0,1 mm (em relação 

à primeira) é condição para finalização da compactação. A norma DNER-ME 

258/94 (DNER, 1994) diz que se deve interromper a compactação quando a 

diferença entre leituras a4n – na for menor que 2,0 mm);  

– 4n golpes atingir 256 golpes;  

– Houver nítida expulsão de água no CP.  

 

Repetem-se as operações para os outros teores de umidade, H2, H3, H4, e assim 

sucessivamente.” 

São obtidos então 2 coeficientes (c’e d’), descritos a seguir (ABPV, 2009): “Curvas de 

Deformabilidade (Mini-MCV) – Coeficiente c’:  

Para cada teor de umidade traça-se a curva nx (a4n – na) (número de golpes x diferença 

de altura) em escala monolog (log10) para n. Estas curvas de deformabilidade são 

denominadas curvas Mini-MCV, porque a partir delas pode-se determinar o valor da condição 

de umidade, tomando-se a curva correspondente a um determinado teor de umidade e 

procurando-se sua interseção com a reta de equação a=2mm, que foi adotada como referência 

para os CP da metodologia, determinando assim o valor de golpes Bi correspondente. Define-

se Mini MCV para cada teor de umidade pela expressão:  

 

Mini MCV = 10 x Log10  
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O coeficiente c’ é o coeficiente angular (sem sinal) da reta “assimilável” à curva Mini 

MCV igual a 10, a ser obtida diretamente ou por interpolação gráfica apropriada, visto que 

raramente se obtém uma com Mini-MCV igual a 10. Segundo NOGAMI e VILLIBOR (1995) 

o coeficiente c’ relaciona-se aproximadamente com a granulometria, de acordo com a Tabela 

3.2. 

TAB. 3.2  Valores típicos de c' para diferentes granulometrias de solos. 

 

Fonte: Nogami e Villibor, 1995. 

 

a) Curvas de Compactação – Coeficiente d’: Calculadas as massas específicas 

aparentes secas (MEAS), traça-se a família de curvas de compactação. O 

coeficiente d’ é definido como a inclinação da parte retilínea do ramo seco da 

curva de compactação correspondente a 12 golpes expresso em %. Valores típicos 

de d’ estão apresentados na Tabela 3.3. 

 

TAB. 3.3  Valores típicos de d’ para diferentes granulometrias de solos. 

. 

Fonte: Nogami e Vilibor, 1995. 

 

2) Ensaio de Perda de Massa por Imersão em Água (ABPV, 2009) 

 

Segundo descrição feita em ABPv (2009): “o ensaio de perda de massa por imersão foi 

desenvolvido com o objetivo específico de distinguir o comportamento laterítico do não 

laterítico, quando os mesmos possuem características similares no que se relaciona a:  
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– Inclinação do ramo seco da curva de compactação Mini-MCV, correspondente a 

12 golpes, soquete leve (coeficiente d’);  

 

– Inclinação da curva Mini-MCV (ou de deformabilidade), correspondente a 

condições padronizadas.  

 

Para determinação do valor de perda de massa por imersão são utilizados os corpos de 

prova compactados segundo o procedimento Mini-MCV. Os CPs são parcialmente extraídos 

dos moldes de compactação, de maneira que fiquem com saliência de 10mm, e imersos em 

uma cuba preenchida com água, anotando-se o comportamento nas primeiras horas. Após 

pelo menos 20 horas esgota-se a água e secam-se as cápsulas que contêm a parte desagregada 

para pesagem. Obtém-se o “Pi”, expresso pela massa seca em percentagem da massa seca da 

parte do corpo de prova inicialmente saliente, para cada teor de umidade. O fator de 

desprendimento é dado da seguinte forma: 

 

– Desprendimento do solo em bloco coeso – 0,5;  

– Não desprendimento de solo – zero;  

– Solo desprender esfarelado – 1,0.  

 

O “Pi considerado” é o valor de “Pi” multiplicado pelo valor de desprendimento. O valor 

de “Pi” a ser usado para fins classificatórios é obtido por interpolação gráfica, traçando-se a 

curva de variação das percentagens acima obtidas, “Pi considerado” x Mini MCV, 

procurando-se o valor correspondente a Mini MCV 10 ou 15, conforme se trate de solo de 

baixa ou elevada massa especifica aparente, conceito fixado de acordo com o seguinte: 

considera-se baixa MEAS quando a altura final do corpo de prova para Mini-MCV igual a 10 

for igual ou maior que 48 mm e elevada MEAS quando não se obtiver a condição anterior.”  

 

3) Classificação Geotécnica MCT: 

 

A classificação geotécnica MCT baseia-se na determinação de algumas propriedades 

mecânicas e hidráulicas cm CPs de 50 mm de diâmetro. Nessas condições, é apropriada 

apenas para solos de granulação fina, que passam integralmente na peneira de 2,0 mm ou que 

têm uma percentagem desprezível retida nesta peneira, ou que a sua influência nas 
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propriedades do solo possa ser avaliada para que os resultados obtidos sejam devidamente 

corrigidos (NOGAMI e VILLIBOR, 1995).  

 

Os ensaios e dados a serem obtidos, em resumo, são:  

 

a) Ensaio de compactação – Procedimento Mini-MCV 

– Coeficiente c’;  

– Curva Mini-MCV x Teor de Umidade (h);  

– Coeficiente d’.  

 

b) Ensaio de Perda de massa por imersão  

– Perda de massa “Pi”, correspondente a Mini-MCV 10 (MEAS baixa) ou Mini-

MCV 15 (MEAS alta);  

– Curva “Pi” x Mini MCV, que pode ser necessária como critério auxiliar de 

decisão.  

 

c) Cálculo do índice e’ pelo emprego da expressão: 

e´ = [(PI/100) + (20/d´)] 1/3 

Onde:  

PI = perda de massa por imersão (%)  

d′ = coeficiente angular do trecho reto da curva de compactação correspondente a 12 

golpes.  

Md = massa que se desprende;  

 

Nogami e Villibor, observando que o comportamento laterítico dos solos manifesta-se 

quando d’ > 20 e PI < 100, estabeleceram uma linha horizontal correspondente a e’= 1,15, que 

separa os solos de comportamento lateríticos dos não lateríticos no ábaco da Classificação 

MCT, representada por uma linha tracejada. Para definição do grupo granulométrico e de 

natureza a que pertence o solo ensaiado, o gráfico classificatório (Figura 3.13) proposto por 

NOGAMI e VILLIBOR (1995) pode ser utilizado, plotando-se as variáveis c’ e e’ do ensaio.” 
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FIG. 3.13  Ábaco da Classificação MCT. 

Fonte: NOGAMI e VILLIBOR, 1995 

 

3.3.5  CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

Tendo em vista que o foco deste trabalho é a reutilização do rejeito arenoso, promovendo 

práticas sustentáveis, faz-se necessário a caracterização química e ambiental através de 

ensaios para verificar a sua utilização sem o risco de prejudicar o meio ambiente ou a saúde 

humana.  

Sendo assim, a amostra de rejeito arenoso foi submetida aos ensaios químicos e 

mineralógicos, realizados no Laboratório de Ciência dos Materiais do IME, enquanto o ensaio 

de qualidade ambiental foi realizado no laboratório da ABCP. 

Complementando o estudo, as amostras de solo residual de filito e argiloso laterítico 

foram submetidas aos ensaios químicos e mineralógicos, também realizados no Laboratório 

de Ciência dos Materiais do IME, cumprindo as exigências das normas vigentes: 

 

– NBR 10.004/2004 – Classificação de Resíduos Sólidos   

– NBR 10.005/2004 – Lixiviação de Resíduos Sólidos   

– NBR 10.006/2004 – Solubilização de Resíduos Sólidos   
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3.3.6   CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

Os ensaios químicos foram realizados com o intuito de contribuir para uma análise mais 

consistente do material, correlacionando-os entre si e também com outras propriedades 

investigadas. A composição mineralógica é importante para a explicação do comportamento 

de muitos solos. Essas análises proporcionam uma identificação mais concreta dos 

constituintes do solo, pois evidenciam o seu comportamento. Por exemplo, a existência de 

esmectita, que apresenta uma propriedade de aumento da dupla camada em presença de água, 

pode conferir ao solo um comportamento expansivo. 

Os ensaios de MEV e EDS foram realizados no Laboratório de Ciências dos Materiais do 

IME, enquanto os difratometria de raios-x no Laboratório da COAM/CETEM (Coordenação 

de Análises Minerais do Centro de Tecnologia Mineral). 

 

3.3.6.1  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E MICROSSONDA EDS 

 

O ensaio de MEV foi realizado com o objetivo de obter imagens ampliadas, com 

diferentes graus de magnificação, permitindo distinguir detalhes não revelados a olho nu. 

A composição química total das amostras foi obtida mediante a técnica “Espectrometría 

de fluorescêncía de Raios-X por Energia Dispersiva (EDX)”. As amostras foram submetidas a 

análise por EDX em um Espectrómetro de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva, 

marca Quanta - modelo FEG-250 -, no Laboratório de Ciência dos Materiais do IME, o qual 

está ilustrado na Figura 3.14.  

O Espectrômetro de fluorescência de raios-X é um instrumento que determina 

qualitativamente e semi-quantitativamente os elementos presentes em uma determinada 

amostra. Isto é possível através da aplicação de raios-X na superfície da amostra e a posterior 

análise dos fluorescentes raios-X emitidos. É uma técnica não-destrutiva para todos os tipos 

de amostras, incluindo sólidos, líquidos ou pós, sendo por esta razão interessante para a 

caracterização dos materiais. 



 

94 

 

 

FIG. 3.14  Equipamento Quanta utilizado para os ensaios de MEV e EDS. 

 

3.3.6.2  DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

A identificação dos argilo-minerais constituintes dos solos é de extrema importância para 

o entendimento de seu comportamento. Um dos ensaios que auxilia a identificação da 

composição mineralógica da fração silte/argila é a Difração de Raio-X (DRx). Isto é possível 

porque na maior parte dos sólidos (i.e. cristais), os átomos se ordenam em planos cristalinos 

separados entre si por distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda dos 

Raios-X. Ao incidir um feixe de Raios-X em um cristal, o mesmo interage com os átomos 

presentes, originando o fenômeno de difração. A difração de Raios-X ocorre segundo a Lei de 

Bragg a qual estabelece a relação entre o ângulo de difração e a distância entre os planos que 

a originam (característicos para cada fase cristalina) conforme a seguinte equação: 

 

nλ = 2dsenθ 

Onde:  

n: Número inteiro  

λ: Comprimento de ondas dos Raios-X incidentes  

d: Distância interplanar  

θ : Ângulo de Difração  

Cada argilo-mineral gera um conjunto característico de reflexões segundo ângulos θ, que 

podem ser convertidos nas distâncias interplanares formadas pelas estruturas cristalinas. 
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Os ensaios de DRx das amostras estudadas foram realizadas no Laboratório da 

COAM/CETEM (Coordenação de Análises Minerais do Centro de Tecnologia Mineral). 

 

3.3.7  CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

A preparação e moldagem dos corpos-de-prova para a realização do estudo definitivo 

foram feitas com base nos valores de teor de umidade ótimo e massa específica seca máxima 

obtidos no estudo preliminar. Nessa etapa do trabalho foram realizados os seguintes ensaios: 

compactação, CBR e expansão, e módulo de resiliência. 

 

3.3.7.1 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO  

 

Os ensaios de compactação para todos os materiais envolvidos (solos e misturas) foram 

realizados de acordo com as diretrizes da NBR 7182/1986 (ABNT, 1986), utilizando-se a 

energia de compactação Proctor Intermediária e sem reuso de material. As curvas de 

compactação referentes ao solo residual de filito e argiloso lateríticos, bem como suas 

misturas, foram realizadas no Laboratório de Solos do IME.  

A compactação dos corpos de prova (cps) para obtenção das curvas de compactação foi 

feita de forma manual, com o cilindro de Proctor, moldando-se cps de 10 cm de diâmetro 

versus 12cm de altura. A justificativa para o emprego deste tamanho de corpo de prova é que 

este utiliza menor quantidade de solos, visto que o volume de solo disponível era pequeno, 

foram feitos de 5 a 6 corpos de prova para obtenção das curvas de compactação para cada solo 

e/ou mistura. 

No entanto, os cps utilizados para os ensaios mecânicos de módulo de resiliência foram 

feitos com o auxílio do compactador mecânico, moldando-se cps de 10cm de diâmetro versus 

20cm de altura, em moldes tripartido. Os ensaios de compactação foram realizados após o 

material (solo + água) ser deixado por aproximadamente 24 horas na câmara úmida, conforme 

recomendado na norma NBR 7182/1986. 
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3.3.7.2 ENSAIO DE CBR E EXPANSÃO  

 

No caso dos solos SRF e SAL, bem como suas misturas com o rejeito, a capacidade de 

suporte e expansibilidade foram avaliadas utilizando o ensaio de CBR, medindo a resistência 

à penetração de uma amostra saturada compactada na energia intermediária. Isto é, comparar 

suas características para uso em camadas de base e sub-base de pavimentos.  

Foram moldados 1 (um) corpo de prova para cada ensaio com as umidades obtidas no 

ensaio de compactação dos solos e suas respectivas misturas, moldados na energia 

intermediária. Foram verificadas as expansões após a saturação dos cps durante 96 horas e em 

seguida os valores de CBR do solo na prensa, conforme ilustrado na Figura 3.15.   

A norma utilizada para o ensaio foi a NBR 9895/1987 – Solo – Índice Suporte Califórnia. 

 

 

FIG. 3.15  Cps imersos após 96 horas e prensa mecânica utilizada para obtenção do CBR. 

 

3.3.7.3 ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

 

Para a determinação do Módulo de Resiliência é disponibilizado a norma DNIT 134/2010 

- Método de Ensaio, para Pavimentação - Solos - Determinação do módulo de resiliência. 

