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RESUMO 

Neste trabalho é realizado um estudo do dimensionamento estrutural de pavimentos 

aplicado a estradas de mina, com foco no cenário atual de estradas em complexos 

minerários de ferro nas regiões Sudeste e Norte do Brasil. O dimensionamento de 

camadas de uma estrada mineira é feito pela aplicação dos métodos Índice de Suporte 

Califórnia (CBR) e do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atual 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A pesquisa é 

concluída com vários estudos de caso em que se buscam opções de dimensionamento 

mais adequado a partir do método do DNER. Para tanto, são estudados os efeitos da 

alteração de espessuras de camadas e módulos de materiais, tendo como ferramentas de 

apoio o programa ELSYM5 e a análise de dimensionamento estrutural mecanístico-

empírica. 

 

Um diagnóstico preliminar das estradas foi fundamental para a aplicação de técnicas e 

conceitos da engenharia de pavimentos que, quando analisados em um sistema 

integrado de diversos componentes de estradas de mina (requisitos geométricos, 

estruturais, funcionais e de drenagem), ocorrem em diferentes estágios de 

desenvolvimento. Nesse contexto, ficou evidente a necessidade de maior 

aprofundamento do estudo e de desenvolvimento e emprego de procedimentos voltados 

ao dimensionamento de pavimentos. 

 

Os resultados dos dimensionamentos propostos indicam que a espessura total do 

pavimento calculada pelos dois métodos é basicamente a mesma. A espessura da 

camada de base obtida pelo método do DNER é superior àquela resultante do método 

CBR, enquanto o oposto ocorre com a sub-base. Ambos os dimensionamentos mostram, 

através da aplicação do software ELSYM5, que não são os mais apropriados, visto que 

a deformação de algumas camadas, principalmente no caso CBR, está acima do limite 

aceitável de 2000 µε. Através da variação da espessura das camadas obtém-se um 

dimensionamento adequado, que tanto respeita o limite de deformação, como resulta na 

redução da espessura da camada total do pavimento. Além disso, estuda-se o efeito do 
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uso de outros materiais ou técnicas construtivas através da variação do módulo de 

elasticidade. Uma extensão desse estudo referiu-se à avaliação das condições do 

subleito. Os resultados indicam um significativo impacto nas deformações das camadas, 

o que demonstra a importância da realização de ensaios de caracterização física dos 

materiais de construção e in situ. 
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ABSTRACT 

In this document a study of the structural design of pavements for mine haul roads is 

presented, with a focus on haul roads in iron ore mines in the Southeast and North of 

Brasil. The design of haul road layers is performed by applying California Bearing 

Ratio (CBR) and the Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 

(former Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER) methods. The 

research is concluded with various case studies in which options for a more appropriate 

structural design than obtained by the DNER method are pursued. In doing so, the 

effects of altering the layer thicknesses and the moduli of the materials are studied, 

using the ELSYM5 software and structural mechanistic-empirical design as analysis 

tools. 

 

A preliminary study of the haul roads was fundamental to the application of techniques 

and concepts of pavement engineering which, when analyzed as part of an integrated 

system containing many haul road components (geometric, structural, functional and 

drainage requirements), occur in different degrees of development. In this context, the 

necessity of deeper study and of the development and application of procedures aimed 

at structural pavement design turned out to be evident. 

 

The results of the proposed designs indicate that the total pavement thickness calculated 

by the CBR and DNER methods is basically the same. The base layer obtained by the 

DNER method is thicker than the one resulting from the CBR method, whereas the 

opposite occurs to the sub-base layer. Both designs show, through the application of the 

software ELSYM5, that they are not the most appropriate, due to the fact that the strain 

of some layers, mainly in CBR analysis, is above the acceptable limit of 2000 µε. By 

the variation of the thickness of the layers, an adequate design is reached, which fulfils 

the strain limit and leads to a reduction of the total pavement thickness. Besides, the 

effect of the use of alternative materials or construction techniques, as given by the 

variation of the elastic modulus, is studied. A further dimension of this study concerned 

the evaluation of the conditions of the subgrade. The results show a significant impact 
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on the strains in the various layers, which demonstrate the importance of performing 

tests for physical characterization of constructed and in situ materials. 

  



X 

ÍNDICE 

RESUMO ............................................................................................................................................... VI 

ABSTRACT........................................................................................................................................... VIII 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS ................................................................................... XIII 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................. XVII 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................................................ XX 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 1 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ......................................................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................................ 3 

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO ............................................................................................................... 4 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................. 6 

2.1 DEFINIÇÕES BÁSICAS E CONTEXTUALIZAÇÃO DE ESTUDOS VOLTADOS ÀS ESTRADAS MINEIRAS ................................. 6 

2.2 COMPARATIVO ENTRE OS TIPOS DE ESTRADAS .............................................................................................. 9 

2.3 TIPOS DE PROJETOS DE ESTRADAS DE MINA ................................................................................................ 11 

2.3.1 Projeto geométrico .................................................................................................................. 11 

2.3.2 Projeto estrutural .................................................................................................................... 12 

2.3.3 Projeto funcional ..................................................................................................................... 15 

2.3.4 Projeto de drenagem ............................................................................................................... 16 

2.4 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E SEGURANÇA ........................................................................................... 17 

2.4.1 Manutenção ............................................................................................................................ 17 

2.4.2 Readequação ........................................................................................................................... 18 

2.4.3 Segurança ................................................................................................................................ 19 

2.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA O ESTUDO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS ............................................................ 20 

2.5.1 Teoria da Elasticidade em meios semi-infinitos homogêneos: modelo de Boussinesq ........... 21 

2.5.2 Teoria da Elasticidade em meios semi-infinitos estratificados: modelo de Burmister ............ 23 

2.6 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS .................................................................................... 25 

2.6.1 Métodos empíricos .................................................................................................................. 26 

2.6.2 Métodos mecanístico - empíricos ............................................................................................ 42 

2.7 MATERIAIS USADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAMADAS DE BASE E SUB-BASE ......................................................... 47 

2. 8 MATERIAIS USADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAMADAS DE REVESTIMENTO .......................................................... 52 

2.9 VIDA ÚTIL DE ESTRADAS ......................................................................................................................... 55 



XI 

2.10 DIMENSIONAMENTO DE ESTRADAS DE MINA NO CONTEXTO DE NORMAS BRASILEIRAS E NORTE-AMERICANAS ........ 57 

2.10.1 Normas brasileiras................................................................................................................. 57 

2.10.2 Normas norte-americanas ..................................................................................................... 58 

CAPÍTULO 3 – CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES ........................................................................... 59 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE ESTRADAS DE MINA NO CONTEXTO DA LAVRA EM CAVA A CÉU ABERTO ................................ 59 

3.2 CUSTOS DE TRANSPORTE EM ESTRADAS DE MINA E EVOLUÇÃO DE PROJETO DE CAMINHÕES FORA DE ESTRADA ......... 61 

3.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS.................................................................................................... 63 

3.4 DIRETRIZES DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DE CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A PESQUISA ..................... 65 

CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................. 67 

4.1 DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO DE ESTRADAS DE MINA ...................................................................................... 67 

4.1.1 Metodologia adotada para subsidiar o diagnóstico ............................................................... 68 

4.1.2 Integração de procedimentos de estradas de mina ................................................................ 70 

4.2 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO ........................................................................................................ 72 

4.2.1 Materiais de construção .......................................................................................................... 73 

4.2.2 Método CBR ............................................................................................................................. 92 

4.2.3 Método do DNER ..................................................................................................................... 94 

4.2.4 Análise de tensões e deformações .......................................................................................... 97 

4.2.5 Programa de verificações de dimensionamento estrutural..................................................... 99 

CAPÍTULO 5 - DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO DE ESTRADAS DE MINA .................................................... 106 

5.1 DADOS BÁSICOS DE PROJETO ................................................................................................................ 106 

5.2 PROJETO GEOMÉTRICO ........................................................................................................................ 107 

5.3 PROJETO ESTRUTURAL ......................................................................................................................... 111 

5.4 PROJETO FUNCIONAL .......................................................................................................................... 113 

5.5 PROJETO DE DRENAGEM ...................................................................................................................... 118 

5.6 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO ...................................................................................................... 122 

5.7 MODELO DE EMISSÃO DE PARTICULADOS ................................................................................................ 123 

5.8 MODELO DE DESEMPENHO PALIATIVO ................................................................................................... 125 

5.9 MÉTODOS CONSTRUTIVOS ................................................................................................................... 126 

5.10 READEQUAÇÃO DAS CAMADAS ........................................................................................................... 127 

5.11 AVALIAÇÃO GERAL ............................................................................................................................ 129 

CAPÍTULO 6 - DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO .......................................................................... 130 

6.1 PREMISSAS SOBRE MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES ................................................................................. 130 

6.2 DIMENSIONAMENTO SEGUNDO OS MÉTODOS CBR E DNER ....................................................................... 131 



XII 

6.3 ANÁLISE COMPARATIVA DE DEFORMAÇÕES E DEFLEXÕES ............................................................................ 132 

6.4 OTIMIZAÇÃO DA SEÇÃO DIMENSIONADA PELO MÉTODO DNER .................................................................... 136 

6.5 ANÁLISE DE DEFORMAÇÕES E DEFLEXÕES DE C6 ........................................................................................ 137 

6.5 ESTUDOS SENSITIVOS .......................................................................................................................... 142 

CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA  PESQUISAS FUTURAS ............................................. 145 

7.1 CONCLUSÕES ..................................................................................................................................... 145 

7.2 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................................................................ 146 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................... 149 

APÊNDICES ........................................................................................................................................ 158 

 

  



XIII 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

A   Área de contato de um pneu 

AASHTO  American Association of State Highway and Transportation Officials 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ASTM   American Society for Testing and Materials 

B   Espessura da base 

cm   Centímetro 

cm
2   

Centímetro quadrado 

cm
3   

Centímetro cúbico 

C   Carga de roda total do eixo (carga por eixo)  

CA   Concreto asfáltico 

CBR   California Bearing Ratio (= ISC) 

CFE   Caminhão fora de estrada 

CG   Canga 

d   Constante usada no cálculo da espessura total do pavimento 

DCP   Dynamic Cone Penetrometer 

DF   Disponibilidade física 

DNER   Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

DMT   Distância média de transporte 

DNIT   Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

DNPM   Departamento Nacional de Produção Mineral 

e   Expoente de N 

E   Módulo de elasticidade 

EP   Módulo de elasticidade de um material constituinte do pavimento 

ES    Módulo de elasticidade do subleito 

EQOP   Equivalência de operações 

ESRD   Eixo simples roda dupla 

f   Expoente de CBR 

FE   Fator de eixo 

FEC   Fator de equivalência de carga 

FEO   Fator de equivalência de operação 

FI   Filito 



XIV 

FR   Fator climático regional 

FV   Fator de veículo 

g   Grama 

GC   Grading coefficient (coeficiente de graduação) 

h   Hora 

h20   Espessura da sub-base 

H20   Espessura acima da sub-base (base + revestimento) 

hn   Espessura do reforço do subleito 

Hn   Espessura acima do reforço do subleito (sub-base + base +revestimento) 

HM   Hematita 

Hm   Espessura equivalente total do pavimento (reforço do subleito + 

   sub-base + base + revestimento) 

     Espessura total do pavimento ou da cobertura 

IG   Índice de grupo 

IP   Índice de plasticidade 

ISC   Índice de Suporte Califórnia (= CBR) 

IT   Itabirito 

ITTE    Institute of Transportation and Traffic Engineering 

kgf   Quilograma-força 

km   Quilômetro 

kN   Quilo-Newton 

K   Coeficiente de equivalência estrutural 

L   Comprimento de molde (ensaio de contração linear) 

LL   Limite de Liquidez 

LP   Limite de Plasticidade 

LS   Bar Linear Shrinkage (Contração linear) 

LS   Contração longitudinal 

MR    Módulo de resiliência 

m   Metro 

mm   Milímetro 

N   Número de solicitações correspondentes ao eixo padrão de 80kN (8,2 tf) 

MDF   Método das diferenças finitas 

MPa   Mega Pascal 

MSHA   Mine Safety and Health Administration 



XV 

MTE   Ministério do Trabalho e Emprego  

NR   Norma regulamentadora  

NRM   Norma reguladora de Mineração 

NUGEO  Núcleo de Geotecnia 

P   Carga aplicada no centro da área carregada 

PP   Período de projeto 

pe   Pressão interna de inflação do pneu 

PG   Progressão geométrica 

PL   Progressão linear 

PMF   Pré-misturado a frio 

PMQ   Pré-misturado a quente 

pn   Porcentagem de veículos de n eixos 

q   Pressão de contato na interface pneu - pavimento  

r   Raio da área circular no contato pneu - pavimento 

R   Espessura do revestimento 

RE/M   Relação estéril/minério 

RMR   Rock mass rating 

RO   Rendimento operacional 

SP   Shrinkage product (produto de contração) 

SUCS   Sistema unificado de classificação de solos 

t   Tonelada 

ton   Tonelada curta 

tt   Taxa de crescimento anual 

tp   Espessura do pavimento 

tf   Tonelada-força 

UF   Utilidade física 

UFOP   Universidade Federal de Ouro Preto 

USACE  United States Army Corps of Engineers 

USBM   United States Bureau of Mines 

VM    Volume médio diário de tráfego 

Vt    Volume total de veículos no período de projeto 

V1   Volume médio diário de tráfego no ano de abertura, em um sentido 

wz   Deslocamento vertical total 

z   Profundidade 



XVI 

     Ângulo de espraiamento de distribuição da pressão aplicada em   

   superfície 

     Fator de repetição de carga 

s   Massa específica dos sólidos 

dmax   Massa específica seca máxima 

    Função de tensão 

µε    Micro deformação 

      Tensão radial 

      Tensão tangencial 

      Tensão vertical 

       Tensão cisalhante máxima 

    Deslocamento radial 

    Coeficiente de Poisson 

 1,  1   Coeficiente de Poisson de materiais constituintes do pavimento 

 S   Coeficiente de Poisson do subleito 

    Deslocamento vertical 

     Operador Laplaciano 

 



XVII 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 2.1: TIPOS DE ESTRADAS (MINA, RODOVIÁRIA, FLORESTAL E VICINAL DE TERRA). ................................................. 9 

FIGURA 2.2: COMPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DE UM PROJETO ESTRUTURAL. ................................................................ 13 

FIGURA 2.3: PROJETO DE PAVIMENTO DE MINA. ................................................................................................... 14 

FIGURA 2.4: MODELO DE BOUSSINESQ. .............................................................................................................. 21 

FIGURA 2.5: MODELO DE BURMISTER. ............................................................................................................... 24 

FIGURA 2.6: FATOR DE REPETIÇÃO DE CARGA. ...................................................................................................... 28 

FIGURA 2.7: ÁBACO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO USANDO VALORES DE CBR E CARGA DE RODA. ................. 30 

FIGURA 2.8: EXEMPLO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO PELO MÉTODO CBR. ................................................... 33 

FIGURA 2.9: FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE OPERAÇÃO. ......................................................................................... 37 

FIGURA 2.10: ÁBACO DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS – DNER. .................................................... 39 

FIGURA 2.11: REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO DIMENSIONAMENTO PELO MÉTODO DO DNER. ................................ 40 

FIGURA 2.12: RESPOSTAS ESTRUTURAIS DE UM PAVIMENTO. .................................................................................. 44 

FIGURA 2.13: SISTEMA DE COORDENADAS UTILIZADO PELO ELSYM5. ...................................................................... 45 

FIGURA 2.14: SUPERPOSIÇÃO DE EFEITOS ENTRE PNEUS ADJACENTES. ....................................................................... 47 

FIGURA 2.15: COMPOSIÇÃO ESTRUTURAL DAS SEÇÕES. .......................................................................................... 48 

FIGURA 2.16: RESULTADOS DE MÓDULOS DE ELASTICIDADE DO SUBLEITO E BASE. ....................................................... 49 

FIGURA 2.17: VALORES ÓTIMOS DE PRODUTO DE CONTRAÇÃO E COEFICIENTE DE GRADUAÇÃO PARA MATERIAIS DE 

REVESTIMENTO. .................................................................................................................................... 54 

FIGURA 2.18: CLASSES DE ESTRADAS DE MINA EM RELAÇÃO AO PLANEJAMENTO DE LAVRA. ........................................... 56 

FIGURA 3.1: RAMPA ASCENDENTE EM SENTIDO HORÁRIO (A), ANTI- HORÁRIO (B) E COM INVERSÃO DE SENTIDO (C) EM CAVA A 

CÉU ABERTO. ........................................................................................................................................ 60 

FIGURA 3.2: LAVRA EM TIRAS. .......................................................................................................................... 61 

FIGURA 3.3: EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO DE CAMINHÕES FORA DE ESTRADA. ............................................................... 63 

FIGURA 3.4: SEÇÃO VERTICAL: CLASSIFICAÇÃO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICA DE MACIÇOS ROCHOSOS. ................................. 64 

FIGURA 4.1: INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES DE ESTRADAS MINEIRAS. ...................................................................... 71 

FIGURA 4.2: COLETA DE AMOSTRA DE ITABIRITO (CPX01). ..................................................................................... 73 

FIGURA 4.3: COLETA DE AMOSTRA DE CANGA LATERÍTICA (CPX02). ......................................................................... 74 

FIGURA 4.4: AMOSTRA DE REJEITO DE JIGUE COLETADA EM PILHA (ITA01). ............................................................... 74 

FIGURA 4.5: AMOSTRA DE ITABIRITO COMPACTO COLETADA EM PILHA (ITA02). ......................................................... 75 

FIGURA 4.6: ITABIRITO RETIRADO DE ÁREA RECENTEMENTE DESMONTADA (FBN01). .................................................. 75 

FIGURA 4.7: CURVA GRANULOMÉTRICA DA AMOSTRA CPX 01. ............................................................................... 78 

FIGURA 4.8: CURVA GRANULOMÉTRICA DA AMOSTRA CPX 02. ............................................................................... 78 

FIGURA 4.9: CURVA GRANULOMÉTRICA DA AMOSTRA ITA 01. ................................................................................ 79 



XVIII 

FIGURA 4.10: CURVA GRANULOMÉTRICA DA AMOSTRA ITA 02. .............................................................................. 79 

FIGURA 4.11: CURVA GRANULOMÉTRICA DA AMOSTRA FBN 01. ............................................................................. 80 

FIGURA 4.12: CURVA DE COMPACTAÇÃO DA AMOSTRA CPX 01. ............................................................................. 80 

FIGURA 4.13: CURVA DE COMPACTAÇÃO DA AMOSTRA CPX 02. ............................................................................. 81 

FIGURA 4.14: CURVA DE COMPACTAÇÃO DA AMOSTRA ITA 01. .............................................................................. 81 

FIGURA 4.15: CURVA DE COMPACTAÇÃO DA AMOSTRA ITA 02. .............................................................................. 82 

FIGURA 4.16: CURVA DE COMPACTAÇÃO DA AMOSTRA FBN 01. ............................................................................. 82 

FIGURA 4.17: DIAGRAMA PRESSÃO X PENETRAÇÃO DA AMOSTRA CPX 01 (ENSAIO CBR). ............................................ 84 

FIGURA 4.18: DIAGRAMA PRESSÃO X PENETRAÇÃO DA AMOSTRA CPX 02 (ENSAIO CBR). ............................................ 84 

FIGURA 4.19: DIAGRAMA PRESSÃO X PENETRAÇÃO DA AMOSTRA ITA 01 (ENSAIO CBR). ............................................. 85 

FIGURA 4.20: DIAGRAMA PRESSÃO X PENETRAÇÃO DA AMOSTRA ITA 02 (ENSAIO CBR). ............................................. 85 

FIGURA 4.21: DIAGRAMA PRESSÃO X PENETRAÇÃO DA AMOSTRA FBN 01 (ENSAIO CBR). ............................................ 86 

FIGURA 4.22: DESEMPENHO FUNCIONAL DOS MATERIAIS ANALISADOS. ..................................................................... 89 

FIGURA 4.23: FLUXOGRAMA DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO USANDO O MÉTODO CBR .................................... 93 

FIGURA 4.24: FLUXOGRAMA DO CÁLCULO DO NÚMERO EQUIVALENTE DE OPERAÇÕES DE UM EIXO PADRÃO  (NÚMERO N). . 95 

FIGURA 4.25: FLUXOGRAMA DE DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO USANDO O MÉTODO DO DNER. ............................ 96 

FIGURA 4.26: PONTOS DE ANÁLISE DE DEFORMAÇÕES E DEFLEXÕES. ......................................................................... 97 

FIGURA 4.27: FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DE TENSÕES, DEFORMAÇÕES E DESLOCAMENTOS: ELSYM5. ............................ 98 

FIGURA 4.28: SIMULAÇÕES COMPARATIVAS DOS DIMENSIONAMENTOS CBR E DNER ORIGINAL. ................................. 101 

FIGURA 4.29: OTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DO DNER. ............................................................................ 102 

FIGURA 4.30: IMPACTO NO USO DE OUTROS MATERIAIS NO DIMENSIONAMENTO DO DNER. ...................................... 104 

FIGURA 4.31: IMPACTO SOB DIFERENTES CONDIÇÕES DE SUBLEITO NO DIMENSIONAMENTO DO DNER. ........................ 105 

FIGURA 5.1: LEIRAS DE PROTEÇÃO CENTRAIS. ..................................................................................................... 107 

FIGURA 5.2: LEIRAS DE PROTEÇÃO LATERAIS CONSTRUÍDAS EM MINÉRIO E ESTÉRIL. .................................................... 108 

FIGURA 5.3: LEIRAS DE SEPARAÇÃO ENTRE ACESSOS DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES. .......................................... 108 

FIGURA 5.4: LEIRA TRAPEZOIDAL COM DIMENSÕES ADEQUADAS. ........................................................................... 109 

FIGURA 5.5: SAÍDA DE EMERGÊNCIA. ................................................................................................................ 110 

FIGURA 5.6: SUPERELEVAÇÃO. ........................................................................................................................ 110 

FIGURA 5.7: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: GNAISSE USADO COMO BASE E SUB-BASE. ................................................. 111 

FIGURA 5.8: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: XISTO USADO COMO BASE E SUB-BASE. .................................................... 112 

FIGURA 5.9: INSTALAÇÃO DE BRITAGEM DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO. ............................................................ 112 

FIGURA 5.10: MATERIAIS DE REVESTIMENTO: CANGA COM ALUMÍNIO E FÓSFORO ALTOS. ........................................... 114 

FIGURA 5.11: MATERIAIS DE REVESTIMENTO: ROCHA MÁFICA SÃ. .......................................................................... 114 

FIGURA 5.12: MATERIAIS DE REVESTIMENTO: JASPILITO. ...................................................................................... 115 

FIGURA 5.13: CARREGADEIRA SOBRE ARGILA FERRUGINOSA POUCO COMPETENTE. .................................................... 116 

FIGURA 5.14: REJEITO DE JIGAGEM. ................................................................................................................. 117 



XIX 

FIGURA 5.15: ITABIRITO HIDRATADO. ............................................................................................................... 118 

FIGURA 5.16: SAÍDA D’ÁGUA ENROCADA. ......................................................................................................... 119 

FIGURA 5.17: SAÍDA NAS LATERAIS DAS VIAS DIRECIONANDO A DRENAGEM. ............................................................. 119 

FIGURA 5.18: ASPECTO CONSTRUTIVO DA DRENAGEM NAS SAÍDAS LATERAIS. ........................................................... 120 

FIGURA 5.19: SUMP PARA DRENAGEM DA ÁGUA. ............................................................................................... 120 

FIGURA 5.20: BERMAS PARA DIRECIONAMENTO DE DRENAGEM. ............................................................................ 121 

FIGURA 5.21: CAMINHÃO PIPA CONVENCIONAL.................................................................................................. 124 

FIGURA 5.22: CAMINHÃO FORA DE ESTRADA ADAPTADO PARA USO COMO CAMINHÃO PIPA. ....................................... 124 

FIGURA 5.23: ASPERSÃO FIXA AO LONGO DA EXTENSÃO DE UMA ESTRADA DE ACESSO PRINCIPAL ÀS MINAS. ................... 125 

FIGURA 5.24: ASPERSÃO DE SOLUÇÃO NOS TALUDES. .......................................................................................... 126 

FIGURA 5.25: DEFEITOS COMUNS EM ESTRADAS DE MINA .................................................................................... 128 

FIGURA 6.1: DIMENSIONAMENTO CBR (CARGA DE RODA). ................................................................................... 132 

FIGURA 6.2: DIMENSIONAMENTO DNER ORIGINAL. ........................................................................................... 133 

FIGURA 6.3: PONTOS DE ANÁLISE DE DEFORMAÇÕES E DEFLEXÕES EM SUPERFÍCIE E PROFUNDIDADE. ............................ 134 

FIGURA 6.4: COMPARATIVO ENTRE OS DIMENSIONAMENTOS ESTRUTURAIS CBR E DNER. .......................................... 135 

FIGURA 6.5: COMPARATIVO ENTRE O CASO ORIGINAL, C2 E C6. ............................................................................ 137 

FIGURA 6.6: DEFORMAÇÕES VERTICAIS EM C6. .................................................................................................. 138 

FIGURA 6.7: CASO C6: COMPARATIVO ENTRE DEFLEXÃO DEVIDA A CFE E CAMINHÃO RODOVIÁRIO. .............................. 139 

FIGURA 6.8: DEFLEXÕES EM C6. ..................................................................................................................... 140 

FIGURA 6.9: CURVAS DE ISODEFORMAÇÃO DE C6. .............................................................................................. 141 

FIGURA 6.10: SUPERFÍCIE DE DEFLEXÃO DE C6. .................................................................................................. 142 

FIGURA 6.11: COMPARATIVO ENTRE C6, C7 E C8. ............................................................................................. 143 

FIGURA 6.12: COMPARATIVO ENTRE C6, C9 E C10. ........................................................................................... 144 

 

  



XX 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 2.1: ALTURA MÉDIA DE CHUVA X FATOR CLIMÁTICO REGIONAL. ..................................................................... 37 

TABELA 2.2: COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL - MATERIAIS DA ENGENHARIA RODOVIÁRIA. ............................ 38 

TABELA 2.3: ESPESSURA MÍNIMA DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS. ........................................................................... 39 

TABELA 4.1: RESULTADOS DA ANÁLISE GRANULOMÉTRICA CONJUNTA E CLASSIFICAÇÕES. .............................................. 77 

TABELA 4.2: PARÂMETROS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL. .......................................................................... 83 

TABELA 4.3: RESULTADOS ISC (CBR) ................................................................................................................. 84 

TABELA 4.4: COMPARATIVO ENTRE AS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS E OS PADRÕES DE REFERÊNCIA. ............................. 88 

TABELA 4.5: CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS. ......................................................................................................... 90 

TABELA 4.6: PROPRIEDADES DOS MATERIAIS. ....................................................................................................... 91 

TABELA 6.1: PROPRIEDADES DOS MATERIAIS. ..................................................................................................... 130 

TABELA 6.2: COMPARATIVO ENTRE OS DIMENSIONAMENTOS ESTRUTURAIS CBR E DNER. .......................................... 131 

TABELA 6.3: DIMENSIONAMENTOS COMPARADOS COM O CASO BASE DO DNER. ...................................................... 136 

TABELA 6.4: CASO C6: COMPARATIVO ENTRE DEFLEXÕES DO PAVIMENTO: CFE E CAMINHÃO RODOVIÁRIO. ................... 138 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

Em lavras de minas em cavas a céu aberto, o transporte de minério é usualmente feito 

por caminhões que trafegam por acessos entre bancadas em diferentes níveis e por 

estradas que conduzem a instalações de beneficiamento mineral e pilhas de estoque de 

produtos intermediários. O estéril é transportado para pilhas de disposição deste 

material. Em minas de operação em larga escala, a capacidade de transporte desses 

equipamentos, em termos de fluxo e/ou volume, tende a crescer em função de aumentos 

na demanda de produção, assim como devido à necessidade de se movimentar massas 

cada vez maiores de materiais. Incluem-se minérios pobres que são deslocados para 

pilhas de estoque, visando eventual aproveitamento futuro. 

