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Resumo 

O presente trabalho propõe a padronização de procedimentos para a obtenção e 

gerenciamento de estradas de mina, em lavra de minério de ferro, dentro do 

Quadrilátero Ferrífero, com foco em um sistema de classificação dessas vias.  O 

trabalho foi todo desenvolvido dentro de um contexto real da mineração, através da 

seleção de uma unidade representativa das condições gerais de estradas e envolvendo o 

pessoal que atua no setor. A sequência metodológica contou com uma extensa revisão 

das práticas correntes, nivelamento teórico dos participantes da pesquisa, formalização 

da experiência existente e sugestões de melhoria, através de workshops e visitas 

técnicas e, finalmente, a consolidação do trabalho com a produção de vários 

documentos técnicos e científicos. A unidade selecionada para a condução do trabalho 

foi o Complexo de Itabira, em Minas Gerais, onde as estradas de mina foram divididas 

em acessos principais, acessos secundários, e acessos à praça (de lavra ou de descarga, 

quando em depósitos de estéril), com base em critérios de funcionalidade, permanência, 

extensão e nível de serviço. Além da definição das classes e dos critérios de 

classificação, para cada categoria de estrada foi determinado um conjunto de fatores a 

serem observados nas três mais importantes macroatividades das estradas – projeto, 

construção e manutenção – grupados na forma de matrizes. Tal classificação guia a 

obtenção de uma estrada adequada dentro de sua função, ao mesmo tempo em que 

contribui para a racionalização do uso de recursos no planejamento de produção. Os 

resultados desse trabalho quanto às matrizes de fatores são diferenciados. As definições 

dos requisitos que, para os mineradores, produzem maiores impactos sobre as estradas e 

sobre os quais o conhecimento prévio era maior (projeto geométrico, projeto de 

drenagem e manutenção) foram mais conclusivas e enfáticas, do que aqueles 

relacionados às demais etapas (projeto de pavimento e construção), que são conduzidas 

com menos critério. Acredita-se que essa classificação de estradas de mina tem grande 

potencial de utilização, contando com os ajustes devidos à propagação de seu uso e a 

necessária complementação de análises econômicas comparativas. Espera-se que essa 

nova visão do tema possa se estender também para estradas de mina de lavras de outros 

minérios e em diferentes cenários.  
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Abstract 

This research propose the standardization of procedures around obtainment and 

management of mine haul roads, in iron ore mining, within the Quadrilátero Ferrífero, 

focusing on a classification system of these structures. The work was developed within 

a real context of mining, through the selection of a representative site about the general 

conditions of roads and involving staff acting in the sector. The methodology was 

composed by an extensive review of current practices, a theoretical leveling of the 

research participants, the formalization of existing experience and improvement 

suggestions, through workshops and technical visits, and finally, the consolidation of all 

information with the production of various technical and scientific documents. The 

selected site for the research conduction was the Itabira Complex, in Minas Gerais, 

where the mine haul roads were divided main access, secondary access, and access to 

the (load or discharge, when in waste dumps) square, considering functionality, 

permanence, extent, and service level criteria. Besides the definition of classes and of 

classification criteria, for each mine haul road category was given a  factors set to be 

observed in the three most important macro activities involving roads – design, 

construction and maintenance – grouped in matrices. This classification guides the 

obtainment of a proper mine haul road, within its function, while contributing to a 

rational use of resources, in production planning. The results of this research, about the 

factors matrices, are differentiated. The requirements definition related to macro 

activities, which for miners have higher impacts on the mine haul roads and on which 

the prior knowledge was greater (geometric design, drainage design and maintenance) 

were more conclusive and emphatic, than those related to other stages (pavement design 

and construction), which are conducted under criterion. It is believed that this mine haul 

road classification system has a great use potential, mainly with the adjustments due to 

the spread of its use, and the necessary complementation with comparative economic 

analyses. It is hoped that this new view of the subject “mine haul roads” can also be 

extended for access of other minerals mines and in different scenarios. 

Keywords: mine haul roads, haul road classification system, haul road design, haul road 

construction, mine maintenance.  
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1. Introdução 

1.1.Considerações Gerais 

As estradas de mina foram, por muito tempo, pouco consideradas para o sucesso da 

atividade mineradora. Todavia, hoje, tem-se cada vez mais consciência de sua 

importância como viabilizadora de uma das operações unitárias dentro da mineração: o 

transporte. Além disso, começa-se a avaliar o impacto negativo que uma estrada em más 

condições de serventia ocasiona sobre a mineração, diminuindo a segurança e eficiência 

do transporte, como sugerido por Thompson e Visser (2008), o que afeta diretamente os 

lucros produzidos pela atividade. 

O projeto, a construção e a manutenção de tais estradas são hoje realizados de forma 

empírica sem uma metodologia pré-definida (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c). 

Ressalta-se que cada empresa realiza essas etapas usando técnicas próprias, e numa 

mesma empresa não é difícil observar que uma determinada tarefa seja executada de 

modo distinto, quando se passa de um empreendimento para outro. Tais diferenças 

podem ser justificadas pela diversidade das condições ambientais às quais cada mina 

está sujeita, mas é preciso pontuar que as diferentes experiências deveriam ser 

compartilhadas, pois esta ação evitaria o retrabalho (o que já foi testado sem sucesso em 

uma unidade, serviria de base para direcionar testes em unidades com condições 

ambientais e de tráfego similares) e contribuiria para um avanço no conhecimento dos 

problemas relacionados às estradas de mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c). 

Para estradas rodoviárias tal padronização, como é de conhecimento geral, fica sob a 

responsabilidade de órgãos gestores públicos; no entanto, para estradas de mina, não 

existe um órgão responsável pela gestão de estradas e padronização dos procedimentos 

relacionados ao seu projeto, construção e manutenção,  por se tratarem de estradas 

privadas. Diante disso, a iniciativa de se estabelecer estes padrões deve partir de 

empresas mineradoras ou pesquisadores interessados no assunto, como já sugerido por 

Oliveira Filho (2010). 

Aparentemente, a padronização de procedimentos relacionados ao projeto, construção e 

manutenção de estradas de mina não é uma tarefa difícil de ser feita, uma vez que se tais 
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padrões são conhecidos para estradas rodoviárias, seria apenas uma tarefa de adaptação, 

estabelecê-los para as primeiras. Embora, em linhas gerais, as estradas de mina possam 

parecer muito semelhantes às estradas rodoviárias, existem relevantes diferenças entre 

elas. Os materiais de construção são distintos, principalmente no tocante ao 

revestimento; o porte dos equipamentos é muito superior em estradas de mina 

relativamente às rodoviárias, o que leva a solicitações consideravelmente maiores, além 

de restrições geométricas; o sistema de drenagem das estradas de mina deve ser 

compatível com a drenagem da cava da mineração, chegando algumas vezes a ser até 

confundido (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c); a manutenção é muito mais frequente 

em estradas de mina; enfim, aproveitar a padronização já existente para estradas 

rodoviárias em estradas de mina requer uma série de adaptações baseadas em muito 

estudo. 

Assim, entende-se que a obtenção de uma padronização de procedimentos, composta 

por uma proposta de classificação das estradas associada ao detalhamento de cada uma 

das macroatividades (projeto, construção e manutenção) para obtenção de uma estrada 

ideal (em condições de serventia adequadas) em função da classe na qual esta futura 

estrada se enquadraria, tratar-se-ia de algo inovador e necessário. 

1.2.Justificativa 

As estradas representam uma área de destaque na mineração, pois possibilitam a 

movimentação de bens, principalmente seu produto, o minério, mas também algo que 

lhe é associado, o estéril. Os custos de manutenção das mesmas, bem como custos com 

pneus e combustível, são consideráveis e constituem um percentual significativo no 

custo total da atividade mineradora. Logo um procedimento que promova uma 

diminuição destes custos é algo de interesse no setor. 

O tema estradas de mina vem sendo objeto de pesquisa no Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mineral da Universidade Federal de Ouro Preto (PPGEM – UFOP), bem 

como em outros programas desta mesma instituição, como o Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Civil (PROPEC) e o Núcleo de Geotecnia (NUGEO). 
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Saraiva (2006) estudou a utilização de estéreis de mineração para base de pavimentos 

rodoviários, assim como misturas de solos finos com outros resíduos de mineração 

(rejeito fino e rejeito de jigagem) também como materiais de construção em estradas 

rodoviárias. Na ocasião, o referido autor observou que o comportamento da estrutura do 

pavimento construído com estéreis de mineração, comparado com o uso da mistura solo 

fino + rejeito de jigagem + rejeito fino se assemelha bastante quando geogrelhas são 

inseridas sob a camada de base. Esse autor ainda testou o uso de geotêxteis, avaliando 

sua posição na estrutura do pavimento rodoviário. Ao final da pesquisa, ficou 

comprovada a aplicabilidade destes resíduos menos nobres (que os estéreis) como 

materiais de construção em estradas. 

A utilização de resíduos de mineração como materiais de construção em estradas 

operacionais dentro da própria mina foi feita por Ferreira (2007). Ele comparou seções 

testes onde esta técnica foi utilizada, com outra típica de mineração. Dentre as 

conclusões está a comprovação de que a adequada metodologia de compactação das 

camadas do pavimento contribui expressivamente para o seu bom desempenho. Além 

disso, seu trabalho evidencia que a utilização de tratamentos superficiais asfálticos 

como tratamento contra pó (TCP), além de contribuir na supressão de poeira, auxilia na 

preservação da estrutura do pavimento como um todo. O referido autor verificou que a 

escolha do TCP como alternativa para a supressão de poeira, deve ser fruto de estudos 

de viabilidade econômica, pois foi comprovado que trata-se de uma opção onerosa, 

tanto devido a equipamentos quanto à mão de obra especializada, além de haver a 

necessidade de reaplicações. 

Ferreira (2007) fez ainda um relato sobre as práticas correntes para os acessos de mina 

na maior parte das mineradoras. Ele chama a atenção para a inexistência de um 

dimensionamento formal do pavimento e para a forma empírica da construção, 

compreendendo apenas o espalhamento dos materiais de construção na umidade natural 

e uma compactação superficial simplesmente pela passagem dos equipamentos de mina 

quando da operação das estradas. Estas condições, aliadas a um sistema de drenagem 

pouco eficiente originam, precocemente, uma série de defeitos nas vias. 
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Um convênio firmado entre a empresa Vale e a UFOP foi instrumento decisivo para o 

prosseguimento dos estudos na área de estradas de mina, pelo menos no que diz respeito 

a esta universidade. Deste convênio resultaram, um Inventário de Estradas de Acesso de 

Mina, um Manual de Estradas de Acesso de Mina e um Guia Prático correlacionado, 

além de uma dissertação de mestrado (SOUSA, 2011). Tal convênio, ainda despertou o 

interesse de outros pesquisadores, de forma que ainda foram elaborados um trabalho de 

conclusão de curso (REIS, 2010) e uma segunda dissertação de mestrado (RESENDE, 

2012). A parceria, que agora se repete, já possui como fruto um segundo trabalho de 

conclusão de curso (ANDRADE, 2013). 

Para o projeto do inventário (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c), foi realizada uma série 

de visitas técnicas às diversas minas da empresa Vale no Brasil, de forma a se 

determinar as condições de projeto, construção e operação das estradas de mina. Nessa 

oportunidade os autores identificaram que as estradas apresentavam um nível de 

qualidade aquém das expectativas, e como consequência havia muitos desafios para sua 

melhoria. Exceções foram observadas nas ocasiões em que o solo de fundação destas 

estruturas era bastante competente. 

No Manual de Estradas de Acesso de Mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010b), que será 

mais explorado posteriormente, de forma geral, foi feita uma consolidação da 

bibliografia sobre boas práticas de estrada de mina que se tinha conhecimento referente 

às macroatividades, já citadas, além de ter sido proposto um sistema para classificação 

das mesmas. Foi durante os trabalhos relacionados a este documento que o 

detalhamento das macroatividades foi proposto e idealizado. 

Sousa (2011) avalia, em sua dissertação, a aplicação em estradas de mina de dois 

métodos bastante difundidos de dimensionamento estrutural de estradas rodoviárias: os 

métodos CBR (California Bearing Ratio) e DNER (Departamento Nacional de Estradas 

de Rodagem). Para tanto, utiliza o software ELSYM5 (Elastic Layered System), que 

permite explicitar o estado de tensões e deformações em toda a estrutura do pavimento, 

bem como no subleito. Desta forma, a referida autora pôde constatar se o estado de 

tensões e deformações gerado para cada um dos métodos estava de acordo com limites 

aceitáveis da literatura técnica. Ela também propõe a otimização do dimensionamento 
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estrutural do pavimento através do uso do programa computacional ELSYM5, além de 

avaliar o uso de materiais alternativos, mais competentes, e a utilização de técnicas de 

construção que promovam uma compactação mais eficiente. 

Reis (2010) avaliou a aplicabilidade de um método para seleção de materiais de 

revestimento, desenvolvido na África do Sul, por Thompson e Visser (1999). Quatro 

resíduos de mineração, dentre rejeitos e estéreis, foram analisados, porém nenhum deles 

atendia individualmente a todas as especificações definidas. Diante disso, a referida 

autora testou oito misturas desses materiais, estabilizadas granulometricamente, obtendo 

uma delas dentro dos limites definidos como operacionais pelo método, que foi proposta 

como o material que forneceria um revestimento satisfatório. 

Resende (2012) utilizou um penetrômetro conhecido como DCP (Dynamic Cone 

Penetrometer) ou Cone Sul Africano no controle de compactação de aterros de 

alteamento de barragens de rejeito pelo método de montante. O DCP é bastante 

utilizado em pavimentação para averiguação da capacidade de suporte das camadas do 

pavimento após sua construção, já que existem boas correlações entre as leituras neste 

equipamento (milímetros penetrados a cada golpe dado) e o Índice de Suporte 

Califórnia (ISC) ou CBR. Na pesquisa de Resende (2012) foram desenvolvidas 

correlações entre leituras do DCP e densidade total ou índice de vazios do material, com 

vantagens sobre a forma mais tradicional de controle de campo baseada no cilindro 

biselado. Além disso, o referido autor mostrou como o uso de DCP poderia ajudar na 

avaliação rápida da qualidade da compactação e sua variabilidade.  

Andrade (2013) avaliou a aplicabilidade de um método desenvolvido por Thompson e 

Visser (1999) voltado para a avaliação da resistência ao rolamento em vias de 

mineração. Tal método permite a identificação de defeitos e a atribuição a eles de 

pontuação referente ao seu grau e extensão. A referida autora enfatiza a facilidade de 

utilização do método e ressalta que, como já sugerido por Thompson e Visser (1999), a 

pontuação de defeitos obtida para um determinado trecho de estrada é função do 

material utilizado em sua construção e suas propriedades de engenharia, do volume de 

tráfego e do nível de serviço requerido na estrada. Dessa forma, o método pode orientar 



  

6 
 

a frequência de manutenção necessária ao bom desempenho do trecho de estrada em 

questão. 

Todos os documentos aqui citados constituem bibliografia básica para essa dissertação, 

e diante desta cronologia, vê-se que o trabalho atual não se trata de um esforço isolado, 

mas parte integrante de um processo que já vem se desenvolvendo há algum tempo na 

UFOP e que visa um objetivo maior que é a padronização do processo de obtenção e 

manutenção de estradas de mina. 

Finalmente, este trabalho dá continuidade a pesquisas demandadas e apoiadas pelo 

próprio setor de mineração, ou seja, as empresas mineradoras enxergam o potencial de 

ganhos econômicos no setor, tanto pela redução de custos, quanto pela diminuição de 

trabalhos de intervenção nas estradas, o que aumenta a produtividade, além de 

aperfeiçoar o projeto, a construção e o gerenciamento das estradas não pavimentadas de 

mineração (OLIVEIRA FILHO, 2010). 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo Geral 

O objetivo geral desta proposta de trabalho é a elaboração de um sistema de 

classificação de estradas e acessos de mina que esteja o mais próximo possível da 

realidade operacional de lavra. Associado à esta classificação é proposto um 

detalhamento para cada uma das macroatividades que compõe a estrada (projeto, 

construção e manutenção) de acordo com a classe, de forma que todas possam ser 

consideradas ideais no seu nível. 

2.2.Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos citam-se: 

� Selecionar unidade(s) para o desenvolvimento do trabalho, obedecendo a 

critérios de representatividade; 

� Estabelecer mecanismos para a troca de experiências entre academia e empresa; 

� Avaliar qualitativa e quantitativamente a prática atual em estradas de mina; 

� Identificar possíveis pontos falhos nos procedimentos relacionados a cada uma 

das macroatividades em estradas de mina; 

� Definir critérios para a distinção entre classes de estradas ou acessos de mina; 

� Propor o sistema de classificação propriamente dito; 

� Para cada macroatividade, definir os parâmetros de interesse, julgando seus 

possíveis limites em função de cada classe, de forma a se estabelecer as matrizes 

de requisitos.  
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3. Revisão Bibliográfica 

Na revisão que se segue serão apresentados os pontos principais para a obtenção de uma 

estrada de mina adequada á sua função e, de forma sucinta, serão mostrados os sistemas 

de classificação de estradas existentes, juntamente com os requisitos demandados e os 

limites indicados dentro de cada classe. 

3.1. Estradas e suas particularidades 

Do Dicionário da Língua Portuguesa, Novo Aurélio (ANJOS e FERREIRA, 1999), 

estrada é um “caminho, relativamente largo, destinado ao trânsito de pessoas, animais 

e veículos”. Assim, qualquer trilha que ligue dois pontos e que sirva ao trânsito de 

pessoas pode ser considerada uma estrada. 

Se a referida estrada for destinada ao trânsito de veículos, o que pode não ser exclusivo, 

chega-se ao conceito de pavimento. A NBR 7207 (ABNT, 1982) traz a definição deste 

último termo e aponta uma série de características para que a capa superior de uma 

estrada seja denominada pavimento. 

“O pavimento é uma estrutura construída após a terraplenagem e destinada, econômica 

e simultaneamente, em seu conjunto, a: 

� Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; 

� Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança; 

� Resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a 

superfície de rolamento.” 

Verifica-se, portanto que um pavimento além de possibilitar o trânsito de veículos de 

forma cômoda e segura, deve resistir a quaisquer esforços decorrentes do tráfego, 

apresentando alta durabilidade. Fica claro que obter uma estrada com pavimento, 

estrutura que obedece a estes requisitos, não é algo tão simples quanto aparenta. A 

Figura 3.1 mostra quatro tipos diferentes de estradas: rodoviária pavimentada, vicinal de 

terra, florestal e de mina. 



  

9 
 

 

Figura 3.1: Tipos de estradas: (a) rodoviária pavimentada; (b) vicinal de terra; (c) 

florestal; e (d) de mina. Modificado de Sousa (2011). 

Para a obtenção de uma estrada que atenda aos requerimentos de um pavimento é 

necessário que ela seja idealizada, executada e operada de forma consciente, organizada 

e cuidadosa. 

A etapa ou macroatividade na qual a estrada é idealizada é a fase de projeto. Na etapa 

seguinte, procede-se a construção da estrada. Posteriormente, quando a estrada se 

encontra em operação, para que a mesma continue oferecendo as condições de tráfego 

observadas logo após a etapa de construção, é necessário que se apliquem técnicas de 

manutenção. 

Sousa (2011) ressalta que requisitos de projetos, métodos construtivos e técnicas de 

manutenção aplicados a estradas rodoviárias pavimentadas, vicinais de terra e florestais, 

podem ser aproveitados em estradas de mina, desde que as devidas adaptações sejam 

realizadas. 
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3.2. Projetos de estrada 

No tocante aos projetos, quando a estrada é planejada, destaca-se que vários são os 

aspectos a se analisar e que estes possuem natureza distinta. Diante disso, para facilitar 

o desenvolvimento desta fase, costuma-se dividi-la em projetos de diferentes temas. 

Para definir o melhor traçado para a estrada, tem-se com o projeto geométrico. Nesta 

fase identifica-se o tipo de veículo que trafegará pela via e define-se a velocidade 

diretriz (BRASIL, 1999). Outro fator que interfere no projeto geométrico, e que limitará 

o traçado da estrada de mina, é o local onde a mesma será implantada: se dentro da 

cava, na pilha de estéril ou fora da mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c). Em resumo, 

como a denominação indica, é neste documento que todas as características geométricas 

da estrada são estabelecidas. Fundamentalmente, sabe-se de onde se sai, onde se quer 

chegar e qual o veículo a ser utilizado neste trajeto; cabe então ao projetista definir o 

melhor traçado. Trechos retos ou curvilíneos, em nível ou em rampa, são alguns dos 

exemplos que necessitam de uma definição. 

Por Brasil (2006), para definir a estrutura do pavimento, conta-se com o projeto de 

pavimento. Nesta fase levantam-se os esforços de tráfego, determina-se a qualidade do 

subleito, escolhem-se os materiais dos quais será construído o pavimento e determinam-

se suas espessuras através de algum método de dimensionamento. O projeto de 

pavimento, em geral, é desmembrado em estrutural e funcional (THOMPSON e 

VISSER, 2008). O primeiro é voltado ao dimensionamento das camadas que são 

responsáveis pela distribuição dos esforços verticais ao subleito. O segundo trata do 

revestimento, camada superficial que além de transmitir os esforços verticais deve 

resistir aos esforços horizontais e proporcionar segurança e comodidade enquanto se 

trafega pela estrada. 

O contato de água superficial e subterrânea com um pavimento deve ser olhado como 

um potencial agente instabilizador, fazendo com que seu direcionamento e eventual 

remoção se tornem, muitas vezes, necessários. Para que a melhor forma de realizar este 

procedimento seja definida, elabora-se o projeto de drenagem. Nesta etapa disciplina-se 
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o caminho da água, através de dispositivos de drenagem especificamente projetados 

para viabilização desta operação (OLIVEIRA FILHO et al., 2010a). 

3.2.1. Projeto geométrico  

Como já mencionado, é nesta fase que se define o melhor traçado para a estrada. A 

seguir apresentam-se algumas recomendações e observações de boas práticas sugeridas 

por diversos autores, bem como requisitos legais, quando existentes. 

Kaufman e Ault (1977) consideram importantes para as estradas de mina os seguintes 

parâmetros geométricos: largura, distância de frenagem e distância de visibilidade, 

rampa máxima sustentável, configuração de curvas verticais, superelevação, inclinação 

para direcionamento das águas precipitadas, traçado de curvas horizontais e 

superlargura, coordenação entre os alinhamentos horizontal e vertical, e espaçamento 

entre leiras de segurança. Esses autores recomendaram limites para os referidos 

parâmetros de acordo com categorias de acessos de mina por eles propostas. 

A Norma Reguladora da Mineração (NRM) No. 13 (BRASIL, 2001) apresenta 

requisitos mínimos para as vias por onde ocorra tráfego de equipamentos de transporte. 

Tais limites se referem à presença de sinalização, à largura mínima das vias e à 

existência de leiras de segurança e suas dimensões. Deve haver sinalização para que os 

limites das bancadas usadas como estradas sejam visíveis tanto durante o dia, quanto à 

noite; a largura mínima da estrada deve ser duas vezes a largura do maior veículo para 

estradas em pista simples (mão única) e três vezes em estradas de pista dupla (duas 

mãos); e quando houver risco de queda, devem ser construídas leiras de proteção, com 

altura mínima igual à metade do pneu do maior veículo que trafega pela via, sendo que 

as mesmas devem ser mantidas sempre sinalizadas e em condições de uso. 

Thompson e Visser (2008) sugerem que as características geométricas de interesse para 

estradas de mina são aquelas já citadas por Kaufman e Ault (1977), que apresentam, 

para sua definição, uma série de formulações já difundidas em pavimentação rodoviária, 

além de especificidades para o cenário da mineração. 
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No Inventário de Estradas de Mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c) tem-se a 

informação de que, em geral, as características geométricas das estradas de mina são 

também governadas por especificações técnicas dos equipamentos que por elas 

trafegam. 

3.2.2. Projeto de pavimento 

Como citado anteriormente, o projeto de pavimento poderá ser dividido em projeto 

estrutural e funcional. O primeiro trata da seleção de materiais e dimensionamento das 

camadas que possuem função estrutural, que de cima para baixo são conhecidas como: 

base, sub-base e reforço do subleito. O segundo versa sobre a seleção e construção da 

camada de revestimento, aquela que tem caráter funcional (THOMPSON e VISSER, 

2008). 

Por Brasil (2006) é necessário que haja uma diferenciação da capa superior do 

pavimento, pois as tensões cisalhantes solicitantes devido ao tráfego são mais 

expressivas na região próxima à superfície, e nas camadas inferiores os valores destas 

tensões são mais baixos, predominando os esforços verticais. Consequentemente, se as 

solicitações tem caráter distinto, as características dos materiais superficiais e daqueles 

em profundidade no pavimento devem ser diferentes. 

Além da natureza distinta das solicitações (cisalhantes e normais), Bernucci et al. 

(2007) ressaltam ainda que os esforços transmitidos pelos veículos à superfície do 

pavimento se atenuam à medida que se aprofunda na estrutura. Se os esforços são 

maiores na superfície desta estrutura (tanto na compressão como no cisalhamento), o 

revestimento deve possuir uma qualidade superior quanto à resistência e compressão 

comparativamente à base, que, por sua vez deve ser mais resistente a compressão que a 

sub-base e daí por diante até que se chegue ao subleito. Na Figura 3.2 tem-se uma 

representação típica de um pavimento que busca, de forma otimizada, atender a essas 

características de solicitação. 
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Figura 3.2: Estrutura do pavimento. Modificado de Bernucci et al. (2007). 

Analisando as solicitações e os limites dos materiais, Thompson e Visser (1996) 

sugerem os requisitos por camada que deverão ser levados em conta quando do 

dimensionamento do pavimento, como indicado na Figura 3.3. Na referida figura, o 

fator de segurança de cada camada (FS) é apresentado em função da tensão normal 

atuante (σ) e da resistência ao cisalhamento do material utilizado para construí-la. 