Esta norma define como Módulo de Resiliência (MR) dos solos a relação entre a tensão 

desvio aplicada repetidamente em uma amostra de solo e a correspondente deformação 

específica vertical recuperável ou resiliente. 
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Onde:  

MR =
σd 

εr
 

– MR – módulo resiliente;  

– σd  - tensão desviadora cíclica;  

– εr - deformação vertical resiliente 

 

O ensaio foi realizado no Laboratório de Solos do IME. A aparelhagem necessária para a 

realização deste método de ensaio é uma prensa constituída por uma estrutura de suporte, base 

ou suporte vertical da célula triaxial, cilindro de pressão a ar comprimido com pistão de carga; 

célula ou câmera; sistema pneumático de carregamento composta por válvulas reguladoras de 

pressão de ar comprimido, válvula de três vias de carregamento vertical e temporizador 

eletrônico; sistema de vácuo para verificar possíveis furos na membrana que envolve a 

amostra; sistema de medição do deslocamento vertical do corpo-de-prova que envolve a 

amostra; sistema de medição do deslocamento vertical do corpo-de-prova sob carregamento 

repetido através de transdutores mecânicos tipo LVDT (linear variable differential 

transformer) com par de alças para sua fixação; e um microcomputador. A Figura 3.16 mostra 

o equipamento triaxial de cargas repetidas do IME utilizado nesta pesquisa para determinação 

dos valores de MR. 

 

 

FIG. 3.16  Ensaio triaxial de cargas repetidas sendo executado. 
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O ensaio foi realizado em corpos de prova 10 x 20 compactados com energia 

intermediária, assim como no ensaio de compactação. Antes da etapa do ensaio que determina 

os valores de MR do corpo de prova, realiza-se uma etapa de condicionamento neste, onde 

são aplicados 3 pares de tensões distintos (tensão confinante e tensão desvio) relacionados na 

Tabela 3.4, aplicando 500 repetições para cada par de tensão aplicada. O objetivo deste 

procedimento tem por finalidade eliminar as grandes deformações permanentes que ocorrem 

nas primeiras aplicações de tensão-desvio e reduzir o efeito da história de tensões no valor do 

módulo de resiliência. 

 

TAB. 3.4  Níveis de tensões utilizados na etapa de condicionamento da amostra no ensaio 

triaxial de cargas repetidas 

 

Fonte: DNIT - ME 131/94. 

 

Após o condicionamento do corpo de prova, é iniciado o procedimento para determinar o 

módulo de resiliência através do ensaio triaxial dinâmico. Essa parte do ensaio consiste na 

aplicação de dezoito pares de tensão, registrando as deformações resilientes ocasionadas 

através da medição de deslocamentos verticais do corpo de prova, que é feita através dos 

LVDT. A Tabela 3.5 mostra os pares de tensões aplicados durante esta segunda etapa do 

ensaio.  
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TAB. 3.5  Níveis de tensões utilizados durante o ensaio triaxial de cargas repetidas na etapa 

de obtenção do MR. 

 

Fonte: DNIT - ME 131/94. 

 

Após a execução total do ensaio é gerado um relatório que traz informações tais como 

pares de tensões, deformações resilientes e módulo de resiliência. 

Para a análise do comportamento das misturas quanto à sua resiliência existem alguns 

modelos, como as relações apresentadas por Bernucci et al. (2008), que podem ser vistas na 

Figura 3.17 e Figura 3.18. 
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FIG. 3.17  Alguns modelos clássicos de comportamento resiliente de solos. 

Fonte: Bernucci et al., 2008. 

 

 

FIG. 3.18  Outros modelos clássicos quanto ao comportamento resiliente de solos. 

Fonte: Bernucci et al., 2008. 

 

De acordo com Bernucci et. al. (2008), para os solos coesivos a deformação resiliente 

axial depende consideravelmente da tensão-desvio aplicada. O módulo de resiliência varia 

significativamente para baixas tensões-desvio, diminuindo sensivelmente essa variação para 

maiores tensões-desvio. Portanto, o solo coesivo no subleito, onde as tensões advindas das 

cargas de rodas já estão bastante reduzidas, pode apresentar o módulo de resiliência 

significativamente maior que aquele observado se o mesmo material fosse empregado como 
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base de pavimento. Embora o solo possa ser homogêneo, o módulo de resiliência aumentará 

com a profundidade, pois as tensões-desvio diminuem.  

Guimarães (2009), em sua pesquisa, verificou que o acréscimo da tensão desviadora foi 

significativa para o aumento da deformação permanente de uma areia argilosa (LG') do 

Espírito Santo. O autor constatou que para a razão de tensões desvio e confinante igual a 1, a 

deformação permanente foi menor que 0,5mm, já para a razão igual a 3 esse valor foi superior 

a 5mm. Verifica-se, portanto, a grande influência da tensão desvio em solos com 

características coesivas. 

Para os solos granulares, o módulo de resiliência aumenta com a tensão de confinamento 

e varia muito pouco com a tensão-desvio. Para níveis mais altos de tensão-desvio e baixas 

tensões de confinamento, a deformação permanente pode ser excessiva. 

Além dos comportamentos tipicamente granular e coesivo, há solos que dependem tanto 

da tensão de confinamento como da tensão-desvio, classificando-os como de comportamento 

combinado, ou ainda como os solos areno-argilosos. 

 

3.3.8  DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO TÍPICO 

 

Para a análise mecanicista-empírica da aplicação dos materiais e misturas estudadas nas 

camadas estruturais do pavimento, foi utilizado o programa computacional SisPav, que utiliza 

a análise elástica de múltiplas camadas para obter tensões e deformações devidos aos 

carregamentos. Esse programa foi desenvolvido na tese de doutorado de Franco (2007) - 

COPPE/UFRJ. 

 

Na Figura 3.19 observa-se o fluxograma básico de dimensionamento no qual Franco 

(2007) se baseou para a criação do programa SisPav. 
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FIG. 3.19  Fluxograma do método integrado de análise e dimensionamento de pavimentos 

asfáltico do SisPav. 

Fonte: Franco, 2007. 

 

O modelo utilizado pelo programa para prever a fadiga do revestimento, válido para 

misturas asfálticas com ligantes convencionais, obtido por Franco (2007), com base em 

ensaios, também realizados no Laboratório de Geotecnia e Pavimentos da COPPE/UFRJ foi: 

 

 

Sendo: 

– Nf = vida de fadiga; 

– fcl = 10000 (fator campo-laboratório); 

– ɛt = deformação específica de tração; 

– MR = módulo de resiliência da mistura asfáltica (MPa). 
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Serão adotados coeficientes e propriedades mecânicas já definidos pelo programa, 

variando apenas a espessura da camada de base de acordo com os parâmetros de resiliência 

dos materiais desta pesquisa. 

A partir da obtenção dos resultados pelo SisPav será possível avaliar tecnicamente a 

aplicação de cada material e/ou misturas no pavimento, supondo um baixo volume de tráfego. 
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados dos ensaios laboratoriais realizados de acordo 

com os métodos descritos no capítulo 3, para as amostras catalogadas. Os resultados 

referentes a todas as etapas serão descritos de acordo com a ordem apresentada do capítulo 

anterior, no qual foi descrito os materiais e métodos utilizados. 

Na Tabela 4.1 estão listados os ensaios realizados e suas quantidades. A seguir, serão 

apresentados os dados dos ensaios realizados. 

 

TAB. 4.1  Descrição e quantidade de ensaios realizados na pesquisa. 

Etapa Material Ensaio Quantidade  

Caracterização 

Física/Geotécnica 

Rejeito Arenoso 

Massa Específica Real dos Grãos 3 

Análise Granulométrica 3 

Limite de Liquidez 1 

Limite de Plasticidade 1 

Solo Argiloso 

Laterítico 

Massa Específica Real dos Grãos 1 

Análise Granulométrica 1 

Limite de Liquidez 2 

Limite de Plasticidade 2 

MCT - Tradicional 1 

MCT - Expedito 1 

Solo Residual de 

Filito 

Massa Específica Real dos Grãos 1 

Análise Granulométrica 1 

Limite de Liquidez 2 

Limite de Plasticidade 1 

MCT - Tradicional 1 

MCT - Expedito 1 

Misturas Solos-

Rejeito Arenoso 

Massa Específica Real dos Grãos 5 

Análise Granulométrica 5 

Limite de Liquidez 5 

Limite de Plasticidade 5 

MCT - Expedito 5 

Caracterização 

Mecânica 

Solos e Misturas 

Solos-Rejeito 

Arenoso 

Curva de Compactação  7 

 

Solos e Misturas 

Solos-Rejeito 

Arenoso 

 

CBR/Expansão 7 
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Solos e Misturas 

Solos-Rejeito 

Arenoso 

Módulo de Resiliência 
 

14 

Caracterização 

Química e 

Ambiental 

Rejeito Arenoso 

MEV/EDS 6 

Difração de Raio-X 1 

Lixiviação 1 

Solubilização 1 

Solo Argiloso 

Laterítico 
MEV/EDS e Difração de Raio-X 1 

Solo Residual de 

Filito 
MEV/EDS e Difração de Raio-X 1 

 

A seguir, serão feitos comentários sobre cada tipo de ensaio, visando avaliar e comparar o 

potencial das misturas e dos solos, e, principalmente, do potencial do uso do rejeito arenoso 

para a utilização como material para compor uma das camadas do pavimento. 

 

4.1  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

Para a caracterização física do rejeito arenoso, solos naturais e suas misturas, foram 

realizados ensaios de granulometria, com o uso do defloculante, limites de consistência e 

densidade real dos grãos.  

Conforme relatado no Capítulo 3, foram coletadas diretamente na barragem seis 

bombonas plásticas com o rejeito arenoso, e, no laboratóio, foi feita a homogeneização das 

amostras para melhor representatividade de sua granulometria. O processo de 

homogeneização e quarteamento também foi adotado nos solos a fim de garantir esse aspecto. 

 

4.1.1  ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 

As curvas granulométricas de todos os materiais e misturas envolvidos nesta pesquisa 

foram determinadas de acordo com a normatização da NBR 7181/1984 (ABNT, 1984), no 

Laboratório de Solos do IME. 

Na Tabela 4.2, encontram-se os resultados obtidos na análise granulométrica do rejeito 

arenoso, solo residual de filito e argiloso laterítico, além de suas respectivas misturas, em 

percentual de peso. 
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TAB. 4.2 - Resultados da análise granulométrica dos materiais e misturas deste estudo 

Material/Mistura 

 

Argila 

(%) 

 

Silte 

(%) 

Areia 
Pedregulho 

(%) 
Fina 

(%) 

Média 

(%) 

Grossa 

(%) 

REJ 35 1 65 0 0 0 

SRF 32 44 12 1 7 4 

SRF80/REJ20 26 43 16 3 8 4 

SRF60/REJ40 15 42 29 1 8 5 

SRF50/REJ50 13 39 35 2 8 4 

SAL 36 13 11 2 10 28 

SAL80/REJ20 25 17 15 3 9 31 

SAL60/REJ40 20 20 20 2 9 29 

 

A Figura 4.1 ilustra as curvas granulométricas do rejeito arenoso, solo residual de filito e 

misturas do solo com 20%, 40% e 50% do rejeito arenoso; as curvas granulométricas do solo 

argiloso laterítico e suas respectivas misturas estão na Figura 4.2. 

 

FIG. 4.1  Curvas granulométricas do rejeito, solo residual de filito e suas misturas. 
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FIG. 4.2  Curvas granulométricas do rejeito, solo argiloso laterítico e suas misturas. 

 

Analisando as curvas granulométricas características destes materiais, observa-se que a 

adição do rejeito arenoso tornou a granulometria das misturas mais graúda do que a dos solos 

puro individualmente. Isso se justifica devido a entrada do rejeito arenoso nas misturas 

estudadas, visto que este tem maior presença de areia fina em sua composição. 

 

4.1.2  CLASSIFICAÇÃO SUCS 

 

Elaborado pelo professor Casagrande em 1948, e inicialmente adotado para obras 

aeroportuárias, a classificação do Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS) tem 

sido, atualmente, empregada de forma generalizada na geotecnia, mas não na engenharia 

rodoviária, tendo sido normatizada pela ASTM D2487 (1983).  

Através dos limites de Atterberg e da granulometria dos materiais analisados, pode-se 

encontrar os índices de classificação SUCS (ver Figura 4.3), conforme identificados na Tabela 

4.3. 
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FIG. 4.3  Esquema para classificação pelo Sistema Unificado. 

Fonte: Pinto, 2006. 

Legenda:  

G (gravel) - Cascalho / S (Sand) - Areia / C (Clay) - Argila / W (Well Graded) - Bem 

graduado / P (Poor Graded) - Mal Graduado / F (Fines) - Finos (passante # 200) / M (Mo) - 

Limo ou areia fina / O (Organic) - Matéria Orgânica / L (Low Liquid Limit) - LL Baixo / H 

(High Liquid Limit) - LL Alto / Pt (Peat) - Turfa. 

 

TAB. 4.3  Classificação SUCS dos materiais desta pesquisa. 

Material/Mistura 

 

Índice 

 

Nome do Grupo 

REJ SM Areia Siltosa 

SRF CL Argila 

SRF80/REJ20 ML Silte 

SRF60/REJ40 ML Silte 

SRF50/REJ50 ML Silte 

SAL SM Areia Siltosa 

SAL80/REJ20 SM Areia Siltosa 

SAL60/REJ40 SC Areia Siltosa 
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No que concerne à classificação SUCS, pode-se concluir que o solo residual de filito 

pertence ao grupo das argilas e a adição do rejeito arenoso nas misturas não alterou 

significativamente o seu comportamento. Embora as misturas tenham sido enquadradas no 

grupo dos siltes, ambas encontram-se na mesma divisão de subgrupo: solos de granulação fina 

com baixa compressibilidade. 