 

Dentre as operações unitárias de lavra a céu aberto, o transporte é responsável por 

grande parcela dos custos operacionais, representando até 50% do valor total. Os 

maiores custos são devidos, basicamente, ao consumo de óleo diesel e desgaste/troca de 

pneus dos equipamentos que transportam matérias-primas. 

 

Estradas mineiras são normalmente projetadas por profissionais de planejamento de 

lavra e executadas por equipes de operação ou infraestrutura de mina. Ao 

operacionalizar uma cava final, o objetivo primordial do engenheiro é projetar acessos 

que considerem o máximo aproveitamento de minério associado à menor remoção de 

estéril, assim como as menores distâncias de transporte das frentes de lavra aos locais de 

destino. O estudo das estradas considera, basicamente, alguns parâmetros de projeto 

geométrico, tais como inclinação de rampa, largura e raio de curvatura, mas não é 

voltado aos parâmetros contemplados nos projetos estrutural, funcional e de drenagem. 

Essa situação conduz a um desempenho das estradas de mina questionável e representa, 

nos dias de hoje, certo descompasso em relação ao alto nível alcançado em termos das 

tecnologias de explotação, assim como quanto à evolução dos veículos de transporte 

(Oliveira Filho et al., 2010). 
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Nos campos da Engenharia de Minas voltados à interpretação e modelagem geológica, 

otimização e operacionalização de cava, assim como no beneficiamento mineral, há 

uma variedade de programas destinados ao tratamento de dados, operacionalizações e 

simulações. Um exemplo é apresentado na dissertação de Carmo (2001), na qual o autor 

salienta o uso e a aplicabilidade de algoritmos de otimização de cavas finais de minas a 

céu aberto. Em contrapartida, é escasso o material voltado aos parâmetros de projeto, 

construção e manutenção de estradas de mina, não só em termos de programas 

computacionais específicos, mas também em relação à literatura brasileira existente. O 

material disponível contém, basicamente, alguns parâmetros de projeto geométrico 

voltados à saúde e segurança ocupacional dos operadores dos equipamentos de mina. 

 

Dentre os elementos de projeto de uma estrada mineira, aqueles relacionados ao projeto 

estrutural têm sido os menos desenvolvidos, talvez por exigirem formação e 

conhecimento pouco disponíveis no meio mineiro. O estudo teórico do projeto 

estrutural de dimensionamento de pavimentos é tratado na disciplina Mecânica dos 

Pavimentos, principalmente no curso de Engenharia Civil. Na Engenharia de Minas, a 

literatura específica voltada ao dimensionamento de estradas de mina é bastante escassa. 

Por tal razão, somada a outras de ordem principalmente econômica e de segurança 

ocupacional, a adaptação e aplicação de conceitos advindos da disciplina acima citada 

mostram-se particularmente úteis em projetos de estrada de mina. 

 

É de extrema importância que os vários componentes de um projeto estrutural de 

estradas de mina sejam estudados e aplicados, desde a definição dos tipos de material a 

serem usados no dimensionamento das camadas, até a caracterização das propriedades 

físico-mecânicas dos mesmos. Tal estudo deve ser feito de forma a conduzir a um 

desempenho ótimo a custos minimizados. É altamente relevante, nesse contexto, o 

estabelecimento de parâmetros mais eficientes para a projeção estrutural de estradas de 

mina. 
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1.2 Objetivos 

Os objetivos principais deste trabalho são: 

 

i) promover um levantamento prático, através de um diagnóstico de dados 

obtidos em campo, com vistas à avaliação dos parâmetros de 

dimensionamento de estradas de mina, contextualizando a situação atual das 

estradas brasileiras em minas de minério de ferro a céu aberto; 

 

ii) dimensionar as camadas de base e sub-base de um pavimento de estrada em 

mineração típica de minério de ferro a céu aberto através de métodos 

empíricos: Índice de Suporte Califórnia (CBR) e do Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem (DNER), atual Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT); 

 

iii) otimizar o dimensionamento obtido pelo método do DNER, usando como 

ferramenta de análise o programa de dimensionamento estrutural 

mecanístico-empírico ELSYM5. 

 

Como suporte geral a esta pesquisa, propõe-se analisar o contexto do sistema de 

gerenciamento de estradas de mina de modo mais abrangente, incluindo o projeto 

geométrico, de drenagem, funcional, além da manutenção e segurança das estradas. 

Acredita-se que a compreensão do dimensionamento das estradas mineiras é mais 

efetiva quando vista sob a ótica global dos parâmetros que envolvem as diversas fases 

de um sistema de projeto de estradas. 

 

A relevância do trabalho mostra-se expressiva no campo teórico, na forma de 

sustentação de base científica para o desenvolvimento de paradigmas que levem a 

eventuais adaptações no dimensionamento de pavimentos no sistema viário mineiro. O 

trabalho também tem relevância de cunho prático, posto que pretende estabelecer 

diretrizes para sua aplicação direta, apesar de os diversos sistemas mineiros 
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contemplarem particularidades que demandam ajustes. Nesse sentido, objetiva-se que o 

resultado da pesquisa tenha uma amplitude suficiente para acomodar diversidades 

locais, tais como materiais específicos, litologias in situ e porte de equipamentos, entre 

outros. 

 

1.3 Organização da dissertação 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos, incluindo este capítulo preliminar, 

no qual é feita a introdução por meio de considerações iniciais, apresentação dos 

objetivos do trabalho e organização da dissertação. 

 

No Capítulo 2 apresenta-se a pesquisa bibliográfica utilizada para tratar o tema. O 

desenho metodológico adotado teve como natureza a pesquisa aplicada, exploratória do 

ponto de vista de seus objetivos, e bibliográfica sob a ótica dos procedimentos técnicos. 

Objetivou-se, nesta fase, investigar o estado da arte em projetos estruturais de estradas 

de mina, com foco em estudos teóricos e empíricos sobre o assunto. Para tanto, foram 

revisados procedimentos estabelecidos em documentos técnicos, tais como os manuais 

elaborados pelo DNIT (voltados a pavimentos rodoviários), assim como os trabalhos de 

pesquisa voltados às estradas rurais e florestais. Consagrados no meio mineral como 

referência técnica apresentada de maneira objetiva e direta, os manuais de produção da 

Caterpillar® foram também estudados com foco em projeto de estradas mineiras. 

 

O Capítulo 3 trata de uma releitura sucinta de alguns aspectos estudados na revisão 

bibliográfica. São abordadas as características de estradas de mina contextualizadas na 

lavra em cava a céu aberto. A evolução na capacidade de carga e nas dimensões dos 

caminhões fora de estrada é apresentada desde os anos sessenta até a atualidade, 

caracterizando a necessidade de um estudo detalhado das condições das estradas. 

Finalmente, são destacados os aspectos geológicos e geotécnicos de uma seção típica de 

mina de ferro do Quadrilátero Ferrífero, que confirmam a importância do seu 

conhecimento específico como um dos fatores primordiais no estudo do 

dimensionamento de estradas. 



5 

No Capítulo 4 abordam-se os materiais e métodos utilizados no universo de estudo em 

que a pesquisa foi aplicada. Explicita, numa primeira etapa, a metodologia usada para a 

elaboração de um inventário sobre as estradas de mina através da coleta de dados, 

observações decorrentes de visitas em campo e formulários enviados aos responsáveis 

dos setores de infraestrutura e operação das minas visitadas. Em uma segunda etapa são 

apresentados os tipos de materiais e os procedimentos de dimensionamento de 

pavimentos adotados, correspondentes aos métodos empíricos CBR e do DNER, assim 

como o uso do programa ELSYM5, representativo de métodos mecanístico-empíricos. 

 

No Capítulo 5 são reportados e discutidos os resultados do diagnóstico do cenário de 

estradas de mina, onde são apresentadas as principais observações verificadas e 

avaliadas em campo, assim como um registro fotográfico caracterizando esses pontos. 

 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados do dimensionamento do pavimento, 

incluindo a análise comparativa de deformações e deflexões e a otimização da seção 

dimensionada pelo método do DNER. 

 

O Capítulo 7 contém as conclusões da pesquisa e são sugeridos trabalhos futuros que 

possam agregar valor a este estudo. 

 

Os apêndices contêm dados complementares à pesquisa elaborados pela autora. 

 



 

Capítulo 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são revisados os principais tópicos relacionados a pavimentos, com 

destaque aos assuntos referentes a estradas mineiras. São apresentados os diversos tipos 

de projeto, com ênfase nos métodos de dimensionamento estrutural, principal foco de 

estudo deste trabalho. Objetiva-se, com isso, obter embasamento e suporte necessários 

ao desenvolvimento e a aplicação do estudo nos capítulos subsequentes. 

 

2.1 Definições básicas e contextualização de estudos voltados às 

estradas mineiras 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da norma NBR 

10182/98, define o termo acesso de mina como sendo “via inclinada para acesso 

principal aos diversos bancos de uma mina a céu aberto” (ABNT, 1998). Nesse 

trabalho, no entanto, acesso, estrada de mina e via serão usados de forma mais 

abrangente e como sinônimos para referenciarem-se aos trechos de tráfego de cargas 

entre bancadas, a instalações de beneficiamento mineral, a pilhas de estoque de produtos 

e a pilhas de disposição de estéril. 

 

O termo pavimento será usado conforme Bernucci et al. (2006), que o definem como 

sendo 

[...] uma estrutura [...] construída sobre a superfície final de terraplenagem, 

destinada técnica e economicamente a resistir aos esforços oriundos do 

tráfego de veículos e do clima, e a propiciar aos usuários melhoria nas 

condições de rolamento, com conforto, economia e segurança. 

 

A classificação dos tipos de pavimento é pouco difundida e usada em mineração, porém 

de grande importância para facilitar o entendimento dos métodos de dimensionamento 

de pavimentos. Costa (2008) e Menezes (2008) definem pavimentos flexíveis como 

sendo os que têm camadas superiores compostas por misturas betuminosas (materiais 

estabilizados com ligantes hidrocarbonados, geralmente betume asfáltico), seguidas em 
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profundidade por camadas constituídas de material granular. Os pavimentos rígidos são 

caracterizados por uma camada composta de placas de concreto de cimento Portland de 

alta resistência disposta sobre o solo de fundação ou sobre sub-base intermediária 

(Medina e Mota, 2005). Os pavimentos semi-rígidos são descritos por Reis (2009) como 

sendo semelhantes aos pavimentos flexíveis, tendo camadas betuminosas como 

revestimento. A diferença consiste na camada de base que é formada por agregado 

estabilizado por ligante hidráulico (cimento). 

 

Finalmente, será utilizada a denominação de estradas de terra, estradas de chão e 

estradas não pavimentadas àquelas nas quais a camada superficial é geralmente 

constituída por solo local, com ou sem mistura de agregado granular (Oda, 1995); 

acrescentam-se a essa classificação as estradas rurais e as estradas florestais. 

 

Kaufman e Ault (1977) são os precursores da sistematização de parâmetros de projeto 

de estradas de mina, organizada e apresentada na forma de um manual técnico. O 

trabalho é fruto de estudos de pesquisa direcionados ao extinto United States Bureau of 

Mines americano (USBM) e objetiva propiciar as diretrizes básicas que levam à 

projeção de estradas mais seguras e sistemas de transporte mineiros mais eficientes. 

 

Mais de vinte anos depois, Tannant e Regensburg (2001) montam um manual de projeto 

de estradas de mina, tendo como pilares o trabalho de Kaufman e Ault (1977) e também 

o trabalho de atualização não publicado de Monenco (1989). Nesse manual usa-se como 

embasamento prático um questionário respondido por especialistas de treze minas 

canadenses, contendo informações sobre equipamentos usados, métodos e 

procedimentos para construção e manutenção de estradas. Referência técnica com 

conteúdo vasto, o trabalho de Tannant e Regensburg (2001) contém inúmeras 

informações sobre projeto de estradas de mina, incluindo materiais de construção, 

parâmetros operacionais e avaliação econômica, entre outras. 

 

Várias publicações de trabalhos técnicos desenvolvidos na África do Sul e Austrália, 

tanto em relação aos requisitos de projeto, quanto aos de construção e manutenção de 



8 

estradas de mina, são de autoria de Thompson e Visser (2008, 2007, 2006, 2003a, 

2003b, 2002, 1999, 1996), conforme será visto nas próximas seções. 

 

Estudos desenvolvidos com ênfase na adaptação das técnicas de estrada para uso em 

mineração são de autoria de Kumar (2000) e Ferreira (2007), que trabalham diferentes 

abordagens de dimensionamento experimental de pavimentos para o tráfego de 

caminhões fora de estrada (CFE) em minas canadenses e brasileiras, respectivamente. 

Destaca-se também o trabalho sul-africano de Hugo (2005), que enfoca o gerenciamento 

do sistema de manutenção dos acessos de mina. 

 

Os seguintes trabalhos são importantes para a contextualização de parâmetros típicos de 

estradas de terra: a caracterização de rede de estradas rurais não pavimentadas, feita por 

Oda (1995) e as características geotécnicas de estradas não pavimentadas de autoria de 

Alves (2009). A caracterização geotécnica e o comportamento de solos em estradas 

florestais são estudados por Sant’Anna (2006). 

 

Um projeto de estrada de mina bem estruturado deve contemplar questões voltadas ao 

melhor controle de parâmetros operacionais que busquem a redução nos custos de 

transporte e de manutenção dos equipamentos. Para Koellner et al. (2004), os 

caminhões que transportam minério a pilhas de estoque ou unidades de britagem devem 

ser cada vez mais eficientes nas rampas de subida e descida e devem ter alta capacidade 

nominal de carregamento e sistemas de direção eficientes, de forma a garantirem 

produtividade alta e redução do custo por tonelada de material transportado. Acrescenta-

se o ciclo de transporte de materiais estéreis destinados a pilhas de disposição, cuja 

disponibilidade de área próxima aos locais de explotação está cada vez mais escassa. 

 

Um exemplo característico de transferência de tecnologia em desenvolvimento de 

projeto multidisciplinar sobre estradas de mina pode ser visto em Zongwane et al. 

(2002). O projeto é elaborado a partir de um background acadêmico e de pesquisa, 

sendo subsequentemente aplicado na indústria mineral. O estudo de caso é desenvolvido 

na mina de diamante denominada Jwaneng em Botswana, no continente africano. A 

evolução de tecnologia e o processo de transferência, nesse caso, ocorrem com a 
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introdução de novas técnicas, melhoria de técnicas existentes e geração de 

conhecimento novo. O objetivo principal do trabalho de Zongwane et al. (2002) é 

agregar valor através de habilidades de transferência e proficiência (know-how) e 

conhecimento e domínio do trabalho (know-why). 

 

2.2 Comparativo entre os tipos de estradas 

Busca-se conhecer tipos de projetos, métodos construtivos e técnicas de manutenção 

através da comparação entre os diversos tipos de estradas, com o objetivo de verificação 

de metodologias a eles aplicadas, desenvolvendo-as também às estradas de mina. 

Estradas rodoviárias, florestais e vicinais de terra (Figura 2.1) possuem elementos 

aplicáveis à mineração, desde que consideradas as devidas adaptações desses elementos 

que as caracterizam, de forma que sejam adequados à realidade das estradas de mina. 

 
 

Figura 2.1: Tipos de estradas (mina, rodoviária, florestal e vicinal de terra). 

 

A literatura referente aos princípios e diretrizes que norteiam as estradas rodoviárias é 

bastante difundida no Brasil através de manuais desenvolvidos, principalmente, pelo 
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DNIT, órgão federal pertencente ao Ministério dos Transportes (Brasil II, 2006 e  

Brasil, 2003). No entanto, as estradas de mineração possuem características particulares, 

que são determinantes para que sejam tratadas de maneira distinta das estradas 

rodoviárias, sejam elas pavimentadas ou não. 

 

Um exemplo peculiar às estradas mineiras são os esforços e solicitações a que são 

submetidas, devido ao peso e à carga de equipamentos de transporte típicos como 

caminhões fora de estrada, cujas dimensões e capacidade de carga são muito maiores do 

que as dos caminhões rodoviários. 

 

O tráfego rodoviário é baseado em veículos que possuem carga por eixo inferior a  

441 kN (45 tf)
1
, enquanto os caminhões fora de estrada possuem, em média, carga por 

eixo dianteiro e traseiro da ordem de 1245 kN (127 tf) e 2520 kN (257 tf)
2
, 

respectivamente. Alguns caminhões chegam a atingir, atualmente, cargas por eixo de até  

3600 kN (367 tf). Outro aspecto típico refere-se ao fato de sua temporalidade, havendo 

acessos de mina com vida útil de 1 mês, outros de 3 meses, e assim por diante, até os 

mais permanentes com 5 a 10 anos. Esse aspecto faz com que a maioria dos acessos seja 

não revestida e tenha uma consideração estrutural e funcional diversa entre eles e, é 

claro, diferente daquelas das estradas pavimentadas rodoviárias. 

 

A comparação feita entre estradas de mina e estradas de terra vicinais ou rurais, por sua 

vez, demonstra que há maior similaridade entre os princípios que as regem. Analisando-

se Demarchi et al. (2003), no que se refere à caracterização de trechos-tipo de estradas 

rurais, percebe-se como estradas rurais cujos traçados geométricos são encaixados em 

taludes de corte ou em meia encosta assemelham-se aos acessos de mina, além de serem 

em muitos casos não pavimentadas. Os pontos principais que as diferem, no entanto, 

são os fatos de que a intensidade do fluxo de tráfego nas estradas mineiras é, em geral, 

infinitamente superior ao das estradas de terra, além das características de peso e porte 

dos veículos, como mencionado na comparação com as estradas rodoviárias. 

                                                 

1
 Eixo triplo tandem, rodas duplas. Peso bruto (tara + carga). 

2
 Caminhão Caterpillar 793D. Peso bruto (chassi+carroceria+carga máxima). 

2
 Caminhão Caterpillar 793D. Peso bruto (chassi+carroceria+carga máxima). 
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Estradas florestais se assemelham a estradas vicinais de terra. No entanto, possuem 

características que são peculiares ao processo de transporte de madeira. Conforme 

apontado por Sant’Anna (2006) e Lopes et al. (2002), esse é um processo de transporte 

de longa distância em tráfego reduzido (às vezes temporário), normalmente em um 

único sentido e com extensas malhas de estradas. Os caminhões têm capacidade de 

carga entre 30 t e 40 t (tráfego pesado) e 40 t e 100 t (tráfego extrapesado). 

 

2.3 Tipos de projetos de estradas de mina 

As estradas de mina devem ser projetadas e construídas segundo critérios específicos de 

caráter geométrico, estrutural, funcional e de drenagem, em conformidade com as 

legislações ambientais e normas regulamentadoras de saúde e segurança vigentes. 

 

Um sistema eficiente de gestão de estradas deve considerar o estudo dos parâmetros 

envolvidos em cada fase, assim como a inter-relação entre eles. Dessa maneira, é 

possível a proposição de especificações que levem à otimização do uso das estradas do 

ponto de vista técnico, de segurança e de minimização de custos operacionais e mais 

especificamente, a proposição de um sistema de dimensionamento de estradas aplicado 

à mineração. 

 

2.3.1 Projeto geométrico 

Pontes Filho (1998) define projeto geométrico como a correlação entre os elementos 

físicos de uma estrada e parâmetros operacionais, tais como frenagem, aceleração e 

características de operação. 

 

O projeto geométrico de estradas de mina deve contemplar elementos que propiciem 

basicamente maior segurança de operação dos equipamentos que trafegam pelas vias. 

Deve também considerar condições que levem ao maior rendimento dos equipamentos 

de transporte, através de menor desgaste de pneus e do chassi, entre outros. O aumento 
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contínuo nas dimensões dos caminhões fabricados ao longo dos anos, principalmente os 

fora de estrada, afeta diretamente parâmetros de projeto geométrico. 

 

Em síntese, a geometria de uma estrada é composta de alinhamentos horizontais 

(segmentos de retas concordados com curvas) e verticais (linhas de declividade retas e 

curvas), superelevações, distâncias de visibilidade e interseções entre elementos 

geométricos, entre outros. 

 

2.3.2 Projeto estrutural 

O dimensionamento de um pavimento, foco principal do projeto estrutural, consiste na 

definição das espessuras das camadas que o compõe. Essas camadas devem ter 

capacidade de suporte tal que resistam à ruptura e não apresentem deformações ou 

desgastes excessivos, quando submetidas a esforços de carga devidos ao tráfego dos 

equipamentos. Essa configuração minimiza, na medida do possível, a necessidade de 

manutenções excessivas (Hugo, 2005). 

 

Em estradas mineiras, é primordial que os materiais normalmente existentes na própria 

mina ou no seu entorno possam ser utilizados na construção das camadas do pavimento. 

Bezerra Neto (2004) acrescenta como parte do objetivo do dimensionamento de 

pavimento a compatibilização dos materiais que compõem as camadas, de tal forma que 

a vida útil do pavimento corresponda a um número projetado de solicitações de carga. 

 

Thompson (1996) enfatiza que o projeto estrutural é constituído por um processo de 

composição do arranjo mais econômico das camadas do pavimento (considerando sua 

espessura e tipos de material disponível), que seja compatível com o material in situ e 

com o volume de tráfego previsto para a vida útil das estradas. Ele agrupa as atividades 

de um projeto estrutural em etapas distintas, representadas esquematicamente pela 

Figura 2.2. 

 



13 

 

Figura 2.2: Composição das atividades de um projeto estrutural. 

 

Em relação à primeira etapa da Figura 2.2 entende-se que é igualmente válido partir-se 

da análise e quantificação das propriedades estruturais de pavimentos a serem 

construídos, além dos existentes, e que a composição das atividades subsequentes 

também é aplicável a esta condição. 

 

Um pavimento idealmente dimensionado é formado por camadas de revestimento, base, 

sub-base e reforço de subleito, projetadas e construídas acima do terreno normalmente 

constituído pelo subleito in situ, conforme Figura 2.3. Elementos de projeto geométrico 

(leira) e de drenagem (canaleta) também são apresentados na Figura 2.3. 

 

Análise e quantificação das propriedades estruturais dos 
pavimentos existentes 

Previsão de desempenho estrutural através do uso de 
modelos analíticos 

Recomendação de projeto estrutural formal que englobe 
variáveis tais como: volume de tráfego e carregamento de 

veículos, condições climáticas e propriedades dos materiais 

Implementação e monitoramento do procedimento 
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Figura 2.3: Projeto de pavimento de mina. 

 

Estradas de mina são compostas por uma única camada de revestimento disposta sobre 

o subleito quando este é competente (constituído por materiais in situ resistentes), o que 

lhe confere boa capacidade de suporte. Este método também é empregado em estradas 

mineiras com vida útil de curta duração. Caso contrário, projeta-se um sistema de duas 

ou três camadas, normalmente constituídas por revestimento, base e/ou sub-base. 

 

Revestimento 

O revestimento é a camada superficial que exerce papel funcional de promover tração e 

resistência à ação abrasiva do tráfego e ao cisalhamento. Além disso, ele transmite a 

carga imposta pelo pneu para a base, selando-a contra a penetração de água superficial. 

 

O revestimento ideal para a construção de uma estrada de mina deve favorecer os 

seguintes aspectos: 

 

 Adequada trafegabilidade em condições climáticas variadas. 

 Diminuição de poeira excessiva no período seco. 

 Diminuição de piso escorregadio no período chuvoso. 

 Baixo custo e redução da necessidade de manutenção. 

 

Base 

Sub-base 

Subleito 

 (in situ) 

Leira 

Reforço de subleito Canaleta 

Revestimento 
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Base 

A base é uma camada de alta densidade e estabilidade. Ela distribui as tensões 

transmitidas pelos pneus atuando na camada de revestimento, de tal forma que essas 

tensões não provoquem deformação excessiva da sub-base. Ela também protege a  

sub-base contra alterações volumétricas, expansão ou desagregação. Uma base estável é 

um dos fundamentos mais importantes no projeto de estradas. A projeção de um acesso 

sobre um material que não suporta adequadamente o peso do tráfego comprometerá 

severamente a mobilidade e o controle do veículo, assim como poderá provocar a 

deterioração geral do acesso. 

 

Sub-base 

A sub-base, quando considerada no dimensionamento, é geralmente projetada sobre 

subleitos de solos pouco competentes. Em geral é constituída por material granular. A 

sub-base promove drenagem e minimiza os efeitos de contração e expansão do subleito 

na estrutura do pavimento como um todo, além de aumentar a capacidade de suporte 

estrutural e de distribuir o carregamento. 

 

Reforço de subleito 

O reforço de subleito é uma camada que pode ou não existir. Tem como finalidade 

distribuir mais adequadamente as tensões que atingem o subleito em função do seu 

suporte. 

 

Subleito 

O subleito é a camada de fundação. Essa estrutura deve suportar todos os carregamentos 

aplicados nas camadas superiores. Pode ser constituído pelo próprio terreno natural 

(material in situ), por rocha ou solo compactado. 

 

2.3.3 Projeto funcional 

O projeto funcional refere-se à escolha adequada de materiais de revestimento que 

propiciem economia, conforto e segurança ao tráfego dos veículos. 
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O tratamento do revestimento contra a geração de poeira excessiva, causada 

principalmente pela abrasão de material particulado, deve ser considerado. Sistemas de 

aspersão fixa dispostos ao longo das leiras de segurança das estradas e caminhões pipa 

são usados na redução de poeira. No entanto, a umectação das vias nem sempre é 

eficiente, devido a fatores como insolação e rápida secagem do pavimento. 

 

Ferreira (2007) estuda técnicas de tratamento contra pó. Ele destaca a possibilidade de 

aspersão de material betuminoso e a aplicação de areia grossa ou pedrisco, seguidos de 

compactação. 

 

Tannant e Regensburg (2000) enumeram líquidos estabilizantes e polímeros como 

eficientes métodos de tratamento para minimização de poeira. Alguns exemplos são 

asfaltos emulsificados, produtos a base de cloreto de cálcio, linosulfatos de cálcio e 

surfactantes adicionados ao solo. 

 

De maneira geral, os tratamentos acima listados promovem certa impermeabilização à 

camada de revestimento. Consistem em tratamentos menos provisórios do que o simples 

uso ou a combinação de materiais encontrados nas minas, visto que envelopam a 

camada de revestimento, criando uma película selante. Obviamente, recomenda-se o uso 

de tais procedimentos em estradas mineiras com vida útil longa. 

 

2.3.4 Projeto de drenagem 

A elaboração e execução de um projeto de drenagem são vitais em estradas de mina, 

pois um dos principais fatores que provocam a degradação de estradas não 

pavimentadas é a erosão provocada pelo escoamento superficial e o acúmulo de água 

em seu leito e margens. A água pode ser originada de escoamento superficial, gerada na 

própria estrada ou proveniente de áreas marginais. A coleta e o direcionamento 

adequados da água para escoadouros naturais, artificiais, bacias de acumulação ou outro 

sistema de retenção localizado no terreno marginal, são objetos do projeto de drenagem 

(Oliveira et al., 2009, Griebeler et al., 2005 e Griebeler, 2002). 
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2.4 Manutenção, readequação e segurança 

2.4.1 Manutenção 

A manutenção de estradas tem como objetivos conservar a superfície de rolamento 

razoavelmente isenta de irregularidades, firme e livre de perda excessiva de material 

solto, além de manter a declividade transversal do leito da estrada apropriada para 

assegurar o escoamento superficial das águas. É constituída por um conjunto de 

atividades que são executadas para minimizar os defeitos e, consequentemente, reduzir 

os custos operacionais dos caminhões, assim como para prolongar a vida útil das 

estradas. 