 

Figura 3.3: Seção típica de um pavimento e as características avaliadas no 

dimensionamento. Traduzido de Thompson e Visser (1996). 

Na Figura 3.3, nota-se que as deformações verticais é que são consideradas nas camadas 

que possuem função estrutural, ao invés de se fazer referência aos níveis de tensões 
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normais verticais observados. De acordo com Thompson e Visser (1996), o 

dimensionamento de pavimentos de estradas de mina deve ser baseado em níveis de 

deformações verticais toleráveis. Esses autores definiram níveis de deformações 

verticais permissíveis em função da solicitação em estradas de mina, conforme será 

apresentado no subitem 3.5.4. 

Nos métodos de dimensionamento estrutural de pavimento existentes para estradas 

rodoviárias (Índice de grupo, CBR ou Carga de roda e DNER) estão explícita ou 

implicitamente presentes abordagens técnicas (e teoricamente embasadas) que levam 

em conta o tráfego, as tensões solicitantes e o comportamento dos materiais do 

pavimento (OLIVEIRA FILHO et al., 2010b).  

Algumas adaptações nestes métodos de dimensionamento de pavimentos de estradas 

rodoviárias, visando à sua aplicação em estradas de mina, já foram realizadas. Sousa 

(2011) conseguiu incorporar ao método de dimensionamento do antigo DNER, atual 

DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes), um fator de 

equivalência de carga (FEC) compatível com as cargas por eixo às quais os pavimentos 

de estradas de mina estão sujeitos. Entretanto, ainda se observa certa diferença entre o 

pavimento obtido através destas adaptações e aquele dimensionado a partir de critérios 

mais rigorosos como os definidos por Thompson e Visser (1996). 

Oliveira Filho et al.(2010c) citam que para o dimensionamento funcional do pavimento, 

a abordagem corrente baseia-se na avaliação empírica do desempenho de materiais 

quando utilizados como revestimento. Kaufman e Ault (1977) avaliaram a utilização de 

concreto asfáltico em estradas de mina, que se justificaria por sua alta coesão, de forma 

que o revestimento teria um comportamento satisfatório diante de solicitações 

cisalhantes, e por não apresentar problemas relacionados à poeira. Todavia, a 

necessidade de estabilização química da base e de mão de obra e equipamentos 

especializados são fatores que encarecem consideravelmente esta alternativa. Tais 

autores chegaram à conclusão que esta opção poderia ser viável no longo prazo, ou seja, 

para estradas que tenham uma vida útil consideravelmente longa, no entanto para 

estradas com um curto tempo de permanência esta opção pode ser descartada. 
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Ferreira (2007) avaliou trechos de estradas de mina com e sem tratamento superficial e 

verificou que os níveis de tensões geradas no interior de um pavimento com este 

tratamento são menores que aqueles observados em pavimentos desprovidos deste 

revestimento. Thompson e Visser (1999) ainda verificaram que esta técnica é bem mais 

eficiente que a aspersão de água na supressão de poeira. Entretanto, mais uma vez, o seu 

alto custo pode não ser justificável, principalmente em estradas com menor vida útil. 

Sendo assim, esses autores estabeleceram um método para a seleção de materiais para a 

construção de revestimentos, prezando pela mínima geração de poeira, condições de 

tráfego satisfatórias em qualquer estação (período chuvoso estiagem) e danos reduzidos 

em pneus, com um intervalo máximo de manutenção. Como pode não ser possível a 

identificação de um material que atenda a todos os requisitos impostos pelo método, 

Reis (2010) sugere a utilização de misturas (blendagens) de materiais estabilizados 

granulometricamente. 

Abordagens mais simplificadas sobre pavimento com material único, chamado de 

revestimento primário, também são possíveis em situações em que isso for justificável, 

como em locais onde o subleito for muito competente ou para estradas onde o nível de 

solicitações for relativamente baixo, a exemplo do que ocorre em outras estradas não 

pavimentadas (SOUTH AFRICA, 1990). 

Finalmente, trazendo um pouco a realidade da mineração atual sobre o pavimento de 

estradas de mina, Oliveira Filho et al. (2010c) citam que ele é empiricamente 

idealizado, além de ser definido no momento da construção, sendo que são consideradas 

a vida útil da estrada e a competência do subleito (sem nenhuma medição, apenas 

levando em conta a experiência prática) para a definição da melhor estrutura a ser 

adotada. 

3.2.3. Projeto de drenagem 

Por Oliveira Filho et al. (2010a), o projeto de drenagem de estradas de mina é muitas 

vezes tratado indistintamente com o projeto de drenagem de cavas ou de depósitos de 

estéreis dentro do contexto de planejamento geral de mina. Apesar da importância, 



  

16 
 

poucas são as referências encontradas a respeito deste tema na literatura especializada 

em estradas de mina. 

O livro Surface Mining (KENNEDY, 1977) ressalta a necessidade de controle do 

escoamento superficial em estradas de mina, que possibilita a melhor operação das 

mesmas. Tal controle seria feito através de estabilização do material de revestimento e 

interceptação do runoff propriamente dito, utilizando a inclinação transversal da estrada, 

canaletas, canais, drenos e bueiros. 

Kaufman e Ault (1977) advertem sobre a importância da presença da inclinação 

transversal da estrada, como forma de evitar o escoamento difuso sobre sua superfície. 

Consideram que o valor da inclinação transversal a ser adotada em um acesso depende 

da textura de sua superfície de rolamento: para estradas com superfícies lisas, que 

rapidamente escoam a água, ou locais com problemas de gelo ou lama, recomendam 

uma inclinação transversal de 2%; para estradas com superfícies de rolamento 

relativamente irregulares, ou onde o gelo e a neve não são problemas, sugerem 4%. 

Ressaltam ainda que em estradas com rampas maiores que 5%, a tendência ao 

deslizamento é maior, sendo indicada a utilização de inclinações transversais menores.  

Oliveira Filho et al. (2010a) apresentam como dispositivos de interesse para o projeto 

de drenagem de estradas de mina os seguintes: valetas de proteção de corte e de aterro; 

sarjetas de corte e de aterro; descidas d’água; saídas d’água; caixas coletoras; bueiros de 

greide; dissipadores de energia; escalonamento de taludes; e corta-rios. Este último 

dispositivo pode não ser utilizado, já que para o caso de estradas de mina, pelo seu curto 

período de vida e pequena extensão em geral, o encontro com cursos d’água é pouco 

provável e pode ser evitado.  

Considera-se ainda o uso de camadas drenantes nos pavimentos, uma vez que os 

materiais constituintes das camadas do pavimento podem e devem ter as características 

necessárias a isto. Estas camadas, quando superficiais, são destinadas à drenagem da 

água que por acaso tenha infiltrado no pavimento através do revestimento. No caso do 

lençol freático, a proteção do pavimento se faz por camada drenante em suas partes 

mais inferiores como a sub-base. A preocupação com o lençol freático é menor ou 
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inexistente para as estradas dentro da cava (“in-pit”), devido, geralmente, ao eficiente 

sistema de drenagem da cava. Para as estradas fora da cava (“ex-pit”), além da sub-base 

drenante, pode ser necessária a utilização de drenos subsuperficiais ou profundos 

(laterais ou centrais), a exemplo do que ocorre em estradas pavimentadas. 

Oliveira Filho et al. (2010c) constataram que poucos elementos de drenagem eram 

utilizados em minas de minério de ferro da empresa Vale. De forma geral, foram 

identificados, no sentido do fluxo: inclinação transversal na pista, canaletas laterais 

longitudinais, saídas d’água (bigodes) associadas ou não a dissipadores de energia, 

bacias de detenção e bueiros. Em algumas minas foram verificadas bacias de retenção 

de finos ao final das saídas d’água, fato que evita o assoreamento de cursos d’água, 

entretanto, não representa uma iniciativa que promova a drenagem das estradas. 

3.3. Construção de estradas 

A segunda macroatividade citada neste trabalho é a construção da estrada. Como já 

enfatizado por Sousa (2011), para que os métodos construtivos empregados em estradas 

de diferentes naturezas sejam aproveitados em estradas de mina, é necessário que se 

procedam algumas adaptações. No entanto, se a via em questão está fora da cava (“ex-

pit”), o procedimento de construção será muito próximo daquele empregado em 

estradas pavimentadas, diferindo apenas no porte das operações. 

Antes da execução de uma estrada de mina “ex-pit” é necessário que ao longo da 

extensão de sua locação promova-se o desmatamento na faixa de domínio e haja a 

remoção do solo superficial, normalmente rico em matéria orgânica. Os procedimentos 

posteriores são comuns também em estradas dentro da cava (“in-pit”) e naquelas 

construídas nas pilhas de estéreis. O subleito é então conformado topograficamente 

(greide e seção) e regularizado, considerando a espessura total do pavimento (correção 

altimétrica), e todas as outras características definidas no projeto geométrico (rampa, 

largura, superlargura, raio de curvatura, dentre outros). Essas atividades configuram a 

operação de terraplenagem. Se em algum ponto o subleito apresentar características de 

resistência inferiores àquelas consideradas em projeto, será necessária a remoção do 

material pouco competente e sua substituição por outro (reforço do subleito), que tenha 
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propriedades equivalentes ao material que predomina no subleito de projeto. A porção 

superficial do subleito deve ser ainda escarificada e recompactada. Tem-se no final do 

processo, uma superfície pronta para receber as camadas do pavimento. A maior parte 

dos procedimentos listados foram apontados por Tannant e Regensburg (2001), tendo 

sido revisitados por Oliveira Filho et al. (2010b), quando chegou-se a todas as 

instruções aqui assinaladas. 

A operação de terraplenagem destina-se à conformação topográfica do terreno in situ 

para receber o pavimento, definindo o subleito da estrada, e é viabilizada através da 

realização de cortes e aterros. Várias fontes (Castro, 2005; Greco, 2009; Pereira et al., 

2010), incluindo Brasil (2009a e 2009b), afirmam que a terraplenagem pode 

compreender as etapas seguintes: 

� Escavação; 

� Carregamento; 

� Transporte; 

� Descarga e Espalhamento; 

� Compactação. 

Castro (2005) menciona as três primeiras etapas e reduz a quarta à apenas 

“Espalhamento”. Ele justifica que não enxerga relevância na distinção entre descarga e 

espalhamento, de forma que adota apenas o último termo. Com relação à compactação, 

Castro (2005) opta por não considerá-la uma etapa da terraplenagem, já que esta 

operação pode não ser observada se a terraplenagem for realizada exclusivamente 

através de cortes e, além disso, os equipamentos típicos de compactação podem não 

integrar a frota de equipamentos de terraplenagem. Ainda assim a importância da 

compactação é reconhecida por este autor. Greco (2009) também desconsidera a 

operação de compactação, colocando-a como uma etapa posterior à terraplenagem, 

porém considera as quatro primeiras etapas como aqui descritas. Pereira et al. (2010) 

apresentam todas as etapas descritas e ainda acrescentam como etapa anterior à 

compactação, a correção de umidade, quer com umedecimento, quer através de aeração. 

As normas técnicas do DNIT, sobre realização de cortes e aterros, versam sobre todas 

aquelas etapas dentro do termo terraplenagem.  
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Já se o assunto são os equipamentos de terraplenagem, aqueles sugeridos pelo DNIT 

(BRASIL, 2009a; BRASIL, 2009b) são: trator de esteira, escavadeira, pá carregadeira, 

caminhão basculante, motoniveladora, rolos lisos, de pneus, pé de carneiro, estáticos ou 

vibratórios. Ainda menciona o uso de perfuratrizes para escavação em rocha, no 

entanto, na mineração, esta última ação faz parte apenas da atividade de lavra a fogo 

(desmonte). 

Brasil (2006) aponta a compactação como de extrema necessidade na construção de 

todas as camadas de um pavimento, e a inclui também na construção de aterros durante 

a terraplenagem, como já apontado. Esta operação visa à obtenção da máxima 

estabilidade, através do aumento do grau de contato entre os grãos do solo, o que é 

proporcionado pela expulsão do ar, além de provocar uma atenuação dos recalques 

devidos ao tráfego. Ressalta ainda, que as condições de rolamento de um pavimento 

durante sua vida de serviço dependem de uma compactação bem executada. Quanto 

maior a compacidade, maior a resistência ao cisalhamento e menor a deformabilidade 

do material em questão. Como os materiais utilizados em estradas de mina são similares 

àqueles empregados em estradas pavimentadas, solos ou rochas, a recomendação 

anterior é perfeitamente aplicável. 

A compactação em campo deve ser, em suma, realizada através de passadas 

subsequentes de um equipamento de compactação sobre o material a ser compactado. 

Para garantir uma compactação mais homogênea, sugere-se que o procedimento seja 

realizado em camadas de espessuras reduzidas. 

O grau de compactação obtido em campo pode ser diferente do grau de compactação de 

laboratório, porém os princípios gerais são similares. Os fatores que influenciam nesta 

compactação de campo são: 

� Teor de umidade do solo, que deve ser próximo ao ótimo definido em 

laboratório; 
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� Número de passadas, que corresponde à operação de ida e volta do equipamento 

na área correspondente à sua largura de compactação; 

� Espessura da camada compactada. Kaufman e Ault (1977) recomendam que a 

espessura da camada a ser compactada não deve exceder 20 cm; 

� Características do equipamento (pressão exercida, área de contato, dentre 

outros). 

Tannant e Regensburg (2001) sugerem como equipamentos de compactação em campo 

rolos estáticos ou vibratórios. Para a compactação de solos pouco coesivos são 

sugeridos rolos pesados (15t) vibratórios lisos e, quando o material a ser compactado 

tratar-se de um solo coesivo, sugere-se o rolo pé-de-carneiro. Se tais rolos não estiverem 

disponíveis no momento da compactação, já que muitos empreendimentos mineiros não 

os possuem, os autores ainda sugerem a utilização de caminhões carregados e até 

mesmo grandes tratores. Além destas recomendações, sugerem ainda a espessura de 

camada lançada, o grau de compactação em campo e o número de passadas do 

equipamento de compactação, como apresentado na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Especificações para a compactação de camadas do pavimento. Fonte: 

Tannant e Regensburg (2001) 

Parâmetro Camada Recomendação 

Espessura da camada lançada 
Reforço do subleito e sub-base 20cm 

Base e revestimento 15cm 

Grau de compactação 
Reforço do subleito e sub-base 95% (Proctor Normal) 

Base e revestimento 98% (Proctor Normal) 

Número de passadas - 6 

No Manual de Estradas de Acesso de Mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010b) todas as 

recomendações sugeridas por Tannant e Regensburg (2001), apresentadas na Tabela 

3.1, são adotadas.  

O DNIT (BRASIL, 2006), em seu Manual de Pavimentação Rodoviária, indica que a 

eficiência de compactação é uma função da pressão de contato. Pelo efeito de atenuação 

de tensões, em profundidade, a pressão exercida diminui. Assim, é de se esperar um 
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gradiente vertical de compactação, ficando as partes mais inferiores da camada menos 

compactadas que as superiores. Daí a recomendação de se compactar em camadas de 

pequenas espessuras. 

Para o controle de campo, Brasil (2006) expõe a necessidade de elaboração de um plano 

de amostragem, com bases estatísticas, atendendo as condicionantes de ordem 

financeira e considerando as especificações de obras. Os itens a se controlar no campo, 

além de materiais e espessura, são o teor de umidade e a massa específica aparente do 

material (ou o grau de compactação). 

Dentre os instrumentos mais utilizados para a atividade de controle de compactação 

Resende (2012) cita o frasco de areia, o balão de ar e o cilindro biselado. Como método 

alternativo, o autor propõe a utilização do DCP para esta prática, já que a utilização 

deste equipamento torna o procedimento mais expedito. 

Este ensaio é muito utilizado em estradas rodoviárias e aeródromos mundo afora, 

também com esta finalidade (Thompson e Visser, 2008; Resende, 2012). Algumas 

informações sobre esse equipamento e seu uso na determinação da capacidade de 

suporte são dadas a seguir. Um desenho esquemático representando o DCP é mostrado 

na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Cone Sul Africano ou DCP (Dynamic Cone Penetrometer). Fonte: 

Resende (2012). 

A operação deste equipamento é simples. São necessárias três pessoas: a primeira 

segura a haste, garantindo a verticalidade do equipamento; a segunda fica encarregada 

de levantar o peso e deixá-lo cair livremente segundo uma guia; e a terceira, apenas 

realiza as leituras de penetração. Este procedimento é repetido até que se atinja o 

impenetrável, ou a profundidade de sondagem necessária, ou o limite da haste (1m). 

Os resultados obtidos são plotados em um gráfico, sendo que nas abscissas tem-se o 

número de golpes e nas ordenadas a penetração em milímetros. O DCP de um material 

será então a inclinação da reta que liga os pontos plotados nesta área, e corresponde à 

taxa de penetração por golpe (mm/golpe). A partir do DCP de um material, consegue-se 

estimar por correlações o seu CBR ou mesmo o módulo resiliente. 

Resende (2012) ainda indica que o controle de compactação pode ser viabilizado 

através de duas estratégias distintas. A primeira delas consiste em se construir uma 

seção teste, procedendo-se a verificação das propriedades de interesse nesta seção, de 

acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no projeto. Definido o procedimento 

construtivo que leva a obtenção das propriedades de projeto das camadas, parte-se então 
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para a supervisão da construção do pavimento e não mais das propriedades da camada 

compactada. A segunda estratégia de controle seria aquela convencional, apresentada 

pelo DNIT, baseada na verificação da massa específica seca e do teor de umidade, 

seguindo um plano de amostragem. 

O Manual de Estradas de Acesso de Minas (OLIVEIRA FILHO et al., 2010b) cita a 

necessidade de um controle geométrico e de obediência a condicionantes ambientais. 

Além de trazer limites práticos para o controle geométrico, sugere metodologias de 

trabalho para o controle das propriedades de interesse. 

Em locais onde a geração de poeira pode ser excessiva, diminuindo até a segurança da 

via pela perda de visibilidade, existe a possibilidade de aplicação de técnicas que podem 

diminuir este potencial. Além da aspersão de água, uma técnica de manutenção, pode-se 

também utilizar um acabamento diferenciado na superfície do pavimento, o TCP. As 

substâncias utilizadas para o TCP são ditas anti-pó. Estas substâncias aumentam a 

coesão dos finos do material de revestimento, sendo que atuam tanto na redução do 

potencial de geração de poeira na estação seca, quanto na diminuição da tendência ao 

deslizamento na estação chuvosa, já que diminuem o potencial de formação de lama 

(KAUFMAN e AULT, 1977). 

A substância anti-pó ideal varia em função do local onde a mesma será aplicada 

(OLIVEIRA FILHO et al., 2010b). Entre os fatores que podem influenciar esta escolha 

cita-se o clima e a granulometria do material de revestimento. Com relação à aplicação, 

Oliveira Filho et al., (2010b) ressaltam que duas formas são disponíveis: existem 

substâncias que são aplicadas depois de finalizada a estrada e outras que são aplicadas 

durante a construção da mesma. No primeiro caso, as substâncias anti-pó são, em geral, 

diluídas em água e são então aspergidas sobre a superfície da estrada, a exemplo do que 

acontece nos taludes de mina e nas pilhas de estoque de minério. A aplicação é 

relativamente fácil, porém a substância age por um período de tempo limitado, sendo 

necessária a reaplicação do produto. 

No segundo caso, as substâncias anti-pó são misturadas ao material de revestimento 

durante a construção da estrada. Como estas substâncias aumentam a coesão dos 
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materiais, a compactação é facilitada. Considerando que todo o material de revestimento 

está blendado com a substância em questão, não haverá a necessidade de reaplicação. 

Até mesmo uma operação de raspagem não eliminaria a substância anti-pó deste 

pavimento, a não ser que a camada inferior ao revestimento ficasse exposta. É fácil a 

constatação de que o gasto inicial é maior no segundo caso em relação ao primeiro. 

Ainda com o intuito de redução do potencial de geração de poeira poderão ser utilizados 

tratamentos superficiais com ligantes betuminosos, como testado por Ferreira (2007). 

Cabe aos gestores a definição da estratégia que tem maior viabilidade. 

A etapa de construção fica concluída após a instalação dos dispositivos de drenagem, 

como definido em projeto específico, e dos dispositivos de segurança (sinalização).  

Antes de fechar essa seção, é importante observar o que o relatório de inventário 

(OLIVEIRA FILHO et al., 2010c) apresenta sobre as estradas de mina de mineração de 

ferro. O procedimento adotado atualmente em minerações difere do descrito 

anteriormente, uma vez que, em geral, a espessura lançada de material é equivalente à 

espessura final da camada. Os materiais de construção são basculados por caminhões de 

grande porte, espalhados por tratores e recebem acabamento final por motoniveladora. 

A compactação se dá com o tráfego de equipamentos na fase de operação das estradas, 

de forma que aquele gradiente de compactação mencionado pelo DNIT, nestes casos, é 

ainda mais aparente. O grau de compactação é muito maior na superfície e tende ainda a 

ser aleatório, sendo possível a observação de regiões mais e outras menos compactadas 

ao se analisar a extensão da estrada. Além disso, Oliveira Filho et al. (2010c) não fazem 

menção à fase de controle de propriedades em campo. 

3.4. Manutenção de estradas 

A terceira e última macroatividade necessária à obtenção e bom funcionamento de 

estradas de qualquer gênero é a manutenção. 

De acordo com Brasil (2006), a manutenção do pavimento corresponde ao conjunto de 

operações desenvolvidas com o objetivo de manter ou elevar a níveis desejáveis e 

homogêneos suas características gerais de desempenho. Este desempenho da estrada 
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será uma função dos materiais empregados na sua construção, dos métodos utilizados 

durante tal procedimento, e da ação do clima. Estas características serão cruciais quando 

do aparecimento de defeitos, ditando seu grau, extensão e recorrência. 

Intuitivamente, sabe-se que, se em uma estrada os esforços de projeto e construção são 

compatíveis com o tráfego que a mesma terá que atender, os esforços de manutenção 

serão baixos. Se, no entanto, ocorre o contrário, muitas operações de manutenção serão 

necessárias e a frequência das mesmas será alta. 

Ressalta-se também que, ao contrário do que acontece em estradas pavimentadas, para 

estradas não pavimentadas, os custos de manutenção, em geral, são muito expressivos. 

De acordo com Gene Kearley e McCallister (2000), em estradas de mina, florestais e 

para agricultura não pavimentadas, a erosão da superfície da estrada e de seus 

dispositivos de drenagem são os fatores que mais elevam as necessidades e custos de 

manutenção. 

Cabe ainda mencionar que uma estrada com condições de superfície longe das ideais 

acaba por gerar maiores custos em outros setores. Em seus estudos Tannant e 

Regensburg (2001) verificaram que em uma mina de mineral metálico cerca de três 

quartos dos danos observados em pneus eram decorrentes de cortes e impactos, o que 

sugere que, se as estradas não apresentassem muitas irregularidades em superfície, a 

recorrência de danos em pneus seria bem menor. Assim para evitar gastos 

desnecessários de manutenção, bem como gastos decorrentes do mau funcionamento 

das estradas, dever-se-ia aumentar os esforços despendidos nas macroatividades de 

projeto e construção. 

A maior parte dos procedimentos de manutenção empregados em estradas de mina tem 

caráter corretivo. Kaufman e Ault (1977) enfatizam que deveriam ser feitos esforços 

para a incorporação de procedimentos preventivos de manutenção em detrimento de 

procedimentos corretivos. Dentre os procedimentos de manutenção preventiva esses 

autores chamam atenção para os seguintes: 
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� Buscar a eficiência do sistema de drenagem de modo a minimizar os efeitos da 

água sobre o pavimento e subleito; 

� Implementar medidas que previnam o supercarregamento dos veículos de 

transporte, seja em peso ou volume (coroamento), evitando-se o encurtamento 

da vida útil do pavimento no primeiro caso ou a contaminação do material do 

revestimento pela mistura com material de queda dos caminhões nas vias; 

� Controlar a poeira de forma a evitar que a visibilidade seja consideravelmente 

diminuída; 

� Remover materiais caídos de equipamentos bem como qualquer material solto 

que possa estar presente sobre a superfície da estrada; 

� Manter leiras de segurança e saídas de emergência; 

� Periodicamente renivelar as estradas de forma a eliminar buracos, depressões e 

trilhas de roda antes que problemas mais sérios sejam causados; 

� Treinar operadores para relatar imediatamente situações de perigo aos seus 

supervisores. 

Por Oliveira Filho et al. (2010b), as operações de manutenção poderão ter um caráter 

rotineiro ou estrutural. As operações realizadas com grande frequência e que são 

destinadas a correção de defeitos que têm uma recorrência maior, ou até mesmo 

destinadas à prevenção desses defeitos, possuem caráter rotineiro. Já aqueles 

procedimentos destinados à correção de defeitos excepcionais, em geral, possuem 

caráter estrutural, como nos casos em que os defeitos atingiram camadas estruturais do 

pavimento (base e sub-base) ou requerem a reconstrução de alguma estrutura de 

drenagem, por exemplo.  

Para que as operações de manutenção obtenham sucesso é necessário que se conheça o 

defeito que deverá ser eliminado e suas causas. Dentre os defeitos mais recorrentes em 

estradas não pavimentadas e de mina, South Africa (1990) e Oliveira Filho et al. 