Entretanto, a classificação do rejeito arenoso, do solo argiloso laterítico e sua mistura 

SAL80/REJ20, foram inseridos no grupo das areias siltosas, os quais são pertencentes ao 

subgrupo das areias e solos arenosos. 

 

4.1.3  CLASSIFICAÇÃO HRB 

 

Normatizado pela AASHTO M145 (1973), o sistema de classificação da Higway 

Research Board (HRB), ou sistema rodoviário de classificação, também permite a 

classificação dos solos baseando-se na sua granulometria e limites de Atterberg.  

A Figura 4.4 mostra o esquema utilizado para obtenção da classificação HRB. As 

classificações de cada amostra encontram-se relacionadas na Tabela 4.4.  

 

 

FIG. 4.4 - Esquema para a classificação de solos pelo HRB. 

Fonte: AASHTO M145, 1973. 
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TAB. 4.4 - Classificação HRB dos materiais estudados nesta pesquisa. 

Material/Mistura 

 

Índice 

 

Nome do Grupo 

REJ A - 4 Solo Siltoso 

SRF A - 7 - 6 Solo Argiloso 

SRF80/REJ20 A - 4 Solo Siltoso 

SRF60/REJ40 A - 4 Solo Siltoso 

SRF50/REJ50 A - 4 Solo Siltoso 

SAL A - 7 - 6 Solo Argiloso 

SAL80/REJ20 A - 4 Solo Siltoso 

SAL60/REJ40 A - 4 Solo Siltoso 

 

De acordo com esta classificação, observa-se que os solos residual de filito e argiloso 

laterítico foram classificados como A - 7 - 6, que corresponde ao pior comportamento do 

sistema de classificação HRB. Contudo, o rejeito arenoso e as misturas dos solos estudados, 

classificaram-se como A-4, tendo como previsibilidade um comportamento fraco para sua 

utilização em pavimentação, embora melhor que os respectivos solos puros. 

Cabe aqui salientar que essas avaliações tradicionais aplicadas à previsão do 

comportamento de solos para emprego em pavimentação têm sido questionadas de longa data 

no meio nacional. Isso porque a intenção de agrupar o solo em classes, por meio de ensaios 

simples e não mecânicos, nem sempre consolidam o sucesso. 

Algumas destas limitações ocorrem principalmente devido às diferenças existentes entre 

a natureza da fração argila e de areia de solos de regiões tropicais e de regiões temperadas. 

Estas limitações podem ser observadas na falta de correlação existente entre os resultados de 

ensaios tradicionais de classificação de alguns solos tropicais e o seu comportamento 

geotécnico (NOGAMI e VILLIBOR, 1995). Tal situação, inclusive, levou ao surgimento da 

classificação brasileira MCT para melhor se adequar à avaliação dos solos tropicais.  

De acordo com (Motta, 2011 apud Lopes, 2011): “Mesmo não sendo solo fino para o 

qual se aplica a MCT, de qualquer forma é preciso questionar a validade de se manter a 

aplicação das classificações tradicionais. Quando se faz mistura de um solo natural com 

resíduos, e ainda mais quando se usa a cal, há realmente mudanças no comportamento físico e 

químico do solo, com alteração variável com o tempo, que medir a qualidade geotécnica 
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simplistamente pela granulometria e limites de consistência não é capaz de quantificar. Perde 

um pouco o sentido “classificar” para inferir julgamento de previsão do comportamento 

mecânico futuro, como se demonstra com os ensaios de carga repetida.”  

 

4.1.4  LIMITES DE ATTERBERG 

 

Os resultados do Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade e Índice de Plasticidade do 

rejeito arenoso, solo residual de filito e suas respectivas misturas são apresentados na Tabela 

4.5. 

No ensaio de LL, munido dos pares de valores número de golpes vs teor de umidade 

determinados no ensaio de limite de liquidez, constrói-se um gráfico relacionando teores de 

umidade, em escala aritmética (nas ordenadas) com o número de golpes em escala logarítmica 

(nas abscissas).  O teor de umidade correspondente a 25 golpes, obtido por interpolação linear 

é o LL. Já no ensaio de LP, o limite será a média dos valores de umidade encontrados. 

 

TAB. 4.5  Resultados dos limites de Atterberg para o rejeito arenoso, solo residual de filito e 

suas misturas. 

Material/Mistura LL LP IP (%) 

REJ NL NP NP 

SRF 40,4 NP NP 

SRF80/REJ20 NL NP NP 

SRF60/REJ40 NL NP NP 

SRF50/REJ50 NL NP NP 

 

Os limites de Atterberg para o rejeito arenoso comprovaram tratar-se de um material não 

líquido e não plástico, devido ao seu comportamento granular, que durante o ensaio não 

apresentou características plásticas para a sua realização.  

Cabe ressaltar, que embora a granulometria deste material contenha uma quantidade de 

partículas finas, em média 32% passante na peneira de número 200, este material é 

proveniente do beneficiamento do minério de ferro e não formado por processos de alterações 
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com o tempo como o que ocorre em solos naturais. Tal fato é significativo, pois poderá 

ocorrer que a fração granulométrica argilosa ou siltosa, presente no rejeito, não expresse, na 

prática, o comportamento relativo aos solos naturais que contém estas frações em sua 

composição. 

Quanto ao solo residual de filito puro, este apresentou coesão suficiente para a realização 

do ensaio de limite de liquidez, cujo valor foi de 40,4%. Contudo, este material foi 

classificado como não plástico, devido à ausência de características plásticas.  

Para Nogami e Villibor (1995), ao estudar um solo saprolítico de filito da Baixada 

Cuiabana, concluíram que este apresenta uma plasticidade baixa ou difícil de ser determinada.  

Esta característica provavelmente advém da forma lamelar das partículas que compõem este 

solo. Conforme será mostrado adiante, é possível observar nos ensaios químicos e 

mineralógicos a estrutura lamelar dos argilo-minerais predominantes no solo residual de filito 

desta pesquisa.  

Com a adição do rejeito arenoso no solo residual de filito, todas as misturas foram 

classificadas como não plásticas e não líquidas. 

Na Tabela 4.6 e Figuras 4.5 e 4.6 são apresentados os resultados do limite de liquidez, 

limite de plasticidade e índice de plasticidade do solo argiloso laterítico e suas misturas. 

 

TAB. 4.6  Resultados dos limites de Atterberg para o solo argiloso laterítico e misturas com 

rejeito arenoso. 

Material/Mistura LL LP IP (%) 

SAL 43,2 29,2 14 

SAL80/REJ20 35,3 25,8 9,5 

SAL60/REJ40 26,5 17,2 9,3 
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FIG. 4.5  Variação dos Limites de Atterberg com o teor de rejeito arenoso neste estudo. 

 

 

FIG. 4.6   Variação Índice de Plasticidade com o teor de rejeito arenoso neste estudo. 
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Nota-se que a adição do rejeito arenoso diminui o limite de liquidez, plasticidade e, 

consequentemente, o índice de plasticidade para o solo argiloso laterítico deste estudo. 

 

4.1.5  MASSA ESPECÍFICA REAL DOS GRÃOS 

 

Os resultados obtidos para massa específica real dos grãos encontram-se listados na 

Tabelas 4.7. 

 

TAB. 4.7  Resultados do ensaio de densidade real dos grãos para o rejeito arenoso, solos 

residual de filito e argiloso laterítico, e misturas. 

Material/Mistura 
Massa Específica 

dos Grãos (Gs) 

REJ 2,959 

SRF 2,556 

SRF80/REJ20 2,625 

SRF60/REJ40 2,703 

SRF50/REJ50 2,741 

SAL 2,653 

SAL80/REJ20 2,718 

SAL60/REJ40 2,761 

 

Nas Figuras 4.7 e 4.8 estão ilustradas as variações da massa específica dos grãos em 

relação aos teores do rejeito arenoso, demonstrando que, para ambos os solos, há um 

acréscimo no valor da massa específica dos grãos.  

Percebe-se que ao incluir uma porcentagem maior do rejeito arenoso às misturas, houve 

um aumento no valor do peso específico dos grãos das composições, evidenciando o efeito da 

composição mineralógica deste rejeito, pois as misturas apresentaram um peso específico dos 

grãos superiores quando comparado ao do solo natural. Portanto, pode-se concluir que a 

massa específica (Gs) aumentou com o aumento do volume do rejeito arenoso nas misturas, 

devido a maior massa específica desse tipo de rejeito arenoso. 
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FIG. 4.7 - Variação da massa específica real dos grãos com diferentes teores do rejeito 

arenoso no solo residual de filito. 

 

 

FIG. 4.8 - Variação da massa específica real dos grãos com diferentes teores do rejeito 

arenoso no solo argiloso laterítico. 
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4.2  CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA MCT 

 

Os resultados apresentados neste capítulo dizem respeito aos ensaios de classificação 

realizados para a identificação do comportamento laterítico ou não laterítico dos solos e suas 

respectivas misturas estudadas. 

Em um primeiro momento, para os solos residual de filito e argiloso laterítico, serão 

exibidos os resultados da classificação MCT Tradicional, segundo Nogami e Villibor (1981). 

Em seguida, a fim de complementar o estudo, para estes mesmos solos e suas misturas, são 

expostos os resultados do ensaio de MCT pelo método das pastilhas.  

Finalmente, são apresentados os resultados dos métodos analisados, verificando a 

compatibilidade entre suas classificações de solos. 

 

4.2.1  MCT TRADICIONAL 

 

Os solos residual de filito e argiloso laterítico foram classificados segundo à classificação 

MCT a partir dos resultados dos ensaios descritos no capítulo 3. O coeficiente c', associado à 

argilosidade do solo, corresponde às abcissas do ábaco da classificação MCT e o índice e', 

que reflete o caráter laterítico do solo, corresponde às ordenadas. Foram obtidos os seguintes 

parâmetros da parte fina dos dois solos deste estudo mostrado na Tabela 4.8. 

 

TAB. 4.8   Parâmetros da classificação MCT para os solos desta pesquisa. 

Material c’ d’ PI e’ 
Índice 

MCT 

SRF 1,40 22,1 260 1,52 NS’ 

SAL 1,90 36,9 0 0,82 LG’ 
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FIG. 4.9  Parâmetros da classificação MCT para os solos desta pesquisa. 

 

A parte fina do solo residual de filito é classificada como NS', de comportamento Não 

Laterítico - Siltoso. Já o solo laterítico é classificado como LG’, de comportamento Laterítico 

- Argiloso. Esses índices apresentaram convergência com a composição granulométrica dos 

mesmos. Observa-se também que os valores do coeficiente c' e d’ encontrados para a amostra 

do solo argiloso laterítico estão de acordo com os valores típicos apresentados nas Tabelas 3.2 

e 3.3. Com exceção da amostra do solo residual de filito, cujo coeficiente d’ foge aos valores 

previstos. 

Conforme já comentado no capítulo anterior, Nogami e Villibor (1995) relatam que o 

grupo NS’ compreende os solos saprolíticos silto-arenosos peculiares, resultantes do 

intemperismo nas rochas eruptivas e metamórficas, de constituição predominantemente 

feldspática-micácea-quartzosa. Esses solos apresentam quando compactados na umidade 

ótima e massa específica aparente máxima na energia normal; baixa capacidade de suporte 

quando imersos em água, baixo módulo de resiliência, elevada erodibilidade, elevada 

expansibilidade (porém baixa pressão de expansão), elevado coeficiente de sorção e 

permeabilidade média. Em condições naturais, predominam variedades com erodibilidade de 

média a elevada, nos taludes de cortes. 
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Para o grupo LG’, os integrantes mais frequentes têm sido as argilas e argilas arenosas, 

que constituem o horizonte B dos solos conhecidos pedologicamente por latossolos, solos 

podzólicos e terras rochas estruturadas. Quando possuem porcentagem relativamente elevada 

de grão de areia, podem apresentar propriedades similares às dos solos do grupo LA', 

possuindo entretanto, menor capacidade de suporte, menores módulos de resiliência, maior 

plasticidade, menor massa específica aparente seca e maior umidade ótima para a mesma 

energia de compactação e maior contração por perda de umidade. Na condição de taludes de 

cortes, em geral, oferecem resistência à erosão pluvial. Em condições naturais, apresentam-se 

altamente permeáveis, apesar de serem granulometricamente argila.  

 

4.2.2  MCT EXPEDITO 

 

Conforme descrito no Capítulo 3, os procedimentos de ensaio foram realizados pelo 

método das pastilhas, segundo o procedimento descrito por Nogami e Villibor (1994b). 

O método expedito de classificação dos solos nos grupos MCT são baseados no 

comportamento de contração, consistência e expansão de CPs moldados em anéis de 20mm 

de diâmetro. 

Os resultados deste ensaio possibilitou a análise dos solos e misturas em questão como 

um parâmetro para a caracterização geotécnica dos mesmos. A Tabela 4.9 e 4.10 apresentam 

os valores médios dos parâmetros de penetração e contração diametral obtidos no ensaio dos 

solos e misturas desta pesquisa. As Figuras 4.10 e 4.11 mostram o ábaco de classificação 

MCT com a indicação da posição dos índices de MCT dos materiais analisados. 
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TAB. 4.9  Parâmetros de penetração e contração diametral para classificação do índice de 

MCT do solo residual de filito e misturas. 

Material 
Penetração 

(mm) 

Contração 

Diametral(mm) 
Índice MCT 

Classificação 

MCT 

SRF 5,0 0 NA-NS’ 
Não Laterítico, 

Areia - Siltoso 

SRF80/REJ20 5,0 0 NA-NS’ 
Não Laterítico, 

Areia - Siltoso 

SRF60/REJ40 5,0 0 NA-NS’ 
Não Laterítico, 

Areia - Siltoso 

SRF50/REJ50 4,77 0 NA-NS’ 
Não Laterítico, 

Areia - Siltoso 

 

TAB. 4.10  Parâmetros de penetração e contração diametral para classificação do índice de 

MCT do solo argiloso laterítico. 