 

A manutenção de uma estrada depende de itens como materiais que a constituem, 

solicitações do tráfego, esforços aplicados ao piso e intempéries. A qualidade dos 

materiais usados na construção das camadas influencia de forma definitiva o 

desempenho das estradas. Esse desempenho está relacionado com os defeitos, que são 

agravados à medida que a estrada é mais solicitada pelo tráfego. 

 

As condições da superfície de uma estrada de acesso influenciam diretamente 

parâmetros de segurança, qualidade e custos de manutenção dos caminhões (consumo 

de combustível e lubrificante, desgaste dos pneus, etc.). A taxa de deterioração de uma 

estrada que tenha sido bem construída será menor e consequentemente a frequência de 

manutenção corretiva será mais baixa. 

 

As técnicas de gerenciamento de manutenção de estradas normalmente aplicadas em 

minas apresentam respostas em curto prazo e não são desenvolvidas e utilizadas da 

forma mais eficaz possível (Hugo et al., 2005). Além disso, estradas mal ou não 

projetadas, construídas com pouca técnica e mantidas de maneira indevida, provocam 

maiores desgastes nos equipamentos que por elas transitam e aumento na frequência de 

manutenção dos mesmos. 
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Brown et al. (2001) realçam que a manutenção dos equipamentos provoca perda de 

produção e aumento de custos; a manutenção corretiva de equipamentos, por exemplo, 

depende do tempo necessário para diagnosticar a falha, da disponibilidade de 

componentes e do tempo efetivo para a realização do reparo. 

 

Thompson e Visser (2003b) desenvolvem um estudo de sistema de gerenciamento de 

manutenção de estradas de mina. O parâmetro resistência ao rolamento é utilizado na 

avaliação de desempenho funcional das estradas e em modelos de custo operacional de 

caminhões. Objetiva-se obter a frequência ótima de manutenção de tais vias. 

 

2.4.2 Readequação 

A readequação das estradas consiste em refazer as camadas, quando as medidas 

tomadas na fase de manutenção deixam de ser efetivas. Ela consiste na reavaliação dos 

elementos de projeto e construção em suas diversas fases, detectando aqueles que são 

críticos e que devem, portanto, ser retrabalhados. 

 

A condução da readequação dos acessos existentes deve ser precedida por 

levantamentos de campo, buscando-se caracterizar e classificar os defeitos encontrados 

nas estradas. O tempo de vida útil do acesso, assim como a frequência de tráfego nas 

áreas em estudo, são variáveis importantes a serem consideradas no processo de tomada 

de decisão quanto à real necessidade de readequação do acesso e quanto aos parâmetros 

que devem ser abordados. 

 

Dentre os possíveis parâmetros avaliados na readequação de estradas, a qualificação e 

quantificação do grau de severidade dos defeitos são também norteadoras da 

necessidade de manutenção e readequação dos acessos. Defeitos são alterações na 

superfície da estrada de acesso, influenciando negativamente suas condições de uso e 

reduzindo o desempenho operacional de transporte. O tráfego e a ação das intempéries 

aceleram o processo de degradação da superfície das estradas, principalmente quando 

não existem técnicas de manutenção adequada. 
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Segundo Silva (2008), os defeitos associados ao revestimento dos pavimentos podem 

ser de natureza estrutural (associados à capacidade estrutural) ou funcional (associados 

às condições de conforto e segurança). Para o autor, enquanto defeitos estruturais 

podem estar associados a defeitos funcionais, pavimentos funcionalmente defeituosos 

podem não apresentar problemas estruturais. 

 

Em seu trabalho de caracterização de estradas não pavimentadas voltado à implantação 

de um sistema de gerência, Oda (1995) realiza um extenso estudo a respeito dos tipos de 

defeitos nessas estradas, tanto em termos de revisão bibliográfica relevante, quanto em 

relação aos métodos de avaliação das suas condições. Ela mostra que os defeitos mais 

comuns são seção transversal e drenagem lateral inadequadas, corrugações
3
, buracos, 

poeira, afundamento de trilha de roda e segregação de agregados. 

 

Ferreira (2004) comenta sobre a importância da caracterização das condições 

superficiais das estradas, variando, nos casos extremos, de excelente a falida. Segundo o 

autor, a partir dessa caracterização podem ser definidos os tipos de manutenção 

necessária, tais como: rotina, reconformação, restauração e reconstrução. 

 

2.4.3 Segurança 

Do ponto de vista de saúde e segurança ocupacional, acessos de mina bem projetados 

propiciam condições mais seguras aos operadores dos equipamentos que por elas 

transitam. Somam-se às melhorias na segurança, ambientes de trabalho mais salutares, 

através, por exemplo, de elementos de projeto funcional que mitigam a geração de pó 

em suspensão. 

 

                                                 

3
 Ondulações perpendiculares à direção do tráfego, formadas, geralmente, em rampas, curvas, áreas de 

aceleração ou desaceleração, causando grande desconforto para o tráfego de caminhões. São causadas 

pelo movimento vibratório transmitido pelos veículos à estrada. Ocorrem normalmente em trechos sem 

compactação e com falta de material ligante, assim como em locais com grande quantidade de material 

particulado solto. 
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Thompson et al. (1997) investigam associações entre os acidentes de transporte em 

minas e estradas que tenham sido projetadas preliminarmente à sua construção. O 

estudo conclui que apesar de um pequeno percentual dos acidentes ser diretamente 

atribuído a padrões de projeto mal delineados, há uma falta geral de conhecimento da 

função e importância dos vários componentes do projeto e de questões associadas à 

operação e ao gerenciamento de transporte seguro. 

 

No mesmo estudo, Thompson et al. (1997) desenvolvem um sistema de auditoria em 

segurança em estrada de mina para apurar o conhecimento da necessidade de um bom 

projeto na minimização de acidentes de transporte. Segundo esses autores, a condução 

do sistema de auditoria tem como objetivos prover uma visão estruturada dos problemas 

de segurança para os usuários das estradas e garantir que as medidas a serem tomadas 

para a eliminação desses problemas sejam completamente avaliadas. Além disso, os 

benefícios da auditoria são vistos como redução potencial no número e gravidade dos 

acidentes de transporte, assim como redução na necessidade de custos corretivos, caso a 

auditoria tenha sido implementada na fase de projeto. 

 

Em abordagem mais aprofundada relacionada à auditoria de estradas, Thompson e 

Visser (2006) focam na adoção de melhores práticas e projetos benchmark que se 

apliquem a projetos de estradas na mineração. A auditoria é apontada como base para a 

redução potencial de acidentes devidos a estradas mal projetadas. Também é 

considerado que esse processo é um difusor de melhores práticas e condutas entre os 

envolvidos, sejam eles operadores dos equipamentos de transporte nas minas ou 

planejadores e executores das estradas. 

 

2.5 Fundamentos teóricos para o estudo de pavimentos flexíveis 

O estudo do dimensionamento de pavimentos é fundamentado na teoria da elasticidade. 

São apresentados a seguir dois modelos de tensão-deformação para representar a 

estrutura de um pavimento e as propriedades mecânicas dos materiais das camadas que 

o compõe: modelos de Boussinesq e de Burmister. O primeiro é utilizado como 
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embasamento em métodos empíricos de dimensionamento, como o por carga de roda 

(CBR), enquanto o segundo aplica-se a métodos mecanístico-empíricos, como aqueles 

adotados por programas específicos, a exemplo do ELSYM5. Os dois modelos são 

apresentados a partir da descrição de Macêdo (2003). 

 

2.5.1 Teoria da Elasticidade em meios semi-infinitos homogêneos: modelo de 

Boussinesq 

As equações de Boussinesq foram desenvolvidas a partir de equações diferenciais para 

cargas pontuais, combinadas com a Lei de Hooke. As suas formulações fornecem 

tensões à profundidade z, afastada da aplicação da carga vertical P, de acordo com a 

Figura 2.4. r é o raio da área circular no contato do pneu com o pavimento e q é a 

pressão de contato nessa interface.   corresponde ao ângulo de espraiamento de 

distribuição da pressão aplicada em superfície. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4: Modelo de Boussinesq. 

(Modificado de Macêdo, 2003). 

P/2 

q 
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r 
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A teoria de Boussinesq considera o solo como sendo um espaço semi-infinito, contínuo, 

homogêneo, isotrópico, linear e elástico. O módulo de elasticidade dos materiais 

constituintes do pavimento varia por camada (EP ≠ ES), mas é considerado constante 

para um mesmo material, ou seja, o módulo de elasticidade de um material 

característico de uma camada do pavimento não varia, seja radialmente a um ponto de 

análise ou em profundidade. 

 

Analiticamente, a tensão vertical    calculada à profundidade z, localizada na interface 

entre o pavimento e o subleito, pode ser obtida pela Equação 2.1: 

 

     [
 

  (
 
 )     

]

 

                                                                                                           

 

Através de uma função denominada potencial logarítmico de três variáveis, Boussinesq 

desenvolveu equações de tensões e deslocamentos para uma carga concentrada vertical, 

conforme Equações 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 (Medina e Mota, 2005). 
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onde: 

   = tensão radial 

   = tensão tangencial 

   = tensão vertical 

    = tensão cisalhante máxima 

  = carga aplicada no centro da área carregada 

  = coeficiente de Poisson 

   deslocamento radial 

   módulo de elasticidade 

  = deslocamento vertical 

 

2.5.2 Teoria da Elasticidade em meios semi-infinitos estratificados: modelo de 

Burmister 

É considerado um sistema de duas ou três camadas elásticas, superpostas, homogêneas, 

isotrópicas, obedecendo a Lei de Hooke. São analisadas as tensões e deformações 

dessas camadas. 

 

As camadas superiores são consideradas sem peso, com extensão horizontal infinita e 

espessura finita. A camada inferior é considerada semi-infinita. É aplicada pressão 

uniforme vertical na superfície da camada superior, numa área circular de raio r  

(Figura 2.5). As tensões normais e de cisalhamento fora dos limites da área carregada 

são consideradas nulas. 

 

O coeficiente de Poisson ( ) é considerado 0,50 para as camadas. O módulo de 

elasticidade dos materiais constituintes do pavimento varia por camada (EP ≠ ES), mas 

é considerado constante para um mesmo material. As interfaces de contato são 

perfeitamente rugosas e as tensões e os deslocamentos são nulos à profundidade infinita. 
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Figura 2.5: Modelo de Burmister. 

(Modificado de Macêdo, 2003). 

 

O conjunto de equações de Burmister fornece as tensões e deformações localizadas em 

qualquer ponto das camadas, conforme Equações 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 

(Medina e Mota, 2005). 
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onde: 

   = operador Laplaciano em coordenadas cilíndricas 

  = função de tensão
4
 

   = deslocamento vertical total 

 

2.6 Métodos de dimensionamento de pavimentos 

Os métodos de dimensionamento de pavimentos têm sido estudados e pesquisados ao 

longo dos anos com o intuito de adaptá-los à realidade local. No caso de estradas de 

mina, são inúmeras as variáveis que caracterizam os empreendimentos mineiros e 

influenciam o sistema viário e seu entorno. Tipos litológicos, topografia regional, 

fatores climáticos, vegetação local e frota de equipamentos, são alguns dos parâmetros 

que particularizam as minas e fazem com que demandem estudos individualizados. 

 

Os métodos de dimensionamento de pavimentos podem ser classificados como 

empíricos ou mecanístico-empíricos. Os métodos empíricos são baseados em 

observações, tentativas e experiências previamente realizadas em campo. Os métodos 

mecanístico-empíricos são fundamentados em modelos matemáticos. 

                                                 

4
 A função de tensão satisfaz equações de compatibilidade. Possui constantes que são determinadas para 

as condições de interface e para a distribuição de carga na superfície. 
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Adverte-se que não há um método definido como puramente mecanístico, porque há 

uma estreita relação entre a resposta estrutural do pavimento (tensões, deformações e 

deslocamentos) associada à verificação de sua deterioração in loco, que não deve ser 

desconsiderada (Monteiro, 1996 e Brasil, 2009). Portanto, os métodos mecanístico-

empíricos são também denominados teórico-experimentais. 

 

2.6.1 Métodos empíricos 

Os métodos empíricos de dimensionamento de pavimentos baseiam-se em testes 

experimentais repetidos e observações de campo. Consideram as propriedades 

mecânicas do subleito e das camadas do pavimento. A abordagem dos métodos 

empíricos é determinística, ou seja, assume-se que os parâmetros estudados são fixos e 

únicos. 

 

De forma geral, as aplicações dos métodos empíricos limitam-se a particularidades 

relativas a condições climáticas, tipos de materiais e pavimentos, características 

geomorfológicas e condições de carregamento. Eles também não consideram o 

trincamento por fadiga nos pavimentos flexíveis, devido ao efeito de repetição de 

deformações elásticas excessivas. 

 

Franco (2007) salienta que os métodos empíricos são limitados por não poderem ser 

generalizados com confiabilidade para condições diversas àquelas consideradas para as 

quais foram desenvolvidos. Batista (2001) traduz, de forma semelhante, as limitações 

dos métodos empíricos, salientando a elevada complexidade do pavimento em termos 

das tensões e deformações que ocorrem nas suas camadas, quando submetido a esforços 

devidos à carga dinâmica imposta pelo tráfego. Finalmente, Divinski et al. (1996) 

mostram a importância do uso de abordagem probabilística no projeto de 

dimensionamento do pavimento, enfatizando que tal análise é essencial para melhor 

entendimento do comportamento do pavimento e da previsão de seu desempenho 

futuro. 
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Carga de roda e o CBR  

Um dos métodos mais usuais de dimensionamento de pavimento em estradas de mina é 

o que tem como base o ensaio CBR (California Bearing Ratio, correspondente ao 

Índice de Suporte Califórnia, ISC, em português) e a carga de roda. O desenvolvimento 

desse método deve-se ao engenheiro O. J. Porter do Departamento de Estradas da 

Califórnia, na década de 1920. O método refere-se à capacidade de suporte das camadas 

do pavimento, de forma a evitar a ruptura plástica do subleito sob carregamento 

estático. 

 

O cálculo do CBR é dado, conforme Hustrulid e Kuchta (2006), pela razão percentual 

entre a pressão exercida por um pistão que penetra uma amostra de solo em estudo e a 

pressão exercida pelo pistão, nas mesmas condições, em uma amostra padrão de 

referência, sendo normalmente constituída por brita bem graduada de alta qualidade 

com CBR igual a 100%. 

 

O dimensionamento de pavimento, baseado na carga de roda e no CBR em sua forma 

original, é apresentado por Divinsky et al. (1996), conforme Equação 2.14: 

 

      √ (
  

       
 

 

 
)                                                                                                  

 

onde: 

tp = espessura do pavimento (em polegadas) 

  = fator de repetição de carga, dependendo do número de repetições e da distribuição do 

carregamento 

A = área de contato de um pneu (em polegadas ao quadrado) 

CBR = Califórnia Bearing Ratio (%) 

  = pressão interna (inflação do pneu) em carregamento de roda simples ou equivalente, 

fornecida pelo fabricante (em libras por polegada ao quadrado) 

 

O fator de repetição de carga é obtido por uma relação gráfica entre o número de 

repetições e as rodas em múltiplas configurações, conforme Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Fator de repetição de carga. 

(Modificado de Thompson, 1996). 

 

A área de contato de um pneu (A) é dada pela Equação 2.15: 

 

  
 

  
                                                                                                                                             

 

onde: 

P = carga da roda (em libras) 

 

É estudada por vários autores a não uniformidade da distribuição da pressão de contato 

dos pneus, além do que ela é claramente maior do que a pressão de inflação. Ela é maior 

nas bordas dos pneus do que no centro, quanto maior for a carga (Himeno et al., 1997 e 

De Beer et al., 1997 apud Medina e Motta, 2005). Apesar disso, para fins de 

simplificação, admite-se que a pressão de contato seja igual à pressão de inflação, sendo 

a força vertical distribuída de maneira uniforme na área de contato entre o pneu e a 

superfície do pavimento. 

 

A Equação 2.14 só é válida para valores de CBR inferiores a 12% ou para a relação 

CBR/pe inferior a 0,22. Do contrário, o melhor ajuste para a curva de CBR generalizada 

é dado pela equação polinomial cúbica apresentada por Ahlvin et al. (1971), Hammit e 
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Hutchinson (1971) e Yoder e Witczak (1975)
5
, conforme Equação 2.16, sendo as três 

referências citadas por Divinsky et al. (1996): 
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]                                                                                                   

 

A aplicação do método de carga de roda ou simplesmente CBR pode ser feita a partir de 

um ábaco contendo curvas com os valores de CBR dos materiais ensaiados contra a 

espessura da camada para vários carregamentos de roda. Diferentes curvas empíricas 

foram desenvolvidas ao longo dos anos para aplicações específicas, compondo o ábaco 

da Figura 2.7. Algumas delas incluem, por exemplo, a consideração do número de 

ciclos de carregamento. Determina-se a espessura total do pavimento a ser construído 

sobre o subleito e são calculadas as espessuras das camadas de sub-base e base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 O primeiro termo entre colchetes da equação apresentada por Yoder e Witczak (1975) tem sinal positivo 

(+ 0,0481), diferindo dos outros autores, que apresentam esse termo com sinal negativo. 
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Figura 2.7: Ábaco para dimensionamento de pavimento usando valores de CBR e carga de roda. 

(Modificado de Tannant e Regensburg, 2001). 

 

Apesar de o gráfico da Figura 2.7 dar um indicativo geral dos valores de CBR de acordo 

com o tipo de material, é recomendado proceder aos ensaios laboratoriais de CBR tanto 
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das camadas que serão dimensionadas quanto do subleito originalmente existente, visto 

que ele suportará todos os carregamentos aplicados nas camadas superiores. Salienta-se 

que a carga de roda é obtida dividindo-se o peso do veículo carregado sobre cada eixo 

pelo número de pneus naquele eixo. 

 

O melhor desempenho do pavimento projetado, considerando-se os valores de CBR dos 

materiais que o compõem, somente será possível se a construção do aterro se fizer em 

camadas finas compactadas (aproximadamente 20 cm). Enfatizando-se a importância de 

compactação adequada, Cruz (2005) lembra que há redução no índice de vazios do solo 

depois de compactado, tornando-o menos compressível e aumentando sua capacidade 

de suporte. Uma boa compactação deve ser feita utilizando-se rolos compactadores, 

sendo que os rolos vibratórios são utilizados principalmente na densificação de solos 

granulares (Das, 2007). 

 

Além das limitações aos métodos empíricos já descritas, alguns autores impõem 

restrições ao uso do método CBR para estradas de mina (Thompson, 2009 e Morgan et 

al., 1994 apud Kumar, 2000), devido aos seguintes aspectos: 

 

 O método CBR baseia-se na Teoria da Elasticidade em meios semi-infinitos 

homogêneos de Boussinesq, em que o módulo de elasticidade dos materiais do 

pavimento é considerado constante, em meio dado como elástico linear. Na 

realidade, há grande diversidade de materiais passíveis de serem utilizados na 

estrutura dos pavimentos de mina, cada um com propriedades diversas.
6
 

 Não são consideradas no método CBR as propriedades dos materiais de 

revestimento. 

 O método foi originalmente desenvolvido para ser utilizado em estradas 

pavimentadas e em aeródromos. Há grande diferença entre os parâmetros usados 

nesses tipos de estradas e os aplicados às estradas mineiras, principalmente no 

                                                 

6
 Para Huang (1993) apud Macêdo (2003) a Teoria de Boussinesq é aceita. Para pequenos carregamentos, 

repetidos por um grande número de vezes, a deformação abaixo de cada repetição de carga é recuperável 

e proporcional à carga – assim, o sistema pode ser considerado elástico linear.  
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que se refere ao tipo de material usado nas camadas do pavimento e às 

características dos eixos dos equipamentos. 

 

Acrescentam-se às restrições acima o fato de que no gráfico do CBR apresentado na 

Figura 2.7 considera-se no eixo das abscissas solos típicos de clima temperado, 

submetidos a invernos rigorosos em que há congelamento atingindo até a profundidade 

do subleito, seguidos de degelo na primavera, o que encharca o pavimento. As 

características dos solos brasileiros são outras, sujeitos a diferentes tipos de relevo e a 

condições climáticas tropicais, gerando consequentes graus de intemperismo diversos. 

 

Observe-se que Medina e Motta (2005) já haviam chamado atenção para esse fato, 

apontando a pouca utilização de parâmetros experimentais de deformabilidade dos solos 

e dos materiais de pavimentação tipicamente brasileiros. 

 

No entanto, ainda que o método CBR apresente restrições conforme o explicitado 

acima, se entende que a sua aplicação em estradas de mina é extremamente válida, 

principalmente no que se refere à criação de cultura calcada em parâmetros técnicos e à 

apresentação e norteamento de diretrizes. A maioria das empresas mineradoras projeta e 

constrói seus pavimentos com base exclusivamente empírica. É feito o espalhamento de 

material e a compactação superficial de camadas com espessura elevada, normalmente 

acima do necessário. 

 

Atkinson (1992) traz um bom exemplo de dimensionamento de acesso de mina pelo 

método CBR onde se enfatiza a influência das condições do subleito. A estrada mineira 

é projetada em três pontos distintos sobre uma seção geológica, com elementos de 

fundação constituídos por materiais com diferentes capacidades de suporte e valores de 

CBR inferidos, variando de 5% a 80% (Figura 2.8). 
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Figura 2.8: Exemplo de dimensionamento de pavimento pelo método CBR. 

(Atkinson, 1992). 

 

A seção acima é típica de estrada localizada internamente à cava, onde as variações 

estruturais dos materiais in situ são frequentes. Percebe-se que quanto menos 

competente for o subleito, maior será a exigência de projeção sobre ele de camadas com 

maior capacidade de suporte. Isso mostra, mais uma vez, a importância da 

caracterização do subleito e dos materiais a constituírem o pavimento. 

 

Método do DNER (atual DNIT) 

O método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNER (atual DNIT) foi 

desenvolvido pelo engenheiro Murillo Lopes de Souza nos anos 60 e é um dos métodos 

utilizados pelo DNIT como critério normativo oficial para projetos de pavimentos 
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flexíveis. O método é empírico e fundamenta-se no método CBR original do United 

States Army Corps of Engineers (USACE) de 1962. 

 

A espessura total do pavimento é calculada de forma a prevenir o subleito de ruptura 

por cisalhamento ou de acúmulos de deformações permanentes ou plásticas 

(afundamento de trilha de roda na camada de revestimento). 

 

O dimensionamento baseia-se na capacidade de suporte do subleito e dos materiais que 

compõe o pavimento, no número equivalente de operações de um eixo padrão (N) 

durante o período de projeto (PP), no coeficiente de equivalência estrutural (K) e na 

espessura total do pavimento. 

 

Capacidade de suporte 

A avaliação da capacidade de suporte do subleito e das camadas que formarão o 

pavimento é feita através de ensaios CBR, seguindo-se o mesmo procedimento descrito 

no método CBR. 

 

Número equivalente de operações de um eixo padrão (N) 

O número N corresponde à quantidade de solicitações que o pavimento sofre durante a 

sua vida útil pelo eixo padrão de 80 kN (8,2 tf). 

 

É importante que se padronize o tráfego, visto que há grande variedade de veículos, 

cargas aleatórias, diversas configurações de eixo e rodas e velocidades variáveis, entre 

outros. Através do número N é possível que se represente um tráfego virtual produzindo 

efeito destrutivo equivalente ao do tráfego real (Silva et al., 2011). 

 

O número N é função do volume de tráfego, de fatores que dependem da composição do 

tráfego (fator de eixo e fator de equivalência de carga) e do fator climático regional e é 

dado pela Equação 2.17 (Balbo, 2007): 
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onde: 

Vt  = volume total de veículos no período de projeto 

FE = fator de eixo 

FEC =fator de equivalência de carga 

FR = fator climático regional 

 

A multiplicação entre FE e FEC é denominada fator de veículo (FV). 

 

O volume total de veículos, Vt, é dado pela Equação 2.18: 

 

                                                                                                                                 

 

onde: 

VM = volume médio diário de tráfego  

PP = período de projeto (anos) 

 

O volume médio diário de tráfego é dado pelas Equações 2.19 e 2.20, para taxas de 

crescimento anual em progressões aritmética e geométrica, respectivamente: 
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onde: 

V1 = volume médio diário de tráfego no ano de abertura, num sentido 

tt = taxa de crescimento anual 
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O fator de eixo transforma o tráfego em número de veículos padrão de passagens 

considerando eixos equivalentes, através da Equação 2.21, pela qual se calcula o 

número de eixos dos tipos de veículos de transporte: 

 

             ⁄                                                                     ⁄⁄  

 

onde: 

   = porcentagem de veículos de 2 eixos 

   = porcentagem de veículos de 3 eixos 

   = porcentagem de veículos de n eixos 

 

O fator de equivalência de carga relaciona o efeito de uma passagem de um veículo 

sobre o pavimento com o efeito causado pela passagem do veículo padrão e é dado pela 

Equação 2.22: 

 

                                                                                                                (2.22) 

 

onde: 

     = equivalência de operações (produto da percentagem de veículos/dia pelo fator de 

equivalência de operação - FEO) 

 

Os valores de fator de equivalência de operação são calculados pelos ábacos da  

Figura 2.9, que os relaciona à carga por eixo. 
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Figura 2.9: Fatores de equivalência de operação. 

(Brasil II, 2006). 

 

O fator climático regional é utilizado para considerar as variações de umidade dos 

materiais do pavimento de acordo com as estações do ano. Souza (1981) apud Sales 

(2008) sugere valores de FR relacionados à altura média de chuva, conforme Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Altura média de chuva x fator climático regional. 

(Souza, 1981 apud Sales, 2008). 

Altura anual média de chuva (mm) Fator climático regional (FR) 

< 800 0,7 

de 800 a 1500 1,4 

> 1500 1,8 

 

 

 

 

 

FEO 

FEO 
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Coeficiente de equivalência estrutural (K) 

O coeficiente de equivalência estrutural depende do tipo de material que será utilizado 

para construir a estrada. Ele relaciona a espessura que a camada deveria possuir de 

material padrão (base granular) com a espessura equivalente do material que realmente 

comporá a camada. 

 

A Tabela 2.2 mostra o valor de K dos materiais normalmente utilizados como 

revestimento em estradas rodoviárias. 

 

Tabela 2.2: Coeficiente de equivalência estrutural - materiais da engenharia rodoviária. 

(Balbo, 2007). 

Coeficiente de equivalência estrutural dos materiais 

Tipo de material 
Coeficiente 

estrutural (k) 

Base ou revestimento de concreto asfáltico 2,0 

Base ou revestimento pré misturado a quente de graduação densa 1,7 

Base ou revestimento pré misturado a frio de graduação densa 1,4 

Base ou revestimento asfáltico por penetração 1,2 

Bases granulares 1,0 

Sub-bases granulares 0,77 (1,00) 

Reforço do subleito 0,77 (1,00) 

Solo-cimento com resistência aos 7 dias superior a 4,5 MPa (compressão) 1,7 

Solo-cimento com resistência aos 7 dias superior entre 2,8 a 4,5 MPa (compressão) 1,4 

Solo-cimento com resistência aos 7 dias superior entre 2,1 a 4,5 MPa (compressão) 1,2 

Bases de solo-cal 1,2 

 

Os valores de k são utilizados em inequações através das quais se calculam as 

espessuras finais da base (B), sub-base (h20) e reforço do subleito (hn). 

 

Determinação da espessura das camadas do pavimento 

A espessura do revestimento é ditada pelo valor do número N calculado e varia de  

15 mm a 125 mm, conforme Tabela 2.3. Lembra-se que é previsto que o revestimento 

seja asfáltico. 
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Tabela 2.3: Espessura mínima de revestimentos asfálticos. 

(Balbo, 2007). 