(2010c) enfatizam aqueles apresentados na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Principais defeitos encontrados em estradas de mina 

Defeito Natureza Descrição 

Seção transversal 

inadequada 

Deterioração da 

superfície 

Seção transversal da estrada não possui a 

inclinação necessária para o direcionamento da 

água precipitada 

Poeira 

Desprendimento de material fino do 

revestimento da estrada e formação de uma 

nuvem de material em suspensão quando da 

passagem de veículos 

Caráter pedregoso 
Observação de material granular na superfície da 

estrada evidenciada pela perda de finos 

Perda de 

agregados grossos 

Material granular solto sobre a superfície da 

estrada 

Estrada 

escorregadia 

Se úmida: grande quantidade de finos se 

comparada à quantidade de agregados grossos; 

Se seca: ausência de material fino coesivo 

Afundamento por 

trilha de roda 

Deformação da 

superfície 

Deformação permanente (afundamento) nos 

locais onde os pneus dos veículos normalmente 

passam 

Corrugações 
Série de ondulações perpendiculares à direção do 

tráfego 

Depressões Áreas baixas localizadas 

Buracos Cavidades de pequenas dimensões na pista 

Pontos fracos 

Áreas onde o material da estrada ou do subleito 

se apresentam enfraquecidos devido à drenagem 

deficiente 

Convém ressaltar que, embora os defeitos apresentados na Tabela 3.2 sejam todos 

relacionados ao pavimento, as operações de manutenção também se destinam a correção 

ou prevenção de defeitos em dispositivos de drenagem, dispositivos de segurança, ou 

em qualquer outra estrutura que interaja com a estrada e possa interferir em seu bom 
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funcionamento (GENE KEARLEY e McCALLISTER, 2000). Para a verificação destas 

estruturas são indicadas inspeções periódicas. 

Tannant e Regensburg (2001) afirmam que os procedimentos de construção e 

manutenção seguidos por várias minas são baseados em experiências passadas e 

métodos experimentais com muitos erros embutidos. Assim, além de empregar os 

esforços compatíveis nas etapas de projeto e construção de estradas, outra providência 

que poderia diminuir os gastos com manutenção é a adoção de um método que indique 

quando a operação deverá ser feita, visando à viabilidade econômica. 

Thompson e Visser (1999) desenvolveram um método, por eles denominado Sistema de 

Gerenciamento da Manutenção que, através dos defeitos observados em estradas de 

mina, permite uma estimativa de resistência ao rolamento, além de definir o intervalo 

ideal de manutenção, ou seja, aquela frequência que minimiza os custos de operação da 

estrada e aperfeiçoa seu desempenho. A Figura 3.5 apresenta um ábaco que se destina a 

definir o momento de intervenção. 

 

Figura 3.5: Ábaco para a definição do momento a se intervir na estrada através de 

uma operação de manutenção. Traduzido de Thompson e Visser (2008). 
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Na Figura 3.5 se os defeitos presentes na estrada levam a pontuações (calculadas em 

função da severidade e extensão) que se enquadram na faixa verde, nenhum 

procedimento de manutenção é requerido. Se a pontuação de defeitos leva às faixas 

amarela ou alaranjada, a superfície da estrada está inadequada e uma intervenção se faz 

de extrema necessidade. O nível amarelo indica que apenas o revestimento está 

inadequado, já o alaranjado indica que as camadas estruturais foram afetadas. 

Thompson e Visser (1999) ressaltam ainda que, para que os custos de operação de uma 

estrada não sejam exacerbados, é necessário que haja um equilíbrio entre a resistência 

ao rolamento aceitável em uma estrada, definida por quem a gere, e as operações 

necessárias à manutenção deste parâmetro. Se a resistência ao rolamento aceitável for 

muito baixa, a frequência de manutenção terá que ser muito alta, o que eleva os custos 

de manutenção, porém diminui os custos de operação de veículos. Por outro lado, se é 

admitida uma resistência ao rolamento maior, a frequência e os custos de manutenção 

caem, porém os custos de operação dos veículos aumentam consideravelmente. Como 

se deseja que os custos totais (operação e manutenção) da estrada sejam o mínimo 

possível deve-se então buscar um ponto de equilíbrio, como sugerido esquematicamente 

na Figura 3.6. Ao se definir o mínimo custo total de operação da estrada, consegue-se 

definir também a resistência ao rolamento aceitável e frequência de manutenção que 

leva a esta resistência. 
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Figura 3.6: Custo total de operação de uma estrada de mina em função de seu 

custo de manutenção propriamente dito e do custo de operação dos veículos. 

Traduzido de Thompson e Visser (2008). 

No Relatório de Inventário (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c) verifica-se que as 

operações de manutenção são realizadas com uma frequência relativamente alta. Para 

exemplificar, cita-se que operações de limpeza e regularização da pista através de 

patrolagem possuem frequência diária. Disto, conclui-se que trabalhos como o 

desenvolvido por Thompson e Visser (1999), que buscam a determinação de uma 

metodologia para a gestão de atividades de manutenção têm alta relevância, 

principalmente pela economia que estes procedimentos podem promover. 

Nesta dissertação, se os defeitos que serão observados na estrada investigada possuírem 

severidade tão elevada que justifique sua reconstrução, deixar-se-á de chamar as 

atividades de reparo de manutenção e a estas dar-se-á o nome de readequação. Esta 

denominação também será utilizada quando uma estrada deixa de pertencer a uma 

classe, passando a outra e, para a adequação às novas condições de tráfego, são 

necessários reparos extensos. 
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3.5. Sistemas de classificação de estradas 

Diante da série de fatores que devem ser atendidos no tocante ao projeto, construção e 

manutenção de estradas é natural que se busque uma otimização deles, já que isto 

implica numa adequação de esforços para a obtenção do melhor resultado. Se aos 

pontos supracitados ainda se somem as diversas condições às quais diferentes estradas 

estarão sujeitas na ocasião de suas vidas de serviço, esta necessidade de equilíbrio entre 

as demandas, performances desejadas, e os esforços a serem empreendidos fica ainda 

mais evidente. Neste cenário, surgem as classificações de estradas, que em um primeiro 

momento buscam agrupar aquelas com características similares em uma mesma classe 

e, em seguida, estipular quais seriam as características passíveis de avaliação em função 

da classe definida, chegando por vezes a definir limites ou faixas de valores. 

Nos subitens a seguir far-se-á referência aos sistemas de classificação dos quais se tem 

conhecimento. Ressalta-se que nem todos eles são aplicados a estradas de mina 

(BRASIL, 1999 e BRASIL, 2006), no entanto dentre aquelas voltadas especificamente a 

este tipo de estradas dar-se-á destaque àquelas desenvolvidas e/ou citadas por: 

� Kaufman and Ault (1977); 

� Tannant e Regensburg (2001); 

� Thompson and Visser (2008); 

� Oliveira Filho et al. (2010b). 

3.5.1. BRASIL (1999) e BRASIL (2006) 

Por Brasil (1999), a classificação de rodovias é necessária à medida que se deseja 

atingir um objetivo técnico, administrativo ou de usuários da via. Assim, no manual do 

DNER, para rodovias, são propostos dois sistemas de classificação, um conhecido como 

funcional e outro como técnico. 

O primeiro sistema de classificação das rodovias, o funcional, avalia o caráter do 

serviço que as rodovias vão prestar e as agrupa em subsistemas. De acordo com esta 

classificação, as rodovias podem pertencer a: 
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� Sistema arterial: destinado a viagens de longas distâncias. Deve comportar 

grandes volumes de tráfego, proporcionando alta mobilidade na integração entre 

municípios, estados e até países vizinhos. Subdivide-se ainda em principal, 

primário e secundário; 

� Sistema coletor: atende ao tráfego intermunicipal não servido pelo sistema 

arterial. Independentemente do volume de tráfego, as viagens são, em geral, de 

menor duração, e velocidades moderadas são mais usuais. Poderá ser primário 

ou secundário; 

� Sistema local: as rodovias constituintes deste sistema são de pequena extensão e 

destinadas ao tráfego intramunicipal, promovendo, por exemplo, a ligação entre 

o centro urbano e pequenas localidades ou a zona rural. 

Como se observa, tal sistema de classificação não leva em consideração parâmetros de 

ordem técnica, uma vez que não estabelece limites práticos para a distinção entre 

rodovias pertencentes a um sistema ou outro. Assim, Brasil (1999) apresenta também 

um sistema de classificação técnica. 

A classificação técnica considera que cada trecho de rodovia deve ter suas 

características técnicas definidas a fim de atender a: volume e composição do tráfego; 

velocidade; natureza e frequência dos acessos a propriedades lindeiras; jurisdição; 

situação hierárquica dentro da rede viária; relevo do terreno; etc. Esta classificação é 

justificada pelo fato de que o usuário das rodovias deve encontrar uniformidade nas vias 

com funções semelhantes. Para que esta uniformidade seja atingida, foram estabelecidos 

critérios para a definição da classe de um trecho específico de rodovia: 

� Posição hierárquica dentro da classificação funcional; 

� Volume médio diário de tráfego; 

� Nível de serviço; 

� Outros condicionantes. 

A classificação funcional, primeiro critério utilizado na classificação técnica, já foi 

apresentada. O segundo critério, volume médio diário de tráfego, corresponde à média 

da quantidade de veículos que trafegam pela rodovia em um dia. O nível de serviço, 
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terceiro critério apontado, relaciona-se à densidade de veículos nas rodovias e à 

variação da velocidade de tráfego nas vias. São seis os níveis de serviço identificados 

pelas letras de A a F, sendo que o nível A indica altas velocidades e baixas densidades e 

o nível F indica o colapso do fluxo, com velocidades baixíssimas, sendo que a 

participação em pelotões de veículos poderá atingir 100% do tempo de viagem. Dentre 

os outros condicionantes, citados como quarto critério, tem-se como principal o fator 

econômico, ou seja, o custo de implantação das rodovias. 

Diante dos critérios expostos, têm-se as classes apresentadas na Tabela 3.3, que, além 

disto, apresenta as características de cada uma delas bem como os critérios utilizados 

para a definição de cada classe. 

Tabela 3.3: Sistema de Classificação Técnica, por Brasil (1999) 

Classe Características Critérios 

0 
Via expressa – Controle 

total de acesso 
Decisão administrativa 

IA 
Pista dupla – Controle 

parcial de acesso 

Quando os valores de tráfego previstos ocasionaram níveis 

de serviço em uma rodovia de pista simples inferiores aos 

aceitáveis 

IB Pista simples 
Volume horário de projeto (VHP) > 200 Volume médio 

diário (VMD) > 400 

II Pista simples 700 < VMD < 1400 

III Pista simples 300 < VMD < 700 

IVA Pista simples 50 < VMD < 200 (abertura) 

IVB Pista simples VMD < 50 (abertura) 

Para cada uma das classes apresentadas na Tabela 3.3, foram definidos valores limites 

para os parâmetros relacionados ao projeto geométrico, considerando ainda se a região é 

plana, ondulada ou montanhosa. Na Tabela 3.4 são apresentados alguns dos limites 

estabelecidos, como funções da classe, para regiões planas. 
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Tabela 3.4: Limites para características geométricas de rodovias rurais em regiões 

planas (BRASIL, 1999) 

Classe 
Velocidade 

Diretriz (km/h) 

Rampa 

máxima (%) 

Raio mínimo de 

curva horizontal (m) 

Largura da faixa de 

rolamento (m) 

0 120 3 540 (e = 10%) 3,60 

I 100 3 345 (e = 10%) 3,60 

II 100 3 375 (e = 8%) 3,60 

III 80 4 230 (e = 8%) 3,50 

IVA 60 4 125 (e = 8%) 3,00 

IVB 60 6 125 (e = 8%) 2,50 

Notas: 

• Não foram apresentadas as subclasses A e B da classe I, pois para as características 
consideradas não há distinção de valores limites; 
• “e” é a superelevação das curvas. 

Ao final do trabalho aqui proposto, espera-se chegar a uma proposta na forma de uma 

matriz que trará especificações como na Tabela 3.4. Esta matriz, entretanto, será 

elaborada não apenas para o projeto geométrico, mas para todos os tipos de projeto 

necessários para a obtenção de uma estrada de mina (geométrico, pavimento – estrutural 

e funcional – e drenagem), e para as macroatividades de construção e manutenção. 

Brasil (2006) apresenta um sistema de classificação similar ao apresentado por Brasil 

(1999), no entanto há a exclusão da classe IV e de suas subclasses. A maior 

contribuição que se observa, está relacionada ao projeto de drenagem superficial de 

rodovias, já que este documento estabelece que os tempos de recorrência adotados para 

cálculo da intensidade das chuvas serão de: 

� 10 a 15 anos, para rodovias de classe especial (0) ou I; 

� 1 a 5 anos, para rodovias de classe II ou III. 

3.5.2. Kaufman e Ault (1977) 

Estes autores propuseram que as estradas, agora de mina, fossem classificadas em 

função do porte e peso bruto dos equipamentos que trafegam por ela. As estradas foram 
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então divididas em quatro categorias de faixas de peso, como apresentado na Tabela 

3.5. Para cada categoria, foram definidos a distância de parada em curvas em função da 

velocidade, o controle vertical, as larguras de estradas, a superlargura em curvas e o 

espaçamento entre leiras, sendo que alguns dos valores sugeridos são também 

mostrados na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5: Categorias de estradas de mina, segundo Kaufman e Ault (1977), e 

suas principais características 

Categoria 
Faixa de 

peso (t) 

Máxima 

distância de 

parada, em 

metros, a 32,2 

km/h 

Greide 

máximo 

(%) 

Largura mínima das 

estradas de pista dupla em 

trechos em curva, em 

metros, para um raio de 

curvatura de 30,5 m 

1 < 45,36 18,3 

10 

12,8 

2 
De 45,36 a 

90,72 
27,4 15,5 

3 
De 90,72 a 

181,44 
38,1 21 

4 > 181,44 53,3 31,4 

 Kaufman e Ault (1977) apresentam várias correlações, através de tabelas e gráficos, 

onde os parâmetros mostrados na Tabela 3.5 são funções de outras características das 

estradas, de forma que tais valores tratam-se apenas de exemplos. 

Embora se trate de uma iniciativa ímpar, os parâmetros avaliados pelos dois autores são 

referentes apenas às características geométricas da estrada (como em BRASIL, 1999), o 

que é necessário, porém não é suficiente. Tem-se ainda que para distinguir as diferentes 

categorias ou classes, o único parâmetro considerado é a solicitação (peso bruto do 

maior veículo) o que também é um ponto fraco, já que existem outros parâmetros que 

podem interferir nas características de uma estrada e, consequentemente, necessárias à 

definição dos esforços aos quais ela estará submetida, como a vida útil e o volume de 

tráfego. 
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3.5.3. Tannant e Regensburg (2001) 

Tannant e Regensburg (2001) citam dois sistemas de classificação muito utilizados em 

empreendimentos minerários. O primeiro deles divide as estradas em duas classes 

distintas: 

� Primária ou permanente: aquelas estradas com tempo de vida superior a seis 

meses; 

� Auxiliar ou temporária: podem ser usadas como acessos para exploração, 

circulação dentro da cava ou como acesso a cava.  

Esta classificação, a exemplo da sugerida por Kaufman e Ault (1977), considera apenas 

um parâmetro, neste caso o tempo de permanência e, da mesma forma que o supracitado 

sistema, apresenta falhas, já que o tempo de permanência pode não ser suficiente para 

diferenciar classes de estradas. Este é também o sistema de classificação mais utilizado 

atualmente para estradas de mina no Brasil. 

O segundo sistema ao qual Tannant e Regensburg (2001) fazem referência, classifica as 

estradas de mina em: 

� Estradas de longa vida útil; 

� Estradas de acesso à cava; 

� Estradas dentro da cava (“in-pit”). 

Esta classificação além de considerar o tempo de permanência da estrada também 

considera a sua localização, sendo que de forma implícita, leva em conta o subleito da 

estrada. Ainda assim, trata-se de um sistema muito simples, o que configura uma 

tentativa de classificação que pode não ser suficiente. 

3.5.4. Thompson e Visser (2008) 

Estes dois pesquisadores, da Universidade de Pretória, na África do Sul, que já 

realizaram diversas pesquisas voltadas para o estudo de estradas de mina, sugerem que 
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um sistema satisfatório para classificação de estradas de mina, deverá levar em conta os 

seguintes parâmetros: 

� Volume de tráfego; 

� Tipo de veículo; 

� Permanência (tempo de vida útil); 

� Níveis de desempenho ou de serviço. 

Com base nestes parâmetros, foi proposta a classificação apresentada na Tabela 3.6, que 

divide as estradas em três categorias. 

Tabela 3.6: Categorias de estradas de mina, segundo Thompson e Visser (2008), 

critérios para a distinção entre classes e descrição sucinta sobre suas 

características 

Categoria VDMax Tt IDR Descrição 

Categoria 

I 
> 80 376 3 

Permanente e alto volume de tráfego nas principais 

estradas de transporte ex-pit a partir de rampas (em 

cava) até o beneficiamento de minérios ou sistemas 

de disposição final de estéreis. Tempo de operação 

de pelo menos 20 anos. 

Categoria 

II 

De 30 

a 80 
376 2 

Semi-permanentes e alto volume de tráfego em 

rampa, em cava. Tempo de operação de 5 a 8 anos. 

Categoria 

III 
< 30 288 1 

Semi-permanente e médio a baixo volume de 

tráfego, in-pit nos acessos a bancadas ou, ex-pit, nas 

estradas de acesso aos sistemas de disposição final 

de estéreis. Tempo de operação menor que 2 anos. 

Notas: 

• VDMax é o volume de tráfego diário máximo, em 103 t transportada; 
• Tt é o tipo de tráfego, ou o peso bruto máximo permitido para um veículo que trafegue 
pela via, em t; 
• IDR é o índice de desempenho requerido, definido como segue: 

1: Adequado no curto prazo, porém necessita de manutenção intensiva uma vez 

ultrapassada a vida de projeto; 

2: Bom, com intervenções normais de manutenção ao longo da vida de projeto; 

3: Excelente, com baixos requisitos de manutenção ao longo da vida de projeto. 
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Como já mencionado, para as características geométricas da estrada, estes autores 

apresentam uma série de formulações já consagradas. A principal novidade apresentada 

por Thompson e Visser (2008) para a classificação está relacionada ao projeto de 

pavimento, já que os mesmos apresentam uma correlação entre a categoria de estrada, a 

deformação vertical máxima admissível e o volume de tráfego na via. A Tabela 3.7 

apresenta de forma sucinta o explicitado acima. 

Tabela 3.7: Valores limites de deformação vertical no pavimento em função da 

categoria da estrada. Traduzido de Thompson e Visser (2008) 

Categoria 
Faixa de valores limites de deformações verticais (µε) 

Volume de tráfego > 100.000 t/dia  Volume de tráfego < 100.000 t/dia 

Categoria I 900 1500 

Categoria II 1500 2000 

Categoria III 2000 2500 

3.5.5. Oliveira Filho et al. (2010b) 

No Manual de Estradas de Acesso de Mina (Oliveira Filho et al., 2010b) a importância 

de um sistema de classificação é enfatizada, já que o mesmo auxilia a tomada de 

decisão por parte dos responsáveis pelas estradas, no sentido de possibilitar o controle 

dos mecanismos que levam a degradação da estrada e mitigar os custos relativos à sua 

manutenção. 

Nesse documento as estradas de mina são classificadas segundo o tempo de 

permanência, como apresentado na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.8: Classificação de estradas de mina, segundo Oliveira Filho et al. (2010b) 

Classe Tempo de permanência 

C1 1 mês 

C2 3 meses 

C3 6 meses 

C4 1 ano 

C5 2 anos 

C6 5 ou mais anos 

Essa classificação considera apenas o tempo de permanência, o que parece não ser 

suficiente, diante dos sistemas de classificação apresentados e das considerações já 

tecidas. O maior ganho que se observa, ao se comparar esta classificação com as 

demais, é um maior número de classes. Enquanto a classificação proposta por 

Thompson e Visser (2008), divide as estradas em 3 categorias, com tempos de 

permanência que variam de mais de 20 anos, entre 5  e 8 anos e menor que dois anos, a 

classificação proposta por Oliveira Filho et al. (2010b) subdivide as estradas em 6 

classes. 

A diferença observada enfatiza as diferenças de realidade da mineração na África do Sul 

(principalmente, ouro) e no Brasil (no caso minério de ferro). Enquanto que na 

classificação desenvolvida para a África do Sul o maior tempo de permanência é da 

ordem de 20 anos ou mais, naquela desenvolvida para o Brasil, o maior tempo de 

permanência é de 5 anos ou mais. Além disto, tem-se que pelo sistema sul-africano de 

classificação, todas as estradas com menos de 2 anos de vida útil se enquadram em uma 

mesma categoria, enquanto que na segunda, cinco classes compreendem estas estradas, 

com tempos de permanência de 1 mês a 2 anos. 

Ainda decorrente desse sistema de classificação, existe a indicação dos requisitos de 

projeto, construção e manutenção das estradas de acordo com as diversas classes, 

apresentada na forma de uma série de matrizes. Essa proposta busca a otimização dos 

esforços a serem empreendidos na gestão dessas estruturas. A mesma é apresentada no 

subitem 3.6. 
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3.6. Requisitos para as estradas de mina sugeridas por Oliveira Filho et al. 

(2010b) 

Como já afirmado, a última classificação apresentada, tem associada a ela requisitos das 

estradas segundo suas classes. Na ocasião em que foram idealizadas, optou-se por sua 

representação por macroatividades. Assim nas Figuras Figura 3.7, Figura 3.8, Figura 3.9 

e Figura 3.10, tais requisitos são expostos na forma de quadros, nos quais, a inscrição 

“P”, indica providência, e “N”, não providência, significando que há requisitos a serem 

atendidos, ou não, respectivamente. Convém frisar que as figuras das macroatividades 

representam apenas um julgamento preliminar de necessidades de definições técnicas 

para as estradas, sem que os autores tenham de fato detalhado tais requisitos. 

 

 

Figura 3.7: Matriz de requisitos para o Projeto Geométrico. Fonte: Oliveira Filho 

et al. (2010b). 
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Figura 3.8: Matriz de requisitos para o Projeto Estrutural. Fonte: Oliveira Filho et 

al. (2010b). 

 

 

Figura 3.9: Matriz de requisitos para o Projeto de Drenagem. Fonte: Oliveira 

Filho et al. (2010b). 
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Figura 3.10: Matriz de requisitos para a fase de Construção. Fonte: Oliveira Filho 

et al. (2010b). 

As matrizes de requisitos apresentadas foram revisadas no trabalho de pesquisa dessa 

dissertação e constituem o seu ponto focal. Houve um aprofundamento e uma busca da 

realidade prática resultando em alterações tanto nos parâmetros avaliados como nas 

respostas (ações) dos elementos dessa matriz.  
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4. Metodologia 

4.1. Método 

O principal produto da proposta desse trabalho de pesquisa trata-se de um sistema de 

classificação de estradas de mina acompanhado por requisitos de projeto, construção e 

manutenção destas estradas, em função de sua classe. Para atingir este objetivo, três 

aspectos foram fundamentais: 1º) acesso à realidade das estradas de mina (visitas a 

campo e documentos); 2º interação com os planejadores, construtores e operadores 

(usuários) dessas estruturas; 3º consolidação dos resultados. A consecução desses 

resultados resultou na seguinte cronologia de atividades:  

� Seleção de material bibliográfico pertinente e sua revisão; 

� Alinhamento de objetivos entre parceiros do projeto (academia e empresa); 

� Seleção de uma unidade amostral (mina) para os estudos; 

� Realização de visita técnica preliminar para verificação do estado atual das 

estradas e de sua gestão; 

� Realização de um curso de nivelamento seguido de workshops para troca de 

experiências teóricas e práticas;  

� Compilação dos resultados do workshop e montagem da proposta de 

classificação e matrizes de requisitos. 

Inicialmente foram feitas reuniões para o alinhamento de objetivos entre a UFOP e a 

empresa Vale, parceira do projeto, o qual tem financiamento da FAPEMIG (Oliveira 

Filho, 2010). O alinhamento de objetivos foi uma necessidade no início do trabalho, 

para que as partes entendessem suas responsabilidades individuais quando do 

desenvolvimento da pesquisa. 

Em seguida a este alinhamento, houve a seleção de uma unidade amostral de mineração 

para aplicação da metodologia proposta de classificação. Como pode ser verificado em 

Oliveira Filho et al. (2010c), a empresa Vale possui muitas minas de minério de ferro no 

Brasil. Seria interessante que o método da pesquisa fosse aplicado em todos estes 

empreendimentos, no entanto, por se tratar de um trabalho de pesquisa visando atender 

a demanda de uma dissertação de mestrado, não havia tempo disponível para isto. 
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Assim, optou-se pela seleção de uma única unidade amostral de mineração. Como 

critério buscou-se um local que representasse bem a heterogeneidade encontrada nas 

minas de minério de ferro da empresa Vale, quiçá também de outras empresas dentro do 

Quadrilátero Ferrífero.  A unidade de mineração escolhida foi o Complexo de Itabira, 

em Minas Gerais, pertencente à companhia Vale. 

Após a seleção do local, fez-se uma visita técnica a Itabira, visitando-se, dentro de seu 

complexo minerador, as Minas do Meio e Conceição. Esta visita bem como as outras 

que depois se fizeram (durante o curso de nivelamento), permitiram a atualização do 

inventário de estradas de mina realizado em 2009 (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c), 

pois esta unidade tinha sido visitada na ocasião. No entanto, a ida ao campo para este 

novo projeto, além do caráter qualitativo, teve também um viés quantitativo.  

Como o foco deste trabalho era a obtenção de um sistema de classificação de estradas, 

viu-se que a bibliografia conhecida precisaria ser revista e expandida, para além de 

publicações internas à UFOP, incluindo também trabalhos técnicos. Esta revisão teve 

que passar por todas as macroatividades já relacionadas (projeto – geométrico, 

estrutural, funcional e de drenagem – construção e manutenção), bem como abranger as 

classificações já desenvolvidas para quaisquer tipos de estradas. 

Após a realização da revisão bibliográfica, passou-se para a elaboração do curso de 

nivelamento e do workshop. Esta atividade requereu um estudo minucioso sobre cada 

uma das macroatividades necessárias à obtenção da estrada de mina ideal, em todos os 

seus aspectos. A ideia foi a de nivelar os participantes do projeto sobre os 

conhecimentos técnicos relativos às estradas de mina para facilitar as discussões e o 

acesso à experiência acumulada tanto teórica (referências bibliográficas) como prática 

(dos participantes). Foram gastas cerca de 44h nessa atividade. 