Material 
Penetração 

(mm) 

Contração 

Diametral (mm) 
Índice MCT 

Classificação 

MCT 

SAL 0,84 1,0 LA’ - LG’ 

Laterítico, 

Arenoso - 

Argiloso 

SAL80/REJ20 0,30 1,0 LA’ - LG’ 

Laterítico, 

Arenoso - 

Argiloso 

SAL60/REJ40 1,21 1,0 LA’ - LG’ 

Laterítico, 

Arenoso - 

Argiloso 
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FIG. 4.10  Ábaco de classificação MCT expedita com indicação dos solos residuais de filito e 

misturas. 

 

 

FIG. 4.11  Ábaco de classificação MCT expedita com indicação do solo laterítico e misturas. 

 

Conforme ilustrado na Tabela 4.9 e Figura 4.10, o solo residual de filito e suas misturas 

SRF80/REJ20, SRF60/REJ40 e SRF50/REJ50, foram classificados pelo MCT expedito como 
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NA-NS’, de comportamento não laterítico, arenoso - siltoso. Observa-se que a adição com 

teor de 50% do rejeito no solo residual de filito modificou ligeiramente o parâmetro de 

contração, quando comparado às outras misturas e ao solo puro. Essa análise é oportuna, visto 

que solos não lateríticos com características siltosas apresentam, substancialmente, menor 

resistência a penetração do que solos arenosos. 

O solo argiloso laterítico e suas misturas - SAL80/REJ20 e SAL60/REJ40 - podem ser 

classificados como LA’-LG’, de comportamento laterítico, arenoso-argiloso.  Verifica-se que 

não houve uma variação tendenciosa do parâmetro de penetração com o aumento da adição 

rejeito arenoso. Essa imprecisão envolvida nas medidas de penetração pelo método das 

pastilhas poderia ter acarretado a incompatibilidade entre esses parâmetros. Entretanto, ambos 

foram enquadrados pelo mesmo índice classificatório. 

Verifica-se, portanto, que os métodos MCT tradicional e expedito realizados nesta 

pesquisa, apresentam compatibilidade entre seus resultados de classificação de solos. 

 

4.3  CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA 

 

O conhecimento de determinadas características químicas do material natural representa 

uma importante contribuição para a compreensão do comportamento dos solos durante o 

processo de estabilização com a adição do rejeito arenoso.  

Serão apresentados neste capítulo os resultados de caracterização do rejeito arenoso e dos 

dois solos estudados nesta pesquisa, englobando os ensaios de MEV (Microscópio Eletrônico 

por Varredura) com EDS (Eletron Diffraction Spectroscopy) e difração de Raio-X. 

As análises químicas a que foram submetidos foram realizadas no Laboratório de 

Ciências dos Materiais do IME, enquanto os ensaios de difração de Raio-X no Laboratório da 

COAM/CETEM (Coordenação de Análises Minerais do Centro de Tecnologia Mineral).  

Essas análises químicas e mineralógicas servem para corroborar os resultados obtidos nos 

ensaios físicos e mecânicos dos solos e suas misturas. 
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4.3.1  MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E MICROSSONDA EDS 

 

4.3.1.1 REJEITO ARENOSO 

 

As Figuras 4.13 e 4.14 ilustram a imagem capturada pelo MEV da fração fina da amostra, 

com um grau de magnificação de 300 e 43 vezes, respectivamente, de forma que é possível 

observar a heterogeneidade dos tamanhos dos finos das amostras pelo diferente contraste na 

coloração das partículas, observação que pode ser confirmada pela análise de sua composição 

química realizada neste mesmo ensaio. 

Os resultados dos ensaios de composição química para a amostra (a) do rejeito arenoso 

encontram-se na Figura 4.12 e Tabela 4.11. As Figuras 4.13 e 4.14 apresentam as imagens 

obtidas no ensaio MEV em diferentes graus de magnificação.  

 

 

FIG. 4.12  Espectro de EDS do rejeito arenoso (a). 
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FIG. 4.13  Micrografia (MEV) da fração fina do rejeito arenoso (a) com grau de magnificação 

de 300x. 

 

 

FIG. 4.14  Micrografia (MEV) da fração fina do rejeito arenoso (a) com grau de magnificação 

de 43x. 
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TAB. 4.11  Relatório quantitativo do EDS do rejeito arenoso (a) 

 

 

No concernente ao tamanho das partículas, destacadas na Figura 4.13, com variação de 

60 a 140 μm, obteve-se uma concentração de sílica maior que de ferro, conforme expresso no 

relatório quantitativo (ver Tabela 4.11). Já para partículas com ordem de tamanho menores 

que 20 μm, ilustradas na Figura 4.15 abaixo, a análise quantitativa revelou uma porcentagem 

maior de ferro, quando comparado a sílica. Embora essas análises não tenham um grau de 

acurácia elevados, podendo variar significativamente de uma amostra para outra, percebe-se 

que as partículas de sílica são expressivamente maiores que a de ferro neste rejeito arenoso, 
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FIG. 4.15 - Micrografia (MEV) da fração fina do rejeito arenoso (b) com grau de 

magnificação de 1296x. 

 

 

FIG. 4.16  Espectro de EDS do rejeito arenoso (b). 
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TAB. 4.12  Relatório quantitativo do EDS do rejeito arenoso (b) 

 

 

De forma expressiva, foi encontrado maior percentual de óxido de silício na amostra 

analisada das frações finas do rejeito analisada, seguida de óxido de ferro e alumínio. 

Observa-se que a amostra é constituída basicamente de óxido desses minerais, com um 

percentual de 91,55%.  

Conforme citado no capítulo de revisão bibliográfica, esses óxidos são participantes 

ativos do processo de estabilização química do solo. Contudo, a ausência de óxido de cálcio 

no rejeito arenoso, os quais podem ser encontrados em algumas cinzas, escórias e outros 

resíduos já estudados por diversos pesquisadores, indicam que esse material não apresenta 

comportamento cimentício, a depender dos componentes químicos do solo a ser empregado 

e/ou aditivos. Além disso, pode-se caracterizá-lo como não expansivo, visto que não há 

elementos encontrados que evidenciam tal comportamento.  

Complementando o estudo, foram analisados quimicamente a fração fina (passante na 

#200) a fim de verificar a coloração escura da amostra do rejeito arenoso, o que pode ser 

comprovado pela maior concentração de ferro, baseado nas quantificações obtidas. Tal 

concentração de ferro no rejeito arenoso pode explicar o elevado valor de densidade, quando 

comparado aos solos estudados. Com um grau de magnificação de 429x, a Figura 4.17 mostra 

a imagem capturada pelo MEV.  
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FIG. 4.17  Micrografia (MEV) da fração fina do rejeito arenoso (c) com grau de magnificação 

de 429x. 

 

 

FIG. 4.18  Espectro de EDS do rejeito arenoso (c). 
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As composições químicas são representadas pela Tabela 4.13, a seguir. Nota-se que a 

porcentagem expressa do elemento férrico é evidente para a amostra de rejeito arenoso 

passante na peneira de # 200. 

 

TAB. 4.13  Relatório quantitativo do EDS do rejeito arenoso (c). 

 

 

4.3.1.2  SOLO RESIDUAL DE FILITO 

 

Os resultados da composição química do solo residual de filito são ilustrados na Figura 

4.19 e Tabela 4.14, conforme a quantificação obtida no ensaio de EDS. As Figuras 4.20 e 4.21 

apresentam as imagens capturadas pelo ensaio de MEV, com graus de magnificação de 2500x 

e 214x. Nota-se que as partículas deste solo apresentam formato de tubos, morfologia tubular 

característica do argilomineral haloisita, os quais podem conferir ao solo plasticidade nula. 
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FIG. 4.19  Espectro de EDS do solo residual de filito. 

 

 

 

FIG 4.20 - Micrografia (MEV) da fração fina do rejeito arenoso com grau de magnificação de 

2500x. 
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FIG. 4.21  Micrografia (MEV) da fração fina solo residual de filito com grau de magnificação 

de 214x. 

 

TAB. 4.14  Relatório quantitativo do EDS do solo residual de filito. 

 

 

Na análise química quantitativa obtida no ensaio de EDS do solo residual de filito, 

verifica-se que há grande presença de minerais no solo, com parcelas significativas de sílica, 

alumínio e óxidos de ferro. Ainda o relatório quantitativo do EDS evidencia uma porcentagem 

elevada do elemento oxigênio (O). Entretanto, esse mesmo elemento não se confirma em 

forma pura, uma vez que é encontrado em forma de óxido reagindo com outros elementos, 
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tais como os óxidos Al2O3, SiO2 e FeO. Verifica-se que o solo residual de filito apresenta 

natureza sílico-aluminosa.  

 

4.3.1.3 SOLO ARGILOSO LATERÍTICO 

 

Na análise quantitativa do solo argiloso laterítico, de acordo com a Figura 4.22 e Tabela 

4.14, são expressas as composições químicas presentes na fração fina do solo. São ainda 

complementados com as imagens obtidas através do ensaio de MEV, para os graus de 

magnificação de 500x e 858x. 

 

 

FIG. 4.22  Micrografia (MEV) da fração fina do solo argiloso laterítico com grau de 

magnificação de 500x. 

 

A Figura 4.23 mostra com mais clareza a microfotografia obtida no ensaio de MEV, com 

grau de magnificação de 500x, o aspecto cimentado que caracteriza a gênese relacionada à 

formação de solos lateríticos.  

É importante ressaltar que, mesmo quando possível, as imagens obtidas nos ensaios de 

MEV não foram utilizadas na identificação dos tipos de argilo-minerais presentes nas 

amostras, os quais foram analisados a partir do ensaio de difração de raios-x. 
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FIG. 4.23  Micrografia (MEV) da fração fina do solo argiloso laterítico com grau de 

magnificação de 858x. 

 

 

FIG. 4.24  Espectro de EDS do solo argiloso laterítico. 
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TAB. 4.15  Relatório quantitativo do solo argiloso laterítico. 

 

 

As composições químicas obtidas no ensaio de EDS para o solo argiloso laterítico foram 

analisadas buscando-se identificar padrões condizentes com os apresentados por Nogami e 

Villibor (1995). De acordo com a Figura 4.24 e Tabela 4.15, este solo contêm elevada 

porcentagem de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio que recobrem o argilo-mineral 

caulinita, a ser comentado no próximo item, que, além de reduzirem a capacidade de adsorção 

de água pelos argilo-minerais, atuam como agente cimentantes naturais entre as partículas, 

formando agregações estáveis em presença de água. 

Conclui-se que, antes mesmo de ter sido realizada a metodologia MCT proposta por 

Nogami e Villibor (1995) no desenvolvimento desta pesquisa, a fim de se obter o veredito 

final do solo em estudo apresentar ou não comportamento laterítico, os resultados obtidos nos 

ensaios químicos indicaram tais indícios. 

 

4.3.2  DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

No estudo a partir das difrações de raios-X, busca-se a determinação da presença do 

mineral e dos argilos-minerais, presentes nas amostras, não quantificando os mesmos em 

termos percentuais. 

Os difratogramas de raios X das amostras, obtidos pelo método do pó, foram analisados 

em um equipamento Bruker-D4 Endeavor, nas seguintes condições de operação: radiação Co 

Kα (40 kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2 por passo com tempo de contagem 

de 0,5 segundos por passo e coletados de 4 a 80º 2, com detector sensível à posição 
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LynxEye. Por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 2006) no 

software Bruker DiffracPlus, foram  efetuadas as interpretações qualitativas do espectro.  

A Tabela 4.16 ilustra os compostos mineralógicos obtidos no ensaio de difração de raio-x 

(ver Apêndice A) para as amostras do rejeito arenoso, solos residual de filito e argiloso 

laterítico. 

 

TAB. 4.16  Resultados do difratograma das amostras do rejeito arenoso, solos residual de 

filito e argiloso laterítico 

Amostra Minerais Quimismo aproximado 

Rejeito Arenoso 

Goetita FeO(OH) 

Quartzo SiO2 

Hematita Fe2O3 

Solo Residual de Filito 

Hematita Fe2O3 

Quartzo SiO2 

Haloisita 10A Al2(Si2O5)(OH)4 

Caulinita Al2(Si2O5)(OH)4 

Goetita FeO(OH) 

Anidrita CaSO4 

Magnetita Fe3O4 

Albite Na(AlSi3O8) 

Solo Argiloso Laterítico 

Quartzo SiO2 

Caulinita Al2(Si2O5)(OH)4 

Goetita FeO(OH) 

Hematita Fe2O3 

 

Através da análise dos gráficos de difração de raio-x foi possível obter algumas 

informações relevantes dos materiais analisados, que passam a ser comentados. 
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No rejeito arenoso, o quartzo é o mineral principal, sendo a hematita e goetita os minerais 

subordinados. Vale ressaltar que a presença do elemento ferro na amostra, como a hematita 

(Fe2O3); peso específico entre 5,17 e 5,18 g/cm³, goetita (FeO.(OH)); peso específico da 

ordem entre 5,158 e 5,180 g/cm³, e o quartzo (SiO2); peso específico da ordem de 2,65 g/cm³, 

justificam os valores de densidade real encontrados para o rejeito arenoso estudado, assim 

como o caráter não expansivo em função dos materiais presentes. 

A amostra do solo residual de filito, que segundo a metodologia MCT classifica-se como 

sendo não laterítico, mostrou a presença de caulinita - argilo-minerais predominantes em 

solos lateríticos. De acordo com Santos (1992), os solos não lateríticos caracterizam-se pela 

possibilidade de ocorrerem argilo-minerais mais ativos do que os do grupo da caulinita, tais 

como os do grupo da esmectita e ilita. Entretanto, estes solos também podem conter 

exclusivamente argilo-minerais do grupo da caulinita, ou predominância destes na sua 

constituição. A haloisita presente neste solo possui a mesma composição química da caulinita, 

todavia contém uma camada adicional de moléculas de água de fácil desidratação. (Dana e 

Hurlbut, 1974).  