N (repetições) do ESRD de 80 kN Tipo de revestimento Espessura (mm) 

< = 106 Tratamentos superficiais 15 a 30 

106 < N < = 5 . 106 CA, PMQ, PMF 50 

5 . 106 < N < = 107 Concreto asfáltico 75 

107 < N < = 5 . 107 Concreto asfáltico 100 

N > = 5 . 107 Concreto asfáltico 125 

 

A cobertura (espessura) equivalente total do pavimento (  : reforço do subleito,  

sub-base, base e revestimento) é obtida através do ábaco da Figura 2.10, em função de 

N e CBR. Determina-se também a cobertura acima do reforço do subleito (  : sub-

base, base e revestimento) e a cobertura acima da sub-base (   : base e revestimento), 

esquematizadas na Figura 2.11. As coberturas das camadas que comporão o pavimento 

são calculadas tendo como referência um material padrão de base granular com 

coeficiente de equivalência estrutural igual a 1. 

 

 

Figura 2.10: Ábaco de dimensionamento de pavimentos flexíveis – DNER. 

(Brasil II, 2006) 

 

Operações de eixo de 80 kN (8,2 tf) 
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Figura 2.11: Representação esquemática do dimensionamento pelo método do DNER. 

 

Observa-se que o máximo valor de N para o qual o método DNER é aplicável é 1*10
9
 

operações de eixo de 80 kN (8,2 tf). 

 

Suzuki et al. (2004) representam os gráficos de dimensionamento de forma aproximada 

em modelos analíticos, genericamente representados pela Equação 2.23: 

 

                                                                                                                                 

 

onde: 

  = espessura total do pavimento ou da cobertura (cm) 

d = constante 

N = número de solicitações correspondentes ao eixo padrão de 80 kN (8,2 tf) 

CBR = índice de suporte Califórnia (%) 

e, f = expoentes de N e CBR
7 

 

 

                                                 

7
 Suzuki et al. (2004) consideram diferentes valores de d, e e f, dependendo do método de 

dimensionamento usado (método do DNER (DNIT), método do DER/São Paulo e método da Secretaria 

de Infraestrutura Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo). 

Revestimento (R) 

Base (B) 
Sub-base (h20) 

Reforço do 

subleito (hn) 

Subleito 

Hn 
Hm 

H20 
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O gráfico da Figura 2.10 pode ser substituído pela Equação 2.24: 

 

                                                                                                                      

 

As espessuras finais da base (B), sub-base (h20) e reforço do subleito (hn) (Figura 2.11) 

são obtidas por meio da resolução sucessiva do conjunto de inequações abaixo 

(Inequação 2.25, Inequação 2.26 e Inequação 2.27), que consideram o produto das 

espessuras pelos coeficientes estruturais parciais relativos a cada tipo de material. 

 

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                             

 

onde: 

 = espessura do revestimento 

 = espessura da base 

   = espessura acima da sub-base (base + revestimento) 

    = espessura da sub-base 

  = espessura acima do reforço do subleito (sub-base + base + revestimento) 

  = espessura do reforço de subleito 

  = espessura equivalente total do pavimento (reforço de subleito+sub-base+base+ 

revestimento) 

KR , KB, Ks, Kref = coeficiente de equivalência estrutural do revestimento, base, sub-base 

e reforço do subleito, respectivamente 

 

Alguns aspectos da metodologia de dimensionamento de pavimentos do DNER 

oferecem restrição à sua aplicação direta ao dimensionamento de estradas mineiras. São 

necessárias adaptações de diversos parâmetros para uso em mineração, como os listados 

a seguir: 
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 O fator de veículo, resultante do produto entre o fator de eixo e o fator de 

equivalência de carga, é calculado tomando-se como base carros de passeio, 

utilitários, ônibus, caminhões, reboques e semi-reboques rodoviários. 

 As tabelas de coeficiente de equivalência estrutural são voltadas para materiais 

betuminosos, pré-misturados e solo-cimentos. 

 As tabelas de espessura de revestimento em função do número equivalente de 

operações do eixo padrão são baseadas em revestimentos betuminosos. 

 

2.6.2 Métodos mecanístico - empíricos 

Os métodos de dimensionamento de pavimentos mecanístico-empíricos, também 

chamados teórico-experimentais, se baseiam em modelos matemáticos que utilizam 

técnicas computacionais de análise estrutural. São calculadas tensões e deformações, 

assim como mecanismos de fadiga e de deformabilidade. Conforme abordado por 

Benevides (2000), essas técnicas permitiram a superação de dificuldades matemáticas 

voltadas à aplicação das teorias (Boussinesq, Burmister e outros) que estabeleceram as 

bases dos modelos elásticos aplicados aos pavimentos. 

 

Tais programas computacionais permitem a análise do pavimento de acordo com 

modelos elasto-lineares ou elasto-não-lineares de materiais granulares e coesivos 

(argilas arenosas e solos argilosos) constituintes das camadas do pavimento, para 

obtenção das suas tensões e deformações. 

 

Para Medina e Mota (2005), há uma tendência mundial de se utilizar métodos 

mecanístico-empíricos para pavimentos flexíveis e rígidos, sendo eles novos ou 

restaurados. Com o citado uso de programas computacionais e com a introdução de 

equipamentos e métodos de ensaio de carga repetida em laboratórios de mecânica dos 

pavimentos, a utilização desses métodos tornou-se mais difundida e, consequentemente, 

de mais fácil acesso. Vale ressaltar, porém, que apesar de Medina e Motta (2005) 

destacarem o crescente uso de métodos mecanístico-empíricos, esses autores levantam a 

questão relativa à representação de uma realidade física cada vez mais apurada 
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(permitida pelas técnicas computacionais) em detrimento à real comprovação 

experimental de dados em campo e em laboratório. 

 

Algumas vantagens do uso de métodos mecanístico-empíricos em relação aos métodos 

puramente empíricos de dimensionamento de pavimentos de mineração são (Thompson 

e Visser, 1996): 

 

 Aplicação de diferentes carregamentos e avaliação de seus impactos no 

desempenho da estrutura do pavimento. 

 Uso mais eficiente de materiais disponíveis na mina e seu entorno para a 

construção das camadas. 

 Previsões de desempenho mais confiáveis. 

 Caracterização mais acurada das propriedades das camadas de pavimentos 

existentes. 

 

Exemplos de dimensionamento mecanístico-empírico aplicado à mineração são citados 

por Kumar (2000) e Ferreira (2007). 

 

Kumar (2000) compara o método CBR e um método baseado no módulo de resiliência. 

O segundo método considera que a tensão vertical em qualquer ponto de uma estrada 

deve ser inferior ao limite de tensão crítica. É concluído, a exemplo de publicações 

prévias de outros autores, que o método baseado no módulo de resiliência é mais 

adequado no caso de tráfego de caminhões pesados, especificamente aqueles acima de 

400 t, verificando-se também que esse método permite análises mais complexas do que 

o CBR. 

 

Ferreira (2007), em sua dissertação sobre o estudo de um pavimento experimental para 

o tráfego de caminhões fora de estrada em mineração de minério de ferro, investiga o 

comportamento geotécnico e mecânico de estéreis aplicados como materiais de infra e 

superestrutura em estradas de mina. Ele propõe uma metodologia de dimensionamento, 
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construção e manutenção de estradas de mina, com embasamento em campanha de 

ensaios de laboratório e de campo. 

 

Como um aprofundamento da pesquisa, Ferreira (2007) propõe ainda o estudo da 

resposta mecânica e durabilidade do pavimento ao longo do tempo, por meio de 

sensores instalados em seções teste, que, segundo ele, podem gerar um importante 

banco de dados. Um dos resultados do trabalho é a proposição de um ábaco de 

dimensionamento para pavimentos com características similares, a partir da 

instrumentação do trecho e do conhecimento de todas as atividades envolvidas no 

processo executivo do pavimento experimental. 

 

De maneira bastante didática, Haas et al. (2007) representam esquematicamente 

algumas respostas estruturais ao carregamento imposto ao pavimento. Tais respostas 

dependem, além das condições do carregamento, das propriedades dos materiais e das 

espessuras das camadas (Figura 2.12). Respostas estruturais frequentemente calculadas 

pelos programas de dimensionamento mecanístico-empírico são, por exemplo, a tensão 

horizontal na base do revestimento e a deflexão vertical na superfície do subleito. 

 

 

 

 

Figura 2.12: Respostas estruturais de um pavimento. 

(Haas et al., 2007) 

 

Um programa bastante utilizado na análise do dimensionamento de pavimentos é o 

ELSYM5, desenvolvido em linguagem científica Fortran na década de 1970 pelo 

Revestimento 

Base 

Sub-base 

Subleito 

P: carga de roda 

E: módulo de elasticidade 

h: espessura da camada 

(1) Raio da área carregada 

(2) Pressão do pneu 

(3) Tensão ou deformação superficial  

(4) Tensão cisalhante lateral 

(5) Tensão ou deformação na base do 

revestimento 

(6) Tensão, deformação vertical ou 

deflexão no topo do subleito 
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Institute of Transportation and Traffic Engineering (ITTE) da Universidade da 

California, em Berkeley. O programa utiliza o método das diferenças finitas (MDF)
8
 e 

calcula as componentes de tensão, deformação e deflexão em um sistema semi-infinito 

cartesiano tridimensional considerado elástico (Figura 2.13). Admite-se que as cargas 

aplicadas são uniformemente distribuídas sobre uma área circular na superfície do 

sistema e que cada camada é composta por material homogêneo e isotrópico, 

comportando-se como idealmente elástico, de acordo com a Lei de Hooke 

(Albuquerque, 2005, Silva 2001 e United States Department of Transportation, 1986). 

 

Figura 2.13: Sistema de coordenadas utilizado pelo ELSYM5. 

(Silva, 2001) 

 

O ELSYM5 baseia-se em modelos matemáticos teóricos em meios semi-infinitos 

estratificados propostos por Burmister. Os módulos de elasticidade e coeficientes de 

Poisson são constantes para cada material. As camadas são tidas como horizontalmente 

infinitas e com espessuras uniformes e finitas, com exceção da camada mais inferior 

(subleito), cuja espessura é considerada semi-infinita ou suportada por uma base rígida 

(Rodrigues, 2007). 

 

A desvantagem da teoria de Burmister, de acordo com Silva (2001), é que a 

consideração elástico-linear de cada camada dificulta a análise de camadas que sejam 

compostas por materiais de comportamento não linear, já que os respectivos módulos de 

                                                 

8
 Método no qual a discretização de um meio contínuo baseia-se na substituição de derivadas contínuas 

de equações que regem o problema físico por expressões algébricas, descritas em termos de variáveis de 

campo, como tensões e deformações, em pontos discretos no espaço (Itasca, 2005 apud Pimentel, 2007). 
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elasticidade dependem das tensões e variam ao longo da camada, de acordo com o 

ponto de análise. 

 

Os dados de entrada do ELSYM5 são: 

 

 Propriedades das camadas (número da camada, espessura, coeficiente de Poisson 

( ) e módulo de elasticidade (E)). 

 Dados de carregamento (carga de roda, pressão dos pneus, raio de carregamento 

e número de pontos de carregamento e coordenadas). 

 Pontos de avaliação (número de posições X-Y: afastamento horizontal, número 

de posições Z: afastamento vertical e respectivas coordenadas). 

 

Os dados de saída são: 

 

 Tensões (normais, cisalhantes, principais). 

 Deformações (normais, cisalhantes, principais).  

 Deslocamentos. 

 

O programa é carregado com dados de uma estrutura de dimensionamento preliminar. A 

análise mecanístico-empírica é feita através do cálculo das componentes do 

dimensionamento, que são comparadas a padrões de referência. O dimensionamento é 

então revisado e o programa é retroalimentado e reprocessado quantas vezes seja 

necessário, até que se atinja o dimensionamento desejado. 

 

Os programas mecanístico-empíricos permitem estudar a influência da superposição dos 

bulbos de tensão gerados por mais de um pneu ao longo do eixo do caminhão, efeito 

estudado por Kumar (2000) e Ferreira (2007). É importante que se conheça tanto o 

efeito das cargas de roda transmitidas por um pneu ao pavimento, quanto aquele 

constituído pela sobreposição de tensão devida à influência de vários pneus no eixo do 

caminhão. 
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Senço (1997) apud Ferreira (2007) analisa a distribuição de efeitos de tensão no 

pavimento. A área do triângulo representado pelos vértices A, B e C da Figura 2.14 

mostra a superposição do efeito entre dois pneus adjacentes em profundidade, indicando 

que tal efeito supera aquele localizado no contato de um pneu com a superfície. 

Segundo o autor, em profundidade a carga de roda equivalente varia entre a metade da 

carga de roda total (C/2) e a carga de roda total do eixo (C). 

 

 

Figura 2.14: Superposição de efeitos entre pneus adjacentes. 

(Modificado de Senço, 1997 apud Ferreira, 2007). 

 

2.7 Materiais usados na construção de camadas de base e sub-base 

A maioria dos materiais apresentados a seguir é utilizada na composição de camadas de 

estradas rodoviárias. No entanto, grande parte deles é encontrada nos próprios 

empreendimentos mineiros e sua viabilidade como uso em estradas de mina pode, 

portanto, ser estudada. 

 

Saraiva (2006) estuda materiais alternativos para a construção de pavimentos 

rodoviários. O projeto objetiva a verificação da possível utilização de solos finos 

naturais, resíduos de mineração e materiais sintéticos na construção de pavimentos 

A 

B C 

C/4 C/4 C/4 C/4 
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rodoviários. São projetadas e construídas seis seções experimentais, nas quais a 

composição das camadas varia, assim como são utilizadas camadas de materiais 

geossintéticos como geotêxteis e geogrelhas em algumas delas (Figura 2.15). A base 

com mistura é constituída por 70% de rejeito de jigue, 20% de argila e 10% de rejeito 

fino de minério de ferro. 
 

 

Figura 2.15: Composição estrutural das seções. 

(Saraiva, 2006) 

 

A Figura 2.16 apresenta valores de módulos de elasticidade de alguns dos materiais 

utilizados por Saraiva (2006) como subleito e base nas seções experimentais. Os dados 

foram obtidos através de ensaios de ressonância em amostras de argila e cascalho de 

itabirito, respectivamente, usando o aparelho GeoGauge H4140. 
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Figura 2.16: Resultados de módulos de elasticidade do subleito e base. 

(Saraiva, 2006) 

 

O controle de compactação da camada de base foi feito após o término da construção do 

trecho experimental. O peso específico de campo foi determinado pelo método do 

frasco de areia. Através de posterior correlação com resultados de laboratório foram 

estabelecidos os correspondentes valores do grau de compactação para diferentes pontos 

na base. Saraiva (2006) apresenta resultados de grau de compactação variando entre 

99,6% e 104,2%. 

 

Medina e Motta (2005) descrevem sumariamente tipos de solos e rochas usados na 

pavimentação rodoviária brasileira. Os principais tipos de solo são: 
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 Solos residuais ou saprólitos grossos: também denominados saibros, esses solos 

ocorrem em mantos de intemperização de granitos e gnaisses na região Sudeste. 

 Solos lateríticos: compreendem uma ampla categoria, pois o processo de 

ferralização abrange 70% do território nacional. Nesse grupo enquadram-se as 

areias finas lateríticas e os solos argilosos vermelhos lateríticos. As areias têm 

sido usadas em camadas de base, com adição de brita. As argilas vermelhas são 

usadas como reforço do subleito, sub-base e base puras, misturadas com brita ou 

com tratamento por aditivos químicos. 

 Cascalhos lateríticos: são camadas concrecionadas por aporte de hidróxidos de 

ferro e alumínio (em depósitos arenosos) pelas águas de percolação, evaporação 

e oxidação, ou resíduos de couraças ferruginosas do Terciário. A utilização 

desse material é comum em substituição à brita de granito, gnaisse e outras 

rochas sãs. 

 Areias e pedregulhos aluvionares de rios e depósitos marginais, terraços, etc: 

solos sedimentares ocorrentes em todo o território nacional. O uso desses 

materiais puros na pavimentação é desprezível. No entanto, quando adicionados 

a cinza volante e cal hidratada na proporção aproximada de 13% e 5%, 

respectivamente, geram uma mistura pozolânica rígida. Essa abordagem é citada 

por Kumar (2000) e Leandro (2005), ao final desse tópico. 

 

Os principais tipos de rocha usadas em pavimentação são: 

 Granitos e rochas associadas (pegmatito, sienito, granodiorito e quartzo-diorito): 

pedreiras de granito produzem britas de boa qualidade. 

 Gnaisses, micaxistos e filitos: os gnaisses se intemperizam menos que os outros 

dois materiais. 

 Basaltos, diabásios e arenitos: os diabásios possuem boa característica de brita, 

porém podem gerar muitos fragmentos lamelares. 

 Calcários: as variedades compactas são utilizadas como brita e têm ótima 

adesividade ao asfalto. 
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Com o objetivo de analisar o comportamento mecânico de solos lateríticos para uso em 

pavimentação, Dias (2007) realiza ensaios de compressão simples e triaxiais 

convencionais. Esses tipos de solo possuem tom avermelhado e amarelado, são 

superficiais, altamente intemperizados e lixiviados. É característica a agregação de 

argilas, formando torrões quase sempre distinguíveis e resistentes. 

 

As frações areia e pedregulho são constituídas basicamente por quartzo e minerais 

pesados (magnetita, ilmenita e zircão). A fração argila é formada principalmente por 

argilo-minerais (especialmente a caolinita), óxidos e hidróxidos de ferros e/ou alumínio, 

assim como constituintes orgânicos. Os óxidos possuem elevada superfície específica e 

dimensões diminutas, porém são não plásticos ou muito pouco plásticos. Dias (2007) 

avalia e destaca o bom uso das lateritas na construção de camadas de pavimentos e 

conclui que os solos lateríticos são mais resistentes à ruptura do que os solos não 

lateríticos de mesma granulometria, tanto na condição de saturação quanto na condição 

não saturada. 

 

Kumar (2000) estuda a utilização de cinza volante produzida em plantas de geração de 

energia canadenses com possível aplicação à construção de estradas de mina. O autor 

verifica que esse resíduo tem potencial para ser usado como material de construção de 

camadas de base e sub-base de estradas mineiras, constatando que o módulo de 

elasticidade é alto o suficiente para atender a limites de deformação desejados. Para o 

autor, investigação complementar é necessária para definir o percentual adequado de 

óxido de cálcio a ser utilizado na mistura para que as cinzas atinjam o grau máximo de 

cimentação
9
. 

 

De maneira semelhante a Kumar (2000), porém com foco na possível utilização de 

materiais na construção de pavimentos rodoviários, Leandro (2005) estuda a viabilidade 

de uso de cinza pesada produzida na região sul do Brasil como material incorporado a 

solos para a construção de camadas de base e sub-base em pavimentos flexíveis. Esse 

                                                 

9
 A cimentação entre os grãos do solo é obtida por óxidos de ferro e alumínio e por carbonatos 

precipitados em torno dos pontos de contato. Ela confere maior coesão entre as partículas  

(Moreira, 2010). 
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resíduo arenoso é obtido na queima do carvão mineral nas indústrias de geração de 

energia termelétrica, sendo gerado pela aglomeração de grãos semifundidos depositados 

no fundo da caldeira e transportados para bacias de sedimentação. 

 

Conclui-se nesse trabalho que a cinza pesada adicionada aos solos melhora as 

propriedades mecânicas das misturas compactadas na condição de teor de umidade 

ótimo e massa específica seca máxima, desde que utilizada com um estabilizante como 

a cal, adicionada às misturas de solo-cinza. 

 

2. 8 Materiais usados na construção de camadas de revestimento 

A escolha dos materiais de revestimento é um pouco diferente daquela considerada para 

as outras camadas. Neste caso, além dos requisitos gerais, devem ser levados em 

consideração alguns fatores operacionais aos quais apenas o revestimento é submetido, 

como controle de poeira, suavidade ao tráfego, aderência e resistência ao rolamento. 

Além disso, para essa camada é exigida a utilização do melhor material disponível, visto 

que ela recebe as ações de desgaste e as maiores cargas dinâmicas causadas pelo tráfego 

dos veículos. 

 

Solos cascalhados naturais e rochas britadas são materiais largamente utilizados na 

construção de estradas de mina, principalmente na base e no revestimento. Esses 

materiais exibem baixa resistência ao rolamento e elevada aderência. Eles se destinam, 

em geral, a garantir a máxima segurança e eficiência operacional. 

 

Esses materiais são frequentemente usados porque normalmente são encontrados na 

própria mina ou no seu entorno, podendo ser usados a baixo custo e com rapidez de 

obtenção. Quando os acessos são construídos e mantidos adequadamente, ambos os 

materiais propiciam estradas estáveis que resistem à deformação e permitem boa tração 

com baixa resistência ao rolamento. A espessura necessária da camada pode ser obtida 

pelas curvas CBR. 
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Monenco (1989) apud Tannant e Regensburg (2001) aponta vantagens e desvantagens 

do uso desses materiais como revestimento. As vantagens consistem em propiciarem 

superfície estável e relativamente lisa, promoverem baixa deformação sob carregamento 

e baixa resistência ao rolamento. Eles são também de fácil construção a custos 

relativamente baixos. Como desvantagens são salientadas a necessidade de manutenção 

frequente e possível necessidade de britagem e peneiramento. Além disso, podem gerar 

poeira e material inconsolidado no período seco e são passíveis de erosão quando 

inundados. 

 

Outros materiais que têm se mostrado aplicáveis ao uso como revestimento são escória, 

cinza vulcânica, rejeitos de processamento mineral e granito alterado. 

 

Segundo estudos realizados por Thompson e Visser (2002), a adequabilidade da escolha 

de materiais como revestimento pode ser analisada no espaço formado pelas variáveis 

coeficiente de graduação (GC) e produto de contração (SP), definidas adiante, e 

representadas na Figura 2.17. Nesse espaço, as características do material são lançadas 

como um ponto no gráfico. De acordo com a sua localização, é atribuído a ele o 

comportamento mais provável que terá ao ser utilizado como material de revestimento. 

Se o ponto estiver nos limites da área marcada como “ideal”, as propriedades do 

material propiciam o seu uso como revestimento. Caso esteja na área delimitada como 

“admissível”, o seu uso como revestimento ainda é considerado viável. Qualquer ponto 

externo ao retângulo maior caracteriza materiais inapropriados para uso, visto que 

gerariam impactos negativos. 
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Figura 2.17: Valores ótimos de produto de contração e coeficiente de graduação para materiais de 

revestimento. 
 

(Modificado de Thompson e Visser, 2002). 

 

O coeficiente de graduação ou grading coefficient (GC) é dado pela Equação 2.28: 

 

   
              

   
                                                                                                       

 

onde: 

    ,    e      = percentual de solo passante nas peneiras 26,50 mm, 2,00 mm e  

4,75 mm, respectivamente. 

 

O produto de contração ou shrinkage product (SP) é dado pela Equação 2.29: 

 

                                                                                                                                      

 

onde: 

   = Contração linear (Bar Linear Shrinkage) 

     = passante na peneira 0,425 mm 
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A contração linear corresponde à redução unidimensional de uma amostra. O solo, 

moldado inicialmente no limite de liquidez, tem o teor de umidade reduzido em estufa, 

até que não sofra mais deformações. A diferença de comprimento entre o estado inicial 

e a amostra deformada é expressa em percentual. O ensaio é realizado conforme a 

American Society for Testing and Materials (ASTM 356-10 - Standard Test Method for 

Linear Shrinkage of Preformed High-Temperature Thermal Insulation Subjected to 

Soaking Heat). A contração linear é calculada pela Equação 2.30: 

 

      
  

 ⁄                                                                                                      (2.30) 

 

onde: 

L = comprimento do molde (mm) 

LS = contração longitudinal da amostra (mm) 

 

2.9 Vida útil de estradas 

Em um estudo feito por Oliveira Filho et al. (2010), propõe-se o tratamento de 

parâmetros de projeto, construção e manutenção de estradas baseado na classificação da 

vida útil do acesso. Os acessos mineiros são divididos em seis categorias de acordo com 

o seu tempo de duração. A classe C1 refere-se à via com duração de um mês, C2 três 

meses, C3 seis meses, C4 um ano, C5 dois anos e C6 classifica estradas que duram 

cinco anos ou mais. A partir da classe de vida útil em que o acesso se enquadre, cada 

parâmetro de projeto, construção ou manutenção é avaliado e qualificado quanto à 

necessidade de tomar-se uma providência, ou uma não providência. No primeiro caso, 

os conceitos envolvidos na otimização do parâmetro em questão deverão ser aplicados; 

em contrapartida, no segundo caso tais conceitos não precisam ser levados em 

consideração, não sendo necessário, portanto, serem avaliados e implementados. 

 

As classes orientam a formação de conceitos úteis para que os responsáveis por tomadas 

de decisão encontrem medidas que efetivamente possibilitem o controle dos 
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mecanismos que levam à degradação da estrutura do acesso e mitiguem os custos 

relativos à sua manutenção. 

 

Em geral, as empresas de grande porte, principalmente as de minério de ferro, 

consideram o planejamento de lavra de curto, médio ou longo prazo de acordo com a 

produção anual prevista. Para empreendimentos mineiros cuja movimentação total é de 

no mínimo 15.000.000 t de minério de ferro, usualmente o horizonte do planejamento 

de curto prazo é considerado para o período de até um ano, o de médio prazo entre um e 

cinco anos e o de longo prazo acima de cinco anos. Fazendo-se um comparativo com a 

previsão de vida útil dos acessos, as classes C1 a C6 estão coerentes com tais períodos 

de planejamento de lavra. As classes C1 a C4 seriam tratadas pelo planejamento de 

curto prazo, enquanto C5 e C6 seriam abordadas pelo planejamento de médio prazo, 

conforme apresentado esquematicamente na Figura 2.18. 

 

Figura 2.18: Classes de estradas de mina em relação ao planejamento de lavra. 
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2.10 Dimensionamento de estradas de mina no contexto de normas 

brasileiras e norte-americanas 

2.10.1 Normas brasileiras 

Diferentemente do tratamento que se dá às estradas rodoviárias, as normas brasileiras 

voltadas à mineração não contemplam parâmetros técnicos de dimensionamento de suas 

estradas. A ênfase de tais regulamentos está no estabelecimento de questões relativas à 

segurança do trabalhador. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece as 

Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e medicina do trabalho. Dentre as 

34 normas existentes, a NR-22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração) aplica-

se ao escopo deste trabalho. O objetivo dessa norma, segundo o MTE (1978), é 

compatibilizar o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a saúde e 

segurança do trabalhador. 

 

Os itens da NR-22 diretamente aplicáveis ao presente estudo referem-se basicamente 

aos parâmetros de projeto geométrico: largura mínima das vias de trânsito e altura de 

leiras de segurança nas laterais de bancadas ou estradas com risco de queda de veículos. 

A norma não contempla, no entanto, os parâmetros envolvidos no projeto estrutural de 

dimensionamento de estradas. 

 

A portaria DNPM nº 237 de 18/10/2001 aprova as Normas Reguladoras de Mineração 

(NRM), que regulam o Código de Mineração (instituído pelo Decreto-Lei nº 227 de 

28/02/1967 e regulamentado pelo Decreto nº 62.934, de 02/07/1968) (Resende, 2009). 

O objetivo das NRM é semelhante ao das NR, acrescentando-se a busca de 

produtividade e de preservação ambiental à preocupação com a saúde e segurança do 

trabalhador (Brasil I, 2006). 

 

A NRM 13 (Circulação e transporte de pessoas e materiais) considera os mesmos 

parâmetros da NR-22 para largura de vias de acesso e altura de leiras e também não 

trata das questões relativas ao dimensionamento das estradas mineiras. 
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2.10.2 Normas norte-americanas 

Dentre as consultas a referências internacionais de países com tradição e expressividade 

mineral, ressaltam-se as normas que regem o sistema minerário dos Estados Unidos. O 

país é um grande produtor de minérios derivados de minerais metálicos como ouro, 

prata, chumbo e cobre, e de minerais não metálicos, como enxofre e fosfato. 