O curso de nivelamento foi apresentado a um grupo selecionado pela própria empresa, 

composto por colaboradores das mais diferentes áreas, vinculadas com o objeto 

‘estradas ou acessos de mina’. No grupo formado havia representantes das gerências de 

Terraplenagem, Carregamento e Transporte, Planejamento de Curto Prazo, Topografia e 

Infraestrutura de Mina. O curso foi dividido em módulos sendo cada um desses focado 



  

45 
 

em cada uma das macroatividades. Inicialmente, teve-se um módulo de ‘Apresentação 

do curso’. A seguir, foram trabalhados: o módulo I, referente ao ‘Projeto Geométrico’; o 

módulo II, que abordava o ‘Projeto de Pavimento’, sendo o módulo IIA, referente ao 

‘Projeto Estrutural’ e o módulo IIB, relacionado ao ‘Projeto Funcional’; o módulo III, 

sobre o ‘Projeto de Drenagem’; o módulo IV, focado na fase de ‘Construção’; e por 

último, o módulo V, de ‘Manutenção e Readequação’. A estrutura curricular do curso 

desenvolvido é apresentada no Anexo I. 

Ao final de cada seção teórica, em geral conduzida pelas manhãs, foi realizado um 

exercício prático na forma de um workshop que incluiu, na maior parte das vezes, 

visitas técnicas ao campo. Nessa parte prática, os parâmetros apresentados de forma 

teórica eram trazidos para uma discussão consensual, cujos resultados foram 

posteriormente analisados e constituem a parte principal desta dissertação, como 

apresentado no Capítulo 5. O intuito dos workshops era, entre outros, o de captar as 

experiências de cada um dos membros do grupo e suas opiniões frente à abordagem que 

deveria ser adotada para cada um dos parâmetros analisados. Ajudou muito nesse 

objetivo a aplicação de questionários relacionados ao tema em estudo previamente 

preparados para as discussões em grupos. 

Na sequência à realização do nivelamento/workshop, foi realizada a consolidação das 

informações coletadas, de forma a se avaliar as classes propostas no Manual de Estradas 

de Acesso de Mina (Oliveira Filho et al., 2010b). Verificou-se a necessidade de 

agrupamento das mesmas e até mesmo a necessidade de consideração de outros critérios 

quando da distinção entre elas. Simultaneamente, foram também definidos os requisitos 

das matrizes de macroatividades propostas no mesmo manual. Nesta fase houve a 

necessidade de mudanças nas respostas, na forma de inclusão/exclusão de parâmetros e 

até a criação de novas matrizes.  

4.2. Unidade amostral de mineração escolhida 

As reuniões de alinhamento entre os representantes da UFOP e da empresa Vale, em 

torno da pesquisa de estradas de mina e sua classificação, levaram preliminarmente à 

conclusão de que diante das características dos empreendimentos existentes seria 
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interessante que o método de trabalho fosse aplicado em três locais: o Complexo de 

Itabira, a Mina de Fábrica Nova e a Mina de Brucutu. Entretanto, após uma reunião 

presencial, realizada na Mina de Alegria, verificou-se que, pela tecnologia implantada 

nestas unidades, o conhecimento que seria agregado, caso o método fosse replicado nos 

três locais, não representaria um ganho considerável, ou seja, o esforço pela 

investigação de campo não se justificaria. Pesaram nessa decisão as considerações 

seguintes. 

A Mina de Brucutu é vista como o “Benchmark” da empresa Vale. Logo se entendeu 

que seria um local onde não se encontrariam muitos problemas. Isto já tinha sido 

verificado durante o inventário realizado em 2009, quando se observou que neste 

empreendimento, o subleito das estradas, em geral, era competente e havia boa 

disponibilidade de material de construção de qualidade. No caso da Mina de Fábrica 

Nova, ao se analisar os relatórios de inventário (OLIVEIRA FILHO et al., 2010c), 

verifica-se que a situação de suas estradas não difere muito daquela encontrada no 

Complexo de Itabira, principalmente nas Minas do Meio. Sendo assim, decidiu-se que o 

Complexo de Itabira seria a melhor unidade amostral de mineração para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

O Complexo de Itabira situa-se na porção nordeste do Quadrilátero Ferrífero, a 100 km 

de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele é composto pelas minas de Cauê, Conceição e 

as Minas do Meio (Dois Córregos, Periquito, Onça, Chacrinha, Camarinha e Corpo D). 

A Mina de Cauê encontra-se hoje paralisada, no entanto as operações de beneficiamento 

do minério ainda são realizadas na Usina de Cauê, sendo o minério ali beneficiado 

proveniente das demais minas que compõem o complexo, principalmente da Mina de 

Conceição. A Figura 4.1 apresenta a localização do complexo no Quadrilátero Ferrífero.  
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Figura 4.1: Localização do Complexo Itabira no Quadrilátero Ferrífero. Fonte: 

Oliveira Filho et al. (2010c). 

A visita técnica inicial ao Complexo minerador de Itabira foi realizada para que se 

conhecesse a situação local e serviu também para a atualização do inventário feito em 

2009. Durante a visita, a proposta da pesquisa, seu método de trabalho bem como o 

estágio atual do Manual de Estradas de Acesso de Mina (Oliveira Filho et al., 2010b) 

foram apresentados aos responsáveis pela pesquisa junto à empresa Vale. Após a 

reunião inicial foram percorridas as Minas de Periquito e Dois Córregos, quando alguns 

dos aspectos expostos na reunião puderam ser observados em campo. 

Como exercício preliminar, do alto de um mirante, foi feita, pelos integrantes da visita 

(UFOP e empresa Vale), uma primeira tentativa de classificação dos acessos, 

considerando o critério de vida útil, sugerido por Oliveira Filho et al. (2010b). A Figura 

4.2 a seguir apresenta algumas das classes apontadas por colaboradores da empresa 

Vale naquela ocasião. 
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Figura 4.2: Classes de acessos definidas em uma das Minas do Meio durante a 

visita de campo inicial. 

(a) 

(b) 
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4.3. Grupo de trabalho 

O grupo de trabalho para o curso de nivelamento e o workshop, como já mencionado, 

foi composto por colaboradores dos mais diferentes setores da mina, entre engenheiros e 

técnicos (supervisores). Ficaram assim definidas as áreas e os participantes: 

� Terraplenagem: Ely Oliveira, Délio Nepomuceno e Bruno Reis Silva; 

� Carregamento e Transporte: Lucas Teixeira e Gladsney Pena; 

� Planejamento de Curto Prazo: Élio Santos e Caio Barbosa; 

� Topografia: Alexander Nunes e Ricardo Guimarães; 

� Infraestrutura de Mina: José Roberto Alvarenga. 

O curso e o workshop foram realizados entre os meses de outubro e dezembro de 2013, 

às quintas-feiras e às sextas-feiras em período integral. Nas quintas-feiras havia a 

participação do prof. Waldyr Lopes de Oliveira Filho, da UFOP, orientador dessa 

dissertação e coordenador pela UFOP do projeto “Estradas Não Pavimentadas de 

Mineração” (OLIVEIRA FILHO, 2010). 

A partir dos resultados do curso de nivelamento e do workshop, isto é, das aulas 

teóricas, e da parte prática, foi feita uma consolidação dos conhecimentos construídos 

pelo grupo dentro do objetivo principal de pesquisa e esse material é explicitado no 

Capítulo 5.  
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5. Apresentação e Discussão dos Resultados 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos workshops sobre estradas de mina. 

Inicialmente, convém salientar que o método aplicado mostrou-se eficiente já que a 

realização dos workshops facilitou a captação das experiências práticas de quem lida 

diariamente com a questão de planejamento, execução e gerenciamento de estradas de 

mina. Além disso, teve-se o fato de que a composição variada do grupo de trabalho 

possibilitou que o ponto de vista daqueles que lidam diretamente com cada aspecto do 

problema pudesse ser considerado. Dessa forma, cada uma das macroatividades foi 

avaliada, assim como todos os seus aspectos, e ainda, a interação entre eles. 

Nos próximos tópicos, a proposta de classificação de estradas de mina, elaborada com a 

premissa de atender aos critérios de permanência e funcionalidade, dentro do contexto 

de lavra a céu aberto de minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero é apresentada. 

Associada a essa nova classificação de estradas, são apresentados também os fatores e 

requisitos que devem ser considerados nas macroatividades de projeto, construção e 

manutenção destras estruturas dentro de cada classe. O capítulo traz também uma 

atualização do inventário de estrada de mina, documento produzido em 2009 em todas 

as minas da empresa Vale, inclusive as do Complexo minerador de Itabira, onde foi 

realizada esta pesquisa. 

5.1.Importância das estradas e focalização do grupo de trabalho 

As estradas dentro da atividade de mineração possuem alta relevância, fato reconhecido 

por todos os participantes do nivelamento/workshop. Entretanto, segundo eles, ainda 

não são observados os esforços necessários para se elevar a qualidade dessas estruturas, 

principalmente ao se avaliar o modo, um tanto empírico, como as macroatividades de 

projeto e construção são executadas.  

Sabe-se que as estradas viabilizam uma das operações unitárias em mineração, o 

transporte, e que sem elas, não há escoamento da produção. Isto é algo bem claro para 

os técnicos da área, entretanto, verificou-se que para que algo melhor realmente possa 
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ser feito, é necessário que colaboradores de todos os setores envolvidos entendam a 

importância do eficiente gerenciamento das estradas e trabalhem de forma integrada. 

Durante a realização do curso de nivelamento, na fase de workshop, foi apresentado um 

fato importante e que até serve de motivação para a pesquisa em questão. Entre os 

principais gastos que se tem durante a atividade de lavra destacam-se aqueles referentes 

a pneus e combustível, ambos relacionados à operação de transporte. Apenas com 

pneus, gastam-se cerca de três unidades por veículo por ano. Este dado corrobora o 

mencionado no subitem 3.4, acerca das pesquisas realizadas por Tannant e Regensburg 

(2001), quando relataram que cerca de ¾ dos gastos com pneus em uma das minas por 

eles analisada era decorrente de cortes e impactos durante o tráfego.  

Outro ponto levantado, que traz significativa importância para o estudo das estradas de 

mina, foi a constatação de que quanto mais irregular a pista de rolamento, maior será a 

força necessária para a movimentação dos veículos, dito em outros termos, mais fortes 

serão as marchas necessárias para impulsionar os veículos e maior o consumo de 

combustível. Ainda, se os custos de operação dos veículos são altos, os custos gerais de 

produção também o são, e, consequentemente, menor a lucratividade da operação como 

um todo. Logo, ao se buscar a maior eficiência de produção, a operação de transporte 

pode e deve ser um ponto de atuação.  Diante disso, foi consenso entre os participantes 

a afirmativa de que, se as condições de rolamento nas estradas de mina são melhoradas, 

há uma grande chance de diminuir os gastos da atividade de lavra. 

A importância das estradas de mina no Complexo de Itabira é muito clara e conhecida 

pelos trabalhadores que lá estão há pelo menos uma década. No início dos anos 2000, 

foi estabelecido um grupo, formado por funcionários de diferentes áreas, que juntos 

discutiam as opções de traçado, os materiais de construção, a drenagem das estradas, 

enfim, todas as questões técnicas relacionadas às mesmas. Este foi o ‘Grupo de 

estradas’. Durante o período em que atuou, coincidentemente ou não, a boa qualidade 

das estradas era reconhecida por todos. Um exemplo relatado desse esforço foi o 

preparo do material de construção, através de britagem, que aproximava sua 

granulometria às dimensões ideais. Por questões gerenciais, o grupo foi posteriormente 

desfeito. 
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5.2. Sistema de classificação de estradas e acessos de mina 

No primeiro dia de curso foram apresentados os sistemas de classificação existentes, 

tanto no âmbito de estradas e acessos de mina a nível internacional, quanto aqueles 

relacionados a estradas rodoviárias brasileiras, estes últimos elaborados pelo DNIT. 

Com base nestes sistemas e conhecendo-se a realidade da mineração, discutiu-se o 

sistema de classificação de estradas e acessos de mina definido no manual sobre o 

assunto, realizado através de um convênio entre a UFOP e a empresa Vale (OLIVEIRA 

FILHO et al., 2010b), conforme apresentado na Tabela 3.8. 

Como se observa, o sistema elaborado por Oliveira Filho et al. (2010b) é composto por 

seis classes e tem como critério único a permanência do acesso ou estrada. A aplicação 

de um sistema com esta conformação, sob a ótica dos técnicos da área de mineração 

consultados, seria complicada. O fato de considerar unicamente a vida útil do acesso 

seria a primeira limitação, já que acreditam que existem outros critérios tão ou mais 

importantes que este. Um segundo problema levantado foi algo que se entendia como 

uma das vantagens do sistema, o grande número de classes. 

Assim, optou-se por iniciar as discussões partindo-se de um sistema composto por duas 

classes, como o utilizado atualmente pela empresa Vale, quais sejam: acesso 

permanente e acesso temporário. 

Várias situações foram avaliadas através de fotografias, “rodadas de mina” (inspeções 

realizadas diariamente pela equipe de terraplenagem), planos de lavra e visitas ao 

campo. Inicialmente, focou-se na definição dos critérios para distinguir um acesso 

permanente de um acesso temporário. 

Os critérios normalmente utilizados em sistemas de classificação de estradas de 

qualquer gênero são: vida útil, volume de tráfego, tipo de veículo, nível de serviço e 

funcionalidade. Destes critérios identificou-se que os aplicáveis para a distinção entre 

acessos permanentes e temporários seriam: a vida útil, o nível de serviço e a 

funcionalidade. 
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Com relação à vida útil, os técnicos consultados definiram, através de bom senso e 

experiência, que, em geral, os acessos que possuem dois ou mais anos de permanência 

merecem todos os esforços possíveis de projeto, construção e manutenção, já que a 

produção escoada por eles é consideravelmente alta, ou seja, eles se pagam. Desta 

forma este foi o limite estabelecido para distinção entre acessos permanentes e 

temporários. Cabe ressaltar que não há uma comprovação econômica, trata-se apenas de 

uma consolidação da experiência dos profissionais da área. 

Ao se considerar a funcionalidade, verificou-se que os acessos tidos como permanentes 

são destinados ao escoamento da produção, enquanto que os acessos temporários são 

aqueles que possibilitam a lavra. Sendo assim, este também é um critério relevante a se 

levar em consideração. 

Se o acesso permanente é destinado ao escoamento da produção e o acesso temporário 

destinado à lavra, percebe-se facilmente que o nível de serviço nestes acessos será 

diferente. Assim estabeleceu-se que os acessos permanentes devem apresentar um nível 

de serviço excelente, com baixos requisitos de manutenção ao longo da vida útil; e os 

acessos temporários devem apresentar um nível de serviço bom, com intervenções 

normais de manutenção ao longo de sua vida útil. A definição dos níveis de serviço 

como apresentada são as de Thompson e Visser (2008), subitem 3.5.4. 

Após o exposto ficou bem definida a distinção entre acessos permanentes e temporários, 

entretanto um sistema de classificação com apenas duas classes não foi visto com bons 

olhos pelos participantes da discussão, já que grande parte dos acessos se enquadraria 

na classe de acessos temporários e estes não apresentam as mesmas condições. Assim 

decidiu-se por desmembrar a classe de acesso temporário em duas, a saber: acesso 

secundário e acesso à praça. 

Para a distinção entre estas duas novas classes de acessos temporários verificou-se que 

talvez outro critério fosse necessário. Procurou-se então, definir o que seria a área da 

praça de carregamento, sendo que o obtido foi o que segue:  
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“é a área compreendida em um raio de 75 metros a partir do ponto onde a máquina (pá 

mecânica ou escavadeira) promove a lavra.” 

Se a praça de lavra é definida por uma extensão a partir do ponto de atuação da máquina 

escavadora, optou-se por definir o acesso à praça também através deste critério. Sendo 

assim, o acesso à praça foi definido como a estrada que se estenderia até 500 metros a 

partir da praça, esta última delimitada pelo dispositivo identificador conhecido como 

“bombona”, um contêiner polimérico em geral de cor forte, como o alaranjado. O 

acesso à praça como definido, ficou com extensão relativamente curta, pois seria 

antieconômico defini-lo em um trecho mais longo, levando-se em conta a qualidade de 

sua fundação, uma vez que neste trecho, em geral, ocorre apenas uma correção de nível 

e o tráfego se desenvolve diretamente sobre o material in situ. Devido a esta última 

observação, o nível de serviço deste tipo de acesso seria inferior àquele de um acesso 

secundário. Desta forma, definiu-se que este acesso teria um nível de serviço que o 

tornaria adequado no curto prazo, porém se ultrapassada sua vida útil de projeto seriam 

necessárias operações intensivas de manutenção. 

Devido a esta nova nomenclatura, substituiu-se também a denominação de acesso 

permanente por acesso principal. A Tabela 5.1 condensa todas as informações 

apresentadas sobre o sistema de classificação de estradas e acessos de mina proposto. 

Tabela 5.1: Sistema de classificação de estradas de mina proposto 

Classe Vida útil Função Nível de serviço Extensão 

Acesso principal > 2 anos Escoamento Excelente - 

Acesso secundário De semanas a 2 anos Lavra Bom - 

Acesso à praça Semanas Lavra 
Adequado no 

curto prazo 
< 500 m 

O mesmo sistema de classificação é proposto para a utilização nas pilhas de estéreis e 

seus acessos. A principal diferença observada se relaciona aos materiais que configuram 

o subleito das estradas na pilha. Como a variabilidade é muito grande e os materiais não 

são compactados, as condições deste subleito são muito inferiores àquelas encontradas 

nas áreas de lavra. Um fato que se presta à constatação rápida disto é a impossibilidade 



  

55 
 

de tráfego nos acessos à praça e nas praças das pilhas de estéreis, durante eventos 

chuvosos. 

Na Figura 5.1 apresenta-se, esquematicamente, uma situação típica de acessos de mina e 

sua classificação de acordo com o sistema proposto. 

 

Figura 5.1: Esquema da situação típica de acessos de mina de acordo com o 

sistema de classificação proposto (sem escala). 

Embora na Figura 5.1, entre um acesso à praça e um acesso principal exista um acesso 

secundário, é possível que se passe do primeiro diretamente ao segundo. Isso ocorreria, 

por exemplo, em um estágio anterior da lavra do banco apresentado, quando a praça de 

carregamento estaria mais próxima do acesso principal, no máximo a 500 m deste. 

Convém salientar que a área da praça, tanto de carregamento, quanto de descarte, não 

são objeto deste estudo, já que não se tratam de estradas ou acessos. Estes locais são 

áreas de manobra, que até podem merecer um tratamento específico, mas não foram 

analisadas neste estudo. 

5.3. Projeto Geométrico 

5.3.1. Quadro atual 

Como mencionado na revisão bibliográfica, o tipo de veículo que trafegará por uma via, 

o seu traçado e a velocidade diretriz são os fatores que mais condicionam o projeto 
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geométrico de uma estrada. Entretanto, em mineração, pode-se generalizar que o projeto 

geométrico não é pensado a partir de uma velocidade diretriz. Idealiza-se a estrada 

tentando adequá-la ao espaço disponível (sem uso) dentro do plano de desenvolvimento 

da mina. 

Os técnicos encarregados do Planejamento de Longo Prazo ou Planejamento estratégico 

idealizam o Plano de Cava Final. Neste plano não se tem informações sobre os acessos, 

tem-se apenas a conformação final dos bancos. A cava projetada no longo prazo não 

considera as vias de escoamento dos produtos e de tráfego de equipamentos associados 

à lavra. Sendo assim, o espaço disponível para a construção das estradas surge em 

etapas posteriores sem nenhuma provisão do Longo Prazo, numa abordagem totalmente 

inversa daquela que acontece em estradas rodoviárias. Lá o traçado da estrada é 

projetado e quase sempre é o entorno que se adapta a ela. No ambiente da mineração, 

acontece o contrário, o entorno (a cava) é planejado e é a estrada que se conforma a ele. 

A faixa de domínio da estrada de mina é “literalmente” o que sobra. 

Na etapa seguinte de planejamento de mina, isto é no Planejamento de Médio Prazo 

estabelece-se a conformação da cava para um período de 5 anos, baseando-se no Plano 

de Cava Final. Nesta fase algumas características das estradas de mina são identificadas. 

É no Planejamento de Curto Prazo, todavia, que a maior parte das informações úteis 

para as estradas de mina surgem. Inicialmente, a equipe responsável transforma o plano 

de 5 anos em planos de 1 ano, nos quais já se observa o traçado das estradas. 

Posteriormente, este plano anual é reduzido a planos mensais, onde questões de ordem 

construtiva/operacional são tratadas. Nessa definição dos acessos, verifica-se que o 

planejamento de mina não dá diretrizes quanto à velocidade. Em geral, dá diretrizes 

quanto ao local onde a estrada deve passar e limitações de greide (rampas). 

As definições gerais dos acessos estabelecidas pelo pessoal do Planejamento de Curto 

Prazo são repassadas para o setor de topografia, responsável pela marcação da estrada. 

Em geral, esta equipe não tem muita liberdade para mudar o traçado da estrada, porém 

se algum obstáculo físico é encontrado, a equipe de planejamento é acionada para que 

juntos possam pensar na melhor alternativa para o novo traçado. 
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Dentro deste contexto, o que indica e limita as características geométricas dos acessos 

(largura de pista, greide, raio de curvatura) é a configuração da cava. Para acessos 

secundários e acessos à praça, em geral não se tem muitas possibilidades. A geometria 

do acesso é definida exclusivamente pela cava, sendo assim todas as nuances dos 

bancos são transmitidas aos acessos. Já no caso dos acessos principais, tem-se 

priorizado sempre a sua máxima retificação. 

Ainda para o projeto geométrico das estradas de mina, além dos fatores relacionados ao 

sequenciamento de lavra e à forma como ocorre a lavra dos bancos, tem-se ainda que 

considerar o aspecto econômico, já que um pré-requisito para um investimento é o seu 

retorno. Assim, todos os esforços para o desenvolvimento e operação da estrada têm que 

se justificar, ou seja, o acesso tem que se pagar, e ainda é necessário que se tenha 

orçamento para tal. Mesmo sem nenhuma comprovação prática, é possível afirmar que 

estradas de mina com maior permanência (acessos principais) têm maiores chances de 

se justificarem financeiramente. Este aspecto também possui grande relevância quando 

da definição do traçado das estradas de mina hoje implantadas. 

Existem casos em que as propriedades geológicas acabam também por limitar as 

características geométricas das estradas de mina. No Complexo minerador de Itabira 

existem alguns casos de curvas em ‘S’ limitadas pela estabilidade de taludes em rocha 

pouco resistentes. 

5.3.2. Prática recomendada 

Pelo o que foi relatado anteriormente a cava é planejada geometricamente para a 

operação mais eficiente de lavra, havendo pouca chance de proporcionar uma condição 

propícia para um Projeto Geométrico tecnicamente planejado para as estradas de mina. 

Entretanto, ainda assim, existem pontos que merecem maior atenção e outros em que se 

pode fazer melhor, como se verá à frente. 

Um pensamento na direção de melhoria do traçado geométrico dos acessos na sua 

origem seria a consideração de que se a cava limita a geometria das estradas de mina, 

seria interessante que os requisitos geométricos das mesmas fossem de conhecimento 
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dos responsáveis pelos planos de lavra e demonstrada sua importância, e potenciais 

impactos na produção. Assim, chegar-se-ia a que um melhor traçado destas estruturas 

fosse colocado como um dos pré-requisitos para os referidos planos. 

As premissas para o Projeto Geométrico seriam então: definir origem e destinos; 

priorizar trechos retos; quando necessitar da utilização de curvas, fazê-las com os 

maiores raios possíveis; tudo isto harmonizado com os objetivos do plano de lavra. 

Em relação à velocidade diretriz, chegou-se à conclusão que usá-la a priori para a 

definição do projeto de estrada de mina não é uma prática viável dentro do ambiente de 

mineração. No entanto, algo pode ser feito nessa direção, como se relata a seguir.  

Observou-se que é possível identificar para cada trecho de estrada, as velocidades 

comumente desenvolvidas. Esta identificação é possibilitada pela análise de mapas de 

velocidades de operação produzidos pelo sistema de monitoramento de frota. Um 

exemplo de mapa gerado a partir deste monitoramento é apresentado no Anexo II. Tais 

mapas podem ser gerados para um período curto, como um turno, de forma a se 

verificar a produção naquele turno, ou até mesmo para um mês. Configuram um 

artifício utilizado para controle da produção. Com esse material, vários segmentos de 

estradas representantes de cada uma das classes definidas pelo sistema de classificação, 

tal como discutido no subitem 5.2, foram analisados de forma a se verificar as 

velocidades de operação tipicamente desenvolvidas. Mapas mensais de um mês no 

período de estiagem (seca) e de outro na cheia (período chuvoso) foram objetos de 

análise. Embora se possa optar por velocidades dos caminhões cheios e vazios, decidiu-

se por analisar os dados globais, pois assim a representação do problema seria mais 

realista. A Tabela 5.2 resume o que foi obtido em termos de médias, para as minas do 

Meio e de Conceição. 
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Tabela 5.2: Velocidades de operação médias mensais desenvolvidas por trecho de 

estrada nas Minas do Meio e Conceição 

Classe de estrada Velocidades de operação (km/h) 

Acesso à praça 5 a 15 

Acesso secundário 15 a 25 

Acesso principal 20 a 40 

Na análise das velocidades de operação apresentadas na Tabela 5.2 é interessante 

esclarecer que não são conhecidas as máximas possíveis para cada trecho. E ainda, não 

se pode dizer que todos os trechos de estradas analisados são ideais. O que se sabe é que 

essas velocidades estão muito abaixo da velocidade de operação máxima permitida nas 

minas do Complexo de Itabira, que é de 50 km/h. Os equipamentos disponíveis neste 

complexo conseguem desenvolver velocidades maiores que esta, porém normas internas 

de segurança não permitem que este limite seja ultrapassado.  