A causa provável do caráter expansivo do solo, observado nos ensaios de CBR/expansão, 

pode ser proveniente do mineral anidrito. Conforme relatado por Giambastiani (2005), com 

relação à transformação anidrita/gipso como mecanismo de expansão, insiste no fato que o 

máximo volume de expansão da anidrita é 60% e só acontece se a anidrita completamente 

seca e massiva é exposta à água num sistema aberto. Afirma ainda que a transformação não 

acontece espontaneamente na fase sólida, mas que a anidrita é primeiramente dissolvida e 

quando atingida a saturação da solução se deposita o gipso. Ou seja, esta transição implica a 

absorção de água e uma mudança significativa no volume. O pesquisador ainda concluiu que 

a expansão é potencializada quando a anidrita é acompanhada por argilominerais. 

Com relação ao solo argiloso laterítico, foram identificadas como principais espécies 

minerais: quartzo, caulinita, goetita e hematita - compatíveis com a natureza laterítica deste 

solo. O argilo-mineral predominante pertence ao grupo das caulinitas, que tem como 

característica a estrutura 1:1 não expansiva em presença d’agua.  

 

 

 

 

 



 

136 

 

4.4  ENSAIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL 

 

O rejeito arenoso foi submetido aos ensaios de solubilização e lixiviação, com o objetivo 

de determinar a classificação do resíduo segundo a ABNT, NBR 10004/2006.  

Os ensaios foram realizados pelo laboratório da ABCP (2013), com o propósito de avaliar 

os elementos contaminantes presentes, obter a classificação e determinar o risco de 

contaminação do meio ambiente decorrente do seu emprego em camadas estruturais dos 

pavimentos. A seguir, serão apresentados os relatórios emitidos pela empresa responsável 

pela realização dos ensaios. 

 

4.4.1 TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A Figura 4.25 ilustra o ensaio da determinação de impurezas orgânicas da amostra de 

rejeito de mineração. A solução em contato com o agregado sendo mais escura que a solução 

padrão indica a presença de matéria orgânica acima de 300 ppm (partes por milhão). 

Entretanto, a amostra de rejeito de mineração apresentou solução mais clara que a 

solução padrão, indicando ausência de impurezas orgânicas no material. Essa característica do 

material é válida, pois, segundo Winterkorn (1990), o alto teor de matéria orgânica presente 

na amostra poderia inibir severamente a atividade pozolânica; o que também não é percebido 

no presente estudo.  

 

 

FIG. 4.25  Ensaio comparativo de impurezas orgânicas das amostras padrão e do rejeito 

arenoso. 

Fonte: Relatório Ambiental - ABCP, 2013. 
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4.4.2  ENSAIO DE LIXIVIAÇÃO 

 

Os extratos lixiviados foram obtidos de acordo com a NRB 10004/04. A Tabela 4.17 

apresenta os resultados dos constituintes inorgânicos lixiviados da amostra do rejeito arenoso. 

 

TAB. 4.17 Teor de constituintes inorgânicos lixiviados. 

Constituinte Unidade Resultados 

Limites 

(mg/L) 

Limites de Quantificação 
NBR 10004 

(máximo) 

Prata (Ag) (mg/L) N.D. 0,025 5,0 

Arsênio (As) (mg/L) N.D. 0,025 1,0 

Bário (Ba) (mg/L) N.D. 0,010 70,0 

Cádmio (Cd) (mg/L) N.D. 0,003 0,5 

Cromo (Cr) (mg/L) N.D. 0,010 5,0 

Chumbo (Pb) (mg/L) N.D. 0,010 1,0 

Selênio (Se) (mg/L) N.D. 0,025 1,0 

Mercúrio (Hg) (mg/L) N.D. 0,0002 
0,1 

 

Fluoreto (F-) (mg/L) N.D. 0,02 150,0 

pH - - 4,92 - - 

N.D. = não detectado; significa que os teores estão abaixo do limite de quantificação. 

Fonte: Relatório Ambiental - ABCP, 2013. 

 

A Tabela 4.18 apresenta os resultados dos constituintes orgânicos lixiviados da amostra 

do rejeito arenoso. 
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TAB. 4.18  Teor de constituintes orgânicos lixiviados. 

Constituinte Unidade Resultado 

Limites 

(mg/L) 

Limites de Quantificação 
NBR 10004 

(máximo) 

Aldrin + Dieldrin mg/L N.D. 0,00006 0,003 

Clordano (isômeros) mg/L N.D. 0,00006 0,02 

DDT(isômeros) mg/L N.D. 0,00009 0,2 

2,4-D mg/L N.D. 0,0015 3,0 

Endrin mg/L N.D. 0,0003 0,06 

Heptacloro e Heptacloro 

epóxido 
mg/L N.D. 0,00006 0,003 

Lindano (g-BHC) mg/L N.D. 0,0003 0,2 

Metoxicloro mg/L N.D. 0,00003 2,0 

Pentaclorofenol mg/L N.D. 0,0015 0,9 

Toxafeno mg/L N.D. 0,000375 0,5 

2,4,5-T mg/L N.D. 0,0015 0,2 

2,4,5-TP mg/L N.D. 0,0015 1,0 

Benzeno mg/L N.D. 0,0030 0,5 

Benzo(a)pireno mg/L N.D. 0,0015 0,07 

Cloreto de vinila mg/L N.D. 0,0030 0,5 

Clorobenzeno mg/L N.D. 0,0030 100 

Clorofórmio mg/L N.D. 0,0030 6,0 

o-cresol mg/L N.D. 0,0015 200,0 

m,p-cresol mg/L N.D. 0,0015 200,0 

1,4-diclorobenzeno mg/L N.D. 0,0015 7,5 

1,2-dicloroetano mg/L N.D. 0,0030 1,0 

1,1-dicloroeteno mg/L N.D. 0,0030 3,0 

2,4-dinitrotolueno mg/L N.D. 0,0015 0,13 

Hexaclorobenzeno mg/L N.D. 0,0015 0,1 

Hexaclorobutadieno mg/L N.D. 0,0015 0,5 

Hexacloroetano mg/L N.D. 0,0015 3,0 

Metiletilcetona mg/L N.D. 0,009 200,0 

Nitrobenzeno mg/L N.D. 0,0015 2,0 

Piridina mg/L 1,13 0,0015 5,0 

Tetracloreto de carbono mg/L N.D. 0,0030 0,2 

Tetracloroeteno mg/L N.D. 0,0030 4,0 

Tricloroeteno mg/L N.D. 0,0030 7,0 

2,4,5-triclorofeno mg/L N.D. 0,0015 400,0 

2,4,6-triclorofenol mg/L N.D. 0,0015 20,0 

N.D. = não detectado; significa que os teores estão abaixo do limite de quantificação. 

Fonte: Relatório Ambiental - ABCP, 2013. 
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4.4.3  ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO  

 

Os extratos solubilizados foram obtidos de acordo com o preconizado pela NBR 

10006/04. A Tabela 4.19 apresenta os resultados dos ensaios de determinação de constituintes 

inorgânicos solubilizados da amostra do rejeito arenoso. 

 

TAB. 4.19  Teor de constituintes inorgânicos solubilizados 

Constituinte Unidade Resultados 

Limites 

(mg/L) 

Limites de Quantificação 
NBR 10004 

(máximo) 

Prata (Ag) (mg/L) N.D. 0,010 0,05 

Alumínio (Al) (mg/L) N.D. 0,010 0,2 

Arsênio (As) (mg/L) N.D. 0,008 0,01 

Bário (Ba) (mg/L) N.D. 0,010 0,7 

Cádmio (Cd) (mg/L) N.D. 0,003 0,005 

Cromo (Cr) (mg/L) N.D. 0,010 0,05 

Cobre (Cu) (mg/L) N.D. 0,010 2,0 

Ferro (Fe) (mg/L) 0,027 0,010 0,3 

Manganês (Mn) (mg/L) 0,008 0,005 0,1 

Chumbo (Pb) (mg/L) N.D. 0,007 0,01 

Selênio (Se) (mg/L) N.D. 0,008 0,01 

Zinco (Zn) (mg/L) N.D. 0,003 5,0 

Mercúrio (Hg) (mg/L) N.D. 0,0002 0,001 

Sódio (Na) (mg/L) 1,85 0,060 200,0 

Sulfatos (SO4)2- (mg/L) 1,85 0,5 250,0 

Nitratos (N) (mg/L) 0,89 0,5 10,0 

Cloretos (Cl-) (mg/L) 0,24 0,05 250,0 

Fluoretos (F-) (mg/L) N.D. 0,02 1,5 

Cianetos (CN-) (mg/L) N.D. 0,05 0,07 

Fenóis - (mg/L) N.D. 0,01 0,01 

pH - (mg/L) 6,28 - - 

N.D. = não detectado; significa que os teores estão abaixo do limite de quantificação. 

Fonte: Relatório Ambiental - ABCP, 2013. 

 

 A Tabela 4.20 apresenta os resultados dos ensaios de determinação de constituintes 

orgânicos solubilizados da amostra de rejeito de mineração. 
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TAB. 4.20  Teor de constituintes orgânicos solubilizados. 

Constituinte Unidade Resultado 

Limites 

(mg/L) 

Limites de Quantificação 
NBR 10004 

(máximo) 

Aldrin + Dieldrin mg/L N.D. 0,00006 0,00003 

Clordano (isômeros) mg/L N.D. 0,00006 0,0002 

DDT (isômeros) mg/L N.D. 0,00009 0,002 

2,4-D mg/L N.D. 0,0009 0,03 

Endrin mg/L N.D. 0,00003 0,0006 

Heptacloro + Heptacloro 

epóxido 
mg/L N.D. 0,00006 0,00003 

Lindano (g-BHC) mg/L N.D. 0,00003 0,002 

Metoxicloro mg/L N.D. 0,00003 0,02 

Toxafeno mg/L N.D. 0,000375 0,005 

2,4,5-T mg/L N.D. 0,0009 0,002 

2,4,5-TP mg/L N.D. 0,0009 0,030 

Hexaclorobenzeno mg/L N.D. 0,0009 0,001 

Surfactantes mg/L 0,132 0,1 5,0 

N.D. = não detectado; significa que os teores estão abaixo do limite de quantificação. 

Fonte: Relatório Ambiental - ABCP, 2013. 

 

Baseado nos resultados dos ensaios mencionados, pode-se concluir que a lixiviação de 

metais (inorgânicos) e os ensaios de solubilização (inorgânicos), apresentaram resultados com 

valores abaixo dos limites máximos prescritos pela NBR 10004/04. Tais tendências também 

foram percebidas nos ensaios de lixiviação e solubilização de orgânicos, os quais 

apresentaram resultados nulos, ou seja, abaixo dos limites de detecção da técnica adotada e 

abaixo dos limites máximos prescritos pela NRB 10004/04. 

Portanto, conclui-se que a amostra do rejeito arenoso, proveniente do beneficiamento do 

minério de ferro, pode ser classificada como Classe II B - Não perigoso e Inerte, de acordo a 

NRB 10004/04. 

 

4.5   CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

Após a caracterização física e química dos materiais a pesquisa direcionou-se para o 

estudo do comportamento mecânico e de expansibilidade dos solos e misturas com adição do 

rejeito arenoso.  

Neste contexto, foram realizados no Laboratório de Solos do IME os ensaios de 

caracterização mecânica: compactação, CBR e expansão, e módulo de resiliência.  
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4.5.1   ENSAIO DE COMPACTAÇÃO  

 

Apresentam-se neste item os resultados dos ensaios de compactação executados com as 

amostras na energia Proctor intermediária, objetivando definir a umidade ótima e o peso 

específico aparente seco máximo, sendo os mesmos utilizados na realização dos ensaios de 

CBR e do comportamento expansivo dos materiais avaliados, assim como nos ensaios de 

módulo de resiliência. 

As curvas de compactação do solo residual de filito e suas misturas estão representadas 

nas Figuras 4.26. A Tabela 4.21 apresenta um resumo dos valores dos parâmetros obtidos nos 

ensaios: umidade ótima (Wotm) e peso específico aparente seco máximo (ɣ dmax). 

 

TAB. 4.21  Valores de umidade ótima e massa específica aparente seca máxima do solo 

residual de filito e misturas. 

Material/Mistura 
Umidade Ótima 

(%) 

 

Massa Esp. Aparente 

Seca Máxima (g/cm³) 

SRF 20,5 1,693 

SRF80/REJ20 19,2 1,768 

SRF60/REJ40 14,7 1,875 

SRF50/REJ50 14,2 1,930 

 

 

FIG. 4.26  Curvas de compactação do solo residual de filito e misturas deste estudo. 
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Visualiza-se, através das Figuras 4.27 e 4.28, que a adição do rejeito arenoso no solo 

residual de filito aumentou a massa específica aparente seca e diminuiu a umidade ótima das 

misturas. Nos itens anteriores foi mostrado que o rejeito arenoso tornou a granulometria das 

misturas com características mais arenosas que a do solo puro - com caráter argiloso. Com 

isso, as misturas apresentam um comportamento similar ao de solos arenosos, apresentando 

menor superfície específica que os solos argilosos e, portanto, demandam menores conteúdos 

de água para alcançar a densificação máxima. 

 

 

FIG. 4.27  Variação da massa específica aparente seca com o teor de rejeito arenoso. 

 

 

FIG. 4.28  Variação do teor de umidade com o teor de rejeito arenoso. 



 

143 

 

As curvas de compactação do solo argiloso laterítico e suas misturas com o rejeito 

arenoso estão representadas nas Figuras 4.29. Os parâmetros para a caracterização das curvas 

de compactação estão representados na Tabela 4.2. 