 

O Mine Safety and Health Administration (MSHA) é um órgão pertencente ao 

Ministério do Trabalho Norte-Americano que regula o Código de Mineração (Federal 

Mine Safety and Health Act of 1977: Mine Act), atualizado pelo Código do Minerador 

(Mine Improvement and New Emergency Response Act of 2006: MINER Act). O MSHA 

faz cumprir as normas regulamentadoras de mineração, com objetivos de eliminar 

acidentes fatais e reduzir a frequência e gravidade de acidentes não fatais, minimizar 

riscos à saúde e promover melhorias nas condições de saúde e segurança dos 

mineradores. 

 

O MSHA possui uma série de manuais, dos quais se destacam o manual de saúde e 

segurança para minerais metálicos e não metálicos (Metal And Nonmetal Health 

Inspection Procedures) (MSHA, 2006) e o manual de suporte técnico para estradas de 

mina (Haul Road Inspection Handbook) (MSHA, 1999). No entanto, ambos os 

documentos não tratam dos parâmetros de dimensionamento de pavimentos. Enquanto o 

primeiro aborda assuntos voltados diretamente à saúde e segurança do trabalho (higiene, 

poeira, barulho e contaminantes, entre outros), o segundo trata de alguns parâmetros 

geométricos, de drenagem e manutenção das vias. 

http://www.msha.gov/REGS/ACT/ACTTC.HTM
http://www.msha.gov/REGS/ACT/ACTTC.HTM
http://www.msha.gov/MinerAct/MinerActSingleSource.asp


 

Capítulo 3 - CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 

Este capítulo busca aprofundar alguns pontos apresentados na revisão bibliográfica, 

detalhando e/ou adequando-os à realidade das minas brasileiras e suas estradas, através 

de uma releitura e reinterpretação sob a ótica da autora desta dissertação. Acredita-se 

que tal busca poderá se constituir como uma forma de instrumentalização para melhor 

desenvolvimento das questões propostas nos capítulos subsequentes. 

 

3.1 Características de estradas de mina no contexto da lavra em cava a 

céu aberto 

As estradas de mina têm características diferenciadas dependendo do método de lavra a 

céu aberto praticado. Os métodos mais usuais são lavra em cava, lavra em meia encosta 

e lavra em tiras. Considerando-se as litologias predominantes e a geometria dos 

depósitos minerais, aqueles com mergulho acentuado de camadas de rocha de formação 

vulcânica ou metamórfica são normalmente lavrados em cava. O presente estudo é 

focado em estradas projetadas em lavra em cava, típica da explotação de minério de 

ferro no Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. 

 

Rampas de acesso interno à cava podem ter formato geométrico em espiral ascendente 

no sentido horário, anti-horário ou com inversão de sentido (Figura 3.1). O traçado 

dessas rampas deve ser cuidadosamente planejado, pois a sua localização afeta os 

ângulos de talude da cava, cuja alteração, por sua vez, pode provocar variações 

expressivas na cubagem de reservas. 

 

Em cavas extremamente extensas, o formato em espiral é praticamente imposto pelas 

elevadas distâncias de transporte. Em contrapartida, em áreas de instabilidade 

geotécnica de taludes a projeção de acessos em espiral deve ser avaliada 

criteriosamente. 
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Figura 3.1: Rampa ascendente em sentido horário (a), anti- horário (b) e com inversão de sentido 

(c) em cava a céu aberto. 

 

Os pontos de saída da cava dependem de variáveis como a posição das instalações de 

britagem primária e de pilhas de estéril. O posicionamento dos acessos pode ter efeito 

significativo nos custos da lavra, dependendo da estrutura dos corpos de minério e 

estéril. Acessos projetados nos corpos de minério favorecem uma relação estéril/minério 

(RE/M) mais baixa, acarretando, no entanto, em perda de parte do minério lavrado. 

Acessos projetados externamente ao minério permitem o melhor aproveitamento desse 

material, mas provocam aumento na RE/M. 

 

A Figura 3.2 mostra, comparativamente à lavra em cava, a lavra em tiras com sua 

dinâmica de acessos às áreas de lavra. 

 

(c) 

(b) 
(a) 

Crista 

Pé 

Rampa 

Fundo de 

cava 
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Figura 3.2: Lavra em tiras. 

(Modificado de Atkinson, 1992). 

 

Neste caso, o rigor na avaliação dos parâmetros geométricos dos acessos pode ser 

reduzido em função de projeções de acessos mais simétricos e com menor 

predominância de curvas. Do ponto de vista estrutural, funcional e de drenagem, os 

parâmetros representativos destes projetos devem ser considerados com tanto critério 

quanto nas estradas projetadas em cavas a céu aberto. 

 

3.2 Custos de transporte em estradas de mina e evolução de projeto de 

caminhões fora de estrada 

Na análise de custos de operações unitárias mineiras a céu aberto, é de conhecimento 

que os custos de transporte por caminhão são elevados, representando até 50% dos 

custos totais. Esses valores podem aumentar muito devido a problemas decorrentes de 

acessos inadequadamente projetados e construídos e da necessidade cada vez maior de 

manutenção de equipamentos e dos próprios acessos. 
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Em outras palavras, a opção de não se investir na adequada projeção e construção das 

estradas, em função dos custos envolvidos nesse processo, pode levar a consequências 

danosas. Embora em curto prazo a decisão pareça ser economicamente atrativa, os 

resultados são, em geral, prejudiciais ao sistema viário, tanto em relação à necessidade 

de aplicação de soluções paliativas constantes de manutenção corretiva dos acessos, 

quanto aos danos causados à frota dos equipamentos de transporte. Devem ser também 

consideradas as perdas no tempo do ciclo produtivo de carregamento e transporte, 

aumentos no custo por tonelada transportada e redução das condições de segurança dos 

acessos. 

 

Na medida do possível as estradas devem ser projetadas antes da sua construção. A 

identificação precisa de imperfeições em estradas de mina que não foram projetadas e 

mantidas adequadamente ao longo dos anos de operação, é normalmente uma tarefa de 

extrema dificuldade, assim como a quantificação de seus impactos e a determinação de 

prioridades de investimento em capitais limitados. 

 

A Figura 3.3 ilustra o aumento da capacidade de carga nominal e da largura dos 

caminhões fora de estrada nos últimos 50 anos. Destaque é dado para o salto na 

capacidade de carga na fabricação de caminhões de 136 t (150 ton), 217 t (240 ton) e 

363 t (400 ton). Os dados usados para compor o gráfico foram coletados de CAT (2004) 

e CAT I (2010). 
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Figura 3.3: Evolução na produção de caminhões fora de estrada. 

(Modificado de Koellner et al., 2004). 

 

O aumento expressivo na capacidade de carga nominal dos caminhões deixa claro que o 

projeto estrutural de estradas de mina deve ser cada vez mais bem planejado, executado 

e reavaliado, de forma a viabilizar maior segurança, produtividade e vida útil dos 

equipamentos. Além disso, conforme descrito por Thompson (2011), a recente entrada 

de caminhões autônomos no mercado da mineração exige ainda maior critério nas 

especificidades de projeto e construção de estradas. 

 

3.3 Aspectos geológicos e geotécnicos 

No item 2.6.1, referente ao dimensionamento empírico de pavimentos pelo método 

CBR, foi ressaltada a importância da investigação do terreno sobre o qual é projetado o 

pavimento, através de um estudo ilustrativo de Atkinson (1992). Aqui este estudo é 

retomado, mostrando-se a possível variabilidade de características 
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geológico/geotécnicas ocorrentes em uma seção típica de minério de ferro do 

Quadrilátero Ferrífero. 

 

A Figura 3.4 retrata em uma seção vertical litogeomecânica, um exemplo das diversas 

classes de um maciço rochoso, variando de muito bom a bom, regular, pobre e muito 

pobre, de acordo com a classificação geomecânica de Bieniawski (1989). 

 

 

Figura 3.4: Seção vertical: classificação geológico/geotécnica de maciços rochosos. 

 

Para uma mesma litologia, a classe do maciço pode ser distinta. Enquanto a hematita, 

por exemplo, aflora como maciço regular na seção 4700 norte, à medida que se avança 

em profundidade ela é classificada como maciço bom, seguido de intercalações de 

regular e pobre. 

 

A falta de conhecimento sobre tais particularidades faz com que haja necessidade de 

constante manutenção corretiva em trechos de estradas projetadas sobre materiais 
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poucos competentes. Em suma, as propriedades geológicas e geotécnicas dos materiais 

aflorantes e em subsuperfície devem ser investigadas. Esses materiais precisam ser 

tratados de forma individualizada quanto ao estudo de sua capacidade estrutural, pois 

podem ser essenciais para auxiliar na tomada de decisão quanto ao dimensionamento 

diferenciado em trechos distintos ao longo do perfil da estrada. 

 

3.4 Diretrizes da revisão bibliográfica e de considerações 

complementares para a pesquisa 

A contextualização dos estudos voltados às estradas mineiras mostrou a importância do 

diagnóstico do cenário atual das estradas em mineração de ferro no Brasil, através do 

qual se pretende levantar o máximo de informações referentes ao sistema viário sob a 

ótica de seus elementos mais relevantes. 

 

O levantamento dos tipos de projetos de estradas de mina indicou que o 

dimensionamento estrutural não deve ser analisado isoladamente, mas contextualizado 

em um conjunto de tópicos de gestão de estradas mais abrangente. 

 

Os fundamentos teóricos que norteiam o estudo de pavimentos flexíveis, assim como os 

métodos de dimensionamento apresentados, apontaram limitações quanto à aplicação 

direta de suas ferramentas nas estradas mineiras. Ficou clara a necessidade de adaptação 

e assunção de outras diretrizes para tais conceitos e ferramentas. 

 

O levantamento dos materiais usados na construção das camadas de revestimento, base 

e sub-base deixou clara a importância do conhecimento das propriedades dos mesmos, 

para que se obtenha um dimensionamento apropriado em termos de melhor uso e 

aproveitamento desses materiais. 

 

O estudo do dimensionamento de estradas no contexto de normas brasileiras e norte-

americanas conduziu à percepção da necessidade de normatização e padronização de 
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técnicas de projeto estrutural de mina, pouco abordadas em documentos oficiais dos 

órgãos competentes nesses dois países. 

 

As considerações complementares vistas de acordo com a percepção da autora desta 

dissertação, assim como os pontos levantados na revisão bibliográfica e condensados 

acima, direcionaram a continuidade da pesquisa apresentada nos capítulos seguintes. 

 



 

Capítulo 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para compor as etapas de 

diagnóstico do cenário de estradas de mina. São também descritas as propriedades 

físicas de alguns materiais coletados em campo, normalmente encontrados nas minas e 

utilizados em pavimentação. Finalmente, são selecionadas as metodologias propostas 

para o dimensionamento de uma estrada mineira. Conforme será visto, diversas técnicas 

aqui apresentadas são aplicadas em pavimentos rodoviários. Elas requerem, portanto, 

adaptações para uso na mineração, o que também será abordado. 

 

4.1 Diagnóstico do cenário de estradas de mina 

O primeiro tópico estudado neste capítulo consiste no diagnóstico do cenário atual de 

estradas de minas de ferro em cavas a céu aberto nas regiões Sudeste e Norte do país. 

Este trabalho foi feito por meio da geração de um inventário de dados, a partir de coleta 

e registro de informações, que permitiram o reconhecimento do sistema vigente de 

projeto, construção e manutenção dos acessos nessas minas, em suas diversas variações 

operacionais, geológicas, logísticas, de escala de produção e mercado, dentre outras. 

 

Esta etapa foi desmembrada em: 

 Coleta de dados: 

 Preparação de formulário com questões sobre os acessos de mina. 

 Agendamento de visitas. 

 Visitas às minas. 

 Estudo e registro dos dados obtidos. 

 

O diagnóstico foi feito como parte integrante de um projeto desenvolvido através de 

convênio firmado entre a empresa Vale S.A. e a Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). A coleta de dados teve como foco conhecer a prática da empresa quanto à 

implantação e manutenção das estradas e os procedimentos de projeto adotados de 

acordo com a realidade e peculiaridades de suas minas. 
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Foram feitos registros conclusivos, a partir do levantamento dos dados realizado na fase 

de coleta. Incluem-se relatórios de visitas técnicas às minas, relatório de inventário e 

compilação de dados dos formulários preenchidos pelos responsáveis das minas. 

 

4.1.1 Metodologia adotada para subsidiar o diagnóstico 

A prática da empresa Vale S.A. em minas do Sudeste e Norte do país, no que tange aos 

acessos de mina, foi conhecida por meio de duas abordagens. A primeira consistiu na 

realização de visitas técnicas curtas, previamente agendadas. Com o intuito de 

direcionar e padronizar os questionamentos, foi utilizado um roteiro com os principais 

aspectos a serem observados, que serviu de subsídio para a preparação de um relatório 

feito pelos participantes da equipe do projeto. A segunda referiu-se ao preenchimento de 

um formulário sobre diversos pontos referentes a projeto, construção e manutenção das 

vias. De acordo com essa metodologia, a ação para coleta de informações era conduzida 

pela equipe do projeto, enquanto o formulário era preenchido por representantes das 

equipes de planejamento de lavra, infraestrutura e operação de mina. 

 

A metodologia utilizada levou à combinação adequada das duas fontes de informação, 

complementares uma à outra. Enquanto os formulários podem ser vistos como respostas 

das minas registradas em documentos técnicos específicos, os relatórios gerados pela 

equipe do projeto, contendo impressões de cada participante, coleta de comunicações 

verbais e registro fotográfico adicionaram informações e contribuíram para a validação 

dos dados obtidos. 

 

O roteiro estruturado dos relatórios elaborados pela equipe do projeto reflete as questões 

buscadas em cada mina: 
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1. Quadro resumo 

2. Objetivos e comentários gerais 

3. Ações realizadas 

4. Diagnóstico técnico: 

4.1. Caracterização do empreendimento 

4.2. Equipamentos de infraestrutura e transporte 

4.3. Estrutura do pavimento 

4.4. Manutenção das vias e controle ambiental 

4.5. Especificações geométricas e vida útil 

4.6. Práticas adotadas 

4.7. Experiências anteriores 

4.8. Documentação disponível 

5. Sugestões da equipe de infraestrutura 

6. Informações complementares 

7. Registro fotográfico 

 

O formulário entregue aos responsáveis pelo planejamento de lavra, infraestrutura e 

operação das minas tem conteúdo bastante abrangente, contemplando mais de trinta 

tópicos, incluindo itens e subitens. Contém questões relevantes para o diagnóstico, tais 

como movimentação anual de materiais, equipamentos de transporte e manutenção, 

materiais de construção dos acessos, técnicas construtivas e de manutenção, 

características dos traçados, distâncias médias de transporte e velocidades médias, vida 

útil dos acessos, padrões de manutenção, projetos de pavimento e planos de drenagem 

dos acessos. O formulário modelo é apresentado no Apêndice I. 

 

Ao todo foram visitadas 24 minas e distribuídos 12 questionários em seis Complexos 

dos Sistemas Sul, Sudeste e Norte da Vale S.A. A equipe técnica que conduziu o 

trabalho foi constituída pelo Professor Doutor Waldyr Lopes de Oliveira Filho - 

PPGEM (coordenador do projeto junto à UFOP), Professor Doutor Gilberto Fernandes 

(Núcleo de Geotecnia - NUGEO), mestrandos da UFOP Lilian Masetti Lobo Soares de 

Sousa - Engenharia Mineral (coordenadora do projeto junto à Vale S.A.) e Walter 

Duarte Costa Filho - Engenharia Geotécnica, além dos então estagiários da UFOP César 

Rodrigues e Guilherme Van Ham. 
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4.1.2 Integração de procedimentos de estradas de mina 

Tendo como objetivos a organização e a sistematização do grande volume de 

informações adquiridas, utilizou-se o modelo de integração da Figura 4.1, que mostra a 

representação dos diversos componentes característicos de um projeto de estrada de 

mina, proposta por Thompson e Visser (2007). Foram incluídos o projeto de drenagem e 

as fases construtiva, de manutenção e readequação (destacados em vermelho na figura), 

caracterizando-se um sistema integrado de processos de estradas de mina, onde se 

incluem tanto etapas de projeto quanto de construção. 
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Figura 4.1: Integração de componentes de estradas mineiras.  

(Modificado de Thompson e Visser, 2007). 

 

MODIFICAÇÕES NO MATERIAL  

DE REVESTIMENTO 

PROJETO GEOMÉTRICO 

Tipos de caminhões e dimensões 

Alinhamento horizontal (ex: raio de curvatura) e vertical (ex: 

inclinação de  rampas) 

Distâncias de parada e de visibilidade 

Interseções entre elementos geométricos 

Taludes 

Larguras 

PROJETO ESTRUTURAL 

Resistência dos materiais 

Caracterização dos materiais in situ 

Vida útil da estrada e volume de tráfego 

PROJETO FUNCIONAL 

Seleção e blendagem dos materiais de revestimento 

Defeitos críticos 

Resistência ao rolamento 

Frequência de manutenção 

MODELO DE EMISSÃO DE PARTICULADOS 

 

Taxa de emissão: controle de emissão (comparação com 

limites) 

Impactos em saúde e segurança ocupacional 

MODELO DE DESEMPENHO PALIATIVO 

 

Taxas de reaplicação 

Custo de opções paliativas 

 

DESEMPENHO ÓTIMO A CUSTOS REDUZIDOS 

PROJETO DE DRENAGEM 

Elementos para direcionamento e drenagem das águas 

Valetas de proteção de corte e aterro 

Sarjetas de corte 

Leiras 

Saídas e descidas d’água 

Caixas coletoras 

CONSTRUÇÃO 

Subleito, sub-base, base e revestimento 

Técnicas de compactação 

PROGRAMA DE MANUTENÇÂO  

DAS ESTRADAS 

 

READEQUAÇÃO DAS CAMADAS 

ENSAIOS FÍSICOS 

GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

 

Modelo de custos para pneus e combustível 

Modelo de custos para aspersão (caminhões pipa e aspersores 

fixos) 

Programação de manutenção de estradas 

DADOS BÁSICOS DE PROJETO  

Tipos de caminhões, pneus e carregamentos por eixo 

Volume de tráfego 

Projeto de vida útil de estrada 

Materiais de construção disponíveis 

Custos unitários 
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O projeto de drenagem é às vezes tratado no projeto geométrico, no que se refere, por 

exemplo, à inclinação de bermas para o correto direcionamento de drenagem. No 

entanto, enfatizam-se aqui outros elementos fundamentais que devem ser considerados, 

tais como caixas coletoras e dissipadores de energia, o que justifica serem tratados 

distintamente ao projeto geométrico. 

 

É também proposta a inclusão das modificações no material de revestimento na fase 

readequação das camadas, em que toda a estrutura do pavimento, incluindo as camadas 

de caráter estrutural, é avaliada. Essa análise é então utilizada como apoio ao processo 

decisório de redefinição de projetos e reconstrução de camadas. 

 

Procurou-se, conforme será apresentado no Capítulo 5, utilizar esse sistema integrado 

como guia referencial para auxílio ao diagnóstico do cenário atual de estradas de mina, 

resultante da soma de informações das inspeções de visita em campo, de relatórios de 

registro de dados e de formulários preenchidos enviados pelas minas. 

 

No sistema integrado, o fechamento do estudo das estradas se daria com a avaliação do 

desempenho ótimo a custos reduzidos, em que todo o sistema seria avaliado sob a ótica 

de melhorias propostas e implementadas. Essa avaliação, no entanto, não faz parte do 

escopo desta dissertação. 

 

4.2 Dimensionamento de pavimento 

Este item é voltado à apresentação de materiais e de metodologias utilizadas para o 

dimensionamento das camadas de base e sub-base de uma estrada típica em mina de 

ferro a céu aberto, através do método CBR e do DNER. 

 

Mostra-se também a programação das simulações de vários casos desenvolvidos a partir 

do caso original do DNER, com o objetivo de obter-se um dimensionamento mais 

coerente em função dos recursos (materiais, equipamentos de campo/laboratório, mão 
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de obra técnica especializada) disponíveis. Usou-se como ferramenta de análise o 

programa de dimensionamento estrutural mecanístico-empírico ELSYM5. 

 

4.2.1 Materiais de construção 

Com o objetivo de selecionar os materiais mais apropriados para o dimensionamento 

das camadas do pavimento, foram coletadas e analisadas cinco amostras de materiais 

tipicamente encontrados em minas de ferro e/ou produtos resultantes do processamento 

mineral desses materiais. Os códigos atribuídos a elas seguem padrões internos e são 

usados apenas para fins de identificação. A coleta dos materiais e a interpretação dos 

ensaios físicos foram coordenadas pelo Professor Doutor Alex Theo Visser. 

 

Materiais ensaiados 

Os materiais estudados foram: 

 

1. Itabirito (CPX01): amostra coletada em um dos acessos internos principais de uma 

cava. Quando avaliado visualmente, o piso encontrava-se em boas condições 

(Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2: Coleta de amostra de itabirito (CPX01). 
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2. Canga laterítica (CPX02): amostra retirada de uma estrada de mina em processo 

erosivo, que estava sendo corrigida no momento da visita (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3: Coleta de amostra de canga laterítica (CPX02). 

 

3. Rejeito de jigagem (ITA01): proveniente de processamento mineral de itabirito, 

o material foi coletado em pilha de armazenamento desse produto (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4: Amostra de rejeito de jigue coletada em pilha (ITA01). 
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4. Itabirito compacto (ITA02): retirado de pilha de estoque, com o intuito de evitar 

alterações nas análises, por possível contaminação de material (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5: Amostra de itabirito compacto coletada em pilha (ITA02). 

 

5. Itabirito pobre fino (FBN01): coletado em pilha de material desmontado, 

localizada próxima a um acesso principal (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6: Itabirito retirado de área recentemente desmontada (FBN01). 
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Resultados da caracterização 

Foram feitos ensaios físicos de caracterização de amostras deformadas no laboratório de 

geotecnia da Escola de Minas da UFOP. As atividades e ensaios executados atenderam 

às normas ABNT NBR. A preparação das amostras seguiu a NBR 6457/86. Os valores 

de CBR do revestimento, base e sub-base foram obtidos em laboratório, pelo ensaio do 

índice de suporte Califórnia (NBR 9895/87), ou em campo, via utilização do Dynamic 

Cone Penetrometer
10

 (DCP). Foram feitos ensaios de análise granulométrica conjunta 

(NBR 7181/84), determinação dos limites de Atterberg (Limite de Liquidez (LL): NBR 

6459/84 e Limite de Plasticidade (LP): NBR 7180/84), determinação da massa 

específica dos sólidos (NBR 6508/84) e compactação Proctor Normal (NBR 7182/86).  

 

As frações granulométricas, a massa específica dos sólidos (s), as classificações 

textural, unificada e rodoviária e o índice de grupo (IG) são apresentados na Tabela 4.1. 

As curvas granulométricas são mostradas na Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9,  

Figura 4.10 e Figura 4.11. 

  

                                                 

10
 Equipamento utilizado para avaliação expedita de CBR a profundidades de até 1500 mm (Jones, 2004). 
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Tabela 4.1: Resultados da análise granulométrica conjunta e classificações. 

 

Segundo o Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS), as amostras CPX 01,  

FBN 01 e ITA 02 são classificadas como areias mal graduadas com silte e pedregulho. 

CPX 02 é classificada como pedregulho siltoso com areia e ITA01 como areia mal 

graduada com silte e pedregulho. 

 

Pela classificação da American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), CPX01 e FBN01 são solos siltosos, com qualidade geral 

satisfatória a deficiente. CPX02, ITA02 (escolhidos como sub-base e base, 

respectivamente, para o estudo do dimensionamento) e ITA01 são pedregulhos e areias 

siltosos ou argilosos com qualidade geral excelente a boa. 

 

 

 

Parâmetros 

Amostras 

CPX 01 CPX 02 FBN 01 ITA 01 ITA 02 

 

Frações granulométricas: 

Pedregulho (%) 

Areia (%): 

       Grossa 

       Média 

       Fina 

Silte (%) 

Argila (%) 

 

 

30 

 

14 

10 

9 

32 

5 

 

 

40 

 

13 

5 

12 

17 

13 

 

 

14 

 

8 

13 

26 

31 

8 

 

 

34 

 

48 

10 

3 

0 

5 

 

 

17 

 

4 

17 

32 

23 

7 

Massa esp. sólidos (s) 

 (g/cm3) 
4,735 4,055 4,265 4,080 3,511 

 

Classificação textural 

Areia 

pedregulhosa 

Pedregulho 

arenoso 

Areia  

Siltosa 

Areia  

pedregulhosa 

Areia  

Siltosa 

 

Classificação unificada (SUCS) 

 

SP-SM 

 

GM 

 

SP-SM 

 

SW-SM 

 

SP-SM 

 

Classificação Rodoviária 

(AASHTO) 

 

A4 

 

A2-4 

 

A4 

 

A2-4 

 

A2-4 

 

Índice de grupo (IG) 0 0 1,6 0 0 
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Figura 4.7: Curva granulométrica da amostra CPX 01. 

 

 

 

Figura 4.8: Curva granulométrica da amostra CPX 02. 
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Figura 4.9: Curva granulométrica da amostra ITA 01. 

 

 

 

Figura 4.10: Curva granulométrica da amostra ITA 02. 
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Figura 4.11: Curva granulométrica da amostra FBN 01. 

 

Compactação Proctor Normal 

Na Figura 4.12, Figura 4.13, Figura 4.14, Figura 4.15 e Figura 4.16 são mostradas as 

curvas de compactação e de 100% de saturação. Os parâmetros de compactação massa 

específica seca máxima e teor de umidade ótimo, retirados dos gráficos, são 

apresentados na Tabela 4.2. 

 

 

Figura 4.12: Curva de compactação da amostra CPX 01. 
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Figura 4.13: Curva de compactação da amostra CPX 02. 

 

 

 

Figura 4.14: Curva de compactação da amostra ITA 01. 
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Figura 4.15: Curva de compactação da amostra ITA 02. 

 

 

 

Figura 4.16: Curva de compactação da amostra FBN 01. 
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Tabela 4.2: Parâmetros de compactação Proctor Normal. 

Parâmetros 
Amostras 

CPX 01 CPX 02 ITA 01 ITA 02 FBN 01 

Massa esp.seca máxima (dmax) g/cm
3
 3,22 2,53 2,59 2,57 2,42 

Teor de umidade ótimo % 8,5 13,2 8,2 9,3 14,6 

 

Comparando-se as cinco curvas, os valores mais altos da massa específica aparente seca 

de CPX01 em relação às outras amostras são representativos de um silte arenoso, 

conforme comparação com curvas típicas apresentadas por Das (2007). Realmente, a 

análise granulométrica demonstra que esse material apresenta o maior percentual de 

silte dentre as amostras, associado ao alto percentual de areia. Apesar da predominância 

de material arenoso, o ramo ascendente visualmente íngrime da curva que o representa é 

influenciado pela fração de silte. 

 

As curvas abatidas de ITA01, ITA02 e FBN01 demonstram a presença de teor elevado 

de areia, conforme confirmado pela análise granulométrica desses materiais. 

 

A variação nos teores de umidade ótimos das amostras demonstra a importância de se 

levar em conta essa variável na compactação das camadas, que deve ser feita usando-se 

rolos compactadores. Além disso, é muito importante que seja especificado o grau de 

compactação de projeto. De acordo com Kakuda (2010), quando ele é atingido, as 

deformações permanentes excessivas dos materiais são muito reduzidas quando 

comparadas com aquelas ocorrentes na fase inicial de compactação. 

 

Índice de Suporte Califórnia (ISC – CBR) 

Na Tabela 4.3 são mostrados os valores do ISC dos materiais ensaiados e na  

Figura 4.17, Figura 4.18, Figura 4.19, Figura 4.20 e Figura 4.21 os diagramas de 

pressão versus penetração desses ensaios. Foi aplicada correção nas curvas em que 

ocorreu ponto de inflexão. As pressões corrigidas foram então usadas para calcular o 

valor de CBR. O ensaio para determinação do ISC foi realizado sob compactação com 

energia de Proctor Normal. 