Essa investigação observacional tem sido usada pela empresa Vale para controle de 

produção e planejamento futuro. Enquanto o primeiro objetivo é fácil de entender, o 

segundo, basear planejamentos de produção em históricos de velocidades de operação 

(prática atual), parece ignorar potenciais ganhos que poderiam ser obtidos com o 

aumento destas velocidades nos trechos analisados através de uma maior atenção às 

estradas, a começar pelo projeto geométrico, isso tudo sem afetar questões de 

segurança. Diante disso, se a velocidade diretriz ou de projeto não é definida, sugere-se 

então que, de posse do traçado da estrada e de outras características que podem 

condicionar a velocidade desenvolvida em cada trecho, fossem definidas velocidades de 

operação ideais. Em outras palavras, seria estabelecer velocidades de projeto e 

velocidade máximas de operação para os trechos de estradas, respeitando os limites das 

características de sua classe. Essa decisão seguramente resultaria em velocidades 

superiores às indicadas na Tabela 5.2, com evidente ganho de produção. Nos trechos em 

curva, por exemplo, considerar-se-ia o raio da curva, a superelevação e a superlargura 

para determinar esses limites de velocidade de operação. Complementarmente, buscar-

se-ia atingir também níveis de serviço de acordo com as classes, para garantir as tais 
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velocidades, como se verá na análise de outras macroatividades. Esta sugestão foi bem 

aceita pelos participantes das discussões. 

Um último tópico de importância para recomendações sobre o projeto geométrico diz 

respeito à tentativa de padronização de características geométricas de estradas de mina 

baseando-se nos equipamentos que circulam na mina. No passado foram observadas 

regras que direcionavam algumas características geométricas das estradas, como sua 

largura em trechos retos, em função das dimensões dos equipamentos. No entanto, não 

se verifica a utilização das mesmas.  

5.3.3. Matriz de requisitos geométricos 

Todas as características geométricas das estradas de mina julgadas relevantes foram 

discutidas pensando-se em cada uma das classes definidas. A Tabela 5.3 a seguir 

apresenta um resumo do que foi discutido e os pontos de consenso. No que segue faz-se 

um detalhamento dos parâmetros da matriz. 

Tabela 5.3: Matriz de fatores e requisitos para o Projeto Geométrico de Estradas 

de Mina 

Projeto Geométrico 

 Classe de estrada 

Acesso à praça 
Acesso 

secundário 

Acesso 

principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Veículo de projeto O maior que trafega pela via 

Distância de frenagem 
Detalhadas na Tabela 5.4 

Distância de visibilidade 

Greide 1% Máximo de 8 a 12% 

Largura 
1 ou 2 faixas 

pela NRM 

2 faixas pela 

NRM, mas se 

mais larga 

melhor 

Mínimo: 2 

faixas seguindo 

a Tabela 5.5 

Traçado Imposto pelos bancos 
O mais reto 

possível 
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Tabela 5.3: Matriz de fatores e requisitos para o Projeto Geométrico de Estradas de 

Mina... Continuação 

 Classe de estrada 

Acesso à praça 
Acesso 

secundário 

Acesso 

principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Raio de curvatura Mínimo: 30m 

Superlargura - Ver Tabela 5.6 

Superelevação - ±3% (Ver Tabela 5.7) 

Inclinação transversal para 

drenagem 
- 2 a 4% 

Leiras 
Descontínuas (espaçamento para 

retirada de água – bigode) 
Contínuas 

5.3.3.1. Veículo 

Na definição de qual o veículo de projeto a ser considerado, foi estabelecido como 

premissa que qualquer veículo pudesse trafegar pela via com segurança. Assim, a 

consideração do maior veículo foi adotada, prática comum também sugerida por outros 

autores, como Thompson e Visser (2008). 

5.3.3.2. Distância de frenagem e visibilidade 

As distâncias de frenagem e de visibilidade são intimamente relacionadas. Se um 

determinado caminhão percorre a distância ‘x’ antes de parar após o operador acionar os 

freios, é necessário que a distância de visibilidade deste operador seja maior que ‘x’ (no 

mínimo, igual a ‘x’), pois do contrário tem-se uma situação insegura. A representação 

disto encontra-se na Figura 5.2. 
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Figura 5.2: Distância de visibilidade e distância de frenagem em curvas 

horizontais: (a) situação insegura; (b) situação segura. Modificado de Thompson e 

Visser (2008). 

A distância de frenagem é claramente dependente da velocidade diretriz ou de projeto, 

mas além deste fator, existem outros que acabam por interferir na distância de parada de 

um veículo: tempo que o operador leva entre avistar o obstáculo e acionar os freios; 

tempo entre o acionamento dos freios e a ocorrência de atrito de fato entre os freios e as 

rodas; a aceleração da gravidade; a aderência entre os pneus e a superfície da estrada; o 

greide da estrada; e o peso bruto do veículo. 

Kaufman e Ault (1977), durante seus estudos, definiram as distâncias de frenagem para 

cada uma das classes de estradas estabelecidas por eles. Vale ressaltar que, 

diferentemente do sistema agora proposto, o critério para a distinção entre classes de 

estradas, utilizado por estes autores, era o peso bruto dos veículos. 

Como as operações de mineração atuais utilizam, para o transporte, caminhões de peso 

bruto, quando cheios, da ordem de 400 t, optou-se por adotar os valores definidos para a 

categoria 4 de Kaufman e Ault (1977), que equivale a veículos com peso bruto maior 

que 181t (400.000 lbs). 

O ábaco mostrado na Figura 5.3 refere-se à categoria 4 de Kaufman e Ault (1977) e a 

partir do mesmo montou-se a Tabela 5.4 apresentada a seguir. O ábaco original 
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apresentava as velocidades em milhas por hora e as distâncias de frenagem em pés, o 

que justifica os valores não inteiros apresentados nos eixos. 

 

Figura 5.3: Ábaco para determinação da distância de frenagem descendo. 

Traduzido de Kaufman e Ault (1977). 

Tabela 5.4: Distância de frenagem, como uma função da velocidade diretriz e do 

greide máximo de descida 

Velocidade diretriz (km/h)  8  16  24  32  40  48  56  64  

Greide de descida máximo 13%  10%  6%  2%  < 1% < 1% < 1% < 1%  

Distância de frenagem (m) 65,5  67,7  71,7  76,25  79,3  82,4  85,4  88,5  

Convém frisar que se trabalha com o máximo greide de descida, já que esta é a pior 

situação. Frear um veículo enquanto este sobe uma rampa é consideravelmente mais 

fácil do que freá-lo enquanto desce a mesma rampa, já que na situação de subida o 

greide representa uma resistência, e, na descida, um auxílio ao movimento. 

Ainda no ábaco da Figura 5.3 pode-se observar uma linha quase vertical que fornece a 

distância limite para ocorrência de falha dos freios em função do greide da estrada de 

mina e da velocidade diretriz ou projeto. Pode-se citar, como exemplo, que se um 

veículo trafegasse por uma estrada com um greide de descida de 1%, a uma velocidade 
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de 40 km/h, e seu operador acionasse o freio mecânico, o equipamento pararia em 

91,4m. Entretanto, antes de percorrer esta distância seriam observados problemas de 

freios e, talvez, o veículo não parasse. O correto seria frear um pouco, reduzindo a 

marcha e a velocidade, por exemplo, para 32km/h, e então acionar os freios totalmente. 

Devido a isto, a área à direita deste limite no ábaco foi sombreada, como forma de 

inutilizá-la. Outras relações ainda podem ser obtidas a partir do ábaco mostrado na 

Figura 5.3. A distância de visibilidade será então, como já mencionado, no mínimo 

igual à distância de frenagem. 

5.3.3.3. Greide 

No caso do greide, pode-se observar que para os acessos à praça “in-pit”, que são 

basicamente bancos ativos com algum tratamento para ocorrência de tráfego, o valor 

praticado é de 1% e é condicionado pelo equipamento que promove a lavra (escavadeira 

ou pá-mecânica). Tais máquinas abrem esses acessos e trafegam sobre os mesmos após 

o término ou interrupção da frente de lavra e não o fazem em locais com inclinação 

longitudinal maior que 1%. Daí surgir a limitação para o greide de estradas pertencentes 

a esta classe. No caso de acessos secundários, se os equipamentos de lavra ainda 

tiverem que trafegar por eles, vale o exposto para os acessos à praça. Do contrário, a 

limitação quanto ao greide máximo é condicionada pelo equipamento de transporte de 

carga e a busca de eficiência. 

Para os acessos principais na cava, em geral em rampa, a discussão do greide leva em 

conta o conhecimento da capacidade motora dos equipamentos, através de ábacos 

fornecidos pelos fabricantes, que correlacionam o greide da estrada, a situação de 

carregamento do equipamento (se cheio ou vazio), a velocidade desenvolvida e a 

marcha necessária. Através dos referidos ábacos define-se, por exemplo, a rampa 

máxima que tal equipamento suporta, tendo em vista também os quesitos de tração. 

Assim, as limitações dos equipamentos, estudos anteriores, como o de Kaufman e Ault 

(1977), e a experiência prática da empresa Vale, levaram aos valores de greide 

apresentados na matriz (Tabela 5.3). 
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5.3.3.4. Largura 

Com relação à largura da pista, há um critério mínimo imposto pela NRM 13 (BRASIL, 

2001), que seria de duas vezes a largura do maior equipamento que trafega pela via para 

estradas de mina com uma faixa de rolamento e de três vezes para estradas com duas 

faixas de rolamento. Pelo fato de serem valores mínimos, optou-se por adotá-los para os 

casos de acessos à praça e acessos secundários. 

Para acessos principais, no entanto, julgou-se que pelo volume de tráfego esperado 

(muito maior que para acessos secundários e acessos à praça), esta largura ainda é 

pouca, podendo ser considerada até mesmo insegura. Desta forma, adotou-se a sugestão 

apresentada na Equação 5.1, conforme Tannant e Regensburg (2001), que define a 

largura de pista da seguinte forma: 

w � �1,5L � 0,5
x Equação 5.1 

 

Em que: 

w é a largura da pista 

L é o número de faixas de rolamento e 

x é a largura do maior equipamento que trafega pela via. 

Para o caso de duas faixas de rolamento chegar-se-ia a 3,5x, valor maior que o requisito 

mínimo imposto pela NRM 13 (BRASIL, 2001). Assim, considerando que o maior 

veículo que trafega pela via é o CAT 793, a largura da estrada, em função do número de 

faixas de rolamento, é a mostrada na Tabela 5.5. Salienta-se que os valores de largura 

apresentados na Tabela 5.5 para acessos à praça e acessos secundários obedecem aos 

requisitos mínimos impostos por Brasil (2001); já aqueles apresentados para acessos 

principais, foram obtidos através da aplicação da Equação 5.1, conforme Tannant e 

Regensburg (2001). 
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Tabela 5.5: Largura total de estrada em função do número de faixas de rolamento, 

para o caminhão CAT 793, de acordo com Tannant e Regensburg (2001) 

Número de faixas 

de rolamento 

Largura total da estrada (m) 

Acesso à praça e secundário Acesso principal 

1 15,2 - 

2 22,8 26,6 

3 - 38,0 

4 - 49,4 

Convém ressaltar que são raros os casos de estradas e acessos de mina com três ou mais 

faixas de rolamento. 

5.3.3.5. Raio mínimo das curvas 

Quanto ao raio de curvas horizontais, a premissa que se tem atualmente é de que se 

preze pelo máximo raio de curva possível, o que está correto e caminha na direção de 

um aumento das velocidades de operação. A implantação da curva, entretanto, é feita de 

forma empírica, ou seja, não há uma definição anterior à fase de construção. Quando da 

instalação da estrada de mina é que se define o raio a se adotar. Diante disso, há a 

necessidade de se estabelecer um limite mínimo que, atualmente, é de 30m. Tal valor 

foi definido levando em consideração as limitações, já mencionadas, da faixa de 

domínio das estradas de mina, e ainda limitações mecânicas do maior veículo que 

trafega pelas vias do Complexo de Itabira, o CAT 793. Sendo assim, recomenda-se que 

este valor seja mantido, no entanto, na possibilidade de instalação de raios maiores, 

principalmente em acessos principais, esta deverá ser uma providência. Ressalta-se 

ainda que em acessos principais tem-se a premissa de sua máxima retificação, de forma 

que curvas horizontais só serão aceitáveis caso não seja praticável o trecho todo reto. 

5.3.3.6. Superlargura 

A superlargura é uma característica quase que esquecida em estradas de mina, pelo 

menos de acordo com o grupo de estudos deste trabalho. São poucos os locais em que se 

observa o emprego da mesma. Embora os funcionários da empresa garantam que já 
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tenham construído estradas que apresentavam superlargura, afirmam também que foram 

casos isolados. Ainda assim, acredita-se que, para fornecer mais segurança aos usuários 

das vias, além de promover maior homogeneidade entre as velocidades diretrizes ou de 

projeto de diferentes trechos (subitem 5.3.2) seja recomendável sua utilização. Para 

tanto, na Tabela 5.6 tem-se valores de superlargura em função da velocidade de projeto 

e do raio de curvatura, considerando uma estrada com duas faixas de rolamento e que o 

caminhão CAT 793 seja o veículo de projeto. Os mencionados valores deverão ser 

observados por aqueles que optarem por seguir a metodologia aqui definida. 

Tabela 5.6: Superlargura, em metros, em função do raio de curvatura e da 

velocidade desenvolvida, para estradas de mina onde o maior veículo de transporte 

é o CAT 793 

Raio de 

curvatura (m) 

Velocidade de operação (km/h) 

20 30 40 50 60 

20 2,68 3,12 3,57 4,02 4,47 

30 1,90 2,27 2,63 3,00 3,36 

50 1,27 1,55 1,83 2,11 2,40 

70 0,98 1,22 1,46 1,69 1,93 

100 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 

150 0,56 0,72 0,89 1,05 1,21 

200 0,46 0,60 0,74 0,88 1,02 

300 0,35 0,46 0,58 0,69 0,81 

500 0,25 0,34 0,43 0,52 0,61 

Os valores em cinza são aqueles cujo emprego não se justifica por serem muito 

pequenos. A Tabela 5.6 foi obtida através da Equação 5.2, empregada em estradas 

rodoviárias. 

∆�  �� � ��� � �� � �
10√�� 

Equação 5.2 

 

Em que: 

∆ é a superlargura (m); 

n é o número de faixas; 
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R é o raio da curva (m); 

b é a distância entre os eixos da parte rígida do veículo que trafega pela estrada 

(m); 

V é a velocidade diretriz ou de projeto (km/h). 

5.3.3.7. Inclinação transversal 

A inclinação transversal é utilizada para auxiliar o tráfego de veículos em trechos 

curvos da estrada e/ou evitar o escoamento difuso da água na superfície da estrada num 

trecho reto. Ela não existe em acessos à praça. O motivo é o mesmo pelo qual este tipo 

de acesso tem um greide regular de 1%. A máquina responsável pela lavra ainda terá 

que trafegar por este acesso na ocasião de término da lavra do banco e este equipamento 

tolera apenas uma inclinação longitudinal de 1%. Sendo assim, este tipo de acesso não 

comporta uma inclinação transversal, tampouco uma inclinação longitudinal maior que 

1%. Já para acessos secundários e principais, onde se têm maiores velocidades de 

tráfego, a inclinação transversal é aceita e necessária, pelo menos para drenagem lateral. 

� Superelevação 

A inclinação transversal é chamada também de superelevação quando tem a finalidade 

de auxiliar o tráfego nas curvas. A superelevação depende de fatores de naturezas 

distintas: a velocidade de tráfego, a aderência entre a estrada e o pneu do veículo e o 

raio de curvatura. A Equação 5.3 rege a física do problema. 

� � ��

127� � � 
Equação 5.3 

 

Em que: 

e é a superelevação (%); 

V é a velocidade (km/h); 

R é o raio de curvatura (m); 

f é a aderência entre a estrada e o pneu (%). 

Para efeitos práticos de balizamento desse fator, sugere-se a Tabela 5.7 produzida pela 

Caterpillar (2013), através da aplicação da Equação 5.3. Para os pares velocidade 
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diretriz e raio de curvatura, cujos valores de superelevação são apresentados em cinza, 

dispensa-se a implantação da mesma. 

 Tabela 5.7: Valores sugeridos para a superelevação, sem consideração do atrito 

lateral entre pneu e pavimento, em função da velocidade diretriz e do raio de 

curvatura. Fonte: Caterpillar (2013) 

Raio de 

curvatura (m) 

Velocidade de projeto (km/h) 

16 24 32 40 48 56 64 72 

15,2 13% 30% --- --- --- --- --- --- 

30,5 7% 15% 27% --- --- --- --- --- 

45,7 4% 10% 18% 28% --- --- --- --- 

61 3% 8% 13% 21% 30% --- --- --- 

91,5 2% 5% 9% 14% 20% 27% --- --- 

152,4 1% 3% 5% 8% 12% 16% 21% 27% 

213,4 1% 2% 4% 6% 9% 12% 15% 19% 

304,9 1% 2% 3% 4% 6% 8% 11% 14% 

As superelevações apresentadas na Tabela 5.7 não consideram a aderência entre pneu e 

pavimento, logo estão superestimadas, e caso fosse considerada, os valores de 

superelevação diminuiriam significativamente. O coeficiente de atrito lateral sugerido 

pela Caterpillar (2013) é de 20%, valor também conservador, exceto para situações nas 

quais a superfície da estrada se encontra escorregadia, devido à presença de gelo ou 

lama. Na prática atual de estradas de mina, a superelevação de até 3% é o que acaba 

prevalecendo independente dos fatores que intervêm nesta variável (Tabela 5.3). 

� Inclinação transversal para drenagem 

A segunda finalidade para a inclinação transversal é a drenagem. Esta característica 

pode ser estabelecida de duas formas: caimento lateral único ou abaulamento; ambos 

apresentados na Figura 5.4. 

 (a) 
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Figura 5.4: Configuração da inclinação transversal para drenagem: (a) 

abaulamento; (b) caimento lateral único. Traduzido de Thompson e Visser (2008). 

De acordo com os técnicos do grupo de estudos o caimento lateral único é preferível, 

pois é mais fácil de executar que o abaulamento e requer a construção de apenas uma 

sarjeta, só do lado para o qual a inclinação direciona o fluxo. No caso do abaulamento 

seriam necessárias duas sarjetas, uma de cada lado. Dentro da empresa pesquisada 

existe uma recomendação que indica que o caimento lateral para drenagem deve 

direcionar a água para o pé do talude, como mostrado na Figura 5.5. Se a água for 

direcionada para a leira, poderá ocorrer erosão da mesma, logo preferem que a água seja 

direcionada para o sentido contrário. 

(b) 
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Figura 5.5: Caimento lateral único direcionando a água para o pé do talude de 

corte (sem escala). 

Os valores sugeridos de inclinação transversal para drenagem na Tabela 5.3, a matriz do 

Projeto Geométrico, estão de acordo com a recomendação de Kaufman e Ault (1977), 

que indicam 2% para as situações em que o material de superfície da estrada é liso e 

escoa rapidamente a água, ou há problemas com neve e lama; e 4% para as situações em 

que a superfície é mais irregular e não há problemas com neve e/ou gelo.  

5.3.3.8. Leiras 

A geometria típica das leiras de proteção nas laterais das estradas é trapezoidal, com 

uma base de 6 a 7 metros e um ângulo de talude de 35°. Sua altura típica é de 2,5 m, o 

que está além da altura mínima preconizada pela NRM 13 (BRASIL, 2001), que indica 

que esta deve corresponder à metade do diâmetro do pneu do maior veículo que trafega 

pela via (o maior veículo que trafega pelas vias do complexo minerador investigado é o 

CAT 793 e o diâmetro de seus pneus é cerca de 3,6 m). Estas leiras são descontínuas 

naquelas estradas que não podem ter inclinação transversal (acessos à praça e alguns 

acessos secundários) para possibilitar a retirada da água. Em estradas de mina que 

apresentam inclinação transversal, as leiras são contínuas. Recomenda-se que as 

mesmas continuem a serem construídas da forma como hoje o são, já que atendem aos 

requisitos mínimos. 
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5.4. Projeto de Pavimento 

5.4.1. Prática atual 

Não há propriamente um dimensionamento do pavimento e sim definições empíricas em 

função de cada classe de estrada e de uma avaliação qualitativa do subleito. No acesso à 

praça só ocorre em geral uma regularização, e operações tapa buracos, quando 

necessárias. Porém, a depender das condições do subleito, pode ser empregada uma 

camada de revestimento, conhecida como “forro”, ou até mesmo um pavimento mais 

complexo, principalmente em locais onde o material in situ se apresente escorregadio ou 

pouco competente para atender às solicitações do tráfego, e em fundo de cava.  

Em geral o pavimento de um acesso secundário é constituído apenas por forragem (de 

“forro”), pois o material do subleito é competente e, além disso, a máquina de lavra 

pode ter que passar por este acesso novamente e neste caso, não terá sido grande a perda 

com o esforço empreendido de construção do pavimento. 

No acesso principal é onde ocorrem os maiores investimentos relacionados à estrutura 

do pavimento. O pavimento deste tipo de acesso é composto por revestimento e base, 

sendo em alguns casos utilizada uma camada abaixo desta base, a sub-base, sendo ainda 

possível a utilização de um reforço em casos específicos. O pavimento típico atual é 

composto pelas duas primeiras camadas mencionadas e tem uma espessura média total 

de 2m. O principal fator que condiciona a espessura do pavimento é o tamanho das 

partículas presentes no material de construção. Devido a elas, não se consegue construir 

uma camada de pavimento, qualquer que seja, com espessura menor que 1m.  

Para as estradas desenvolvidas na pilha de estéril, verifica-se uma alteração na estrutura 

do pavimento. Em acessos principais construídos nas pilhas, o pavimento típico é 

apenas um revestimento de 1m. 

Alguns casos particulares de pavimento no Complexo minerador de Itabira foram 

citados durante os workshops e merecem ser conhecidos. A seguir tem-se uma breve 

descrição de cada um deles. 
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No alto da mina de Dois Córregos, no atual acesso à escavadeira 66 tem-se uma estrada 

principal com um subleito muito bom. Mesmo sem a realização de testes específicos 

verificou-se que o material in situ neste caso era bastante competente, de forma que o 

pavimento poderia ser composto apenas por um forro ou revestimento, que atenderia 

condições técnicas para o tráfego de veículos de carga. 

A rampa de acesso ao local conhecido como Onça é um caso típico de variação nas 

condições do subleito. Trata-se de um acesso principal, logo todos os esforços possíveis 

deveriam ser empregados na ocasião da definição de seu pavimento. Na parte mais 

baixa da rampa tem-se um material in situ muito competente, um dos melhores subleitos 

que se pode encontrar na região. Assim, através da avaliação empírica da capacidade de 

suporte deste material, composta unicamente por sua escarificação, definiu-se que o 

pavimento neste trecho teria uma espessura total de 1m. Na parte mais alta desta mesma 

rampa o material in situ muda drasticamente. Neste ponto o que se encontrava era uma 

argila saturada. Por se tratar de um material de baixa capacidade de suporte o mesmo 

teve que ser retirado e substituído. A espessura conjunta do material substituído no local 

(aterro) e o material do pavimento chega a 5m. 

A rampa do PP2 (Ponto Primário 2) é um local onde o acesso principal foi estabelecido 

em cima de um aterro. Dentro das possibilidades que se tinha na mineração procurou-se 

construir um bom aterro, de forma que em cima deste não seria necessária a construção 

de um pavimento muito espesso. O pavimento neste local foi construído em média com 

1m de espessura. Esta estrutura foi dividida entre a camada de base e o revestimento, 

ambos constituídos por itabirito compacto. Embora sejam formadas pelo mesmo 

material, a parte superior do pavimento é composta pelo material mais fino e a parte 

inferior por fragmentos mais granulares.  

Na mina de Chacrinha, mais precisamente no acesso à curva do ‘S’, próximo à lavra da 

escavadeira 69, o revestimento tem apenas 40 cm de espessura. Isso só foi possível, pois 

o material utilizado para revestimento foi britado e classificado, sendo que as maiores 

partículas presentes no material resultante possibilitaram a construção de uma camada 

com a referida espessura. 
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5.4.2. Prática recomendada 

Após a avaliação sobre o estado atual do pavimento das estradas de mina, contemplando 

a situação geral e também os casos particulares, verificou-se que a abordagem empírica 

do projeto de pavimento deveria deixar lugar para a melhor técnica de projeto. Um 

ponto de partida, sem dúvida, é o conhecimento do subleito, sua capacidade de suporte. 

Outros aspectos incluem também as características geotécnicas dos materiais de 

construção, informações sobre o tráfego e os métodos analíticos de dimensionamento, 

entre outros. É com essa abordagem que a matriz de fatores e requisitos do projeto de 

pavimento é definida segundo as classes de estradas. 

5.4.2.1. Capacidade de suporte 

Atualmente, antes de se definir a estrutura do pavimento, a avaliação do subleito é 

realizada informalmente. Existe um procedimento empírico, quase padronizado, que 

consiste na escarificação do subleito (material in situ) e simultânea avaliação de sua 

resistência. Embora a resposta final dependa da experiência prática de quem avalia, este 

procedimento ilustra que pelo menos há a diferenciação entre materiais com 

competências distintas. 

Convém frisar que este procedimento apenas fornece uma estimativa da capacidade de 

suporte do subleito, de forma que ele não é suficiente para fornecer propriedades dos 

materiais para o dimensionamento de um pavimento. É preciso que a capacidade de 

suporte seja medida, obtendo-se um valor. 

Um procedimento simples e rápido, proposto e aceito pelos participantes do grupo de 

estudos foi a utilização de um ensaio penetrométrico para avaliação da resistência do 

material in situ. Nesta categoria destaca-se o DCP, já mencionado, como alternativa 

para o controle de compactação (subitem 3.3).  