 

TAB. 4.22  Valores de umidade ótima e massa específica aparente seca máxima do solo 

argiloso laterítico e misturas. 

Material/Mistura 
Umidade Ótima 

(%) 

 

Massa Esp. Aparente 

Seca Máxima (g/cm³) 

SAL 16,1 1,963 

SAL80/REJ20 13,4 2,010 

SAL60/REJ40 11,7 2,093 

 

 

FIG. 4.29  Curvas de compactação do solo argiloso laterítico e misturas deste estudo. 

 

Observa-se nos gráficos o comportamento do rejeito arenoso quando incorporado ao solo 

em relação à umidade ótima e massa específica aparente seca (ver Figuras 4.30 e 4.31). A 

medida que há a adição do rejeito arenoso, ocorre uma redução da umidade ótima das 

misturas e um aumento da massa específica aparente seca nas misturas com solo argiloso 
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laterítico. Esse tipo de comportamento foi similar às misturas com solo residual de filito, onde 

o aumento da dimensão das frações granulométricas nas misturas permitiu a redução da 

quantidade de água para se atingir a umidade ótima de compactação. 

 

 

FIG. 4.30  Variação da massa específica aparente seca com o teor de rejeito arenoso. 

 

FIG. 4.31  Variação da teor de umidade ótimo com o teor de rejeito arenoso. 

 

 

 

 



 

145 

 

4.5.2   ENSAIO DE CBR E EXPANSÃO  

 

No estágio atual das especificações rodoviárias, ainda são utilizados os valores obtidos 

nos ensaios de CBR, visando o atendimento às especificações do DNIT. Sabendo que o 

comportamento mecânico do solo em um pavimento é melhor avaliado em ensaios de módulo 

de resiliência, os valores de CBR e expansão serão utilizados nesta pesquisa apenas como 

referência. No entanto, considera-se que os resultados de expansão obtidos nos ensaios são 

relevantes no sentido de conhecer o caráter expansivo do material, pois se o pavimento 

contiver camadas de solo expansivo, poderá produzir acentuada expansão neste, ocasionando 

variações excessivas de volume, tendo como consequência patologias, tais como: 

desuniformidade de suporte, deformações do perfil longitudinal do pavimento, entre outras 

séries de prejuízos ao conforto e à qualidade de rolamento dos usuários. 

Por motivos técnicos e cumprimento do cronograma desta pesquisa, não foi possível 

realizar o ensaio de CBR para as misturas SRF80/REJ20, SRF60/REJ40, SAL e 

SAL80/REJ20, entretanto foram obtidos os seus valores de expansão.  

A Tabela 4.23 apresenta os valores obtidos no ensaio de CBR e expansão dos solos e suas 

misturas. Percebe-se que a adição do rejeito arenoso diminui a expansibilidade de 6,1% do 

solo residual de filito, em sua forma pura, para 1,0% quando misturado com 50% do rejeito 

arenoso. Essa característica expansiva do material é explicada pela análise química e 

mineralógica de suas frações finas. Já em relação ao ensaio de CBR, o valor da capacidade de 

suporte do solo puro que era de 1,3% aumentou para 14,7%.  

 

TAB. 4.23 - Valores de expansão e do CBR após 4 dias de imersão em água. 

Material/Mistura CBR (%) Expansão (%) 

SRF 1,4 6,1 

SRF80/REJ20 - 3,9 

SRF60/REJ40 - 2,4 

SRF50/REJ50 14,7 1,0 

SAL - 0,0 

SAL80/REJ20 - 0,0 

SAL60/REJ40 46,5 0,0 
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De acordo com as especificações do DNIT, conforme ilustrado na Tabela 2.5, a mistura 

SRF50/REJ50 atende ao valor máximo de expansão para sub-base estabilizada 

granulometricamente e reforço do subleito, embora o valor de CBR tenha sido inferior ao 

exigido pela norma - mínimo de 20% para sub-base. Segundo o método empírico do DNIT, 

este material só poderia ser utilizado como reforço do sub-leito.  Se este solo for o subleito de 

uma via, teria que ser removido devido a expansão. Portanto, poderia ser uma solução mais 

barata e ecologicamente viável fazer a mistura com o rejeito em cerca de 60 cm de 

profundidade, por exemplo. 

Para o solo argiloso laterítico, quanto à expansibilidade, pode-se considerar que não 

houve variação (ver Figura 4.32) com o teor de rejeito arenoso, obtendo-se os valores de 0% 

de expansão para as misturas. Adicionando 40% do rejeito arenoso neste solo, o valor do 

CBR foi da ordem de 46,5%. Como foi feita a análise do CBR apenas desta mistura, conclui-

se que este material só poderia ser empregado em camadas de sub-base e reforço do subleito, 

sob o enfoque empírico do DNIT. 

 

 

FIG. 4.32  Valores máximos de expansão preconizados pelas especificações DNIT para 

camadas de base, sub-base e reforço do subleito. 

 

Os resultados apresentados levam a conclusão de que a adição do rejeito arenoso torna o 

solo mais adequado para uso em pavimentação analisando sob o ponto de vista da expansão 

do material e CBR.  
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Por este motivo, visando uma melhor compreensão do comportamento mecânico dos 

solos e suas misturas, apresenta-se a avaliação através do ensaio triaxial de cargas repetidas. 

 

4.5.3  ENSAIO DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

 

O ensaio triaxial para determinação do módulo de resiliência teve como objetivo verificar 

o comportamento dos solos naturais e das misturas contendo rejeito, quanto ao seu 

comportamento elástico. Diferentemente do ensaio de CBR, o ensaio triaxial de cargas 

repetidas propõem avaliar o comportamento dos corpos de prova compactados e submetidos 

ao carregamento cíclico, reproduzindo com mais veracidade as solicitações que ocorrem em 

um pavimento rodoviário, de forma mais adequada. 

Este ensaio de módulo de resiliência foi realizado em duplicata, ou seja, foram moldados 

dois corpos de prova na condição de umidade ótima e massa específica aparente, na energia 

intermediária de compactação Proctor, com o objetivo de verificar minimamente a 

repetibilidade dos resultados. 

Conforme abordado no capítulo anterior, à partir das deformações resilientes ou 

recuperáveis registradas durante o ensaio, determinam-se os valores de módulo de resiliência 

em função dos pares de tensão desvio (σd) e confinante (σ3) aplicados no corpo de prova. Ao 

término do ensaio são gerados gráficos em escala logarítmica que correlacionam o módulo de 

resiliência com as tensões σd e σ3. Através da equação das linhas de tendência, é possível  

obter os índices K1 e K2, denominados de parâmetros de resiliência. 

Em relação aos efeitos da tensão desvio e confinantes, inicialmente serão analisados os 

resultados enfatizando a correlação entre o módulo de resiliência com essas tensões, de forma 

isolada. Para isso, os modelos de análise utilizados foram: 

 

i) Para tensão desvio: MR = K1.σd K2 

ii) Para tensão confinante: MR = K1.σ3 K2 

 

Adotou-se o valor do coeficiente de determinação (R2) como critério para a medida de 

ajuste de cada um deles na representação da variação do MR com o estado de tensão aplicado. 

As Tabelas 4.24 e 4.25 mostram os parâmetros de regressão e os coeficientes de 

determinação obtidos em função da equação (i) e (ii). As Figuras 4.33 e 4.34 apresentam a 

variação do módulo de resiliência em função da tensão desvio e confinante. 
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TAB. 4.24  Parâmetros de regressão em função da tensão desvio para o solo residual de filito 

e suas misturas. 

Material/Mistura Modelo 
Parâmetros do Modelo 

k1 k2 R² 

SRF - CP1 MR = K1.σd K2 22,08 -0,573 0,917 

SRF - CP2 MR = K1.σd K2 21,35 -0,610 0,927 

SRF80/REJ20 - CP1 MR = K1.σd K2 52,33 -0,418 0,824 

SRF80/REJ20 - CP2 MR = K1.σd K2 45,40 -0,433 0,775 

SRF60/REJ40 - CP1 MR = K1.σd K2 64,96 -0,319 0,594 

SRF60/REJ40 - CP2 MR = K1.σd K2 62,10 -0,292 0,565 

SRF50/REJ50 - CP1 MR = K1.σd K2 93,15 -0,285 0,488 

SRF50/REJ50 - CP2 MR = K1.σd K2 77,31 -0,273 0,507 

 

 

FIG. 4.33  Variação do módulo de resiliência em função da tensão desvio para o solo residual 

de filito e misturas. 
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TAB. 4.25  Parâmetros de regressão em função da tensão confinante para o solo residual de 

filito e suas misturas.  

Material/Mistura Modelo 
Parâmetros do Modelo 

k1 k2 R² 

SRF - CP1 MR = K1.σ3 K2 22,39 -0,456 0,417 

SRF - CP2 MR = K1.σ3 K2 20,84 -0,499 0,445 

SRF80/REJ20 - CP1 MR = K1.σ3 K2 53,77 -0,321 0,320 

SRF80/REJ20 - CP2 MR = K1.σ3 K2 50,69 -0,304 0,252 

SRF60/REJ40 - CP1 MR = K1.σ3 K2 68,96 -0,231 0,206 

SRF60/REJ40 - CP2 MR = K1.σ3 K2 68,74 -0,196 0,167 

SRF50/REJ50 - CP1 MR = K1.σ3 K2 105,74 -0,181 0,130 

SRF50/REJ50 - CP2 MR = K1.σ3 K2 88,98 -0,167 0,125 

 

 

FIG. 4.34  Variação do módulo de resiliência em função da tensão confinante para o solo 

residual de filito e misturas. 

 

À partir da análise dos parâmetros obtidos, pode-se concluir que houve um decréscimo 

dos valores - em módulo - de K2 para ambas as correlações, os quais refletem na redução do 

coeficiente angular das linhas de tendência. Sendo assim, ainda sob o enfoque destes modelos, 
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pode-se deduzir que, para as misturas com maior porcentagem de rejeito, com o aumento das 

tensões desvio e confinante, a redução do valor de MR ocorre de forma menos “brusca”, 

quando comparado ao solo puro é menos linear. Ou seja, o módulo resiliente diminui 

sensivelmente para baixas tensões confinantes e desvio.  De forma geral, é válido destacar que 

o solo residual de filito e suas misturas dependem tanto da tensão de confinamento como da 

tensão desvio, o que segundo Bernucci et. al (2008) classifica-os como de comportamento 

combinado. 

O coeficiente determinístico (R²) das linhas de tendências indica o quanto a variação da 

variável dependente (MR) é explicada pelas variáveis independentes (tensões desvio e 

confinantes). Portanto, é válido frisar que a comparação entre linhas de tendências com 

valores de R² elevados e médios, pode ocasionar numa imprecisão quanto a análise correta 

dos resultados obtidos.  

Contudo, ressalta-se que apesar dessa imprecisão ter sido significativa para as amostras 

SRF60/REJ40 e SRF50/REJ50, cuja correlação foi com a tensão desvio, e, para a tensão 

confinante, todas os cp’s analisados obtiveram baixos valores de R², estes foram ilustrados 

nos gráficos pois demonstraram corretamente a variação do valor de MR, o qual retrocede 

com o aumento das tensões confinante e desviadora. Há solos que dependem tanto da tensão 

de confinamento como da tensão desvio, classificando-os como de comportamento 

combinado. 

Mas de maneira geral, o que é importante destacar é que de acordo com as representações 

gráficas de correlação da tensão desvio vs MR e tensão confinante vs MR, observa-se que o 

rejeito arenoso trouxe ganhos significativos para o solo residual de filito, no concernente à 

deformabilidade do solo.  

Nas Tabelas 4.26 e 4.27, são mostrados os parâmetros de regressão e os coeficientes de 

determinação obtidos em função da equação (i) e (ii) para o solo argiloso laterítico e misturas 

deste com o rejeito arenoso. Em seguida, são apresentadas nas Figuras 4.35 e 4.36 as linhas de 

tendências da correlação do módulo de resiliência versus tensões confinantes e desvio. 
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TAB. 4.26  Parâmetros de regressão em função da tensão desvio para o solo argiloso laterítico 

e suas misturas. 

Material/Mistura Modelo 
Parâmetros do Modelo 

k1 k2 R² 

SAL - CP1 MR = K1.σd K2 222,12 -0,488 0,932 

SAL - CP2 MR = K1.σd K2 204,55 -0,464 0,940 

SAL80/REJ20 - CP1 MR = K1.σd K2 328,96 -0,269 0,922 

SAL80/REJ20 - CP2 MR = K1.σd K2 227,14 -0,369 0,908 

SAL60/REJ40 - CP1 MR = K1.σd K2 232,51 -0,209 0,518 

SAL60/REJ40 - CP2 MR = K1.σd K2 255,07 -0,187 0,451 

 

 

FIG. 4.35  Variação do módulo de resiliência em função da tensão desvio para o solo argiloso 

laterítico e misturas. 
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TAB. 4.27  Parâmetros de regressão em função da tensão confinante para o solo argiloso 

laterítico e suas misturas.  

Material/Mistura Modelo 
Parâmetros do Modelo 

k1 k2 R² 

SAL - CP1 MR = K1.σ3 K2 169,20 -0,482 0,598 

SAL - CP2 MR = K1.σ3 K2 157,62 -0,458 0,604 

SAL80/REJ20 - CP1 MR = K1.σ3 K2 301,00 -0,244 0,500 

SAL80/REJ20 - CP2 MR = K1.σ3 K2 202,79 -0,332 0,483 

SAL60/REJ40 - CP1 MR = K1.σ3 K2 266,23 -0,118 0,108 

SAL60/REJ40 - CP2 MR = K1.σ3 K2 302,71 -0,088 0,066 

 

 

FIG. 4.36  Variação do módulo de resiliência em função da tensão confinante para o solo 

argiloso laterítico e misturas. 