 



84 

 

Tabela 4.3: Resultados ISC (CBR) 

 Amostra 

ISC (%) 
CPX 01 CPX 02 FBN 01 ITA 01 ITA 02 

31 26 49 34 44 

 

 

Figura 4.17: Diagrama pressão x penetração da amostra CPX 01 (ensaio CBR). 

 

 

 

Figura 4.18: Diagrama pressão x penetração da amostra CPX 02 (ensaio CBR). 
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Figura 4.19: Diagrama pressão x penetração da amostra ITA 01 (ensaio CBR). 

 

 

 

Figura 4.20: Diagrama pressão x penetração da amostra ITA 02 (ensaio CBR). 
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Figura 4.21: Diagrama pressão x penetração da amostra FBN 01 (ensaio CBR). 

 

Análise dos ISCs (CBRs) obtidos 

Normalmente, itabiritos compactos usados como materiais de estradas são mais 

resistentes do que o constatado pelo ensaio CBR da amostra (ITA02) recolhida em pilha 

de estoque, que forneceu o valor de 44%. De forma a verificar a capacidade de suporte 

desse material, foi conduzido um teste DCP em uma estrada de acesso em itabirito 

compacto. A estrada havia sido construído com material retirado da mesma pilha em 

que a amostra ITA02 foi recolhida para análise. 

 

Os primeiros 0,18 m de espessura do material in loco têm CBR de aproximadamente 

80%.  Comparando-o com o CBR de 44% obtido em laboratório, tal diferença sugere 

que a boa compactação desse material em campo previne a percolação de água, 

conferindo mais resistência à camada. 

 

O valor de CBR da canga laterítica (CPX02) obtido no laboratório (26%) não reflete a 

sua capacidade de suporte verificada em campo, onde a camada apresentava-se 

extremamente resistente. Apesar de estar chovendo no momento da coleta, foi 

necessário o uso de um trator para escarificar e soltar o material (ver Figura 4.3). 

Possivelmente, ocorreu o processo de auto cimentação (self cementing) da canga, 
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propriedade previsível para esse tipo de material, dada pela presença de óxidos de ferros 

e alumínio hidratados. 

 

Os valores de ISC da Tabela 4.3 foram obtidos por meio de ensaios realizados sob 

compactação com energia de Proctor Normal. Em estudos futuros pode-se adotar outra 

energia de compactação, como a Intermedária ou a Modificada, estabelecidas pela 

normas rodoviárias DNER-ME 129/94 (Brasil I, 1994) e DNER-ME 162/94  

(Brasil II, 1994), e a Proctor Internormal, definida pelo ato normativo RT-01.46d  

(DER-MG, 2009). Essa energia é equivalente a 1,5 vezes a energia Proctor Normal 

(Zica, 2010). Tais estudos se destinariam a verificar alterações nos valores de CBR. 

Possíveis acréscimos na capacidade de suporte dos materiais poderiam resultar em 

economia ao pavimento dimensionado. 

 

Análise de aptidão quanto à funcionalidade (revestimento) 

A Tabela 4.4 mostra a avaliação dos aspectos funcionais dos materiais ensaiados, 

relacionando-os a possíveis impactos gerados quando usados como materiais de 

revestimento. Valores abaixo ou acima dos limites podem comprometer seu 

desempenho funcional, conforme previsto por Thompson e Visser (1999). As 

marcações em verde representam valores adequados, enquanto as em amarelo indicam 

valores fora dos limites previstos. 
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Tabela 4.4: Comparativo entre as propriedades dos materiais e os padrões de referência. 

(Modificado de Thompson e Visser, 1999). 

 

Propriedade 

Material Limite Impacto na funcionalidade 

CPX01 CPX02 ITA01 ITA02 FBN01 Mín Máx 
Valor abaixo 

do mínimo 

Valor acima do 

máximo 

Produto de contração 

(SP) 
0 0 0 0 0 85 200 

Escorregadio. 
Maior 

desprendimento 

de material 
granulado e 

corrugação. 

Aumento na 

geração de poeira 
e mais 

escorregadio 

quando úmido. 

Coeficiente de 

graduação (GC) 
25 27 32 15 13 20 35 

Maior 

desprendimento 

de material 
granular e 

corrugação. 

Maior 

desprendimento 
de material 

granular e mais 

escorregadio 

quando seco. 

Taxa de geração de 

poeira 
0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 

Redução na 

geração de 
poeira. Maior 

desprendimento 

de material. 

Maior geração de 

poeira. 

Limite de liquidez 

(LL) (%) 
NP NP NP NP NP 16 26 

Maior 
desprendimento 

de material 

granular. 

Reduz o potencial 
escorregadio. 

Tende a gerar 

poeira. Limite de plasticidade 

(LP) (%) 
NP NP NP NP NP 12 17 

Índice de plasticidade 

(IP) (%) 
NP NP 0 0 0 4 9 

Maior 
desprendimento 

de material 

granular. 

Escorregadio 
quando úmido. 

Tende a gerar 

poeira. 

CBR (padrão 
AASHTO) 

31 26 34 44 49 80 - 

Trafegabilidade 

ruim quando 

úmido e baixa 

resistência à 
erosão. 

Resistência à 

erosão e maior 

trafegabilidade. 

Tamanho máximo de 

partícula (mm) 
19 26,5 4,75 13,2 13,2 - 20 

Facilidade de 

manutenção, 
boa 

trafegabilidade 

e sem danos 
aos pneus. 

Manutenção 

frequente, danos 
potenciais. 

 

Os resultados mostram que todas as amostras podem ser consideradas não plásticas, 

pois não foi possível realizar os ensaios de determinação dos limites de Atterberg 

conforme as normas ABNT. O rejeito de jigue (ITA01) escolhido para ser usado como 

revestimento no dimensionamento possui baixa propensão à geração de poeira e ao 

desprendimento de material. 
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A Figura 4.22 mostra como os materiais se comportam em relação ao desempenho 

funcional, dados o produto de contração e o coeficiente de graduação de cada material. 

 

 

Figura 4.22: Desempenho funcional dos materiais analisados. 

 

Curiosamente, o desempenho funcional do itabirito (CPX01) é muito próximo ao da 
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retângulo desta figura. Tal desempenho abaixo do esperado justificaria a pesquisa de 

misturas granulométricas em oposição ao uso individual dos materiais. 

 

Como apresentado em 2.3.3, técnicas de tratamento contra pó por meio de aplicação de 

material betuminoso, líquidos estabilizantes ou polímeros seria outra solução, 

provavelmente mais efetiva, dado o envelopamento da camada de revestimento, 

promovendo impermeabilização mais efetiva. 
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Resumo das principais características e propriedades dos materiais de construção 

A Tabela 4.5 apresenta um resumo da classificação dos materiais estudados, contendo 

suas principais características. Os módulos de elasticidade (E) dos materiais usados no 

dimensionamento mecanístico-empírico são valores médios retirados de Thompson e 

Visser (1999). Os autores correlacionam faixas de CBR de materiais usados em 

camadas de pavimentação com valores de módulo de elasticidade (E). As condições 

para as quais os valores foram usados são: i) materiais granulares, ii) coeficiente de 

Poisson (   igual a 0,35 e iii) CBR do subleito (Tabela 4.6) à densidade in situ. 

 

Tabela 4.5: Classificação de materiais. 

Amostra 

Utilização no 

dimensionamento 

proposto 

Classificação 

SUCS 

Classificação 

AASHTO 

Qualidade 

geral 

CBR 

(%) 

E 

(MPa) 

Itabirito (CPX01) - 

Areia mal 

graduada com silte 

e pedregulho 

Solo siltoso 
Satisfatória a 

deficiente 
31 - 

Canga laterítica 

(CPX02) 
Sub-base 

Pedregulho siltoso 

com areia 

Pedregulho e 

areia siltosos ou 

argilosos 

Excelente a 

boa 
26 120 

Itabirito pobre 

fino (FBN01) 
- 

Areia mal 

graduada com silte 

e pedregulho 

Solo siltoso 
Satisfatória a 

deficiente 
49 - 

Rejeito de 

jigagem (ITA01) 
Revestimento 

Areia mal 

graduada com silte 

e pedregulho 

Pedregulho e 

areia siltosos ou 

argilosos 

Excelente a 

boa 
34 150 

Itabirito 

compacto 

(ITA02) 

Base 

Areia mal 

graduada com silte 

e pedregulho 

Pedregulho e 

areia siltosos ou 

argilosos 

Excelente a 

boa 
44 200 

 

 

Proposta de parâmetros dos materiais para pavimento 

Com base no estudo de materiais e suas propriedades vistos anteriormente, faz-se a 

proposição de parâmetros a serem adotados de acordo com a Tabela 4.6, para fins do 

dimensionamento estrutural do pavimento de uma estrada de mina. 
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Tabela 4.6: Propriedades dos materiais. 

Material Utilização no dimensionamento CBR (%) E (MPa) 

Rejeito de jigue Revestimento 34 150 

Itabirito compacto Base 80 200 

Canga laterítica Sub-base 26 120 

Solo argiloso Subleito 3 (estimado) 65 

 

Conforme citado por Rodrigues (1997), materiais mais resistentes devem ser usados na 

construção das camadas mais próximas à superfície, de forma que os esforços 

determinados pelo tráfego sejam distribuídos de maneira mais uniforme e as tensões e 

deflexões no subleito sejam diminuídas. Em outras palavras, é adequado que a rigidez 

decresça do revestimento para o subleito. No entanto, nesta pesquisa optou-se por 

dimensionar o pavimento propondo-se a utilização do itabirito compacto, mais 

resistente, na camada de base e o rejeito de jigue, menos resistente, como material de 

revestimento. Além de o objetivo da pesquisa ser voltado ao dimensionamento das 

camadas de base e sub-base e não ao estudo funcional do revestimento, tal escolha foi 

feita levando-se em consideração os seguintes pontos: 

 

 O método CBR não leva em conta as propriedades do material de revestimento e 

assim determina-se a camada de revestimento por diferença entre o topo da 

camada total a ser construída e o topo da camada de base projetada. 

 Para Balbo (2007), a espessura da camada de revestimento asfáltico é um dos 

pontos ainda em aberto na engenharia rodoviária, seja com o objetivo de 

proteger a camada de base contra esforços impostos pelo tráfego, seja para evitar 

a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração na flexão. O 

método do DNER apresenta espessuras de revestimento determinadas 

empiricamente sobre camadas de base consideradas granulares (Tabela 2.3 

apresentada no item 2.6.1). 

 

Os resultados da Tabela 4.6 fazem parte das premissas dos estudos do projeto estrutural 

desenvolvidos no Capítulo 6, como será visto adiante. 
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Atendendo a um dos objetivos desta dissertação, foi feito o dimensionamento do 

pavimento de uma estrada de mina pelos métodos CBR e do DNER, utilizando-se os 

materiais e suas propriedades determinadas em campanhas de ensaios e resultados da 

literatura, conforme apresentado neste item. A metodologia utilizada nos 

dimensionamentos é apresentada a seguir. 

 

4.2.2 Método CBR 

Os passos simplificados seguidos no dimensionamento das camadas pelo método CBR 

são: 

 

1. Obtenção de CBR: os valores foram obtidos conforme descrito em 4.2.1. 

2. Determinação da carga de roda: o método considera a carga de roda do 

equipamento de transporte mais pesado em trânsito nas vias. Foi escolhido o caminhão 

CAT 793 D. A carga máxima por roda foi obtida considerando-se a distribuição 

percentual do caminhão carregado correspondente a 67% no eixo traseiro. 

3. Determinação da espessura total do pavimento. 

4. Determinação da espessura da camada de sub-base. 

5. Determinação da espessura da camada de base. 

6. Determinação da espessura da camada de revestimento. 

 

Os passos 3 a 6 foram executados tomando-se como referência o ábaco apresentado por 

Tannant e Regensburg (2001) e representado na Figura 2.7. 

 

Com o objetivo de facilitar e organizar visualmente os passos do método CBR de 

dimensionamento, a  apresenta sua representação esquemática. 
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Realizar ensaios laboratoriais do 

CBRs dos materiais do subleito e 

das camadas a serem 

dimensionadas* 

 

É possível? 

Calcular o CBR dos materiais via 

gráfico da Fig. 2.7** 

S  

Obter o CBR dos materiais 

Calcular a espessura da 

sub-base 

 

N 

S 

* Recomendado! 

** Indicativo geral! 

 

Verificar carga de roda 

do pneu do 

equipamento junto ao 

fornecedor 

 

Disponível? 

S 

Determinar a espessura total 

do pavimento acima do 

 subleito 

Calcular a carga de roda do 

pneu do equipamento conforme 

2˚ passo do Apêndice II 

N 

Calcular a espessura  

da base 

 

Atribuir espessura  

ao revestimento 

 

 

 

Figura 4.23: Fluxograma de dimensionamento de pavimento usando o método CBR 

  



94 

4.2.3 Método do DNER 

Os passos para o dimensionamento pelo método do DNER são apresentados de forma 

simplificada a seguir: 

 

1. Determinação do número N:  

A carga por eixo traseiro dos caminhões escolhidos para estudo é 1638 kN (167 tf) 

(Caterpillar 785 D) e 2520 kN (257 tf) (Caterpillar 793 D), sendo tais valores 

aproximadamente 8 e 13 vezes maiores, respectivamente, do que o valor máximo de 

carga por eixo previsto por esse método. Foi necessário extrapolar o fator de 

equivalência de operação (FEO) para as altas aplicações de carga por eixo devido aos 

caminhões desse porte. A partir da equação de melhor ajuste alcançada por regressão 

potencial, foram obtidos os valores de FEO correspondentes às cargas por eixo de 

interesse. 

2. Atribuição da espessura do revestimento. 

3. Determinação do coeficiente estrutural dos materiais. 

4. Cálculo das coberturas H20 e Hn utilizando-se o ábaco da Figura 2.10: 

As curvas foram extrapoladas para N igual a 1,96*10
14

, devido à limitação de 1*10
9
 

imposta pelo método. A previsão da existência da camada de reforço do subleito é 

facultativa. Assim, não foi calculado o valor de Hm, considerando-se que não foi 

projetada a camada de reforço do subleito. Neste caso, a cobertura total do pavimento 

foi dada por Hn, (camadas de revestimento, base e sub-base). 

5. Resolução do sistema de Inequações 2.25 e 2.26, obtendo-se as espessuras das 

camadas de interesse. 

 

Na Figura 4.24 é representada esquematicamente a obtenção no número N, etapa 

intermediária e fundamental ao dimensionamento pelo método do DNER. 
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Definir o período de 

projeto (vida útil 

prevista da estrada) 

 

Determinar o tráfego 

diário médio 

(viagens/dia) 

* Utilizar índices de 

disponibilidade física 

(DF), utilização física 

(UF) e rendimento 

operacional (RO) 

para maior exatidão 

nos cálculos 

 

Calcular o número N 

 

Determinar a taxa de 

crescimento do fluxo 

de tráfego (progressão 

linear PL ou 

geométrica PG) 

Calcular o volume total de 

tráfego num sentido 

durante o período 

 

Determinar o sentido 

de tráfego mais 

solicitado (%) 

Calcular o fator de eixo 

(média ponderada entre o 

percentual de veículos e o 

número de eixos) 

Determinar o volume 

diário médio de 

veículos a partir do 

cálculo da 

movimentação diária 

e massa média 

transportada* 

 

Calcular o fator de 

equivalência de 

operação (FEO) 

utilizando ábaco 

correspondente 

Calcular o fator de 

equivalência de carga 

(FEC) 

Determinar o fator 

climático regional (FR) 

* Recomendado! 

Figura 4.24: Fluxograma do cálculo do número equivalente de operações de um eixo padrão  

(número N). 

 

A Figura 4.25 mostra as etapas de dimensionamento de pavimento pelo método do 

DNER, complementando a representação da Figura 4.24 e partindo-se da última saída 

nela apresentada (cálculo do número N). 
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Calcular a espessura do 

reforço de subleito 

 

Calcular a espessura  

da sub-base 

 

Calcular a espessura  

da base 

 

Calcular o coeficiente 

estrutural  dos materiais (K) 

Atribuir espessura  

ao revestimento 

 

 

Número N 

 

Obter as espessuras de H20, Hn 

e Hm pelo ábaco 

correspondente  

Realizar ensaios laboratoriais do 

CBR dos materiais do subleito e 

das camadas a serem 

dimensionadas 

Resolver o sistema de 

inequações do método do 

DNER 

 

Figura 4.25: Fluxograma de dimensionamento de pavimento usando o método do DNER. 
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4.2.4 Análise de deformações e deflexões 

A avaliação do comportamento estrutural dos dimensionamentos pelos métodos CBR e 

DNER foi realizada utilizando o programa ELSYM5 (item 2.6.2). A Figura 4.26 mostra 

os cinco pontos escolhidos para análise das deformações e deflexões ao longo do eixo 

traseiro do caminhão Caterpillar 793 D. 

 
 

 

 

 

Figura 4.26: Pontos de análise de deformações e deflexões. 

Modificado de CAT II (2010). 

 

A Figura 4.27 mostra a sequência completa de etapas para a avaliação mecanístico-

empírica do dimensionamento utilizando-se o programa ELSYM5. 

 

      Ponto             Distância (m) 

 

          1       0,00 

          2       0,66 

          3       1,32 

          4       1,98 

          5       3,80 
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m
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A 

3 4 5 
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Número da camada  

(máximo: 5) 

 
Coeficiente de Poisson 

Tensões (normais, 

cisalhantes, principais) 

 

 

Espessura (zero para 

a camada inferior, 

semi-infinita) 

 

Módulo de 

elasticidade 

 

Carga de roda 

 

Raio de 

carregamento* 

 
Pressão dos pneus 

Número de pontos de 

carregamento e 

coordenadas  

(máximo: 10) 

 

Número de posições  

X-Y e coordenadas 

 

Número de posições Z 

e coordenadas 

Saídas 

 

 

Processamento de dados 

(ELSYM5) 

Deformações (normais, 

cisalhantes, principais) 

 

Deslocamentos 

 

 

Análise dos resultados 

Nas faixas 

previstas? 

Dimensionamento 

concluído 

 

S 

N 

Entradas 

Propriedades das 

camadas 

Dados de 

carregamento 

 

Pontos de avaliação 

* O raio de carregamento é 

calculado pelo programa se 

a carga de roda e a pressão 

dos pneus são conhecidas  

 

 Figura 4.27: Fluxograma de análise de tensões, deformações e deslocamentos: ELSYM5. 
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4.2.5 Programa de verificações de dimensionamento estrutural 

Foram realizadas dez simulações de dimensionamento utilizando também o programa 

ELSYM5. Um primeiro grupo de seis simulações teve como objetivo buscar um melhor 

dimensionamento das camadas do pavimento original obtido pelo método do DNER. 

Nessas seis simulações, denominadas caso 1 a caso 6, foram alteradas espessuras de 

camadas, mantendo-se valores típicos médios dos módulos de elasticidade (E) 

(Thompson e Visser, 1999). Num segundo grupo de quatro simulações buscou-se 

experimentar o uso de outros materiais de construção, casos 7 e 8, e considerar 

diferentes condições de subleito, casos 9 e 10. Essas simulações foram executadas 

alterando-se os valores de E dos materiais. Salienta-se que não se objetivou otimizar o 

dimensionamento da camada de revestimento, que deve ser tratada em separado em 

estudos de projeto funcional de estradas. O detalhamento das simulações é dado a 

seguir: 

 

1) Caso CBR: 

Módulos de elasticidade com valores típicos médios (Thompson e Visser, 1999). 

Espessuras das camadas obtidas via dimensionamento CBR. 

 

2) DNER original: 

Módulos de elasticidade com valores típicos médios (Thompson e Visser, 1999). 

Espessuras das camadas obtidas via dimensionamento DNER. 

 

3) DNER caso 1: 

Aumento da espessura da base de DNER caso original em 0,10 m (de 0,63 m para 

0,73 m) e redução da espessura da sub-base na mesma medida (de 1,21 m para  

1,11 m). 

 

4) DNER caso 2:  

Redução da espessura da sub-base de DNER C1 em 0,47 m (de 1,11 m para  

0,64 m), reduzindo-se a espessura total do pavimento de 1,97 m para 1,50 m. 
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5) DNER caso 3: 

Redução da espessura da sub-base de DNER C2 em 0,50 m (de 0,64 m para  

0,14 m), reduzindo a espessura total do pavimento de 1,50 m para 1,00 m. 

 

6) DNER caso 4: 

Redução da espessura da sub-base de DNER C2 em 0,30 m (de 0,64 m para  

0,34 m), reduzindo a espessura total do pavimento de 1,50 m para 1,20 m. 

 

7) DNER caso 5: 

Redução da espessura da sub-base de DNER C2 em 0,20 m (de  

0,64 m para 0,44 m), reduzindo a espessura total do pavimento de 1,50 m para  

1,30 m. 

 

8) DNER caso 6: 

Redução da espessura da sub-base de DNER C2 em 0,10 m (de 0,64 m para  

0,54 m), reduzindo a espessura total do pavimento de 1,50 m para 1,40 m. 

 

9) DNER caso 7: 

Alteração do módulo de elasticidade da canga laterítica da sub-base do caso 6 de 

120 MPa para 150 MPa, sendo esse valor assumido a partir de Saraiva (2006), 

através de ensaios de ressonância em amostra semelhante de argila usando o 

aparelho GeoGauge H4140. Utilizou-se o valor médio entre todas as leituras 

obtidas. 

 

10) DNER caso 8: 

Alteração do módulo de elasticidade do itabirito da base do caso 6 de 200 MPa para 

364 MPa , sendo esse valor assumido a partir de Saraiva (2006), através de ensaios 

de ressonância em amostra semelhante de cascalho de itabirito usando o aparelho 

GeoGauge H4140. Utilizou-se o valor médio entre as leituras obtidas no trecho em 

que esse material foi utilizado sem mistura com outros materiais. 
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11) DNER caso 9: 

Alteração do módulo de elasticidade do subleito do caso 6 de 65 MPa para 120 MPa 

(típico de materiais com valores de CBR entre 10 e 14%). (Thompson e Visser, 

1999). 

 

12) DNER caso 10: 

Alteração do módulo de elasticidade do subleito do caso 6 de 65 para 135 MPa 

(típico de materiais com valores de CBR superiores a 25%). (Thompson e Visser, 

1999). 

 

A Figura 4.28, Figura 4.29, Figura 4.30 e Figura 4.31 mostram, similarmente ao 

descrito acima, uma representação esquemática das 12 simulações realizadas. 

 

 

 

 

 

Figura 4.28: Simulações comparativas dos dimensionamentos CBR e DNER original. 
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Figura 4.29: Otimização do dimensionamento do DNER. 
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Figura 4.29: Otimização do dimensionamento do DNER (continuação). 
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Figura 4.30: Impacto no uso de outros materiais no dimensionamento do DNER. 
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Figura 4.31: Impacto sob diferentes condições de subleito no dimensionamento do DNER. 
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Capítulo 5 - DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO DE ESTRADAS DE MINA 

Como indicado no Capítulo 4, foram visitadas 24 minas e distribuídos 12 questionários, 

em seis Complexos dos Sistemas Sul, Sudeste e Norte da Vale S.A. A escala produtiva 

das minas varia significantemente em função de fatores como as necessidades de 

mercado. Minas com produção extremamente alta, norteadas pela grande demanda 

internacional de minério de ferro, produzem anualmente o equivalente a mais de cem 

vezes a produção de minas de pequeno porte no mesmo intervalo de tempo considerado. 

Nesse contexto de magnitude variável dos empreendimentos mineiros visitados, é que 

se realiza a síntese das práticas utilizadas para os acessos de mina, percorrendo-se os 

principais aspectos dessas estruturas. 

 

Os aspectos observados estão organizados, na medida do possível, de acordo com o 

fluxo de componentes esquematizados na Figura 4.1. Buscou-se obter informações em 

campo que caracterizassem, no mínimo, um aspecto de cada um desses componentes. 

 

5.1 Dados básicos de projeto 

Em geral, os equipamentos de transporte de minério e estéril são compostos por 

caminhões fora de estrada e/ou caminhões rodoviários traçados, podendo haver frotas 

mistas. A determinação e o dimensionamento da frota dependem de diversos fatores, 

tais como volume de material movimentado, dimensões dos equipamentos de 

carregamento, aproveitamento de frota do modus operandi de gestões feitas por 

empresas controladoras anteriores e limitações devidas a interações com populações 

vizinhas. Algumas minas próximas e pertencentes ao mesmo complexo minerador 

compartilham a mesma frota de caminhões, operando em conjunto e sendo controladas 

por um único sistema de despacho. É comum, nesses casos, o centro de manutenção dos 

equipamentos estar instalado em uma das minas. Em alguns locais, caminhões 

rodoviários são usados apenas como apoio. 
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A vida útil dos acessos varia em função do sequenciamento de lavra projetado pelas 

equipes de planejamento. Os acessos de curto prazo duram até quatro meses (rampas 

internas à cava), seguidos por acessos de até dois anos em vias de duração média. Os 

acessos classificados como permanentes podem durar mais de 10 anos. 

 

5.2 Projeto geométrico 

As especificações geométricas das vias variam em função dos tipos de equipamentos de 

transporte. A largura média das estradas é 27 m para caminhões fora de estrada e 14 m 

para caminhões rodoviários, com caimentos transversais de até 5% para direcionamento 

do fluxo de água. A inclinação média das rampas é 7% e 13%, para os dois tipos de 

caminhões, respectivamente. 

 

Em algumas minas existem leiras internas de proteção para diferenciar mão e contramão 

(Figura 5.1), assim como externas, localizadas nas laterais das estradas (Figura 5.2). Em 

outras, leiras são usadas para separar o tráfego de veículos leves do transporte realizado 

pelos veículos de carga (Figura 5.3). A altura das leiras é, em geral, igual a 2/3 do 

tamanho do pneu do maior equipamento que trafega na via (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.1: Leiras de proteção centrais. 
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Figura 5.2: Leiras de proteção laterais construídas em minério e estéril. 

 

 

 

Figura 5.3: Leiras de separação entre acessos de equipamentos pesados e leves. 
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Figura 5.4: Leira trapezoidal com dimensões adequadas. 

 

A velocidade máxima descrita no manual dos equipamentos e as limitações de 

segurança determinadas pelas minas são respeitadas. No geral, a velocidade média é  

32 km/h e 20 km/h para caminhões fora de estrada e rodoviários, respectivamente. 

 

A distância média de transporte (DMT) das frentes de lavra às instalações de tratamento 

de minério e às pilhas de estéril é, em média, 3,5 km, com alguns relatos de distâncias 

atingindo até 9 km, no segundo caso. 

 

Em algumas minas existem saídas de emergências ao longo das vias, cuja finalidade é 

evitar acidentes causados por falhas no sistema de frenagem dos equipamentos 

(Figura 5.5). 
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Figura 5.5: Saída de emergência. 

 

Certas especificações de traçado geométrico tais como raio de curvatura, superlargura e 

superelevação, são definidas de acordo com a velocidade de tráfego, as diretrizes 

determinadas nos manuais dos equipamentos e a experiência prática das equipes de 

infraestrutura e topografia. Em algumas seções típicas das estradas é possível perceber 

uma suave superelevação e o abaulamento das pistas para o adequado direcionamento 

da água (Figura 5.6). 

 

 

Figura 5.6: Superelevação. 
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5.3 Projeto estrutural 

Materiais de construção in situ 

A escolha de materiais para as camadas estruturais do pavimento (base e sub-base) é 

pautada pelo uso de materiais disponíveis nas próprias minas, resultantes de 

decapeamento e da lavra de minérios. Gnaisses (Figura 5.7) e xistos (Figura 5.8) são 

exemplos de materiais utilizados na formação de camadas de base e sub-base. Por 

fornecerem melhor resultado na compactação, os gnaisses são usados preferencialmente 

aos xistos. Eventualmente, usam-se quartzitos alterados e lateritas. 