O ensaio DCP nesta pesquisa foi testado, inicialmente, pelos participantes do grupo de 

estudos em um local que na ocasião era uma praça de carregamento, mas que 

futuramente seria o subleito de uma estrada de mina. O terreno, de acordo com os 

técnicos da empresa Vale, tem capacidade suporte mediana, quando comparado com os 
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demais materiais de subleito encontrados na mina em questão. A Figura 5.6 mostra o 

momento de realização do ensaio DCP no local indicado, e a Figura 5.7 apresenta o 

resultado desse ensaio. 

 

Figura 5.6: Realização do ensaio DCP no subleito de uma futura estrada. 
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Figura 5.7: Gráfico do ensaio DCP realizado num futuro subleito de estrada. 

Do gráfico apresentado na Figura 5.7 interpreta-se que o DCP do terreno em questão é 

de 6,87 mm/golpe. Para a estimativa do CBR do material, utilizou-se a correlação 

definida por Kleyn (1975) apud Lima (2000), apresentada na Equação 5.4, a seguir. Esta 

correlação foi desenvolvida para qualquer tipo de solo, com base em 2000 pontos e, 

devido a isto o referido autor adotou uma postura conservadora. Existem correlações 

mais específicas que esta, variando, por exemplo, em função do tipo de solo ou do 

ambiente de ensaio (laboratório ou campo). 

��� � � � 2,631 � 1,280 log '�( Equação 5.4 

 

Aplicando a Equação 5.4 encontra-se a um CBR estimado de 36,3% para o subleito do 

futuro acesso. 
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5.4.2.2. Dimensionamento estrutural - exemplo 

A abordagem recomendada para a definição estrutural do pavimento supõe a utilização 

de um dos métodos de dimensionamento de pavimento citados na revisão bibliográfica 

(subitem 3.2.2). Para reforço de argumento dessa orientação, apresenta-se a seguir, os 

resultados de um exercício que considera como subleito o material analisado no subitem 

anterior, utilizando o método de dimensionamento do DNER e considerando os 

volumes de tráfego observados nas estradas de mina do Complexo de Itabira. As etapas 

deste exercício, bem como todos os dados de entrada são apresentados no Anexo III. A 

Tabela 5.8 mostra as espessuras necessárias de pavimento obtidas no cálculo já em 

função da classe de acesso e da vida útil (permanência). 

Tabela 5.8: Espessura total de um pavimento de estrada de mina, em função da 

classe de estrada e do tempo de permanência, considerando o subleito ensaiado 

através do DCP (subitem 5.4.2.1) 

Classe de estrada Permanência Espessura do pavimento (cm) 

Acesso à praça 

2 semanas 31,1 

1 mês 32,3 

2 meses 33,4 

Acesso secundário 
6 meses 36,4 

1 ano 37,7 

Acesso principal 

2 anos 40,7 

5 anos 42,6 

10 anos 44 

15 anos 44,9 

20 anos 45,5 

Verifica-se que a espessura de pavimento necessária pelo cálculo utilizando um método 

de dimensionamento, no caso o DNER, é bem menor que aquela adotada, de pelo 

menos 1m. Para um acesso principal, por exemplo, com permanência de 10 anos, o 

pavimento necessário seria de 44 cm, enquanto que pela prática atual constrói-se um 

pavimento com 2 m de espessura. 
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5.4.2.3. Dimensionamento funcional 

Além da preocupação com a resistência estrutural do pavimento, no aspecto funcional 

umas das principais discussões é a resistência ao rolamento como relatado na revisão de 

literatura (itens 3.2.2 e 3.4). Nesse particular vale destacar ainda o potencial de geração 

de poeira já que está se lidando com estrada não pavimentada. Caso a geração de poeira 

seja um problema muito recorrente, pode ser indicado o uso de alguma substância anti-

pó e até mesmo um tratamento superficial com ligante betuminoso. No entanto, como 

ambos os produtos indicados possuem um alto custo entre aquisição e aplicação, este 

esforço só é justificável no caso de estradas de mina com uma vida útil maior, ou seja, 

acessos principais. 

5.4.3. Matriz de fatores e requisitos de projeto de pavimento 

Diante do exposto, já se pode esboçar a matriz relacionada ao projeto de pavimento, 

como mostrado na Tabela 5.9. O detalhamento dos fatores propostos na matriz 

(requisitos) é exposto nos subitens referentes ao projeto estrutural e ao projeto 

funcional. 

Tabela 5.9: Matriz de fatores para o Projeto de Pavimento de Estradas de Mina 

Projeto de Pavimento 

 
Classe de acesso 

Acesso à praça Acesso secundário Acesso principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Sondagem do subleito P P P 

Revestimento S P P 

Base N S P* 

Sub-base N N S 

Reforço do subleito N N S 

Substância anti-pó N N S 

Resistência ao rolamento P P P 

*Atenção especial às estradas construídas sobre pilhas de estéreis. 

Notas: 

P indica que é necessária uma providência com relação ao parâmetro referido; 
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S indica que o parâmetro em questão está sujeito à avaliação; 

N indica que, para a referida classe de estrada, o parâmetro em questão não é relevante. 

5.4.3.1. Matriz de fatores - Projeto Estrutural 

� Propriedades dos materiais 

Como mencionado, em geral, as camadas com função estrutural só são necessárias em 

acessos principais. Os materiais de construção típicos destas camadas são granulares, 

por apresentarem em geral maiores resistências e menores deformabilidades quando 

compactados. O principal problema, no entanto, com relação a estes materiais, e talvez 

até um dos maiores problemas envolvendo estradas de mina, é a disponibilidade de 

materiais adequados. A variabilidade dos materiais de construção de estradas de mina é 

enorme, em grande parte são materiais fruto do aproveitamento dos estéreis das frentes 

de lavra, e praticamente não se conhecem a priori suas propriedades. 

Os materiais de construção do pavimento devem ser tão melhores quanto mais próximos 

do local de aplicação da carga (subitem 3.2.2). Existem algumas recomendações quanto 

às propriedades dos materiais do pavimento. Na Tabela 5.10 têm-se os requisitos 

mínimos definidos pelo DNIT que deverão ser adotados por aqueles que optarem por 

seguir o método de dimensionamento deste órgão. Convém salientar que as 

recomendações apresentadas fazem referência às camadas de caráter estrutural, sendo, 

portanto aplicáveis a acessos principais. Apenas as recomendações referentes ao 

subleito são aplicáveis a acessos à praça e acessos secundários, salvo exceções. 

 

 

 

 



  

80 
 

Tabela 5.10: Requisitos para camadas estruturais do pavimento, conforme Brasil 

(2006) 

Propriedade  

Camada 

Subleito  
Reforço do 

Subleito  
Sub-base  Base  

CBR  -  
Maior que o do 

subleito  
≥ 20%  ≥ 80%  

Expansão  ≤ 2% ≤ 1%*  ≤ 1%* ≤ 0,5%* 

Índice de Grupo  -  -  0  - 

Limite de Liquidez  -  -  -  ≤ 25%  

Índice de Plasticidade  -  -  -  ≤ 6%  

* Com sobrecarga de 10 lb 

Para efeito de exemplificação, na Tabela 5.11, tem-se alguns materiais disponíveis nas 

minas, já ensaiados por autores anteriores. Além da citação a eles, propriedades 

geotécnicas, via ensaio CBR e limites de consistência, também são apresentadas. 

Tabela 5.11: Propriedades geotécnicas de possíveis materiais de construção 

disponíveis na mineração 

Material CBR (%) 
Expansão 

(%) 

Índice de 

plasticidade 
Fonte 

Cascalho de Itabirito 89,7 0,018 NP Saraiva (2006) 

Cascalho de Mina 
Entre 45 e 

67,8 
0,12 - Saraiva (2006) 

Itabirito Compacto 19,14 0 - Ferreira (2007) 

Itabirito Pobre Amarelo 71,06 0,2 - Ferreira (2007) 

Areia Laterítica 37,72 0,2 - Ferreira (2007) 

Canga Laterítica 73,93 0,3 - Ferreira (2007) 

Canga Contaminada com 

Minério 
75 0,2 - Ferreira (2007) 

Rejeito de Jigagem 34 - - Sousa (2011) 
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Tabela 5.12: Propriedades geotécnicas de possíveis materiais de construção disponíveis na 

mineração... Continuação 

Material CBR (%) 
Expansão 

(%) 

Índice de 

plasticidade 
Fonte 

Itabirito Compacto 80 - - Sousa (2011) 

Canga Laterítica 26 - - Sousa (2011) 

� Dimensionamentos 

Os métodos de dimensionamentos já citados, métodos CBR e DNER (atual DNIT), são 

ambos, ditos empíricos embora tenham suporte teórico reconhecido. Tais métodos 

facilitam consideravelmente o dimensionamento de pavimentos, já que foram 

elaborados através de muitos testes experimentais e observações de campo e, fornecem 

uma estrutura de pavimento otimizada através de informações que são relativamente 

fáceis de obter, e de forma muito rápida. O procedimento de dimensionamento de 

pavimentos através do método do DNIT é apresentado no fluxograma da Figura 5.8, a 

seguir. Um exemplo de cálculo de dimensionamento de pavimento para as condições 

locais pelo método do DNIT é mostrado no Anexo III, onde se pode verificar a 

obtenção do número N de solicitações e a definição da espessura total de pavimentos 

para estradas de mina pertencentes a classes distintas, e ainda, com vidas úteis e volume 

de tráfego diário diferentes. 
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Figura 5.8: Fluxograma para obtenção de um pavimento dimensionado através do 

método do DNIT. 

O uso dos métodos tradicionais de dimensionamento como CBR e DNIT, no entanto, 

não permite visualizar o que está ocorrendo com a estrutura do pavimento na passagem 

de veículos. As tensões, deformações e deslocamentos desenvolvidos nesta estrutura 

não são explicitados e, além disso, tais métodos não consideram a fadiga dos materiais. 

Devido a estas particularidades, os métodos empíricos, em geral, superdimensionam os 

pavimentos, uma postura conservadora de seus idealizadores que garante a 

aplicabilidade dos métodos. 

Existem, por outro lado, métodos de dimensionamento através dos quais as tensões, 

deformações e deslocamentos originados a partir do tráfego podem ser analisados e, 

além disso, há espaço para a consideração da fadiga dos materiais. A estes métodos, dá-

se o nome de mecanístico-empíricos. A título de exemplo, cita-se o programa 

computacional ELSYM5, utilizado por Sousa (2011). 
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Diferentemente dos métodos empíricos, ao utilizar um método mecanístico-empírico 

para dimensionamento de pavimentos não se tem como resposta imediata um pavimento 

dimensionado. Um dos inputs é uma estrutura de pavimento que terá definidos os 

valores de tensões, deformações e/ou deslocamentos desenvolvidos com o tráfego e 

passará por um teste. Se existe uma folga, entre os valores observados e os valores 

limites (que deverão ser previamente definidos), pode-se diminuir a espessura das 

camadas e/ou do pavimento. Se por outro lado, os valores de tensões, deformações e/ou 

deslocamentos observados levam ao colapso da estrutura, maiores espessuras deverão 

ser adotadas. O pavimento estará dimensionado quando os valores de tensões, 

deformações e/ou deslocamentos estiverem tão próximos quanto possível dos limites. 

Um fluxograma que contém as etapas para obtenção de um pavimento dimensionado 

através do ELSYM5 é apresentado na Figura 5.9. 
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Figura 5.9: Fluxograma para obtenção de um pavimento dimensionado através do 

programa computacional ELSYM5. Modificado de Sousa (2010). 

Vários autores (THOMPSON e VISSER, 1996; TANNANT e REGENSBURG, 2001; 

SOUSA, 2011) defendem que pavimentos de estradas de mina deveriam ser 
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dimensionados através de algum método de dimensionamento empírico e, em seguida, 

far-se-iam análises de tensões, deformações e/ou deslocamentos gerados pela aplicação 

de carga simulada, usando o método mecanístico-empírico, e se verificaria se o 

pavimento dimensionado suporta estes níveis. Este processo levaria à otimização da 

estrutura do pavimento. 

Para a avaliação da qualidade do dimensionamento fornecido por um método 

convencional através de uma análise de tensões e deformações necessita-se de critérios 

de tensões ou deformações limites. Knapton (1988) apud Tannant e Regensburg (2001) 

definiu uma equação empírica para estimativa do limite crítico de deformação para 

condições severas de carregamento encontradas em docas de portos marítimos. Tannant 

e Regensburg (2001) fornecem a Equação 5.5, que nada mais é do que uma adaptação 

daquela desenvolvida por Knapton, para estradas de mina. 

) � 80.000
+,,�-  

Equação 5.5 

 

Em que: 

E é o limite crítico de deformação; 

N é o número de viagens durante a vida útil da estrada, ou o volume de tráfego 

total.  

Um exercício sobre os limites de deformação para o caso dos acessos das minas do 

Complexo de Itabira foi realizado pelo grupo de estudos. Para tanto, foram levantados 

os volumes médios de tráfego diário das estradas pertencentes a cada uma das classes 

do sistema de classificação. De posse destes volumes e da vida útil de cada trecho de 

estrada, chegou-se ao volume total de tráfego e, por conseguinte, definiu-se, através da 

Equação 5.5, o limite crítico de deformação. A Tabela 5.13 traz estes limites em função 

da vida útil e da classe de estrada de mina. 

 



  

86 
 

Tabela 5.13: Limite crítico de deformação em função da classe de acesso e de sua 

vida útil – Caso Complexo de Itabira 

Classe de 

acesso 

Volume médio 

diário 
Vida útil 

Número de 

repetições de carga 

Limite crítico de 

deformação (µε) 

Acesso à 

praça 

280 veículos 

por dia 

2 

semanas 
3920 8568,5 

1 mês 8400 6974,8 

2 meses 16800 5784,4 

Acesso 

secundário 

560 veículos 

por dia 

6 meses 100800 3565,8 

1 ano 204400 2946,2 

1,5 ano 306600 2640,7 

2 anos 408800 2443,3 

Acesso 

principal 

1400 veículos 

por dia 

2 anos 1022000 1907,8 

5 anos 2555000 1489,7 

10 anos 5110000 1235,4 

15 anos 7665000 1107,3 

20 anos 10220000 1024,6 

Embora seja possível o cálculo de limites críticos de deformação específicos para cada 

situação descrita na Tabela 5.13, optou-se por adotar de forma simplificada o sugerido 

por Thompson e Visser (1996) de um limite de deformação de 2000 µε como aceitável 

para qualquer que seja a classe de estrada e sua situação de tráfego. 

No Anexo IV tem-se um exercício que apresenta a otimização da estrutura de um 

pavimento de uma estrada de mina, dimensionado pelo método do DNIT, através da 

utilização do programa ELSYM5 e do limite de deformação indicado por Thompson e 

Visser (2008), o que exemplifica o uso de um método mecanístico-empírico no 

dimensionamento de pavimentos. 

5.4.3.2. Matriz de fatores - Projeto Funcional 

Os acessos à praça e secundários, em geral não apresentam um pavimento muito 

desenvolvido, como já afirmado. O primeiro, na maioria das vezes, sequer tem um forro 
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(revestimento). O que se verifica neste tipo de acesso são operações localizadas de 

regularização do material in situ. Já o acesso secundário apresenta, em geral, apenas o 

revestimento. Pode ser que o pavimento destes acessos seja mais desenvolvido, porém 

trata-se de casos particulares, prevalecendo apenas o revestimento e mesmo apenas a 

regularização. Nos acessos principais, o pavimento tende a ser mais completo com o 

revestimento e uma ou mais unidades estruturais (base, sub-base e reforço). 

Em qualquer um dos casos apresentados, o projeto funcional deve existir e deve-se dar 

atenção à qualidade do material da camada superficial e às condições de pista para o 

tráfego. A qualidade do material é analisada através da avaliação da aderência entre o 

pneu e a superfície da estrada. Já as condições de pista são avaliadas através da análise 

da resistência ao rolamento.  

� Aderência 

Para que um veículo qualquer consiga se movimentar é necessário que a força motriz 

que o veículo tem capacidade de desenvolver naquele terreno (aderência) seja maior que 

a resistência imposta ao tráfego. 

Para efeito de exemplificação de aderência, considere-se o caminhão CAT 793, que tem 

uma capacidade de carga de aproximadamente 140 toneladas. O objetivo é fazer que tal 

caminhão suba uma rampa de 10% (Resistência de rampa, RRa), com uma resistência 

ao rolamento também de 10% (RRo), que corresponde a uma pista com muitos defeitos. 

Ao se considerar o caminhão cheio, com um peso bruto total dado pelo fabricante de 

383,749 t, chega-se a uma resistência total ao movimento de 752,92 kN. O manual do 

equipamento indica que quando cheio, 67% do peso do veículo é concentrado no eixo 

traseiro, onde há tração. Sendo assim, para aquela pista (coeficiente de atrito de 0,35), a 

máxima força motriz possível seria de 878,41 kN. Quando se compara a máxima força 

motriz possível com a resistência total, verifica-se que a primeira é maior que a 

segunda, de forma que é possível o movimento. O manual do caminhão indicará a 

marcha que daria a maior velocidade. 
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Se, no entanto, o equipamento está vazio, a resistência total se reduz para 325,20 kN. 

Nesta situação, 54% do peso do equipamento estão sobre o eixo traseiro e, com isto, a 

máxima força motriz possível é de 305,79 kN. Como a máxima força motriz possível é 

menor que a resistência total, não há movimento. Assim para aumentar a aderência, o 

único aspecto que se poderia atuar é na diminuição da resistência ao rolamento da pista 

e então o equipamento teria capacidade de se movimentar. O detalhamento deste 

exemplo é apresentado no Anexo V. 

� Resistência ao rolamento 

Fica claro, através do exemplo apresentado no Anexo V, que a resistência ao rolamento 

é de extrema importância para a ocorrência de movimento, e que isso se faça com a 

máxima eficiência (maiores velocidades). Existem várias abordagens acerca da 

mensuração desta resistência, algumas quantitativas e outras qualitativas. Cada uma 

delas possui suas particularidades, sendo as quantitativas com modelos mais 

simplificados e as qualitativas mais abrangentes (ANDRADE, 2013).  Uma das que 

possui maior facilidade de aplicação é aquela apresentada por Thompson e Visser 

(2008), que também apresentam o mesmo modelo em (THOMPSON e VISSER, 1999), 

como visto no subitem 3.4. Basicamente, avaliam-se os defeitos presentes na estrada 

considerando-se dois parâmetros: grau de severidade e extensão. A variação destes dois 

parâmetros e os pesos correlacionados são apresentados na Tabela 5.14 que segue. 

Tabela 5.14: Grau e extensão dos defeitos observados em estradas de mina, 

segundo Thompson e Visser (2008) 

Peso Nível Grau do defeito Extensão do defeito 

1 Leve Defeito dificilmente discernível 
Menos que 5% da estrada 

afetada 

2 
Entre leve e 

atenção 
Defeito facilmente discernível 

Entre 5 e 15% da estrada 

afetada 

3 Atenção 
Defeito notável com relação a possíveis 

consequências 

Entre 16 e 30% da estrada 

afetada 
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Tabela 5.15: Grau e extensão dos defeitos observados em estradas de mina, segundo 

Thompson e Visser (2008)... Continuação 

Peso Nível Grau do defeito Extensão do defeito 

4 
Entre atenção e 

severo 

Defeito sério com relação a possíveis 

consequências 

Entre 31 e 60% da 

estrada afetada 

5 Severo 
Defeito extremo com relação a possíveis 

consequências 

Mais que 60% da estrada 

afetada 

Qualquer defeito presente na estrada deve ser considerado. Os mais comuns em acessos 

de mina são: buracos, ondulações, afundamento por trilha de roda (ATR), perda de 

material, caráter pedregoso, geração de poeira, material solto sobre a estrada, trincas 

longitudinais, trincas transversais, trinca tipo “couro de jacaré”, pista escorregadia 

quando úmida, pista escorregadia quando seca, dentre outros. 

O método de Thompson e Visser (2008) foi aplicado a um acesso principal do 

Complexo de Itabira, que de acordo com os operadores é uma rampa muito boa, e que, 

portanto, apresentaria uma resistência ao rolamento ideal para a classe na qual se 

enquadra. A avaliação foi feita logo após uma operação de manutenção, de forma que a 

resistência medida representa o melhor cenário encontrado neste acesso. Os defeitos 

observados, seu grau de severidade e extensão são apresentados na Tabela 5.16. 

Tabela 5.16: Grau de severidade e extensão dos defeitos observados em um acesso 

principal 

Defeito Grau Extensão Produto 

Buracos 2 1 2 

Perda de material 1 1 1 

Caráter pedregoso 2 5 10 

Geração de poeira 3 5 15 

Material solto sobre a estrada 2 5 10 

Pista escorregadia quando úmida (300m em 1,8km – trecho 

crítico) 
3 5 2,5 

 Pista escorregadia quando úmida (1,5km em 1,8km) 1 5 4,2 

Pontuação de defeitos 44,7 
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A pontuação de defeitos obtida e a velocidade de operação são correlacionadas a 

resistência ao rolamento no trecho através do ábaco da Figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Ábaco para definição da resistência ao rolamento, em função da 

velocidade de operação e da pontuação de defeitos. Traduzido de Thompson e 

Visser (2008). 

Ao se considerar a velocidade de operação de 25 km/h, tipicamente desenvolvida na via, 

chega-se a uma resistência ao rolamento de 3,6%, como mostrado através da linha 

vermelha no ábaco da Figura 5.10. Este valor está muito além da premissa utilizada pela 

empresa Vale, que, considera a resistência ao rolamento de 2% para acesso principal. 

Embora a avaliação dos defeitos tenha sido feita pelo grupo de estudos, não houve 

concordância quanto ao valor de resistência ao rolamento ao qual se chegou. A maioria 

dos técnicos acredita que a resistência ao rolamento após uma operação de manutenção 

deveria ser próxima de 2%, o que seria o esperado para uma estrada compactada (dura) 

segundo Jaworski (1997). Entretanto, para que se tenha uma resistência ao rolamento de 

2%, é necessário que os defeitos presentes na estrada, segundo o método apresentado, 

somem apenas 9 pontos, o que é consideravelmente difícil, já que a gama de possíveis 

defeitos é vasta. Convém salientar que a resistência ao rolamento como obtida é uma 
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função da velocidade. Se a velocidade de operação fosse menor, a resistência ao 

rolamento também o seria. 

Outro ponto de suporte para a resistência ao rolamento encontrada ser maior que os 2% 

se deve a ausência da compactação depois de uma operação de manutenção como é 

práxis na empresa Vale (ver subitem 5.7.1). Caso houvesse compactação desta estrada 

após a raspagem, pouco ou nenhum material solto seria observado sobre a estrada e 

ainda poderia haver uma redução do caráter pedregoso. Este dois defeitos juntos 

aumentam a pontuação de defeitos para esta estrada em 20 pontos, em um total de 44,7. 

Logo, se os mesmos não existissem, mantendo-se a velocidade de 25km/h, a resistência 

ao rolamento seria de 2,7%, quase um ponto percentual abaixo daquela definida para o 

trecho, mas ainda superior aos 2%. 

Prosseguiu-se no exercício de buscar valores de resistência ao rolamento que seriam 

aceitáveis, em função da classe de acesso e, ao mesmo tempo, realistas. Aumentou-se 

esta tolerância para 2,5%, pela qual se chega a uma pontuação máxima de 23 pontos. 

Como já observado, apenas a ausência do caráter pedregoso e de material solto sobre a 

estrada diminuiriam 20 pontos do total da pontuação de defeitos que a estrada analisada 

obteve. Como existem outros defeitos no acesso principal analisado que são passíveis de 

uma redução (ou eliminação), julgou-se que seria possível reduzir a pontuação de 

defeitos num acesso principal para 23 pontos que, para as velocidades de operação 

observadas neste tipo de acesso, conduz a uma resistência ao rolamento de 2,5%. 

Obviamente, as chances de se atingir esta resistência ao rolamento são maiores que 

aquelas de se atingir a premissa da empresa Vale, de 2%, que equivale a uma pontuação 

de defeitos de 9 pontos, para as velocidades de operação tipicamente observadas em 

acessos principais. 

Seguindo o mesmo raciocínio, definiu-se de forma intuitiva para acessos secundários 

uma resistência ao rolamento de 3,5%, que leva a uma pontuação máxima de defeitos de 

56, considerando as velocidades de operação definidas como típicas para esta classe de 

acesso. Para acessos à praça, definiu-se uma resistência ao rolamento de 4%, que leva a 

uma pontuação máxima de defeitos de 95 pontos. Os valores propostos são mostrados 

na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17: Resistência ao rolamento tolerável em função da classe de estrada 

Classe de acesso Resistência ao rolamento 

Acesso principal 2,5% 

Acesso secundário 3,5% 

Acesso à praça 4% 

� Materiais de revestimento 

Os problemas observados quanto à disponibilidade de material adequado para a 

construção do pavimento, já citados durante a discussão acerca das camadas com caráter 

estrutural, no caso do revestimento também são reais. 

Os materiais típicos de construção da camada de caráter funcional são mais finos. No 

complexo minerador investigado, os materiais mais utilizados para a construção desta 

camada são o itabirito compacto e o rejeito de jigagem. 

O primeiro material (itabirito compacto) além de uma matriz fina siltosa, apresenta 

fragmentos de rocha com dimensões médias da ordem de 50 cm a 1m. A execução do 

revestimento com esse material leva a um pavimento com elevada capacidade de 

suporte e a uma superfície não escorregadia quando úmida. Ao utilizar este material na 

camada de revestimento, é necessário que o mesmo passe por uma operação de catação, 

para retirada dos matacões, já que outra forma de seleção não está disponível. 

O rejeito de jigagem é uma areia grossa, mal graduada ou bem selecionada, que lhe dá 

característica de material drenante, além de boa capacidade de suporte. Entretanto, 

atualmente é vendido como produto, logo, na maior parte do tempo, não está disponível. 