 

Para o solo argiloso laterítico, é possível observar que ocorreu melhor enquadramento no 

modelo de módulo resiliente em função da tensão desvio, indicando que o elevador teor de 

argila observado nas curvas granulométricas, influencia significativamente o comportamento 

do material, fazendo com que essa mistura tenha módulo resiliente mais dependente da tensão 

desvio, conforme discutido por Bernucci et. al. (2008). 
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Na correlação do valor de MR com a tensão confinante, os coeficientes de correlação 

muito próximos a zero indicam que os valores de MR tendem a ser constantes com a variação 

dessa tensão. Entretanto, o expoente do modelo em função da tensão confinante não é 

desprezível, expressando a influência da areia no comportamento.  

Na análise das Figuras 4.37 e 4.38, verifica-se a partir dos coeficientes de R² o efeito da 

redução simultânea das tensões desvio e confinante, o que pode ser resultado da transição do 

comportamento do solo com o aumento dos teores de rejeito arenoso, mediante solicitações de 

tensões; indicando um aumento da fração areia e redução da fração argilosa, conforme 

identificado na granulometria dos mesmos. Com isso, a tendência das misturas com maior 

porcentagem de rejeito é a redução da influência da tensão confinante nos valores de MR. 

Para níveis baixos e médios de tensão confinante e desvio, os valores de módulo 

resiliente de todas as misturas indicam uma redução no valor de MR com a adição do rejeito 

arenoso. Portanto, para este solo verifica-se uma piora do comportamento resiliente com a 

adição do rejeito. 

Em resumo, conforme observado nos modelos em função das tensões desvio e 

confinante, analisados de forma isolada, e para ambos os solos e misturas, percebe-se que os 

solos são influenciados de forma concomitante por essas tensões. 

Com o intuito de obter melhores coeficientes de correlação na segunda etapa da análise 

do comportamento resiliente dos solos residual de filito e suas misturas, utilizou-se o modelo 

composto, o qual avalia de forma simultânea o módulo de resiliência para diferentes tensões 

desvio e confinante.  

Para isso, com o programa computacional Statistica 12 (StatSoft, 2014) foram analisados 

todos os materiais desta pesquisa, obtendo-se por correlação estatística os parâmetros K1, k2 

e k3 do modelo composto iii.  

 

iii) Tensão desvio e confinante: MR = K1. σ3 K2 . σd K3  

 

No Apêndice B, estão esquematizadas as superfícies no espaço tridimensional [MR; σ3; 

σd] para uma faixa de tensões comumente empregadas em pavimentos rodoviários, que foram 

geradas por ajuste, baseados no modelo composto. O propósito da obtenção destas 

representações em 3d é a previsão dos valores de MR para diversas combinações de tensão 

confinante (σ3) e desviadora (σd). 
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Na Tabela 4.28 são apresentados todos os parâmetros e coeficientes de determinação do 

modelo composto obtidos nos materiais analisados do presente estudo. 

Ainda sob a observação dos parâmetros, em módulo, K2 e K3 obtidos no modelo 

composto, é possível determinar se a relação com tais tensões é crescente ou decrescente, 

assim como, a relação K2 / k3 que determina se a tensão confinante é mais influente que a 

tensão desviadora. 

 

TAB. 4.28  Valores de regressão e coeficientes de determinação do modelo composto para 

cada material ou mistura desta pesquisa. 

Material ou Mistura Modelo Composto 

Módulo de Resiliência 

K1 K2 K3 R² 

SRF - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 23,78 0,188 -0,768 0,973 

SRF - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 25,6 0,182 -0,758 0,967 

SRF80/REJ20 - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 56,13 0,243 -0,682 0,925 

SRF80/REJ20 - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 62,54 0,368 -0,750 0,953 

SRF60/REJ40 - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 62,70 0,190 -0,568 0,761 

SRF60/REJ40 - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K31 65,20 0,238 -0,566 0,750 

SRF50/REJ50 - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 96,87 0,246 -0,574 0,724 

SRF50/REJ50 - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 91,85 0,272 -0,540 0,743 

SAL - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 240,18 -0,041 -0,409 0,923 

SAL - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 234,82 0,029 -0,447 0,909 

SAL80/REJ20 - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 388,32 0,094 -0,316 0,923 

SAL80/REJ20 - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 292,39 0,113 -0,407 0,874 

SAL60/REJ40 - CP1 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 307,41 0,254 -0,409 0,768 

SAL60/REJ40 - CP2 MR = K1.σ3 K2.σd  K3 354,27 0,283 -0,401 0,749 
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Conforme evidenciado na Tabela 4.28, é notado que alguns corpos de prova do modelo 

composto desviam da média apresentada pelos demais corpos de prova. Tal situação pode ser 

justificada por algum eventual problema na moldagem dos mesmos.  

Embora os ensaios tenham sido realizados em duplicata, somente é válido ressaltar que 

para os corpos de provas que apresentaram discrepâncias entre os parâmetros, os mesmos 

foram excluídos e refeitos a fim de garantir a repetibilidade dos dados.  

De acordo com a Tabela 4.28, pode-se concluir que tanto nos solos residual de filito e 

argiloso laterítico, bem como suas respectivas misturas, a tensão desvio exerce maior 

influência no comportamento resiliente, assim como acontece na maioria dos materiais 

argilosos. No entanto, é válido observar que com o aumento da adição do rejeito arenoso a 

relação K2/k3 obteve valores maiores. Isso significa que a tensão desvio foi perdendo a sua 

influência, enquanto a tensão confinante foi ganhando maior significância nos valores de MR.  

À partir das médias aritméticas dos parâmetros do modelo dos 2 cps, para efeito de 

comparação, na Tabela 4.29 estão apresentados os pontos de menor tensão desvio, tensões 

médias e o ponto de maior tensão desvio dos resultados de módulo de resiliência do presente 

estudo.  

 

TAB. 4.29  Valores de módulo resiliente para σd= 0,021, tensões médias e σd= 0,412 dos 

solos residual de filito, argiloso laterítico, e suas respectivas misturas. 

Material ou Mistura MR (σd= 0,021) MR (Médio) MR (σd= 0,412) 

SRF 230 50 *46 

SRF80/REJ20 290 82 61 

SRF60/REJ40 250 88 69 

SRF50/REJ50 298 115 92 

SAL 1270 464 351 

SAL80/REJ20 922 455 382 

SAL60/REJ40 561 311 278 

* Para tensão desvio (σd= 0,275) 
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(ODERMATT, 2000 apud Guimarães, 2009) enfatiza que o efeito da razão entre a tensão 

vertical e a tensão horizontal, ou seja, a relação σ1/σ3, está diretamente associada à tensão 

cisalhante. É sabido que a resistência ao cisalhamento dos solos pode ser expressa pela 

equação de Coulomb, τ = c + σn tg(φ) (Vargas,1989), em que τ é a máxima tensão cisalhante 

suportada pelo solo, σn é a tensão normal a que a superfície de falhamento está submetida, c é 

o intercepto de coesão ou coesão aparente do solo e φ é o ângulo de atrito interno do solo, 

definido como sendo o ângulo que a força normal faz com a resultante das forças que o 

maciço terroso está submetido.  

À partir dessa premissa, pode-se deduzir que a presença granulométrica do rejeito 

arenoso no solo aumentou o contato grão a grão, ou seja, o ângulo de atrito interno, e com 

isso houve uma melhora na resistência ao cisalhamento do solo. Quanto à coesão, conforme 

ilustrado nas fotos dos ensaios de Atterberg, no Capítulo de Materiais e Métodos, o solo 

puramente apresentou capacidade de ser moldado, entretanto não obteve plasticidade 

suficiente para a realização do ensaio. Sendo assim, pode-se inferir que, com a adição do 

rejeito arenoso, o aumento do ângulo de atrito foi mais significativo que a redução da parcela 

de coesão, na resistência ao cisalhamento das misturas. 

No que concerne ao comportamento mecânico do solo argiloso laterítico, percebe-se que 

os valores de MR sofreram uma redução significativa na mistura SAL60/REJ40, quando 

comparado ao solo puro. Tal fato pode ser explicado, considerando que o rejeito influenciou  

significativamente na redução do contato grão a grão das concreções lateríticas e a coesão das 

partículas finas do solo.  

Contudo, é válido ressaltar que uma parcela de partículas de areia, principalmente as de 

menor tamanho, quando submetidas às tensões durante o ensaio triaxial, devem ocupar mais 

facilmente os espaços vazios do solo natural, aumentando, assim, a área de contato entre os 

agregados. Isto se percebe analisando que a adição de 20% de rejeito não influenciou tanto, 

negativamente, o comportamento resiliente do solo argiloso laterítico puro, quanto as misturas 

com 40% de rejeito. Ainda é válido notar, que a presença do rejeito arenoso em menor 

quantidade na mistura SAL80/REJ20, preenchendo os interstícios do solo, pode ter 

ocasionado o aumento do valor de MR da mistura para tensões desviadoras mais altas, de 351 

a 382 mPa, em relação ao solo puro. Essa situação pode estar relacionada à redução de vazios 

no solo e com isto a deformabilidade para estado de tensões mais alto. Portanto, destaca-se 

que a inserção do rejeito arenoso no solo laterítico natural só é válido com o intuito ambiental. 
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4.6  DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO TÍPICO 

 

Na análise mecanística-empírica utilizando o software computacional SisPav (Franco, 

2007), foram avaliados o efeito da adição do rejeito arenoso no dimensionamento da 

espessura das camadas de um pavimento típico com a utilização dos materiais estudados nesta 

pesquisa. 

A fim de garantir melhor representatividade dos parâmetros obtidos para cada material e 

mistura, uma vez que os ensaios foram realizados em duplicata, se fez necessário obter as 

médias aritméticas desses parâmetros, cujos coeficientes de determinação foram elevados. Os 

valores dos coeficientes K1, K2 e K3 utilizados como dados de entrada no SisPav encontram-

se na Tabela 4.30. 

  

TAB. 4.30  Parâmetros de resiliência utilizados no SisPav para representar os materiais desta 

pesquisa. 

Material ou 

Mistura 

Parâmetros de Resiliência 

K1 K2 K3 

SRF 24,69 0,185 -0,763 

SRF80/REJ20 59,33 0,305 -0,716 

SRF60/REJ40 63,95 0,214 -0,567 

SRF50/REJ50 94,36 0,259 -0,557 

SAL 237,50 -0,006 -0,428 

SAL80/REJ20 340,36 0,103 -0,361 

SAL60/REJ40 330,84 0,268 -0,405 

 

 Tendo em vista a potencialidade de uso do rejeito arenoso, apresenta-se uma 

proposição de sua utilização em estruturas de pavimento rodoviário, ambos para tráfego de N 

< 106 repetições do eixo padrão (denominado nesta dissertação de baixo volume de tráfego) 

onde "e" é a espessura da camada e "υ" o coeficiente de Poisson, conforme ilustrado na Figura 

4.37. Também foram adotados os dados do clima das cidades próximas à origem dos solos 

residual de filito e argiloso laterítico, respectivamente, municípios de Belo Horizonte e São 

Luís do Maranhão (ver Figuras 4.38 a 4.39). 
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FIG. 4.37  Características do tráfego adotado através das análises pelo SisPav para um dos 

períodos de projeto. 

 

 
FIG. 4.38  Características do Clima adotadas no SisPav para a análise de misturas com solo 

residual de filito. 
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FIG. 4.39  Características do Clima adotadas no SisPav para a análise de misturas com solo 

argiloso laterítico. 

 

Para ambos os solos analisados, a camada de revestimento em concreto asfáltico foi 

fixada com 7,5 cm de espessura. Ainda foi considerado um subleito muito deformável, Tipo 

III - (Norma Pro 269/94 - DNER), o que também influencia na análise das tensões no topo do 

subleito.  

Para o solo residual de filito foram analisados apenas o solo puro (para fins de 

comparação) e sua mistura com teor de 50% de rejeito arenoso em camadas de sub-base, uma 

vez que, apenas esta mistura atendeu os limites de expansão das especificações do DNIT. 

Ainda foi empregada uma camada de brita graduada simples (BGS) como constituinte da base 

do pavimento típico. 

Quanto ao solo argiloso laterítico e suas misturas, estes atendem os critérios de expansão 

das normas DNIT, para emprego em base e sub-base estabilizadas granulometricamente. 

Portanto, para esse material foram analisadas todas as misturas para o seu emprego em 

camada de base do pavimento. 

Nas Figuras 4.40 e 4.41, Tabelas 4.31 e 4.32 estão apresentados os resultados obtidos das 

espessuras das camadas dimensionadas pelo software SisPav de acordo com os solos 

avaliados nesta pesquisa. 
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FIG. 4.40  Estrutura do pavimento típico adotado para análise mecanística-empírica com 

camada de reforço de subleito para misturas com solo residual de filito. 

 

TAB. 4.31 - Espessura da camada de base em função do período de projeto para o solo 

residual de filito e sua mistura SRF50/REJ50. 

Período de 

Projeto (anos) 

Espessura da camada (cm) 

SRF 

Valor de Projeto 

SRF50/REJ50 

Valor de Projeto 

SRF SRF50/REJ50 

6 21,3 22,0 19,6 20,0 

8 28,2 29,0 27,2 28,0 

10 37,2 38,0 36,0 36,0 

12 50,6 51,0 49,3 50,0 

 

 Nas mistura do solo residual de filito com 50% de rejeito arenoso, houve melhora no 

comportamento mecânico do material sendo possível sua utilização para emprego em 

camadas de sub-base para pavimentos de baixo volume de tráfego, embora com espessuras 
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maiores do que o convencional. Não foram avaliadas as misturas com 20 e 40% do rejeito 

arenoso devido à elevada expansão, o que impossibilita sua utilização em camadas de base e 

sub-base. A análise do solo puro foi motivada apenas com a finalidade de comparar este solo, 

com características inadequadas para pavimentação, com a mistura SRF50/REJ50, a qual foi 

enquadrada nos critérios das especificações do DNIT, quanto à expansibilidade. 