 

 

Figura 5.7: Materiais de construção: gnaisse usado como base e sub-base. 
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Figura 5.8: Materiais de construção: xisto usado como base e sub-base. 

 

Boas práticas 

Medina e Mota (2005) reforçam a prática de se britar e separar em frações os materiais a 

serem usados na construção das camadas do pavimento. Registrou-se a existência de 

uma instalação de britagem utilizada para esse fim (Figura 5.9). A unidade, desativada 

na data da visita, destinava-se, anteriormente, à cominuição de material para ser usado 

como revestimento da estrada. 

 

 

Figura 5.9: Instalação de britagem de material para revestimento. 
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Em substituição à britagem, foi verificado o uso de perfuratriz na cominuição dos 

matacões de estéril (gnaisse e xisto) para a construção da base e sub-base. Esta solução 

foi considerada eficiente e ágil pela equipe de profissionais da mina, segundo os quais 

se eliminou a necessidade do uso constante do britador. 

 

Padrões de projeção 

Não há um único padrão de projeção da estrutura dos pavimentos, que é definida 

conforme variáveis, tais como: tipo de piso original, tempo de duração, objetivo do uso 

do acesso. O projeto de pavimento é empiricamente delineado nas minas como um 

sistema de duas ou três camadas (revestimento, base e sub-base) para estradas com vida 

útil considerável e nos casos em que não exista material muito competente no subleito. 

Caso contrário, projeta-se quase sempre apenas uma camada única de revestimento, 

sobre materiais in situ com boa capacidade de suporte. 

 

5.4 Projeto funcional 

Para o revestimento também são utilizados materiais disponíveis na área dos 

empreendimentos, considerando-se fatores como compactação de camadas, 

minimização de geração de poeira e menor abrasividade. 

 

Alguns dos materiais usados para revestimento são: canga com alumina e fósforo altos 

(Figura 5.10), rocha máfica sã (Figura 5.11), jaspilito (Figura 5.12) e a própria hematita 

(hematita mole pulverulenta friável), quando as pistas são formadas em acessos internos 

ou quando o seu uso torna-se necessário para diminuir a abrasividade. Comparando-se 

os três primeiros tipos de material, a canga se mostra mais apropriada para ser usada 

como revestimento, pois fornece melhor sustentação e compactação, além de ser menos 

abrasiva do que os outros dois. 

 

 

 

 



114 

 

 

 

Figura 5.10: Materiais de revestimento: canga com alumínio e fósforo altos. 

 

 

 

Figura 5.11: Materiais de revestimento: rocha máfica sã. 
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Figura 5.12: Materiais de revestimento: jaspilito. 

 

Os solos lateríticos são amplamente utilizados em estradas mineiras, principalmente 

como materiais de revestimento. Foram verificadas várias ocorrências de solos 

lateríticos na forma de argila ferruginosa vermelha branda. Esse material possui baixa 

capacidade de suporte. 

 

A Figura 5.13 mostra uma carregadeira operando em praça sobre argila ferruginosa. 

Carregadeiras e escavadeiras de grande porte, por serem muito robustas e 

permanecerem longos períodos nas mesmas frentes de lavra, exigem tratamento 

diferenciado no piso das praças de operação sobre materiais pouco competentes como 

esse. A construção de praças de operação nessas condições se dá pela abertura de 

trincheiras, basculamento de uma camada de 1,5 m de espessura de revestimento e 

espalhamento por trator de pneus. 
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Figura 5.13: Carregadeira sobre argila ferruginosa pouco competente. 

 

A espessura do revestimento varia de 0,20 m a 0,80 m, sendo este último valor aplicado 

quando se tem uma camada única de pavimento. Acessos separados para veículos leves 

são revestidos com 0,20 m a 0,30 m de material. 

 

Rejeitos de jigagem (Figura 5.14) são utilizados como revestimento, sendo formadas 

camadas que variam entre 0,40 m e 0,50 m. O rejeito é um material poroso com 

características drenantes, sendo ideal para uso como revestimento. Existem locais 

próprios que esse material fique estocado para esta utilização específica. No período 

chuvoso, por se tratar de um material de granulometria grosseira, é substituído por 

itabirito compacto. 
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Figura 5.14: Rejeito de jigagem. 

 

Quando não há disponibilidade de canga, os principais acessos de longa duração podem 

ser revestidos com uma camada de 1,0 m a 1,5 m de espessura de blocos grandes 

(aproximadamente 0,50 m de diâmetro) de itabirito hidratado (Figura 5.15). Essa 

dimensão dos blocos respeita o tamanho máximo da partícula, que deve ser 0,67 vezes a 

espessura da camada. Esse é um material típico para recobrimento da praça de operação 

de escavadeiras robustas. Apesar de sua característica drenante, há a tendência de 

geração de muita poeira, tornando-se inevitável a necessidade de umidificar os acessos 

frequentemente. Quando o material encontrado in situ é carbonático ou filítico é 

necessário removê-lo. 
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Figura 5.15: Itabirito hidratado. 

 

5.5 Projeto de drenagem 

Com o intuito de evitar-se saturação das pistas, formação de poças d’água e processos 

erosivos, são executados direcionamentos transversais de drenagem em muitos acessos, 

ora com pista abaulada (caimento central), ora com caimento preferencial para um lado. 

Longitudinalmente às pistas, canaletas laterais formadas no encontro do próprio 

pavimento com as leiras ou taludes de corte recolhem as águas da pista e as deságuam 

em saídas laterais sem ou com enrocamento (Figura 5.16) de espaçamento variável, 

dependendo da declividade. Tais saídas provocam diminuição da energia no fluxo da 

água, prevenindo erosões na estrada e nos taludes subjacentes. 
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Figura 5.16: Saída d’água enrocada. 

 

Existem acessos em algumas minas com saídas para que a água seja direcionada para 

áreas de descarga que terminam em pequenas bacias. Tais bacias promovem retenção de 

água para decantação dos finos carreados, evitando-se o assoreamento de cursos d’água 

(Figura 5.17 e Figura 5.18). 

 

 

Figura 5.17: Saída nas laterais das vias direcionando a drenagem. 
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Figura 5.18: Aspecto construtivo da drenagem nas saídas laterais. 

 

Proteções de saídas laterais são vistas em algumas minas, assim como sistemas de poços 

e galerias subterrâneas para drenagem de água superficial, que é reaproveitada na usina 

junto com a água de rebaixamento de lençol freático. 

 

Há a presença de sumps (Figura 5.19) independentes localizados em diferentes níveis 

para facilitar a drenagem da água. Os sumps contêm cal que promove a decantação de 

material fino, viabilizando o bombeamento de água limpa. 

 

 

Figura 5.19: Sump para drenagem da água. 



121 

Existem projetos de drenagem da cava, verificados em campo por bermas estreitas de  

10 m de largura, construídas exclusivamente com a finalidade de direcionar a o fluxo de 

água da mina (Figura 5.20). Tais bermas possuem caimentos transversal e longitudinal 

de 5% e 2%, respectivamente. Há limpeza do fundo da cava, caracterizada como “outras 

movimentações” sendo que grande parte do material recuperado é reaproveitado no 

processo produtivo. 

 

 

Figura 5.20: Bermas para direcionamento de drenagem. 

 

Os planos de drenagem são normalmente executados preliminarmente ao período 

chuvoso pelas áreas de planejamento de lavra e operação de mina em conjunto com 

equipes de geotecnia. Em várias minas a água é drenada para o fundo da cava e 

bombeada através de poços. A água bombeada é destinada ao abastecimento de 

caminhões pipa, plantas de beneficiamento, companhias de fornecimento de água e 

abastecimento de condomínios. O excesso de água proveniente dos poços é direcionado 

para córregos. 

 

Atenção especial deve ser dada aos elementos de drenagem nas frentes de lavra, 

especialmente nas praças de carregamento, pois é importante que estas áreas produtivas 

estejam sempre em boas condições de operação. 
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5.6 Gerenciamento da manutenção 

Inclui o programa de manutenção de estradas, que é proposto na Figura 4.1 como parte 

integrante do ciclo construção/manutenção/readequação. 

 

Procedimentos operacionais como nivelamento, escarificação da superfície, reposição e 

substituição de material de revestimento, correção pontual de borrachudos por 

obturação (correção da região afetada com nova camada de material competente) e 

umidificação das pistas, são práticas comuns de manutenção nas minas pesquisadas. O 

objetivo primordial dessas tarefas é melhorar a trafegabilidade dos equipamentos em 

termos de condições de rolamento e aderência. 

 

A limpeza e a regularização das estradas através do uso de motoniveladora são relatadas 

como atividades de frequência diária, operando-se em trechos identificados pelas 

equipes de manutenção e também através de informações repassadas pelos motoristas 

dos caminhões via despacho. 

 

A reposição de material de revestimento é feita conforme necessário, a fim de evitar-se 

a remoção excessiva de material do pavimento, o que poderia provocar o alcance das 

camadas inferiores. A substituição de material do revestimento tem caráter preventivo e 

resume-se à colocação de material mais granular na época de estiagem para evitar 

geração excessiva de pó, e material mais argiloso na época de chuva para evitar 

carreamento das partículas que compõem o revestimento. 

 

Programas de inspeção e conservação de acessos para aumentar a vida útil de pneus de 

caminhões fora de estrada são conduzidos através de vistorias em campo feitas nos 

acessos de interesse. São constituídos por informes semanais de inspeção de pistas 

contendo o setor analisado, a situação atual e comentários. 

 

Testes com dispositivos eletrônicos para controle de pressão e temperatura dos pneus 

estavam sendo conduzidos no período das inspeções em campo. 
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Os principais equipamentos de infraestrutura encontrados nas minas visitadas são 

motoniveladoras, pás carregadeiras, tratores de pneu e de esteira e retro escavadeiras. 

Eles são utilizados na construção e manutenção dos acessos e de elementos de 

drenagem superficial, apoio nas praças das escavadeiras, serviços de compactação, 

retirada de materiais das bordas das estradas, construção de leiras e execução de camada 

de revestimento. 

 

5.7 Modelo de emissão de particulados 

Em relação ao controle de particulados em suspensão, provenientes da movimentação 

de equipamentos nas vias, alguns empreendimentos contam com instrumentos de 

monitoramento da qualidade do ar, localizados em pontos estratégicos das minas e nas 

localidades próximas. 

 

Em todas as minas visitadas existem sistemas de aspersão, para auxiliar na redução da 

quantidade de partículas em suspensão no ar. A aspersão pode ser feita por caminhão 

pipa rodoviário (Figura 5.21), caminhão fora de estrada adaptado (Figura 5.22) ou 

através de aspersores fixos (Figura 5.23). A aspersão fixa, quando existente, varia desde 

sistemas simplificados com acionamento e controle manuais, até sistemas de 

acionamento remoto de tecnologia moderna, controlado via salas de despacho. 

Normalmente ela é instalada nas vias principais de acesso às minas e nos acessos 

internos com grande movimentação de equipamentos. O controle de pó é naturalmente 

mais intenso nos meses de estiagem. A água utilizada na aspersão fixa é normalmente 

captada em barragens próximas e nas usinas de beneficiamento dos empreendimentos. 
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Figura 5.21: Caminhão pipa convencional. 

 

 

 

Figura 5.22: Caminhão fora de estrada adaptado para uso como caminhão pipa. 
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Figura 5.23: Aspersão fixa ao longo da extensão de uma estrada de acesso principal às minas. 

 

Quando existente, o sistema de aspersão fixo combinado com a aspersão feita por 

caminhões é extremamente produtivo para o controle de emissão de particulados em 

suspensão. 

 

5.8 Modelo de Desempenho Paliativo 

Taludes localizados próximos a comunidades locais vizinhas são espraiados por 

caminhões adaptados com solução à base de polímeros para criar uma película selante 

que evita a geração de poeira e consequentes impactos ambientais na qualidade do ar 

(Figura 5.24). 
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Figura 5.24: Aspersão de solução nos taludes. 

 

5.9 Métodos Construtivos 

Em geral, os acessos são construídos em terrenos competentes (subleitos constituídos 

por hematitas e itabiritos), com nível d’água subterrânea profundo ou rebaixado por 

bombeamento. A boa capacidade de suporte é característica em rampas de cavas 

profundas, onde é comum a existência de rocha compacta, também presente nos 

terrenos naturais firmes dos acessos a plantas e pilhas de estéril. 

 

A espessura das camadas que compõem os pavimentos é muito variável, de 1 a 5 m para 

a base, com valores médios de 2,5 m, dependendo do material in situ existente no 

subleito. Camadas de canga, largamente utilizadas como materiais de revestimento são, 

por vezes, utilizadas como material de base, em espessuras de até 1,20 m. 

 

Normalmente, a construção dos pavimentos é feita pela abertura do terreno, seguida de 

raspagem, disposição de material de revestimento por caminhões, espalhamento por 

tratores e acabamento final por motoniveladora. Em geral, a compactação das vias é 

feita pelo próprio tráfego de tratores, escavadeiras, carregadeiras e principalmente 

caminhões, durante o ciclo de operação da mina. Apesar de ser mais apropriado para a 

compactação do que os caminhões, visto que dentre outras vantagens promove 
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densificação mais uniforme das camadas, o rolo compactador não é usualmente 

utilizado, tendo sido constatado em apenas duas minas. 

 

5.10 Readequação das Camadas 

Não foram detectadas medidas de readequação de camadas construídas. Os serviços 

verificados eram voltados para a manutenção dos acessos. 

 

Os tipos de defeitos encontrados em estradas de mina são fatores direcionadores para 

avaliação da readequação de camadas. Para tanto, deve ser conduzida a qualificação e 

quantificação do grau de severidade dos defeitos dos acessos. 

 

Apesar de não fazer parte do escopo desse trabalho a avaliação crítica das práticas da 

empresa voltadas à sistemática de suas estradas, foram apontados alguns defeitos 

verificados nas visitas às minas, conforme Figura 5.25. Eles são de natureza 

basicamente funcional e estrutural. 
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Figura 5.25: Defeitos comuns em estradas de mina: 

a) buracos, b) poeira excessiva, c) material solto d) “borrachudo”, e) seção transversal inadequada 

e f) afundamento de trilhas de rodas. 

 

Os itens programação de manutenção das estradas e modificações no material de 

revestimento foram tratados em gerenciamento da manutenção e projeto 

funcional/readequação das camadas, respectivamente. 

a b 

c d 

e f 
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5.11 Avaliação geral 

A compilação dos dados levantados nesse capítulo caracteriza de forma abrangente as 

diversas fases do sistema integrado de estradas de mina. Concluída essa etapa, é 

perceptível que a aplicação de técnicas e conceitos da engenharia de pavimentos nos 

itens que compõem essas fases, não ocorre em estágios de mesmo grau de 

desenvolvimento. Enquanto técnicas de projeto geométrico, por exemplo, estão bem 

delimitadas e aplicadas, outras voltadas ao projeto estrutural são pouco exploradas em 

relação ao grande potencial de melhorias operacionais que poderiam trazer. 

 

Desta forma, torna-se clara, dentre outras, a necessidade de maior conhecimento das 

propriedades relacionadas ao projeto estrutural de dimensionamento de pavimento 

mineiros. É também premente a adoção de métodos menos empíricos e mais voltados à 

aplicação de conceitos teóricos da mecânica dos pavimentos. Eles devem ser calcados 

em estudos específicos, que incluam a caracterização dos dados das estradas da 

mina/área em estudo. Acredita-se que, dessa forma, seja possível a prática de uma 

engenharia mais refinada e condizente com a importância que as estradas têm no 

processo produtivo. 

 

No Capítulo 6 faz-se um aprofundamento do estudo do projeto estrutural de uma estrada 

de mina, buscando-se contribuir para uma maior compreensão e difusão deste elemento 

de projeto pouco empregado em mineração no nosso país. 

 



 

Capítulo 6 - DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO 

Após a apresentação das metodologias utilizadas, dos materiais de construção 

disponíveis e caracterizados e da programação proposta para o estudo do 

dimensionamento indicados no Capítulo 4, além do diagnóstico do cenário de estradas 

feito no Capítulo 5, são apresentados neste capítulo os resultados obtidos e os 

comentários pertinentes dos diversos dimensionamentos de uma estrada típica da 

explotação de minério de ferro no Brasil. 

 

6.1 Premissas sobre materiais e suas propriedades 

Como apresentado no Capítulo 4, os materiais usados no dimensionamento das camadas 

do pavimento foram selecionados a partir de solos e rochas tipicamente encontrados na 

explotação de minas de ferro e/ou produtos resultantes do processamento mineral desses 

materiais no Brasil. A Tabela 6.1 reapresenta os materiais e suas propriedades que são 

consideradas no dimensionamento de pavimento proposto neste trabalho. 

 
Tabela 6.1: Propriedades dos materiais. 

Material Utilização no dimensionamento CBR (%) E (MPa) 

Rejeito de jigue Revestimento 34 150 

Itabirito compacto Base 80 200 

Canga laterítica Sub-base 26 120 

Solo argiloso Subleito 3 (estimado) 65 

 

 

Os CBRs do revestimento, base e sub-base foram obtidos em laboratório, pelo ensaio 

Índice de Suporte California – NBR 9895/87, ou no campo, via utilização do 

equipamento DCP. Para o subleito in situ foi considerado solo argiloso com CBR 

próximo de 3%. A Tabela 6.1 inclui também os valores típicos médios dos módulos de 

elasticidade dos materiais (E), sugeridos por Thompson e Visser (1999). O coeficiente 

de Poisson (   foi considerado 0,35 para todos os materiais. 
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6.2 Dimensionamento segundo os métodos CBR e DNER 

A primeira análise conjunta realizada diz respeito ao dimensionamento feito pelos 

métodos CBR (carga de roda) e DNER. A Tabela 6.2 traz um comparativo dos 

resultados obtidos pelas duas metodologias. No Apêndice II e no Apêndice III são 

detalhados os passos para os dimensionamentos CBR e do DNER, respectivamente.  

 
Tabela 6.2: Comparativo entre os dimensionamentos estruturais CBR e DNER. 

Método Revestimento (m) Base (m) Sub-base (m) 
Espessura total da 

camada (m) 

CBR 0,20 0,25 1,51 1,96 

DNER 0,13 0,63 1,21 1,97 

 

A espessura total de cobertura obtida pelos dois métodos é praticamente a mesma. A 

maior diferença entre camadas ocorre na base, em que o dimensionamento pelo método 

do DNER determinou uma espessura duas vezes e meia maior que a prevista pelo 

método CBR. 

 

Estudos sensitivos mostraram que a espessura total do pavimento dimensionado pelo 

método CBR é muito afetada pelo CBR do subleito para valores de até 15%, 

aproximadamente. No exemplo, adotou-se CBR de 3% conforme indicado na  

Tabela 6.1, mas se esse valor fosse aumentado de 1 ponto percentual (4%), a espessura 

total das camadas dimensionadas acima deste seria reduzida de 1,96 m para 1,66 m.  

Vê-se que quanto menor a capacidade de suporte do subleito, maior será a espessura 

necessária do pavimento acima dele, de forma a reduzir sobre o mesmo as deformações 

resultantes da carga de roda aplicada em superfície. Daí a importância da determinação, 

via ensaios laboratoriais, do valor o mais exato possível do CBR das camadas a serem 

dimensionadas e em especial do subleito in situ. 

 

O método CBR não leva em consideração as propriedades do revestimento, visto que a 

sua espessura é calculada pela distância entre o topo da camada de base e a superfície do 

pavimento dimensionado. Por isso não foi dada importância às suas características e não 

foram feitos comentários a seu respeito. 
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Benevides (2000) apropriadamente salienta que o método do DNER não privilegia 

camadas de sub-base com CBR superior a 20% (que é o caso do exemplo de 

dimensionamento). Ainda que o CBR da sub-base seja maior do que esse valor, a 

espessura do pavimento necessária para protegê-la é calculada como se o valor máximo 

de CBR da sub-base fosse 20%. A espessura da sub-base poderia ser inferior, caso o 

método levasse em conta o CBR efetivo. Lembra-se que seria importante checar o 

desempenho estrutural dessa alteração em termos de deformações admissíveis. Ainda 

assim, vale ressaltar que, partindo-se do princípio que materiais menos nobres são 

usados nas camadas inferiores, a redução da espessura da base contra o aumento da 

espessura da sub-base traria uma diminuição no custo, pela necessidade de utilização de 

menor quantidade de material nobre. 

 

6.3 Análise comparativa de deformações e deflexões 

Os dimensionamentos feitos pelos métodos CBR e DNER foram avaliados quanto às 

deformações e deflexões utilizando-se o programa ELSYM5 e os resultados para duas 

seções verticais são mostrados na Figura 6.1 e Figura 6.2. Observa-se que nas duas 

figuras a linha em vermelho representa a bacia de deflexão na superfície do pavimento. 

 

 

Figura 6.1: Dimensionamento CBR (carga de roda). 
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Figura 6.2: Dimensionamento DNER original. 

 

A localização dos pontos destacados na Figura 6.1 foi mostrada na Figura 4.26. Ela é 

novamente apresentada (Figura 6.3), incluindo-se os pontos avaliados em profundidade, 

localizados nos contatos entre as camadas do pavimento. 
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Figura 6.3: Pontos de análise de deformações e deflexões em superfície e profundidade. 

 

Em ambos os dimensionamentos, a deformação vertical máxima ocorre sobre cada 

pneu, na maior parte dos pontos estudados nas camadas. Já no contato entre a sub-base e 

o subleito a deformação vertical máxima ocorre entre dois pneus adjacentes. Esta 

mudança ocorre, como se explicará em detalhes adiante, devido à superposição dos 

bulbos de tensões dos dois pneus. 

 

Nas comparações entre os dimensionamentos que serão apresentados em seguida, a 

deformação vertical foi representada pelo seu valor máximo, ou seja, foi feita a 

composição da curva pela fusão dos valores máximos, ora registrados sobre o pneu, ora 

entre dois pneus adjacentes. Dessa forma, o eixo de deformação vertical representa os 

valores máximos resultantes em cada ponto analisado. 

 

Ponto  Distância 

       (m) 

 
1  0,00 

2 (sobre o pneu) 0,66 

3 (entre pneus) 1,32 

4 (sobre o pneu) 1,98 

5 (semi eixo) 3,80 

 

 

Revestimento 
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Subleito 
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                topo do subleito 

 

 

 variável 

Pressão de inflação dos pneus:  

 

0,69 MPa (100 psi) 

 

 

Carregamento máximo por pneu:  

 

64.265 kg 
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A Figura 6.4 permite a comparação das análises de deformações e deflexões máximas 

segundo os métodos CBR e DNER, avaliados pelo programa ELSYM5. Percebe-se que 

a deflexão vertical máxima ocorre sob o eixo de cada pneu e tem valores próximos de 

acordo com os dois dimensionamentos. Para as deformações, no entanto, as diferenças 

são bastante expressivas quando se comparam os dois métodos. No caso do CBR, boa 

parte do pavimento apresenta deformações verticais superiores a 2000 , que segundo 

estudos de Thompson e Visser (1999) estariam associados a um comportamento 

estrutural inadequado, ao passo que apenas uma pequena espessura da sub-base 

encontra-se nessa situação para o caso do DNER. Já os efeitos no subleito são 

semelhantes, o que já era de se esperar, devido à espessura total de cobertura 

equivalente para os dois casos. 

 

 

Figura 6.4: Comparativo entre os dimensionamentos estruturais CBR e DNER. 

 

A análise comparativa das deformações calculadas pelos dois métodos deixa claro que o 

dimensionamento pelo método DNER pode resultar num projeto mais adequado de 

pavimento. Assim, o restante das análises foi direcionado para o estudo de variações 

sobre a seção obtida por esse método, referida no texto como DNER original. 
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6.4 Otimização da seção dimensionada pelo método DNER 

Com a finalidade de provocar a diminuição da espessura total do pavimento e ao mesmo 

tempo respeitar o limite de deformação das camadas em 2000  foram feitos estudos 

variando-se dados. A Tabela 6.3 mostra seis alterações na espessura das camadas de 

base e/ou sub-base, que levaram ao resultado otimizado C6. 

 

Tabela 6.3: Dimensionamentos comparados com o caso base do DNER. 

Caso 

Espessura da camada (m) Requisitos de otimização 

Revestimento  Base  Sub-base  Total  

Redução de 

espessura em 

relação ao caso 

original 

Respeito ao 

limite de 

deformação 

DNER original 0,13 0,63 1,21 1,97 -  
C1 0,13 0,73 1,11 1,97   
C2 0,13 0,73 0,64 1,50   
C3 0,13 0,73 0,14 1,00   
C4 0,13 0,73 0,34 1,20   
C5 0,13 0,73 0,44 1,30   

C6 0,13 0,73 0,54 1,40   

 

Percebe-se que tanto C2 quanto C6 atendem aos dois requisitos de otimização. 

Considerou-se C6 como o mais apropriado, por resultar numa espessura total inferior à 

de C2. A espessura total do pavimento foi reduzida de 1,97 m no caso original para  

1,40 m no caso otimizado C6. 

 

A Figura 6.5 mostra o comparativo entre o dimensionamento original DNER e os casos 

C2 e C6. Os gráficos dos dimensionamentos C1, C2, C3, C4, C5 e C6 são apresentados 

no Apêndice IV. 
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Figura 6.5: Comparativo entre o caso original, C2 e C6. 

 

6.5 Análise de deformações e deflexões de C6 

A Figura 6.6 mostra as deformações no topo das camadas em função do afastamento 

horizontal. As deformações verticais são maiores nas camadas de sub-base e subleito, 

atingindo valores máximos próximos ao limite aceitável de 2000 µε. A deformação 

máxima do subleito ocorre entre os pneus.  
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Figura 6.6: Deformações verticais em C6. 

 

A Tabela 6.4 contém um comparativo entre os dados de carregamento de um caminhão 

fora de estrada, utilizados para o estudo mecanístico-empírico de avaliação do 

dimensionamento pelo método do DNER e os dados correspondentes para um caminhão 

rodoviário padrão para o qual o método foi desenvolvido. Ela também contém a 

deflexão nos pontos de avaliação do topo do subleito (afastamento horizontal – pontos 1 

a 5 da Figura 4.26), considerando-se os carregamentos dos dois tipos de caminhão, para 

o caso C6. 

 

Tabela 6.4: Caso C6: comparativo entre deflexões do pavimento: CFE e caminhão rodoviário. 

Caminhão 

Eixo 

traseiro 

Carga 

por eixo 

(kN) 

Pressão de 

inflação (psi) 

Deflexão (mm) 

Ponto 1 

(0,0) 

Ponto 2 

(0,66) 

Ponto 3 

(1,32) 

Ponto 4 

(1,98) 

Ponto 5 

(3,80) 

Fora de estrada 

(CAT 793 D) 

Simples 

roda dupla 
2520 100 3,73 4,47 4,72 4,47 2,37 

Rodoviário 

padrão (8,2 tf) 

Simples 

roda dupla 
80 80 0,12 0,15 0,15 0,15 0,08 

         

Razão entre deflexões: CFE e caminhão rodoviário 30,81 29,46 30,52 29,46 31,35 
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A deflexão média devida à carga imposta pelo CFE é 30 vezes maior do que aquela 

imposta pelo caminhão rodoviário. A diferença entre as deflexões é representada na 

Figura 6.7. Nota-se que apesar da grande diferença entre as deflexões é mantida uma 

proporção entre os valores. 

 

 

Figura 6.7: Caso C6: comparativo entre deflexão devida a CFE e caminhão rodoviário. 

 

A Figura 6.8 apresenta as curvas de deflexão de C6 no topo das camadas dimensionadas 

em relação ao afastamento horizontal. 
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Figura 6.8: Deflexões em C6. 