Na ausência do itabirito compacto e/ou do rejeito de jigagem, pode-se utilizar o gnaisse 

compacto, material oriundo de uma área denominada Chapéu Chinês. O material 

resultante da exploração desse gnaisse, sob o ponto de vista prático, sem nenhuma 

comprovação técnica, é considerado muito bom. O principal problema relacionado ao 

seu uso como material de revestimento é o fato de seus finos possuírem caráter argiloso, 

sendo que quando úmidos a estrada se torna muito escorregadia, e a depender da 
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quantidade de água, chega até a formar lama. Soma-se a isto o fato da parcela argilosa 

presente neste material ser muito expansível na presença de água, e muito contrátil na 

sua ausência, apresentando trincamento na estação seca. 

Existem registros de que, em certa ocasião, retirou-se a camada superior de 

revestimento de todas as estradas, principalmente quando possuía material que havia 

caído de caminhões, e colocou-se uma fina camada de rejeito de jigagem, para preparar 

as estradas para a estação chuvosa, por se tratar de um material drenante e por haver 

disponibilidade do mesmo. Verificou-se que o rejeito de jigagem poderia ser carreado 

durante uma chuva, expondo o material de base ou até mesmo o material in situ. Para 

evitar esta remoção de material, há também registros do uso deste rejeito em 

combinação com uma argila local (blendagem) que forneceu um material de 

revestimento muito bom, pois além de ter as propriedades geotécnicas observadas no 

rejeito de jigagem isoladamente, também apresentou baixa erodibilidade. 

� Metodologia para seleção de materiais de revestimento 

Com o intuito de se avaliar a qualidade do material de revestimento, Thompson e Visser 

(1999) desenvolveram uma metodologia que se baseia em índices físicos de solos para 

definir a possibilidade de seu uso como material de revestimento. Alguns limites foram 

definidos e um ábaco torna o sistema de mais fácil aplicação. Os limites são 

apresentados na Tabela 5.18 e no ábaco na Figura 5.11. Na utilização do ábaco chama-

se a atenção para a região delimitada pelo retângulo verde escuro quando se tem as 

condições desejáveis (operacionais) do revestimento, e para o retângulo verde claro, 

onde se apresentam as condições ideais. 
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Tabela 5.18: Limites de propriedades geotécnicas de materiais com possibilidade 

de uso em revestimentos de estradas de mina. Modificado de Thompson e Visser 

(1999) 

Parâmetro 
Valores 

Mínimo Máximo 

Produto de Contração – SP* 85 200 

Coeficiente de Graduação – GC* 20 35 

Taxa de geração de poeira – DR* 0,4 0,6 

Limite de Liquidez (%) - LL  17 24 

Limite de Plasticidade (%) - LP  12 17 

Índice de Plasticidade (%) - IP  4 8 

Máximo Tamanho de Partícula (mm) -  40 

Índice de Suporte Califórnia (CBR a 98% - %)  80  -  

*Índices baseados em relações granulométricas 

As equações Equação 5.6, Equação 5.7 e Equação 5.8 são referentes aos parâmetros da 

Tabela 5.18 e do ábaco Figura 5.11: Produto de contração (SP), Coeficiente de 

Graduação (GC) e Taxa de geração de poeira (DR). 

 

Equação 5.6 

Equação 5.7 

Equação 5.8 

Em que: 

P265 é a porcentagem de solo passante na peneira de abertura de malha igual a 

26,5 mm; 

P475 é a porcentagem de solo passante na peneira de abertura de malha igual a 

4,75 mm; 

P2 é a porcentagem de solo passante na peneira de abertura de malha igual a 2 

mm; 



  

 

P425 é a porcen

0,425 mm; 

P075 é a porcen

0,075 mm. 

Figura 5.11: Ábaco 
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Concluindo essa discussão da matriz de fatores e requisitos para o pavimento funcional, 

chama-se a atenção que além da recomendação quanto à resistência ao rolamento, 

apresentada na Tabela 5.17, tem-se ainda que avaliar o material de revestimento 

verificando sua possibilidade de uso através do método definido por Thompson e Visser 

(1999) aqui apresentado. 

5.5. Projeto de Drenagem 

5.5.1. Prática atual 

O sistema de drenagem de estradas de mina é um assunto controverso, pois muitos 

acabam por confundir o sistema de drenagem da cava ou da pilha, com o da estrada, a 

depender do local onde a mesma foi instalada. 

Outro aspecto relevante em mineração que afeta a atenção à drenagem de cavas e de 

seus acessos, é o fato de que os programas de planejamento de mina em geral não 

tratam do assunto ou o fazem de forma muito simplificada. Assim, o que se tem na 

prática, é que o problema é tratado muito tardiamente no planejamento de curto prazo. 

O tratamento dado corresponde a utilizar um programa computacional, a exemplo do 

ArcGis, para definir pontos críticos de drenagem de um desenho da cava prestes a ser 

implantada. A ideia é identificar pontos onde a vazão afluente é grande o suficiente para 

justificar a retirada da água. Nestes pontos são instalados dispositivos de remoção da 

água. 

Na definição desses dispositivos hidráulicos não há um estudo prévio embasado quanto 

à vazão de projeto estimada para os pontos críticos. As precipitações consideradas são 

generalizadas e configuram tentativas empíricas de definição da chuva crítica. Na 

prática, a definição da vazão de projeto é feita sem estudo prévio, embora algumas 

premissas deste e de outros programas sejam discutidos a priori.  

Ao se avaliar o sistema de drenagem dos acessos, é necessário que se distinga sua 

locação: acessos in-pit, acessos nas pilhas de estéril, e acessos ex-pit. Em cada caso 

haverá dispositivos de drenagem possíveis de aplicação e situações distintas de 

destinação final da água.  
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Ao se considerar a drenagem dos acessos in-pit, tem-se que, atualmente, estes são vistos 

como canais de escoamento para o sistema de drenagem da cava. No caso de acessos 

principais em rampa, a vazão proveniente de bancos flui para os acessos. É comum 

também a situação da água que flui numa das laterais da estrada ser direcionada para a 

outra, passando superficialmente pela estrada (não por um bueiro). Existem também 

vários trechos de estradas em que o fluxo ocorre longitudinalmente à mesma de forma 

difusa por deficiência ou ausência de inclinação transversal. Há ainda o caso de que 

nem toda água precipitada na cava recolhida pelos bancos acaba nos acessos principais 

diretamente. Por exemplo, quando o escoamento pelos bancos atinge uma vazão limite 

(crítica) e acaba descendo pelos taludes de face. Quando este não apresenta resistência 

ao fluxo, é necessária a construção de uma descida d’água ou que ele tenha sua 

superfície recoberta com enrocamento. Nestas situações a vazão chega aos acessos 

principais de forma concentrada em alguns pontos.  

5.5.2. Prática recomendada e discussão da matriz de fatores 

5.5.2.1. Drenagem dos acessos in-pit 

Nos acessos à praça, in-pit, como não há a possibilidade de existir uma inclinação 

transversal, já que as escavadeiras não toleram este tipo de inclinação e as mesmas 

ainda terão que trafegar por estes acessos, tem-se uma inclinação longitudinal de 1%, 

que constitui o elemento de drenagem. Tal inclinação pode direcionar o fluxo para a 

praça ou no sentido inverso, num tipo de escoamento difuso. Nas duas situações são 

utilizados bigodes (saídas d’água) cujo espaçamento é pré-definido, o que evita o 

acúmulo de água na pista através de sua remoção. Como esta configuração para o 

sistema de drenagem nestes acessos é resultante de uma limitação operacional, sugere-

se que o mesmo seja mantido. Só se recomenda maior atenção com relação aos 

comprimentos críticos que definem a posição dos bigodes. 

Nos acessos principais in pit, várias são as possibilidades para o trânsito da água 

superficial, como apresentado na Figura 5.12, na forma de um diagrama unifilar. 
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Figura 5.12: Diagrama unifilar do sistema de drenagem dos acessos principais in-

pit. 

Na Figura 5.12 os três retângulos superiores representam as fontes de água para os 

acessos principais; os retângulos contornados por linhas pretas espessas representam os 

dispositivos de drenagem; e o retângulo inferior, “Bacia de decantação”, refere-se a um 

recurso utilizado na drenagem da mina como um todo. É necessário um claro 

entendimento do sistema de drenagem, como sugerido, para o sucesso da operação. 

No diagrama fica claro que a água proveniente da pista, do talude e em muitos casos, 

mas não sempre, dos bancos superiores, é direcionada para a sarjeta das estradas. Os 

bancos superiores funcionam como valetas de proteção de corte em estradas 

rodoviárias. A vazão proveniente destes bancos é de extrema importância quando do 

cálculo do comprimento crítico das sarjetas das estradas in-pit. Na Figura 5.13 tem-se 

uma típica situação de direcionamento da água dos bancos para a sarjeta de um acesso 

principal numas das minas do Complexo minerador de Itabira. 
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Figura 5.13: Drenagem dos bancos inativos da mina direcionada para a sarjeta de 

um acesso principal – Minas do Meio. 

A sarjeta, na maior parte das vezes, não é escavada depois da construção do pavimento 

da estrada. Toda a seção resultante da construção é potencialmente faixa de rolamento, 

embora haja um entendimento de que apenas numa região seja admissível a presença de 

água, sendo esta a região destinada à sarjeta.  A inclinação transversal direciona o fluxo 

para um dos lados e a sarjeta normalmente sem revestimento acaba sendo esculpida pela 

água.  

Da sarjeta, a água então pode seguir por caminhos distintos. Uma primeira possibilidade 

é que ela deixe a estrada através de um bigode, descendo os taludes dos bancos da mina 

através de descidas d’água até atingir uma bacia de decantação (“sump”). 

Uma segunda alternativa é o direcionamento da água para uma bacia de detenção, que 

tem a capacidade de reter certo volume de água. Após deixar esta estrutura, a água do 

escoamento superficial volta para a sarjeta da estrada com uma vazão menor. A Figura 

5.14 apresenta uma típica bacia de detenção. A utilização deste dispositivo aumenta o 

comprimento crítico da sarjeta, diminuindo a necessidade de dispositivos que 
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promovam a remoção da água. Da sarjeta a água pode seguir para outro sistema de 

remoção/detenção ou para o fundo de mina (sump ou bacia de decantação). 

 

Figura 5.14: Típica bacia de detenção em uma estrada de mina. 

A terceira opção de trânsito da água superficial seria o seu direcionamento para uma 

caixa de drenagem e em seguida para um bueiro. Este sistema representa a remoção da 

água do sistema. A água removida poderá então ser direcionada para o sump ou para 

qualquer outro sistema de drenagem externo. 

É ainda possível que a água que escoa em uma sarjeta seja direcionada para um banco. 

Neste caso, o problema deixa de ser a drenagem do acesso e passa a ser a drenagem da 

mina como um todo. Em bancos inativos, além da inclinação longitudinal de 1%, 

também presente em bancos ativos, há uma inclinação transversal de 3%, que faz com 

que a água se concentre em seu bordo interno. 

Dispositivos de drenagem profunda, na maior parte das vezes, não são necessários. Pelo 

fato de haver rebaixamento do lençol freático para viabilizar a atividade de mineração 

dentro do pit, poucos são os acessos que, de alguma forma, interagem com a água 

Entrada Saída 
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subterrânea. Estima-se que cerca de 90% dos acessos principais não interceptam o 

lençol freático. 

Nos acessos secundários, o sistema de drenagem em geral é mais complexo que em 

acessos à praça, porém mais simples que em acessos principais. A principal diferença 

entre o sistema de drenagem de acessos secundários e o sistema de drenagem de acessos 

à praça é a presença de inclinação transversal para drenagem no primeiro. Exceções são 

os casos em que por um acesso secundário ainda ocorrerá deslocamento de 

escavadeiras. 

Vale ainda destacar que na situação in-pit, vazões provenientes do entorno da cava 

poderão ser de responsabilidade do sistema de drenagem da cava, que para que funcione 

bem, necessita de um eficiente sistema de drenagem de acessos. 

5.5.2.2. Drenagem dos acessos em pilhas 

Em acessos instalados em depósitos de estéril o papel da drenagem é mais desafiador 

por conta de maiores volumes de tráfego, já que todo material não minério é 

direcionado para estes locais, pelo fato de não haver muitas frentes de descarte, além 

das piores condições dos materiais de fundação (material apenas lançado, não 

compactado). 

Diferentemente do que acontece na situação in-pit, nas pilhas de estéreis o sistema de 

drenagem não varia muito em função da classe de acesso. Na Figura 5.15, tem-se o 

diagrama unifilar do sistema de drenagem de acessos principais em depósitos de estéril. 
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Figura 5.15: Diagrama unifilar do sistema de drenagem dos acessos principais das 

pilhas de estéril. 

Na Figura 5.15, os retângulos superiores referem-se às fontes de água para o sistema de 

drenagem das estradas das pilhas; os retângulos com preenchimento azul e contorno 

preto espesso representam dispositivos de drenagem das estradas; e os retângulos com 

preenchimento marrom e contorno preto indicam os dispositivos de drenagem da pilha 

de estéril. 

A água que chega à sarjeta pode ser proveniente daquelas mesmas estruturas indicadas 

para acessos principais in-pit. Ao deixar a sarjeta, as opções de destino também não 

diferem daquilo estabelecido para os citados acessos: saída d’água; bacia de detenção e 

sarjeta (opção mais utilizada nos limites da pilha); ou caixa de drenagem e bueiro. A 

principal diferença acontece em seguida: a água que deixa os dispositivos indicados no 

estágio anterior passa então à descida d’água e, em seguida, à bacia de decantação de 

finos. Estas duas últimas estruturas fazem parte do sistema de drenagem das pilhas, não 

das estradas. 

Atenção especial deve ser dada às situações em que for necessária a utilização de bacias 

de detenção em acessos em pilhas de estéril. Como verifica-se através da Figura 5.15 

esta é uma alternativa utilizada atualmente pelas empresas mineradoras, principalmente, 
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nos limites das pilhas, mas devido a descompassos operacionais, observam-se bacias 

sobre a pilha propriamente dita. Deve-se avaliar cautelosamente os efeitos desta postura, 

já que a pilha de estéril, em geral, corresponde a um grande aterro constituído por 

material granular, que apresenta alta permeabilidade. A água que infiltrará na estrutura 

das pilhas através destas bacias poderá sobrecarregar seu sistema de drenagem ou, o que 

é pior, afetar negativamente sua estabilidade. 

No sistema de drenagem das pilhas de estéreis, os canais periféricos e as descidas 

d’água são construídos simultaneamente à pilha propriamente dita, pelo menos esta é a 

recomendação. É necessário que isto de fato aconteça, pois do contrário, a estabilidade 

dos bancos e da pilha como um todo poderá ser comprometida, ou haverá uma 

sobrecarga no sistema de drenagem dos acessos, podendo provocar transtornos 

operacionais e retrabalho (muita erosão e pequenos escorregamentos). 

Outro importante ponto a se destacar sobre a drenagem das pilhas é o fato de que o que 

se conhece previamente é o plano para sua situação final. Na situação intermediária 

(construtiva), envolvendo acessos operacionais, tem-se que eles e o seu sistema de 

drenagem não são projetados. Tudo é feito à medida das necessidades, o que é muito 

precário. Recomenda-se que haja estudos para essa situação temporária de modo a 

minimizar os problemas e evitar o comprometimento dos acessos por uma drenagem 

inadequada. 

A área de contribuição da pilha de estéril, em geral, não extrapola os limites da mesma, 

uma vez que os já mencionados canais periféricos interceptam a água proveniente da 

área do entorno. 

5.5.2.3. Drenagem dos acessos ex-pit 

No caso das estradas que movimentam cargas para fora do pit, seja para as plantas 

primárias de beneficiamento (britadores), seja para as pilhas de estéril, a drenagem 

precisa de uma abordagem diferenciada. Em geral, são vias com maior vida útil e que 

necessitam de um nível de serviço mais elevado. Entretanto, a extensão desses acessos é 
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limitada, pois muitas vezes a planta de beneficiamento e a pilha de estéril estão muito 

próximas, em geral, ao lado da cava. 

A qualidade da drenagem a ser dada para os acessos ex-pit seria a de um acesso 

principal, como discutido nos casos dos acessos em cava ou em pilha de estéril. É 

possível haver situações novas como acessos ex-pit encaixados (corte dos dois lados), 

onde o sistema de drenagem poderia ser mais complexo, embora sejam raros no 

Complexo de Itabira. Um trecho deste tipo foi encontrado nas Minas do Meio, no 

entanto sua extensão era de cerca de 200 metros. A estratégia para drenagem do trecho 

foi manter o escoamento concentrado nos bordos da pista (pista abaulada), 

providenciando a retirada da água logo após o término do trecho. 

5.5.2.4. Drenagem de interseções 

É necessária uma atenção especial à drenagem das estradas nas interseções. A água 

nunca deve utilizar a superfície da estrada como um canal de drenagem; quando houver 

necessidade de transposição do fluxo de um lado ao outro da estrada, bueiros de greide 

devem ser instalados. A integridade física da estrada deve ser uma premissa do projeto 

de drenagem. 

5.5.2.5. Chuva de projeto 

Sugere-se que o dimensionamento dos dispositivos de drenagem seja feito com base em 

uma chuva real, com tempo de duração pelo menos igual ao tempo de concentração para 

cada dispositivo considerado, e levando em conta períodos de retorno que variem de 10 

a 50 anos, em função da complexidade dos dispositivos. Para sarjetas, por exemplo, 

considera-se um tempo de recorrência de 10 anos e para bacias de detenção e caixas de 

drenagem, considera-se 50 anos. 

A chuva a ser considerada quando do projeto de drenagem de qualquer estrada ou 

acesso de mina deverá ser aquela referente ao dispositivo de maior vazão que será 

instalado na mesma. Assim, se em uma estrada a água é direcionada para sarjetas e dali, 

é retirada do sistema através de saídas d’água, a chuva de projeto considerada no 
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dimensionamento deste dispositivo de drenagem superficial, deverá ser também 

considerada no dimensionamento das sarjetas.  

5.5.3. Matriz de fatores do projeto de drenagem 

A Matriz de fatores do Projeto de Drenagem é apresentada na Tabela 5.19. 

Tabela 5.19: Matriz de fatores para o Projeto de Drenagem de Estradas de Mina 

Projeto de Drenagem 

 

Classe de acesso 

Acesso à 

praça 

Acesso 

secundário 

Acesso 

principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Chuva de Projeto P P P 

Inclinação transversal para 

drenagem 
N P P 

Sarjeta N P P 

Saída d’água (bigode) P P P 

Descida d’água P P P 

Bacia de detenção N N P 

Caixa de drenagem N N P 

Bueiros de greide N N P 

Interseções S S P 

Notas: 

P indica que é necessária uma providência com relação ao parâmetro referido; 

S indica que o parâmetro em questão está sujeito à avaliação; 

N indica que o parâmetro em questão não é relevante para a referida classe de estrada. 

5.6. Construção 

Concluída a fase de projeto, passa-se à macroatividade de construção. Nesta etapa tudo 

o que foi idealizado durante o projeto se concretiza, pelo menos é o que se deseja. Na 

maior parte das vezes, as diretrizes apontadas nos projetos têm que ser adaptadas 

durante a construção, sendo possível, até mesmo, a total modificação das ações 

previstas. 
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5.6.1. Situação atual 

5.6.1.1. Geral 

Com já mencionado (subitem 5.3.1), o traçado dos acessos tem como base o plano de 

lavra, e tem como critério principal uma rampa máxima. No caso de acessos principais, 

a implantação se dá buscando-se a retificação dos trechos tanto quanto possível, dentro 

da faixa de domínio deixada pelo plano de lavra. Nos acessos à praça e secundários, não 

há essa possibilidade: a geometria da estrada é a geometria do banco.  

Entretanto, o traçado proposto na fase de projeto pode não ser de fato aplicável na 

implantação. Mudanças no plano inicial de lavra, limitações físicas (obstáculos em 

geral) ou a presença de dispositivos fixos de produção, como poços de rebaixamento, 

podem acabar levando a redefinições da diretriz da estrada e outras características, até à 

redefinição de sua classe. Nestes casos, a mudança necessária deverá ser discutida com 

o pessoal do Planejamento de curto prazo, já que a estrada não poderá interferir na 

atividade de lavra. 

De acordo com os participantes do grupo de estudos é mais fácil executar acessos na 

pilha de estéril do que na cava. A pilha é uma estrutura construída de forma regular, 

enquanto que na cava, o nível se aprofunda e as vias se orientam dentro do objetivo de 

se explotar o corpo mineral, dentro de suas características e ocorrência. Ainda no caso 

das pilhas, é bom que se diga, que o foco não é o acesso final, uma vez que este já vem 

definido, com todas as informações relevantes, no projeto final da estrutura. O que é de 

interesse deste trabalho são os acessos temporários, os produtivos. Estes acessos, ao 

contrário do anterior, são definidos pelo pessoal da operação. 

5.6.1.2. Terraplenagem 

Anteriormente à construção da estrada de mina, tem-se as operações de terraplenagem. 

Tal procedimento consiste basicamente nas operações realizadas no terreno natural para 

implantação do subleito da estrada. Esta atividade se concretiza através de trabalhos de 

corte e aterro, de forma a fazer com que o subleito fique tão próximo quanto necessário 

da cota de base do pavimento.  
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O greide projetado é o da estrada com seu pavimento. Logo quando da operação de 

terraplenagem, o subleito final está na cota do greide da estrada menos a espessura do 

pavimento, ou seja, se a seção é em corte, escava-se a espessura do pavimento, se a 

seção é em aterro, o mesmo é construído até a cota do greide da estrada, descontada a 

espessura do pavimento. A largura da área terraplenada deverá ser maior que a largura 

da pista de rolamento, por questões de segurança. Oliveira Filho et al. (2010b) definem 

que a largura da área terraplenada deve exceder a largura desejada na superfície da 

estrada em mineração, em pelo menos, 60 cm. 

Com relação à seção resultante desta operação, pode-se afirmar que são duas as 

possibilidades: corte pleno ou aterro pleno. A solução em seção mista não é comum nas 

estradas de mina. Assim, as seguintes possibilidades são observadas no cenário atual em 

função da localização da estrada: 

� Estradas in-pit: seções em aterro pleno ou em corte pleno; 

� Estradas na pilha de estéreis: seções em aterro pleno; 

� Estradas ex-pit: seções em aterro pleno ou em corte pleno. 

A maior parte das seções de estradas in-pit, classificadas como acesso à praça, ou 

acesso secundário, é em corte, já que, estes acabam por seguir a geometria imposta pela 

cava. Em acessos principais, podem ser necessários aterros, já que só assim é possível 

passar de um banco ao outro. 

Partes da pilha de estéril onde se prevê a passagem de acessos são construídos como 

aterros até a cota da estrada descontada de 1 m nos acessos principais (espessura típica 

de pavimento). Não faz sentido realizar um corte em um aterro, já que a pilha de estéril 

é um grande aterro.  

Como se pode notar, não existem situações em que a seção da estrada seja mista: parte 

em corte, parte em aterro. Isso acontece mesmo em acessos ex-pit, onde procura-se 

também evitar tal situação. A explicação é simples. Os aterros para acessos em 

mineração não passam por uma compactação formal. Assim, é esperado que os mesmos 

não sejam tão competentes quanto o terreno natural resultante de uma seção em corte. 
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Logo, em uma seção mista poderiam ocorrer problemas de ordem estrutural, que só se 

resolveriam com a reconstrução do aterro usando procedimentos não comuns a essa 

indústria.  

Além da rampa da estrada de mina, a inclinação transversal para drenagem poderá ser 

configurada ainda durante a terraplenagem. Se a estrada for implantada em cima de um 

banco que já tem um sistema de drenagem, esta inclinação já terá sido conformada 

durante a operação de terraplenagem (estrada sobre um banco inativo). Se, entretanto, a 

estrada for construída sobre uma superfície que ainda não tem uma inclinação 

transversal definida, por limitações operacionais, esta só será configurada durante a 

construção do revestimento (estrada sobre um banco ativo). 

5.6.1.3. Construção do pavimento 

A superfície resultante da terraplenagem constitui o subleito da estrada. Como já citado, 

não há uma avaliação de campo formal quanto a capacidade de suporte desta fundação, 

porém recomenda-se que a mesma seja testada através do ensaio DCP (itens 3.3 e 

5.4.2.1). 

As quatro primeiras operações que possibilitam a terraplenagem (escavação, 

carregamento, transporte e descarga, e espalhamento) são de fato realizadas no ambiente 

da mineração. No entanto, quando se passa à operação posterior, a compactação, 

problemas podem ser identificados. 

Sabe-se que para garantir que um aterro tenha de fato uma resistência compatível com 

seu uso é necessária sua compactação. Na mineração, no entanto, principalmente ao se 

tratar de estradas de mina, a compactação é uma operação quase que inexistente, pelo 

menos durante a construção de estradas. Em geral, os materiais de aterros ou de 

camadas do pavimento são apenas lançados e espalhados. Conta-se com a compactação 

posterior à construção, decorrente do tráfego, que como se pode intuitivamente julgar, é 

aleatória e superficial. 
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5.6.2. Prática recomendada 

5.6.2.1. Compactação 

Ponto crucial para a construção de estradas de mina, diante do quadro atual, a operação 

de compactação é de fato inexistente ou deficiente. A Tabela 3.1, já apresentada, 

fornece as especificações técnicas para a compactação das camadas de pavimentos de 

estradas de mina, o que sugere que tal operação possui relevância. Não há como abrir 

mão da mesma; se não houver compactação, é pouco provável que os materiais do 

pavimento atinjam as resistências determinadas na ocasião de projeto do pavimento. 

Os equipamentos destinados à compactação na construção, em geral, não estão 

presentes na mineração, pelo menos na maior parte dos empreendimentos minerários. A 

impressão que se tem é que a operação de compactação é ignorada pela ideia de que seu 

benefício é menos importante que a diminuição de maquinário e de pessoal 

especializado a se gerenciar, ou seja, é uma questão de redução de custo. 