 O fato de ter sido empregado uma camada de BGS como base, com módulo de 

resiliência linear de 400 MPa, favoreceu o emprego desta mistura em camadas estruturais do 

pavimento, cujas espessuras calculadas para a camada de base ficam dentro dos limites (de 10 

a 60cm) sem sofrer grandes alterações em relação ao valores de projeto, ilustrado na Tabela 

4.31. No entanto, houve grande variação da espessura da camada de base em função do 

período de projeto, o que pode influenciar negativamente nos custos de uma obra rodoviária. 

 Conforme ilustrado na Figura 4.43 e Tabela 4.32 abaixo, apresenta-se a estrutura do 

pavimento típico com a utilização do solo argiloso laterítico e suas misturas, e as espessuras 

calculada no dimensionamento pelo software SisPav. 

 

 

FIG. 4.41  Estrutura do pavimento típico adotado para análise mecanística-empírica com 

camada de sub-base para misturas com solo argiloso laterítico. 
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TAB. 4.32  Espessura da camada de base em função do período de projeto para o solo 

argiloso laterítico e suas misturas SAL80/REJ20 e SAL60/REJ40. 

Período 

de 

Projeto 

(anos) 

Espessura da camada (cm) 

SAL 

Valor 

de 

Projeto SAL80/REJ20 

Valor de 

Projeto 
SAL60/REJ40 

Valor de 

Projeto 

SAL SAL80/REJ20 SAL60/REJ40 

6 14,8 15,0 17,0 17,0 22,2 23,0 

8 17,1 18,0 19,8 20,0 27,2 28,0 

10 19,1 20,0 22,3 23,0 32,7 33,0 

12 20,8 21,0 24,7 25,0 39,7 40,0 

 

De acordo com a Tabela 4.32, observa-se que a mistura com 20% de rejeito arenoso 

piorou o comportamento mecânico do solo puro, o que se revela à partir da análise da 

espessura da camada de base em comparação ao solo puro, para um mesmo nível de 

carregamento, parâmetros e critérios de dimensionamento. Na mistura com 40% de rejeito, os 

valores da espessura da camada de base foram significativamente maiores, em relação ao solo 

puro. Contudo, apesar das espessuras não serem usuais, as misturas com menor quantidade de 

rejeito apresentaram um comportamento mecânico compatível com as exigências de um 

pavimento rodoviário com baixo volume de tráfego. 

Sendo assim, por meio dos estudos e análises mecanicistas efetuadas nas estruturas 

propostas, conclui-se que, a inserção do rejeito arenoso nos solos residual de filito e argiloso 

laterítico, com as restrições anteriormente estabelecidas, tornam-se viáveis para emprego em 

camadas estruturas do pavimento rodoviário e, consequentemente, para o tráfego aqui 

admitido. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O presente estudo objetivou avaliar o potencial de utilização do rejeito arenoso 

proveniente do beneficiamento do minério de ferro da empresa Samarco Mineração S.A., em 

Mariana - MG. Os solos naturais analisados, residual de filito e argiloso laterítico, 

respectivamente, apresentam-se inadequados e com grande potencial de emprego na 

pavimentação rodoviária.  

Neste sentido esta pesquisa propôs a realização de investigações laboratoriais em 

amostras de solos associados com o rejeito arenoso com o intuito de avaliar o comportamento 

geotécnico destas composições visando seu emprego em camadas estruturais de pavimentos 

rodoviários.  

Aliado a esta situação, o grande volume de rejeitos gerados na empresa mineradora do 

estado de MG tem motivado a busca de utilização deste material como elemento alternativo 

para obras civis. 

Após a finalização da análise técnica abordada nos capítulos anteriores, no 

desenvolvimento desta pesquisa pode-se destacar algumas das principais conclusões e 

recomendações futuras a respeito do comportamento destes materiais. 

 

5.1  CONCLUSÕES  

 

A seguir estão sumarizadas as principais contribuições relacionadas à adição do rejeito 

arenoso aos solos analisados: 

 

– Quanto às características granulométricas, a adição do rejeito aos solos naturais 

alterou a distribuição granulométrica original destes solos. Essas alterações podem 

ser verificadas pelo aumento das frações areia e também no aspecto das curvas 

granulométricas.  

 

– Os resultados obtidos nas classificações geotécnicas SUCS E HRB possibilitam 

classificar o rejeito arenoso como do tipo SM (areia siltosa); pela classificação 

SUCS, e A - 4 (solo siltoso); através da classificação HRB. Os solos residual de 
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filito e argiloso laterítico foram classificados, respectivamente, como CL (argila) e 

SM (areia siltosa); baseados na classificação SUCS, e, pela classificação HRB, 

ambos se enquadraram na classe A-7-6 (solo argiloso), cujo comportamento 

mecânico como subleito é de sofrível a mau. Com a adição do rejeito, ambas as 

misturas com solos apresentam leves alterações tendendo aos sub-grupos de solos 

siltosos e/ou arenosos siltosos, embora ainda continuem no mesmo grupo de 

materiais silto-argilosos. Estas classificações assinalam que o comportamento 

mecânico destes materiais são inadequados para utilização em base e sub-base de 

pavimentos rodoviários. 

 

– No concernente às características de plasticidade, foi verificada que a inserção do 

rejeito aos solos naturais reduziu os limites de liquidez e plasticidade das 

amostras, e, consequentemente, os índices de plasticidade, observando maior 

redução desses índices para maiores porcentagens, em peso, de rejeito adicionado 

aos solos naturais. Esse comportamento é condizente com a composição 

granulométrica que o rejeito provocou nos solos estudados, visto que a elevada 

porcentagem das frações areia, predominantemente quartzosa, tem como 

características plasticidade nula ou muito baixa. 

 

– Observa-se que a adição do rejeito arenoso promoveu o aumento do peso 

específico dos grãos de todas as misturas analisadas. Este comportamento é 

atribuído ao fato de que a massa específica do rejeito ser superior aos dos solos, 

evidenciando o efeito da mineralogia deste material composto basicamente por 

quartzo e minério de ferro. 

 

– Através da metodologia MCT, a parte fina do solo residual de filito foi designado 

como NS', de comportamento não laterítico - siltoso, enquanto a parte fina do solo 

argiloso laterítico foi classificada como material de comportamento laterítico - 

argiloso (LG'). Para as misturas dos solos, de acordo com o método expedito das 

pastilhas, os solos residual de filito classificam-se como NA-NS’ (não laterítico, 

areia-siltoso) e o argiloso laterítico como LA’-LG’ (laterítico, arenoso-argiloso). 

Sendo assim, a adição do rejeito não alterou significativamente o comportamento 

mecânico esperado do material. 
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– Os resultados da composição química e mineralógica do rejeito arenoso indicam a 

presença de elevados teores de quartzo (SiO2) e hematita (Fe2O3). As 

composições mineralógicas do rejeito revelam a presença de elementos não 

expansivos o que explica os resultados obtidos no ensaio de expansão feito 

durante o CBR. 

 

– Os parâmetros estimados no ensaio de compactação (Wotm e Ydmax) revelou que 

a adição do rejeito influencia significativamente as misturas com solos. Quanto 

maior for a porcentagem do teor de rejeito ao material, menor será a sua umidade 

ótima e maior será sua massa específica aparente máxima. 

 

– Nos ensaios de qualidade ambiental, o rejeito arenoso foi classificado como 

resíduo da Classe II B - Resíduo Inerte e Não Perigoso. Essa classificação 

propicia o uso deste material em pavimentação sem que ocorra interações 

ambientais que prejudiquem o meio ambiente. 

 

– O solo residual de filito apresentou capacidade de suporte (CBR) de 1,3% na 

umidade ótima e expansibilidade de 6,1%, com pressão padrão aplicada. A 

presença do teor de rejeito, em 50% de peso, reduziu consideravelmente a 

expansão, cujo valor foi de 1% e aumentou o CBR para 14,7%. Para o solo 

argiloso laterítico, não foi possível a comparação do CBR da mistura com 40% do 

rejeito com as demais, em virtude de problemas técnicos. No entanto, o rejeito 

arenoso não alterou a expansão do material, visto que o solo puro não apresenta 

características expansivas.  

 

– Sob o enfoque empírico do DNIT, a mistura SRF50/REJ50 pode ser empregada 

como reforço do subleito, de acordo com as especificações para reforço do 

subleito (DNER - ES - 300/97). As demais misturas apresentam valores de 

expansão e CBR inadequados para pavimentação. Quanto a análise do solo 

argiloso laterítico, a mistura SAL60/REJ40 pode ser utilizada até a camada de 

sub-base.  Para o solo puro e a mistura SAL20/REJ80 já não se pode confirmar a 

sua empregabilidade, pois não foi possível obter os valores de CBR. Entretanto, 
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os valores de expansão foram atendidos nas especificações de utilização em 

camadas de base e sub-base estabilizadas granulometricamente. 

 

Analisando os resultados obtidos no ensaio de módulo de resiliência, pode-se chegar às 

seguintes conclusões: 

 

– O modelo composto apresentou o melhor ajuste quando comparado aos outros 

modelos empregados nesta pesquisa. Sendo assim, com relação aos parâmetros 

resilientes obtidos deste modelo, verifica-se que a tensão desviadora foi mais 

influente nos solos estudados do que a tensão confinante, como esperado, visto 

que os mesmos apresentam comportamento de solos argilosos.  

 

– A adição do rejeito arenoso ao solo residual de filito trouxe melhoria no 

comportamento resiliente, comparado ao solo puro, cujo valor de MR médio foi 

de 50 MPa, obtendo para a mistura SRF50/REJ50 o melhor resultado dentre as 

misturas ensaiadas, com MR médio de 115 MPa. Essa situação demonstra a 

eficiência do rejeito para estabilizar granulometricamente um solo fino de módulo 

de resiliência baixo. Com o aumento do teor de rejeito, a tensão desviadora foi 

perdendo a sua influência, enquanto aumento o efeito da tensão confinante. 

 

– Para o solo argiloso laterítico, observa-se que a inserção do rejeito piorou o 

desempenho mecânico resiliente. Admite-se que, considerando a questão 

ambiental de descarte do rejeito e menor volume de exploração de uma jazida, é 

possível considerar que a mistura SAL80/REJ20 obteve os melhores resultados 

entre as misturas com rejeito.  

 

– Na análise mecanicista-empírica de um pavimento típico, o dimensionamento 

exploratório feito assinala que: 

 

– Para o solo residual de filito puro e sua mistura SRF50/REJ50, empregados em 

camadas de sub-base, as espessuras de base (BGS) dimensionadas não são usuais 

para períodos de projeto acima de 8 anos. Entretanto, verifica-se que a adição do 

rejeito proporcionou melhora no comportamento deste solo na composição geral 
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do pavimento, embora tenha reduzido de forma insignificante a espessura da 

camada de base. Para situações em que não é possível ou custos são elevados para 

trazer um solo melhor para compor as camadas inferiores do pavimento, o estudo 

provou que é benéfico a inserção do rejeito arenoso a um solo considerado 

inadequado quanto à expansão.  

 

– Em relação ao solo argiloso laterítico, a mistura com 20% de rejeito foi a que 

apresentou melhor comportamento mecânico e espessuras adequadas para 

pavimentos com baixo volume de tráfego, considerando os períodos de projetos 

verificados, e desde que sejam respeitadas as condicionantes construtivas de solos 

lateríticos. A leve tendência de camadas superdimensionadas é favorável quando 

se leva em conta o efeito do trincamento de solos argilosos lateríticos. 

 

Finalmente, conclui-se que é possível o reaproveitamento do rejeito arenoso da empresa 

Samarco Mineração S.A na construção de camadas de pavimentos, já que este rejeito 

apresenta características adequadas que possibilitam seu emprego nestas atividades. 

Portanto, pesquisas complementares com solos regionais são necessárias para a 

consolidação deste ensejo e restarão as sugestões para trabalhos futuros. 
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5.2  SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS  

 

No presente estudo foram percebidos alguns pontos no qual a empregabilidade do rejeito 

arenoso em misturas com solo ainda pode ser estendida. Tais sugestões são apresentadas a 

seguir: 

– Analisar o comportamento de outros teores com o rejeito, a fim de se obter o teor 

ótimo a ser adicionado aos solos estudados, variando as três energias para 

conhecimento mais detalhado do comportamento mecânico e físico das misturas; 

– Proceder a um estudo sobre a viabilidade econômica do emprego do rejeito 

arenoso em misturas com os solos desta pesquisa, em comparação aos materiais 

tradicionais comumente empregados em pavimentação. 

– Estudar o incremento de resistência da mistura solo-rejeito por meio de dosagens 

com estabilizantes químicos: cal ou cimento.  

– Realizar a análise mecanística-empírica nos resultados obtidos para outros níveis 

de tráfego, mais elevados dos estudados, considerando a resposta positiva com os 

casos analisados. 

– Utilizar os rejeitos em trechos experimentais como camadas estruturais de  

pavimentos asfálticos, efetuando o monitoramento e gerenciamento do 

desempenho desses trechos ao longo prazo. 

– Com relação a outras aplicações do rejeito sugere-se realizar estudos para avaliar 

a aplicação deste material em camadas de revestimento asfáltico. 
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7.2 APÊNDICE B 

 

FIG 1 Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente do solo residual puro. 
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FIG 2  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente das misturas SRF80/REJ20. 
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FIG 3  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente das misturas SRF60/REJ40. 
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FIG 4  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente das misturas SRF50/REJ50. 
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FIG 5  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente do solo argiloso laterítico puro. 
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FIG 6  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente das misturas SAL80/REJ20. 
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FIG 7  Gráfico 3D do modelo composto do módulo resiliente das misturas SAL60/REJ40. 

 

 

 

 

 