 

Nas camadas de revestimento e base as deflexões máximas ocorrem nos pontos de 

carregamento, enquanto na sub-base e no subleito os valores máximos estão localizados 

entre pneus. 

 

A Figura 6.9 mostra isolinhas de deformação (µε) em valores absolutos de C6 

interpoladas pelo programa Surfer®. 
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Figura 6.9: Curvas de isodeformação de C6. 

 

As isolinhas de deformação de C6 mostram a influência da superposição dos bulbos de 

tensão gerados por mais de um pneu ao longo do eixo do caminhão, efeito estudado por 

Kumar (2000). A partir de certa profundidade, a deformação localizada na abscissa 

entre pneus adjacentes supera a verificada nas abscissas sob os pneus, sendo isto 

especificamente notado no contato entre as camadas de sub-base e subleito. A curva de 

deformação 2025 µε na Figura 6.9 indica tal efeito. 

 

A Figura 6.10 representa a superfície interpolada de C6, deslocada após a aplicação da 

carga. Mais uma vez, percebe-se o maior efeito da carga aplicada sobre o eixo de dois 

pneus adjacentes. 
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Figura 6.10: Superfície de deflexão de C6. 

 

6.5 Estudos sensitivos 

Os efeitos do uso de materiais alternativos ou variações construtivas (técnicas ou 

qualidades diferentes) podem ser avaliados por meio de mudanças nos parâmetros 

constitutivos dos materiais do pavimento. Nos casos C7 e C8 foram feitas alterações nos 

valores dos módulos de elasticidade E da sub-base e base de C6, respectivamente, sem 

alteração na espessura das camadas. Em C7 o valor de E da canga laterítica da sub-base 

de C6 foi alterado de 120 MPa para 150 MPa, sendo este o valor médio entre todas as 

leituras obtidas por Saraiva (2006) (seções 01 a 06 da primeira parte da Figura 2.16), 

através de ensaios de ressonância em amostra semelhante de argila. Em C8 o valor de E 

do itabirito da base de C6 foi alterado de 200 MPa para 364 MPa, sendo esse valor 

assumido a partir de Saraiva (2006), através de ensaios de ressonância em amostra 

semelhante de cascalho de itabirito. Nesse caso, considerou-se o valor médio entre as 

leituras obtidas apenas no trecho em que esse material foi utilizado sem mistura com 

outros materiais (seção 01 da segunda parte da Figura 2.16). A Figura 6.11 mostra os 

resultados dessas modificações, com uma redução expressiva das deformações de C6. 
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Este efeito poderia ser explorado visando-se maior otimização da seção, que seria dada 

com a redução da espessura total do pavimento. 

 

 

Figura 6.11: Comparativo entre C6, C7 e C8. 

 

Considerando-se a projeção e construção de estradas sobre terrenos mais competentes, 

foram realizadas mais duas simulações. O valor de E do subleito de C6 foi alterado de 

65 MPa para 120 MPa (materiais com CBR entre 10% e 14%) e 135 MPa (CBR acima 

de 25%), casos C9 e C10, respectivamente (Figura 6.12). As alterações efetuadas 

provocaram redução acentuada no valor das deformações do subleito, o que também 

poderia ser aproveitado numa otimização da seção. O comparativo da Figura 6.12 

mostra ainda como terrenos mais competentes têm efeito considerável na redução das 

deflexões geradas. 
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Figura 6.12: Comparativo entre C6, C9 e C10. 

 

Os gráficos dos dimensionamentos C7, C8, C9 e C10 são apresentados no Apêndice V. 
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Capítulo 7 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA  

PESQUISAS FUTURAS 

7.1 Conclusões 

O diagnóstico do cenário de estradas de mina foi muito abrangente, não se atendo 

apenas aos parâmetros relativos ao dimensionamento estrutural. Esse alcance foi muito 

importante para melhor compreender a situação atual das estradas em minas brasileiras 

de ferro a céu aberto. O estudo mostrou que com o aprofundamento no projeto estrutural 

das estradas de mina haveria um ganho considerável para a indústria de mineração. 

 

A caracterização física das propriedades básicas dos materiais coletados nas visitas em 

campo também foi extremamente importante para subsidiar os estudos de 

dimensionamento subsequentes, traduzindo-os de forma mais próxima à realidade. 

 

O estudo de dimensionamento explorou as possibilidades de um projeto estrutural de 

pavimento em estradas de mina, examinando duas propostas com base no ensaio CBR. 

A aplicação do método da carga de roda em um estudo de dimensionamento de estradas 

mineira foi imediata, sem que houvesse necessidade de se fazer adaptações do método 

que o tornassem viável a essa aplicação. Em relação ao método do DNER, houve uma 

série de desafios voltados à demanda de conformação de parâmetros, a priori 

característicos de estradas rodoviárias, para o caso de estradas de mina. Ainda que tenha 

sido necessário extrapolar a curva do fator de equivalência de operação devido às altas 

aplicações de carga, considera-se que a aplicação do método é válida, como forma de 

melhor conhecimento da ferramenta e possibilidade de mapeamento detalhado das 

restrições impostas por ele quando aplicado em estradas mineiras. 

 

Apesar de os dimensionamentos feitos pelos métodos CBR e DNER fornecerem 

praticamente a mesma espessura total, a análise mecanística demonstrou que o método 

DNER produz pavimentos mais bem dimensionados por apresentar valores de 
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deformação das camadas individualmente menores que os do CBR, e quase sempre 

dentro do limite tolerável de 2000 µε. Os estudos mostraram também que a seção do 

DNER pôde ser otimizada com o apoio de um programa de análise de tensões e 

deformações como o ELSYM5, fazendo-se um uso mais racional dos recursos materiais 

e de serviços de construção (menores coberturas e, portanto, maior economia na 

implantação). Isso foi traduzido pelos resultados das deformações obtidas nas camadas 

no caso C6, em que foi possível reduzir a espessura total do pavimento estudado no 

caso original em quase 0,60 m, mantendo-se a deformação vertical máxima próxima do 

limite aceitável. De uma forma geral, ferramentas como o ELSYM5 podem ser muito 

úteis na avaliação de pavimentos dimensionados através de diversas metodologias. 

 

Outro fato que chama atenção nas análises é que a seção do pavimento é bastante 

influenciada pelas condições dos terrenos de implantação. Essas condições são 

refletidas pelas características dos solos, tais como sua constituição mineralógica, 

textura e plasticidade da fração fina. Influenciam também os fatores de estado do solo, 

tais como densidade e umidade. Além disso, o controle do teor de umidade na 

compactação é outro fator determinante das condições do solo, nomeadamente da sua 

deformabilidade. Essas especificidades, de maneira generalizada, foram avaliadas pelos 

métodos de dimensionamento, através da alteração do módulo de elasticidade feita em 

alguns casos, em que foi visível a redução significativa da deformação das camadas em 

que esses valores foram modificados. 

 

7.2 Sugestões e Recomendações 

Para viabilizar o dimensionamento de estradas mineiras de forma mais generalizada em 

nosso meio, sugere-se que seja ampliada a caracterização dos materiais potenciais para 

uso em pavimentos. Os métodos de dimensionamento requerem dados os mais exatos 

possíveis, sejam eles mais simples ou complexos (o que depende do método a ser 

utilizado) e traduzidos na forma de ensaios laboratoriais, medições de campo e 

inferências/projeções. Poder-se-ia criar um banco de dados próprio e específico, 
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representativo da mina ou área de interesse, contendo todas as informações necessárias 

ao dimensionamento e à avaliação estrutural dos pavimentos naquele local. 

 

Inclui-se nessa caracterização ensaios de compactação dos materiais de interesse com 

energia diferente da Proctor Normal, com a finalidade de verificar possíveis valores de 

CBR superiores aos encontrados. O estudo de uma energia de compactação mais 

adequada aos materiais em estudo permitiria melhor aproveitamento das características 

desses materiais usados no dimensionamento do pavimento. 

 

Apesar de o foco da dissertação ter sido no projeto estrutural, sugere-se atenção especial 

em relação à construção dos acessos. De nada adianta dimensionar um pavimento com 

os parâmetros de CBR, módulos de elasticidade, etc. dos materiais locais ensaiados no 

laboratório se as técnicas de construção forem precária. Recomenda-se que sejam 

estudados os efeitos da compactação realizada de forma adequada com o uso de rolos 

compactadores, em substituição àquela exercida pela pressão dos pneus quando do 

tráfego dos caminhões. A compactação por meio de caminhões é desuniforme, não 

controlada e não promove a cobertura completa do pavimento, podendo ocorrer 

deformações plásticas após a construção da estrada, numa fase em que isso não é mais 

permitido. Consequentemente, haverá a formação de panelas e borrachudos, que 

exigirão constantes manutenções de caráter paliativo. Em contrapartida, os efeitos de 

uma compactação adequada conferem ao solo aumento de seu peso específico e 

resistência ao cisalhamento, além da diminuição do índice de vazios, permeabilidade e 

compressibilidade. 

 

Como sugestão para pesquisa futura, recomenda-se também estabelecerem-se 

indicadores que definam a necessidade de estabelecimento e utilização dos diversos 

elementos de projeto, construção, manutenção e readequação, que devam ser atendidos 

para a concepção, implantação e manutenção das estradas, de acordo com o tempo de 

vida útil das mesmas. Estradas permanentes, cuja duração é próxima ou igual ao tempo 

de vida da mina, normalmente são acessos principais, sendo mais extensas e com o 

máximo tráfego de equipamentos de transporte. Estradas temporárias de vida curta são 

construídas como acessos provisórios entre bancadas. Por essas últimas trafegam os 
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equipamentos estritamente necessários à lavra de frentes, ao desenvolvimento de áreas 

da mina e aqueles voltados à manutenção das vias. As temporárias devem, portanto, ter 

tratamento diferenciado em relação às permanentes e isso deve estar refletido no projeto 

dessas estradas. Cada classe de estrada, por assim dizer, teria seus padrões em termos de 

dimensionamento do pavimento, requisitos de traçado, drenagem e métodos 

construtivos, entre outros. 
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Apêndice I 

Modelo de formulário utilizado na etapa de inventário dos dados:  

 

1. Data  

 

2. Complexo/ nome da mina 

 

3. Data início operação 

 

4. Vida útil prevista 

 

5. Minério  

   5.1 Principais litologias existentes na mina 

 

 

 

 

   5.2 Produção 

 

     5.2.1 ROM (total) 

 

     5.2.2.Produtos (total) 

 

6.Tipos de estéril e  

  movimentação anual 

 

   6.1 Tipo de escavação (tipo de desmonte, equipamentos) 

 

 

 



 

 

   6.2 Espessura 

 

 

 

   6.3 Velocidade média 

 

 

 

7. Tipo de rejeito   Matriz arenosa 

     Matriz siltosa 

     Matriz argilosa 

     

8. Funcionários (especificação do cargo e quantidade)      

   8.1 Operação 

 

   

  

   8.2 Infraestrutura 

 

 

 

8.3 Manutenção do sistema viário (especificar origem: operação 

ou infraestrutura) 

    

 

      

 

     

 

 

 



 

 

9. Frota de transporte e manutenção do sistema viário (marcar a quantidade de 

equipamentos) 

 

       Minério             Estéril             Implantação/manutenção  

 Correia                   Correia                            Trator 

 Caminhão fora de estrada                 Caminhão fora de estrada                  Carregadeira 

 Caminhão simples                 Caminhão simples                     Caminhão 

 Caminhão articulado     Caminhão articulado                     Outros 

 Caminhão trucado 2 eixos      Caminhão trucado 2 eixos 

 Caminhão trucado 3 eixos                 Caminhão trucado 3 eixos 

 Outros      Outros 

 

10. Especificações do fabricante dos meios de transporte e manutenção 

 

 

 

 

11. Existe projeto de sistema viário? 

  Sim 

  Não 

 

Caso exista projeto, responder itens 11.1 a 11.7. 

Caso contrário, responder item 11.8. 

 

   11.1 Modelo estrutural 

 

 

   11.2 Carga por eixo 

 

 

   11.3 Pressão de pneus e pressão na área de contato 

 

 



 

 

   11.4 Tensão e deformação 

 

 

 

   11.5 Traçado geométrico em planta e perfil (raio de curva,  

   inclinação, distância mínima entre duas tangentes,    

   superelevação, superlargura e seção transversal típica) 

 

 

    

   11.6 O projeto de sistema viário está sendo executado ou   

   seguido? 

 

 

 

   11.7 Mudanças de projeto   

 

 

 

   11.8 Na falta de projeto, descrever como o sistema viário é  

   implementado. Descrever a sistemática de manutenção.   

   Descrever também como são feitos os acessos à planta   

   de beneficiamento e às pilhas. 

 

 

 

 

12. Há particulado em períodos secos? 

 

 

 

    



 

 

13. Há interrupções de transporte no período de chuvas?    

 

 

    

14. Existem experiências anteriores? (Práticas adotadas para otimizar o processo            

e/ou corrigir deficiências). Descrever os resultados obtidos. 

 

 

 

15. Existe projeto de drenagem? 

 

              Sim 

   Não 

   

   15.1 Caso exista: 

    15.1.1 Ele é seguido? 

       Sim 

       Não 

 

    15.1.2 O projeto de drenagem foi considerado no   

    projeto de sistema viário? 

 

 

 

 

      15.1.3 Qual foi a interferência gerada no projeto de  

    sistema viário? 

 

 

 

   



 

 

   15.2 Descrever como o projeto de drenagem é    

   implementado/executado e a sistemática de manutenção   

 

 

    

16. Relatórios de ocorrência em sistema viário 

 

 

 

17. Distâncias médias de transporte 

 

   17.1 Mina (ponto central) a pilhas de estéril 

 

             

    

   

   17.2 Mina (ponto central) a pilhas de estoque de produtos 

 

 

 

 

     17.3 Mina (ponto central) a áreas de beneficiamento 

 

 

 

   17.4 Outros acessos relevantes não asfaltados 

 

 

 

   

  

 



 

 

18. Como é operado o sistema viário no que diz respeito à sua manutenção: 

 

   18.1 Frequência de passagem de motoniveladora 

 

    

   

    

18.2 Frequência de passagem de caminhão pipa  

 

 

 

    

   18.3 Frequência de colocação de material (minério, estéril ou  

   rejeito) 

 

 

 

 

   18.4 Existe sistema de aspersão fixa? 

 

 

 

 

19. Sugestões/observações relevantes 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apêndice II 

Dimensionamento de pavimento segundo o método CBR: 

 

Primeiro passo: obtenção de CBR 

 

 Proceder aos ensaios laboratoriais para obtenção dos valores de CBR dos 

materiais que comporão as camadas e do subleito pré-existente 

(procedimento recomendado) 

  ou 

 Atribuir valores de CBR localizando na base do ábaco da Figura 2.7 os 

materiais a serem utilizados (procedimento a ser utilizado para obtenção 

de indicação geral da espessura das camadas). 

 

Valores de CBR obtidos: 

 

Material Utilização no dimensionamento CBR (%) 

Rejeito de jigue Revestimento 34 

Itabirito compacto Base 80 

Canga laterítica Sub-base 26 

Solo argiloso Subleito 3 (estimado) 

 

 

Segundo passo: determinação da carga de roda 

 

 Determinar a carga de roda do veículo mais pesado que transitará pela 

estrada. Esse valor deve ser consultado nas especificações 

disponibilizadas pelo fornecedor do equipamento. Caso não esteja 

disponível, calcular conforme abaixo: 

 

Dividir o peso do equipamento carregado sobre cada eixo pelo número de pneus em 

cada eixo, obtendo-se o carregamento máximo por pneu. 



 

 

Caminhão CAT 793 D: 

Peso bruto do veículo: 383.673 t 

Número de eixos: 2 

Número de pneus eixo traseiro: 4 

Número de pneus eixo dianteiro: 2 

Distribuição de peso aproximada (caminhão carregado): 

 Eixo dianteiro: 33%  

 Eixo traseiro: 67% 

Carregamento máximo por eixo:  

 Eixo dianteiro: 33% * 383.673 = 126.621 kg 

 Eixo traseiro: 67% * 383.673 = 257.061 kg 

Carregamento máximo por pneu: 

 Pneus eixo dianteiro: 126.612 / 2 = 63.306 kg 

 Pneus eixo traseiro: 257.061 / 4 = 64.265 kg 

Considera-se o maior carregamento, o que nesse exemplo corresponde a  

64.265 kg. 

 

Determinação da carga máxima por pneu 

Modelo do 

caminhão 

Peso bruto 

carregado 

(kg) 

Distribuição 

carregado (%) 

Carregamento 

máximo por eixo (kg) 
Número de pneus 

Carregamento 

máximo por pneu (kg) 

Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro Dianteiro Traseiro 

793 D 383.673 33 67 126.612 257.061 2 4 63.306 64.265 

 

 

Terceiro passo: determinação da espessura total da camada 

 

Este passo consiste na determinação da espessura total da camada a ser construída sobre 

o subleito. 

 

Carga de roda = 64.265 kg 

CBR do subleito natural, constituído por solo argiloso: 3% 

 



 

 

 Buscar na Figura 2.7 a interseção da curva da carga de roda com o eixo 

vertical das linhas CBR para obter a espessura total. 

 

O ponto de interseção das linhas na Figura 2.7 corresponde a 1,96 m. Isso significa que 

a superfície final da estrada deve estar a 1,96 m acima do subleito, ou seja, a espessura 

total das camadas a serem construídas é 1,96 m (Figura 1 A deste Apêndice). 

 

Determinação da espessura total da camada acima do subleito 

CBR subleito (%)  Carregamento máximo/ pneu(t) Espessura total (m) 

3 (estimado) 64 1,96 

 

 

Quarto passo: determinação da espessura da camada de sub-base 

 

Carga de roda = 64.265 kg 

CBR da sub-base = 26% 

 

O ponto de interseção das linhas de carga de roda e CBR na Figura 2.7 corresponde a  

0,45 m. Isso significa que o topo da camada de sub-base deve estar a 0,45 m da 

superfície final da estrada (Figura 1 B deste Apêndice). Por diferença é obtida a 

espessura da sub-base (1,51 m). 

 

Determinação da espessura da sub-base 

CBR sub-base (%) 
Carregamento 

máximo/ pneu(t) 

Distância da superfície 

(m) 

Espessura sub-

base (m) 

26 64 0,45 1,51 

 

 

Quinto passo: determinação da espessura da camada de base 

 

Carga de roda = 64.265 kg 

CBR da base = 80% 

 



 

 

O ponto de interseção das linhas de carga de roda e CBR na Figura 2.7 corresponde a 

aproximadamente 0,20 m. Isso significa que o topo da camada de base deve estar 0,20 

m da superfície final da estrada (Figura 1 C deste Apêndice). Por diferença é obtida a 

espessura da base (0,25 m). 

 

Determinação da espessura da base 

CBR base (%) 
Carregamento 

máximo/ pneu(t) 
Distância da superfície (m) 

Espessura 

base (m) 

80 64 0,20 0,25 

 

 

Sexto passo: determinação da espessura da camada de revestimento 

 

De forma a obter-se a espessura total das camadas, deve-se preencher  

0,20 m a partir do topo da camada de base, construindo-se a camada superior de 

revestimento. Completa-se, assim, o dimensionamento do pavimento proposto (Figura 

1 D deste Apêndice), ficando o projeto do pavimento definido pela espessura total das 

camadas do pavimento e de suas camadas de sub-base e base. 

  



 

 

 

Figura 1: Etapas de dimensionamento de pavimento – método CBR  

(sem escala) 
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Apêndice III 

Dimensionamento de pavimento segundo o método do DNER: 

 

Primeiro passo: determinação dos dados de entrada 

 

 

Dados de campo 

Produção anual (t) 45.000.000 

Movimentação de estéril anual (t) 134.000.000 

Vida útil prevista mina (produção em anos) 34 

Produção diária (t) 490.411 

Tonelada média transportada por caminhão (t) 217 

V0: Tráfego diário médio (número de viagens/dia) 2264 

V1: volume médio diário de tráfego no ano de abertura, num sentido (veic/dia) 1132 

  Dados estimados 

Sentido mais solicitado (%) (uma faixa por sentido) 50 

Taxa de crescimento (t): progressão linear (%) 0,5 

Vida útil prevista estrada (PP) (período de projeto, anos) 15 

 

 

Segundo passo: cálculo do volume total de veículos no período de projeto (Vt) 

 

   
  {               }

 
      

            = 6,41*10
6 

Terceiro passo: cálculo do fator de eixo (FE) 

 

             ⁄                      ⁄⁄     

 



 

 

Quarto passo: cálculo do fator de equivalência de carga (FEC) 

 

Dados  de campo 

ESRD 
Carga do 

eixo (tf) 
Número de eixos 

Percentual de 

veículos/dia 

Fator de equiv. de 

operação (FEO)* 

Equivalência operações 

(EQOP) 

785D 167 2 9 1,64*10
6
 

14.735.273,5 

793D 257 2 91 1,19*10
7
 

1.078.634.961,6 

Total 

 
  

1.093.370.235,1 

    
* EXTRAPOLADO 

  

             = 1,09*10
7
 

 

* Extrapolação do fator de equivalência de operação (FEO) 

 

A partir da equação de melhor ajuste potencial, o FEO do ábaco da Figura 2.9 foi 

extrapolado. A equação obtida foi: 

 

                   

 

onde: 

  = carga por eixo 

 

Curva de FEO resultante: 
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Quinto passo: cálculo do fator climático regional 

 

Extraído da Tabela 2.1, considerando-se altura anual média de chuva de 

aproximadamente 1000 mm. Assim, FR = 1,4. 

 

Sexto passo: cálculo do numero N 

 

                                                    

 

Sétimo passo: determinação do coeficiente de equivalência estrutural (k) 

 

Pela Tabela 2.2, o valor de k para todas as camadas foi considerado igual a 1 (materiais 

granulares). 

 

A Equação 2.24 foi utilizada para extrapolar as curvas do ábaco da Figura 2.10. Os 

valores resultantes da espessura total do pavimento (Ht) são: 



 

 

 

 

Portanto, as espessuras das camadas de cobertura para os valores de CBR e N de 

interesse são: 

 

Camadas Espessura (cm) 

B+R (H20) 63* 

R+B+h20 (Hn=H3) 197 

R+B+h20+hn (Hm) 0 

 

* para N>10
7
 o método recomenda aumentar em 20% o valor de H20 na Inequação 2.25. 

Assim, B+R (H20) = 75,9 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR

71,6 1,E+03 2 56,2 1,E+03 3 47,3 1,E+03 4 41,4 1,E+03 5 37,1 1,E+03 6 33,8 1,E+03 7

80,0 1,E+04 2 62,8 1,E+04 3 52,8 1,E+04 4 46,2 1,E+04 5 41,5 1,E+04 6 37,8 1,E+04 7

89,4 1,E+05 2 70,1 1,E+05 3 59,1 1,E+05 4 51,7 1,E+05 5 46,3 1,E+05 6 42,3 1,E+05 7

99,9 1,E+06 2 78,4 1,E+06 3 66,0 1,E+06 4 57,7 1,E+06 5 51,8 1,E+06 6 47,2 1,E+06 7

111,6 1,E+07 2 87,6 1,E+07 3 73,7 1,E+07 4 64,5 1,E+07 5 57,9 1,E+07 6 52,8 1,E+07 7

124,7 1,E+08 2 97,8 1,E+08 3 82,4 1,E+08 4 72,1 1,E+08 5 64,6 1,E+08 6 59,0 1,E+08 7

139,3 1,E+09 2 109,3 1,E+09 3 92,0 1,E+09 4 80,6 1,E+09 5 72,2 1,E+09 6 65,9 1,E+09 7

155,7 1,E+10 2 122,2 1,E+10 3 102,9 1,E+10 4 90,0 1,E+10 5 80,7 1,E+10 6 73,6 1,E+10 7

174,0 1E+11 2 136,5 1E+11 3 114,9 1E+11 4 100,6 1E+11 5 90,2 1E+11 6 82,2 1E+11 7

194,4 1E+12 2 152,5 1E+12 3 128,4 1E+12 4 112,4 1E+12 5 100,8 1E+12 6 91,9 1E+12 7

217,2 1E+13 2 170,4 1E+13 3 143,5 1E+13 4 125,6 1E+13 5 112,6 1E+13 6 102,7 1E+13 7

242,7 1E+14 2 196,7 1,96E+14 3 160,3 1E+14 4 140,3 1E+14 5 125,8 1E+14 6 114,7 1E+14 7

271,2 1E+15 2 212,8 1E+15 3 179,2 1E+15 4 156,8 1E+15 5 140,6 1E+15 6 128,2 1E+15 7

303,0 1E+16 2 237,8 1E+16 3 200,2 1E+16 4 175,2 1E+16 5 157,1 1E+16 6 143,2 1E+16 7

Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR Ht N CBR

31,2 1,E+03 8 27,3 1,E+03 10 24,5 1,E+03 12 21,5 1,E+03 15 18,1 1,E+03 20 15,4 1,E+03 26

34,9 1,E+04 8 30,6 1,E+04 10 27,4 1,E+04 12 24,0 1,E+04 15 20,2 1,E+04 20 17,3 1,E+04 26

39,0 1,E+05 8 34,1 1,E+05 10 30,6 1,E+05 12 26,8 1,E+05 15 22,6 1,E+05 20 19,3 1,E+05 26

43,6 1,E+06 8 38,1 1,E+06 10 34,2 1,E+06 12 29,9 1,E+06 15 25,2 1,E+06 20 21,5 1,E+06 26

48,7 1,E+07 8 42,6 1,E+07 10 38,2 1,E+07 12 33,4 1,E+07 15 28,2 1,E+07 20 24,1 1,E+07 26

54,4 1,E+08 8 47,6 1,E+08 10 42,7 1,E+08 12 37,4 1,E+08 15 31,5 1,E+08 20 26,9 1,E+08 26

60,8 1,E+09 8 53,2 1,E+09 10 47,7 1,E+09 12 41,8 1,E+09 15 35,2 1,E+09 20 30,1 1,E+09 26

68,0 1,E+10 8 59,5 1,E+10 10 53,3 1,E+10 12 46,7 1,E+10 15 39,3 1,E+10 20 33,6 1,E+10 26

75,9 1E+11 8 66,4 1E+11 10 59,6 1E+11 12 52,1 1E+11 15 43,9 1E+11 20 37,5 1E+11 26

84,8 1E+12 8 74,2 1E+12 10 66,6 1E+12 12 58,3 1E+12 15 49,0 1E+12 20 41,9 1E+12 26

94,8 1E+13 8 83,0 1E+13 10 74,4 1E+13 12 65,1 1E+13 15 54,8 1E+13 20 46,8 1E+13 26

105,9 1E+14 8 92,7 1E+14 10 83,1 1E+14 12 72,7 1E+14 15 63,3 1,96E+14 20 54,1 1,96E+14 26

118,4 1E+15 8 103,6 1E+15 10 92,9 1E+15 12 81,3 1E+15 15 68,4 1E+15 20 58,5 1E+15 26

132,3 1E+16 8 115,7 1E+16 10 103,8 1E+16 12 90,8 1E+16 15 76,5 1E+16 20 65,4 1E+16 26



 

 

Oitavo passo: determinação da espessura do revestimento (R) 

 

Pela Tabela 2.3, R=12,5 cm. 

 

Nono passo: cálculo da espessura da base (B) e sub-base (h20) 

 

Inequações 2.25 e 2.26: 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                      

  



 

 

Apêndice IV 

Simulações de dimensionamento: casos C1 a C6. 

 

DNER caso 1: 

 

 

DNER caso 2: 
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DNER caso 3: 

 

 

 

DNER caso 4: 
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DNER caso 5: 

 

 

 

DNER caso 6: 
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Apêndice V 

Simulações de dimensionamento – estudos sensitivos: casos C7 a C10. 

 

DNER caso 7: 

 

 

DNER caso 8: 
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DNER caso 9: 

 

 

 

DNER caso 10: 
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