Chegou-se a sugerir, durante os workshops, o que é aplicado em barragens de rejeito, 

onde a compactação de aterros é feita através de esteiramento, ou seja, promovida 

através de um trator de esteiras. Sugeriu-se também a utilização de um caminhão 

carregado, como já indicado por Tannant e Regensburg (2001).  

Um fato que poderia representar um problema quando da utilização destes 

equipamentos (trator e caminhão), como substitutos aos rolos durante uma operação de 

compactação, seria a incompatibilidade entre o tipo de esforço produzido por eles e os 

materiais a serem compactados. 

O rolo compactador liso vibratório tem uma cobertura (área de fato submetida aos 

esforços de compactação) de 100%. Este é o rolo sugerido para a compactação de 

materiais não coesivos. Ao se considerar a compactação de materiais coesivos, o rolo 

indicado por Tannant e Regensburg (2001) é o pé-de-carneiro, que tem uma cobertura 

de 8 a 12%. Uma alternativa para a compactação deste último tipo de solo é o rolo 

tamper, que possui uma cobertura de cerca de 40%. Considerando-se o trator de esteiras 

D11, verifica-se que sua cobertura é da ordem de 47%. Já o caminhão fora-de-estrada 
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CAT 793, tem uma cobertura de 59%. Sendo assim, pode-se concluir que a cobertura 

não seria um problema decorrente da utilização destes equipamentos para compactação, 

mas talvez, a forma de compactar, principalmente, para materiais coesivos. 

Entretanto, os participantes do grupo de estudos não julgam as alternativas sugeridas 

viáveis. O esteiramento foi visto como uma operação extremamente custosa e 

antieconômica. A compactação através de caminhões carregados também foi vista como 

antieconômica. E mais, o caminhão fora-de-estrada é considerado um ativo exclusivo 

para transporte. 

A recomendação é de que sejam utilizados caminhões e tratores para compactar, pelo 

menos até que se tenham os rolos, mesmo diante de toda esta resistência. Ainda que seja 

cara a operação de esteiramento ou a compactação por caminhões carregados, não há 

como ignorar a compactação. Sugere-se que se faça uma avaliação econômica bem feita 

que possa mostrar que a compactação pode levar à estrada ideal, com mais ganhos do 

que perdas. Jaworski (1997) apresenta resultados de uma análise econômica de um 

aterro rodoviário onde a operação de compactação representa algo em torno de 5% do 

custo da construção do aterro. Economicamente, parece muito pouco para se ignorar. 

5.6.2.2. Controle de Compactação 

Terminada a construção de qualquer camada, ainda que seja um aterro apenas para 

correção topográfica, é necessário que se verifique a eficiência da compactação, ou as 

condições do pavimento. Em caso de dificuldade de se dispor de dispositivos 

convencionais de controle de campo, sugere-se que se aplique a primeira estratégia 

indicada por Resende (2012), apresentada no subitem 3.3. Tal estratégia consiste em se 

construir uma seção teste, realizando a verificação das propriedades de interesse 

(densidade, teor de umidade), e definindo-se o procedimento de construção que leva à 

obtenção dos requisitos mínimos estabelecidos para aquela obra. Controla-se então o 

procedimento de construção e não as propriedades da camada compactada. 

O uso do cone sul africano DCP para avaliação de capacidade de suporte do subleito 

pode ser estendido para a tarefa de controle de compactação na construção do 
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pavimento. Um exemplo da aplicação deste instrumento para averiguação da eficiência 

da compactação é apresentado na Figura 5.16. O local é um acesso principal que se 

encontra em fase de operação, de nome rampa do PP2. Essa estrada tem um subleito que 

ora tem seção em aterro, ora em corte. O ponto exato de realização do ensaio tinha 

seção em corte antes da construção da estrada. Os resultados da perfilagem com o DCP 

são mostrados na Figura 5.16. 

 

Figura 5.16: Resultados de perfilagem com DCP num acesso principal (rampa 

PP2). 

Na análise da Figura 5.16, observam-se três trechos com resistências distintas. O 

primeiro trecho, de cima para baixo, apresenta um DCP de 11,22 mm/golpe que leva a 

um CBR de 19%, usando-se a correlação dada pela equação 5.4 (subitem 5.3.2). No 

segundo trecho, o DCP é de 5,79 mm/golpe e o CBR é de 45%. Já no terceiro trecho, 

tem-se um DCP de 2,27 mm/golpe e um CBR de 150%. Os resultados parecem 

contrários ao esperado, pois à medida que se aprofunda no pavimento se encontram 

resistências cada vez maiores. Uma explicação para o ocorrido é dada a seguir.  
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O CBR de 19% encontrado no material de revestimento está totalmente fora de qualquer 

especificação. O revestimento deveria apresentar CBR superior a 80%, que é o mínimo 

para base pela Tabela 5.10. É provável que o material encontrado no revestimento da 

estrada possa oferecer uma resistência maior, no entanto, como o mesmo não estava 

compactado, pelo menos naquele ponto, a resistência medida foi muito baixa. 

O aumento considerável de resistência observado em profundidade no ponto ensaiado 

pode ser atribuído à presença de um grande fragmento de rocha à profundidade 

aproximada de 22cm, como pode ser verificado na Figura 5.17. 

 

Figura 5.17: Presença de fragmento de rocha no ponto onde foi realizado o ensaio 

DCP sobre o pavimento de uma estrada de mina. 

5.6.2.3. Materiais de construção 

Outro aspecto importante relacionado à construção das estradas de mina é a 

disponibilidade de materiais. A canga laterítica que há pouco tempo podia ser 

considerada pela mina como material de construção, atualmente é ROM (Run of Mine). 

A opção do passado para material de construção para os acessos, o rejeito de jigagem, 

na maior parte do tempo tem mercado, como informado. Até mesmo o itabirito 

compacto já não está tão disponível como anteriormente, pois se trata agora de um 

produto para a nova planta de beneficiamento em construção. Assim, a pesquisa de 

novos materiais é demanda urgente no Complexo minerador de Itabira. 
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Em geral, aquilo que na frente de lavra não é minério, é um potencial material de 

construção para acessos e maciços de barragens. O problema é que na maior parte das 

vezes pouco ou nada se conhece das propriedades desses estéreis. Recomenda-se 

fortemente que esses materiais tenham suas propriedades de engenharia conhecidas para 

um eventual uso em projetos de estradas de mina.  

Os materiais de construção de uso atual ou com potencial no Complexo de Itabira são: 

� Camadas estruturais: gnaisse, xisto, itabirito compacto; 

� Revestimento: rejeito de jigagem (não muito disponível), itabirito compacto, 

quartzito friável (Piracicaba) e xisto. 

Alguns deles são mostrados na Figura 5.18, a seguir. 

  

  

Figura 5.18: Materiais de construção de estradas de mina: (a) rejeito de jigagem, 

(b) itabirito compacto, (c) xisto e (d) gnaisse. Fonte: Sousa (2011). 
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Tem-se notícia também de materiais que não são muito bons quando da utilização em 

pavimentação, quais sejam: silte rosa, quartzito decomposto e xisto decomposto. 

Informações quanto à qualidade dos materiais disponíveis como materiais de construção 

de pavimentos foram geradas sem nenhuma comprovação mais formal. Em geral, estes 

materiais foram utilizados durante a construção ou operação das estradas e verificou-se 

sua adequação ou não. Caso fosse boa, o uso se repetia, caso fosse ruim, o material teria 

então seu uso em pavimentação descartado. Trata-se de um procedimento com muito 

empirismo, uma vez que não existe o controle tecnológico executivo. Por vezes, um 

material que não desempenha bem um dado papel, pode se sair melhor em outro. É 

necessária a comprovação. Assim repete-se a recomendação de que os materiais 

disponíveis, em qualquer mina, sejam estudados e tenham suas propriedades 

geotécnicas definidas e armazenadas em um banco de dados. Este banco de dados 

ajudaria, consideravelmente, a realização de projetos e tornaria a execução da estrada 

mais ágil. 

5.6.2.4. Preparação prévia dos materiais 

A báscula do caminhão fora de estrada CAT 793 com material de construção forma uma 

pilha de 4 m de altura. A quebra dessa pilha e o espalhamento do material constitui um 

fator condicionante da espessura da camada de pavimento a ser construída. Em geral, a 

menor espessura de camada de pavimento que se consegue construir é de 1 m. Porém, é 

preciso que se esclareça que essa espessura é decorrente principalmente do caráter 

muito grosseiro dos materiais de construção disponíveis e ainda do fato de não haver 

uma seleção granulométrica destes materiais antes de sua utilização no pavimento. Os 

maiores fragmentos presentes nos materiais de construção chegam a ter dimensões 

superiores a 1 m. 

A instalação de uma britagem móvel para o preparo do material de construção do 

pavimento, seguida de uma seleção, seria talvez a melhor solução que se poderia 

encontrar para adequação do uso dos materiais vindos diretamente da frente de lavra. A 

parte mais graúda poderia então ser utilizada nas camadas de função estrutural e a parte 

mais fina seria utilizada no revestimento. 
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5.6.2.5. Anti-pó 

Para evitar a geração excessiva de poeira pode-se empregar substâncias anti-pó. Esta 

iniciativa, em geral, só é justificada no caso de acessos principais, porém fica a critério 

dos planejadores das estradas decidir por sua utilização ou não. Os procedimentos de 

construção, em geral, variam em função da substância anti-pó eleita. Sugere-se a 

avaliação de uso destas substâncias (ver também o subitem 3.3). 

5.6.3. Matriz de fatores de construção 

A Tabela 5.20 apresenta a Matriz de fatores de Construção, elaborada com base no que 

foi discutido neste subitem, bem como observando as informações apresentadas para a 

matriz de fatores do projeto de pavimento (subitem 5.4.3). 

Tabela 5.20: Matriz de Fatores de Construção de Estradas de Mina 

Construção 

 
Classe de acesso 

Acesso à praça Acesso secundário Acesso principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Terraplenagem P P P 

Subleito P P P 

Reforço do subleito N N S 

Sub-base N N S 

Base N S P 

Revestimento S P P 

Substância anti-pó N N S 

Notas: 

P indica que é necessária uma providência com relação ao parâmetro referido; 

S indica que o parâmetro em questão está sujeito à avaliação; 

N indica que o parâmetro em questão não é relevante para a referida classe de estrada. 

Convém salientar que a Tabela 3.1, que apresenta as especificações de compactação de 

camadas do pavimento, deve ser vista como um complemento da Matriz de fatores de 

Construção. 
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5.7. Manutenção 

Os esforços de manutenção visam manter ou recuperar as condições ideais de operação 

das estradas de mina de modo a se garantir um tráfego seguro, eficiente e de custo 

compatível. Esses objetivos podem ser atingidos conhecendo a prática atual, mantendo 

o que está alinhado com aqueles objetivos e modificando ou introduzindo novos modos 

de tratar os problemas, tudo isso governado pelo uso eficiente dos recursos e de 

tecnologia, como proposto pela matriz de fatores de manutenção. Esses aspectos são 

vistos a seguir.  

5.7.1. Prática atual 

As operações de manutenção das estradas de mina no Complexo minerador de Itabira 

podem ser de rotina ou ter caráter excepcional. Dentre as rotineiras destacam-se a 

aspersão, a raspagem ou patrolagem, e a reposição de material. 

A aspersão de água sobre a pista de rolamento visa minimizar o problema da poeira que 

é resultado de material fino solto colocado em suspensão pelo tráfego ou pelo vento. Os 

modos de aspersão existentes são fixos ou móveis. A aspersão fixa tem seu emprego 

geralmente justificado em acessos principais e em locais próximos à comunidade. Os 

aspersores fixos são instalados de um único lado da estrada. Em geral eles são 

acionados ao mesmo tempo e de forma intermitente, por períodos regulares definidos ou 

através de “feedbacks” de operadores de caminhões. Pode-se ainda alternar os 

aspersores ligados, já que esta configuração de operação tem recebido avaliações 

positivas de sua eficiência. 

A aspersão móvel ocorre de forma permanente e é realizada por caminhões pipa. O 

sistema procura atender a demanda e é frequentemente avaliado. Mesmo assim, 

problemas relacionados a pistas escorregadias devido ao excesso de umedecimento ou a 

falta de visibilidade pela poeira são comuns, mas controláveis. 

As operações de raspagem visam a remoção de material superficial solto ou muito 

úmido da superfície das estradas e acontecem com a passagem de uma motoniveladora 

(“patrol”) e o direcionamento do material raspado para os bordos das pistas. Essa 
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operação é completada, em intervalos de tempo, com a remoção do material colocado 

nos bordos através de pá carregadeira, sendo o descarte realizado através de caminhões. 

Não é incomum acontecer um evento chuvoso sem que antes tenha havido a remoção do 

material dos bordos. Esse material acaba então atrapalhando a drenagem superficial e 

também sendo carreado para a bacia de detenção ou de decantação (“sump”), levando a 

seu assoreamento precoce. 

A operação de raspagem regulariza a superfície da estrada com pequenas compensações 

de corte e aterro. Infelizmente os benefícios da regularização da superfície têm vida 

curta ou são limitados sem a operação de compactação, pois parte do material continua 

solto sob a pista. A compactação que pode ocorrer, e com a qual se conta, é aquela 

decorrente do tráfego dos caminhões, irregular e/ou aleatória. Esta situação conduz, em 

pouco tempo, a um aumento da resistência ao rolamento na via, como comprovado 

anteriormente através da avaliação dos defeitos presentes em uma estrada após uma 

operação de manutenção (subitem 5.4.3.2).  

A operação de remoção é entendida também como necessária naquelas situações de 

queda de material de caminhões de transporte supercarregados (coroados). Se não 

removido, pode acabar por ser incorporado na superfície da pista pelo tráfego, o que 

configura um ponto de fragilidade pela inadequabilidade do seu uso como revestimento. 

Se a quantidade de material que eventualmente cai de caminhões de transporte é grande, 

este material é acumulado e em seguida removido. Se, entretanto, a queda de material é 

pequena, a operação a ser realizada é a raspagem, direcionando este material para os 

bordos da pista. 

A reposição de material é a terceira operação de manutenção da superfície do pavimento 

identificada. Ela se faz necessária quando boa parte da espessura do revestimento tenha 

sido removida pelas operações de manutenção. Assim, para evitar danos estruturais é 

realizada a reposição de material do revestimento. Ela pode ser rotineira ou estrutural, 

localizada ou extensa. A reposição localizada (em geral também rotineira) é feita a 

partir do material presente nos bordos da estrada, mesmo sabendo-se que tal material 

pode não ser o ideal ou estar mais úmido que o desejável. Ela também pode ser 

realizada através de uso de material externo, como aquele proveniente de uma frente de 
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lavra ou do depósito de estéril. Se feita a partir do material presente nos bordos da 

estrada, a motoniveladora realiza cerca de 90% dos procedimentos necessários. Se a 

reposição é feita a partir de material externo, há a remoção prévia do material da estrada 

que apresentou alguma falha, através de pá carregadeira ou escavadeira. Em seguida, o 

material de reposição é trazido por caminhões e tem sua báscula espalhada por um 

trator.  

A reposição de material de forma extensa segue o que foi definido para a reposição 

localizada, mas apenas com material externo. O problema do material externo é a falta 

de seleção granulométrica, pois é comum ele ser muito grosseiro, com fragmentos de 

rocha do tamanho de pedra de mão a matacões (subitem 5.6.2.4).  

5.7.2. Prática recomendada 

5.7.2.1. Operações rotineiras 

As operações rotineiras de manutenção, tal como estão sendo realizadas hoje atendem, 

em geral, aos padrões técnicos de estradas não pavimentadas. No entanto, algumas 

recomendações quanto à manutenção dos acessos de mina devem ser destacadas e 

implementadas: 

� Foi ressaltada pelo grupo de estudos a necessidade de se estudar o melhor 

posicionamento dos aspersores fixos, sendo sugerida a presença dos mesmos de 

ambos os lados das estradas, mas considerando que nem sempre isto é possível;  

� Para a aspersão móvel deve-se ter como premissas a disponibilidade de uma 

frota de caminhões pipa adequada à quilometragem de estrada a ser mantida, e 

pontos de abastecimento instalados em locais estratégicos; 

� A raspagem deve ocorrer no sentido contrário ao fluxo de água, sendo que por 

vezes acaba sendo necessário realizá-la no sentido do fluxo para evitar o 

aumento exagerado da inclinação transversal da pista; 
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� No período de chuva a raspagem tem que ser mais criteriosa, já que uma 

raspagem irregular pode danificar o sistema de drenagem da pista; 

� Deve-se evitar o acúmulo de material nos dispositivos de drenagem, como as 

sarjetas, durante a operação de raspagem, de modo a diminuir a necessidade de 

manutenção destes dispositivos, além de reduzir a quantidade de material que 

chega ao sump e, consequentemente, tornar mais baixos os custos de 

bombeamento; 

� A raspagem deve acontecer com umidade adequada para a recompactação; 

� Se for necessária a raspagem em períodos de estiagem, deve-se umedecer o 

material a ser raspado antes de realizar a operação. Do contrário, poderão 

aparecer diversos defeitos na superfície da estrada, além de poder acontecer a 

geração excessiva de poeira; 

� Deve-se buscar a viabilização da etapa de compactação após a operação de 

raspagem de modo a se ter maior eficiência da manutenção; 

� O material de reposição deve ser adequado para revestimento, com uma 

qualidade equivalente; 

� O material de reposição deve ser selecionado granulometricamente para reduzir 

o seu caráter pedregoso que aumenta a resistência ao rolamento; 

� Na reposição de material, deve-se buscar também a viabilização da operação de 

compactação após o espalhamento do material. 

Além das operações rotineiras de manutenção do pavimento dos acessos, ainda poderão 

ocorrer operações extraordinárias, que podem chegar até à reconstrução de um trecho de 

estrada ou da estrada como um todo. Todas as operações rotineiras de manutenção são 

justificáveis em qualquer que seja a classe de estrada. Entretanto, as operações de 

manutenção extraordinárias aplicam-se apenas a estradas principais. 

Todas as operações de manutenção da superfície do pavimento são feitas com vistas à 

minimamente atender à resistência ao rolamento definida como tolerável para cada 

classe de estrada. Sendo assim, todas as operações de manutenção deverão ter como 

premissa atingir a resistência ao rolamento indicada (Tabela 5.17). 
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5.7.2.2. Manutenção das drenagens 

A manutenção de sistemas de drenagem de quaisquer tipos de estradas é crucial para o 

seu bom funcionamento. A constatação da existência de alguma não conformidade é 

feita mediante a realização de inspeções periódicas, as rodadas de mina. Através destas 

operações todos os dispositivos de drenagem (não apenas eles) são avaliados e pode 

ainda ser identificada a necessidade de alguma melhoria como forma de preparação para 

a estação chuvosa. 

As operações de manutenção comuns para sistemas de drenagem são: limpeza de bacias 

de detenção, limpeza de caixas coletoras de bueiros, desobstrução de bigodes e sarjetas, 

correção da inclinação transversal da pista, reparo de descidas d’água, restauração de 

bueiros e substituição de tubos danificados. Podem também existir equipamentos 

específicos para a manutenção do sistema de drenagem. 

5.7.2.3. Manutenção das leiras 

As leiras devem também ter sua integridade física mantida. Assim seus taludes e 

principalmente sua base deverão ser constantemente avaliados e corrigidos. Ressalta-se 

que o fluxo de água proveniente de chuvas pode lavar o pé destas estruturas, 

comprometendo sua estabilidade. 

5.7.3. Matriz de fatores de manutenção 

A Tabela 5.21 apresenta a Matriz de Fatores de Manutenção. 
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Tabela 5.21: Matriz de Fatores de Manutenção de Estradas de Mina 

Manutenção 

 

Classe de acesso 

Acesso à 

praça 

Acesso 

secundário 

Acesso 

principal 

P
ar

âm
et

ro
 

Resistência ao rolamento 

tolerável 
4% 3,5% 2,5% 

Atividades rotineiras P P P 

Atividades excepcionais N N P 

Sistema de drenagem P P P 

Leiras de segurança P P P 

Notas: 

P indica que é necessária uma providência com relação ao parâmetro referido; 

N indica que o parâmetro em questão não é relevante para a referida classe de estrada. 

As atividades de manutenção deverão ser gerenciadas de forma a garantir sua eficiência. 

Um exemplo de estratégia de gerenciamento das atividades de manutenção, formulada 

por Thompson e Visser (1999), é apresentado no subitem 3.4. 

5.8. Readequação 

As estradas de mina durante a sua vida útil poderão passar por operações de 

reconstrução em função da abrangência dos defeitos identificados. Outra situação que 

levaria a uma operação similar é a mudança de classe de estrada. Em ambos os casos, as 

operações realizadas configuram a macroatividade de Readequação. Boa parte da 

prática atual e da recomendada para a Readequação pode ser inferida ou construída com 

base nas macroatividades anteriormente descritas. Esta pesquisa não incluiu um 

tratamento separado desta macroatividade. 

Ressalta-se, que para a viabilização da operação de Readequação é necessário que se 

passe por todas as etapas que levam à obtenção de uma nova estrada, quais sejam: 

projeto e construção. E ainda, as estradas readequadas não estão dispensadas das 

atividades de manutenção (rotineiras ou excepcionais) do pavimento, de drenagens ou 
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de qualquer outra estrutura que interfira no seu bom funcionamento. Em qualquer uma 

das etapas consideradas, a classe da estrada direciona os esforços apropriados. 
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6. Conclusões 

Inicialmente, é necessário que se esclareça que o Complexo minerador de Itabira 

representa bem as minas de minério de ferro, em lavra a céu aberto, dentro do 

Quadrilátero Ferrífero. Os fatos de existirem, neste complexo, minas com distintos 

métodos de lavra e onde os futuros materiais de construção das estradas, bem como o 

subleito destas estruturas são diferentes, só contribuíram para a maior 

representatividade. 

Sobre a estratégia desenvolvida para a troca de experiências com o pessoal envolvido 

com estradas nas minas, composta basicamente pelo curso de nivelamento e workshops, 

pode-se afirmar que foi bastante eficiente. Algo que corrobora esta avaliação é o fato de 

que gastou-se menos tempo para desenvolver os últimos módulos do curso, devido à 

facilidade de comunicação adquirida entre os participantes (membros da academia e da 

empresa) na pesquisa. Além disso, a diversidade do grupo foi um fator crucial para a 

garantia de um trabalho abrangente. 

Ao se avaliar a prática corrente em estradas de mina de lavra a céu aberto de minério de 

ferro dentro do Quadrilátero Ferrífero, não foram verificadas diferenças substanciais 

com relação àquilo já constatado por Oliveira Filho et al. (2010c). A fase de projeto de 

estradas continua possuindo pouca expressividade: apenas algumas características e 

parâmetros necessários ao projeto são definidos antes da instalação da estrada; a maior 

parte das variáveis é definida no momento de implantação das estradas e sem muito 

critério. Sobre a construção, ressalta-se a ausência da compactação. Quanto à 

manutenção, tem-se que as atividades hoje desenvolvidas estão de acordo com as 

recomendações para estradas não pavimentadas, porém a alta frequência de realização 

destas atividades é questionável. Acredita-se que tenha sido possível captar boa parte, 

senão todos, os pontos positivos e pontos falhos que atualmente podem ser observados 

no processo de obtenção e gerenciamento de estradas de mina. 

O sistema de classificação de estradas e acessos de mina elaborado durante este trabalho 

é consideravelmente diferente daquele proposto no Manual de Estradas de Acesso de 
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Mina (OLIVEIRA FILHO et al., 2010b). Aquele pode ser considerado muito teórico; 

este leva muito em consideração a prática atual na mineração. 

A suposição levantada com relação à precariedade do sistema de classificação definido 

anteriormente foi confirmada pelos participantes do grupo de estudos. Classificar 

estradas e acessos de mina baseando-se apenas em sua vida útil é tornar este 

procedimento muito simplificado, já que existem outros critérios tão ou mais 

importantes que este. 

Outro ponto falho apontado foi a grande quantidade de classes de acessos. De acordo 

com o sistema de classificação anterior dois acessos que teriam os mesmos requisitos de 

projeto, construção e manutenção poderiam pertencer a classes distintas. 

Acredita-se que os critérios agora utilizados são suficientes e se prestam muito bem à 

distinção entre as classes de estradas definidas. A funcionalidade de cada trecho foi 

visto como um critério de extrema importância, já que este acaba por dizer muito sobre 

a possível estrutura do pavimento e sobre o traçado da estrada. Os outros critérios: vida 

útil, nível de serviço e extensão, este último no caso do acesso à praça, acabam por 

complementar e subdividir as classes de estradas já sugeridas pela consideração do 

primeiro critério. 

Outro ponto forte que se destaca no sistema proposto é a nomenclatura adotada. 

Procurou-se utilizar termos que já estão presentes no cotidiano de quem atua no setor 

minerário, sendo assim, acredita-se que a assimilação tem chances de acontecer mais 

rapidamente. 

O nível de detalhamento das matrizes de fatores associadas ao novo sistema de 

classificação de estradas de mina parece satisfatório. Sabe-se que são muitos os 

parâmetros a considerar em cada uma das macroatividades que envolvem a obtenção da 

estrada de mina adequada. Acredita-se ainda, que possam existir parâmetros (ou 

requisitos) presentes nas matrizes, que não deveriam aparecer e outros ausentes, que 

deveriam ser considerados. O uso da classificação ajudará a se fazer os ajustes 

necessários.  
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Ao se avaliar a matriz de fatores obtida para o Projeto Geométrico, não se observam 

pontos duvidosos. Todos os parâmetros nela apresentados foram exaustivamente 

discutidos e, além disso, há muita experiência prática incorporada a ela. 

No caso da matriz relacionada ao Projeto de Pavimento já não é possível dizer o 

mesmo. Os técnicos consultados não tinham tanto conhecimento neste assunto, quanto 

no primeiro caso. Assim a troca de experiências até que se conseguisse discutir de 

forma nivelada foi mais difícil. A investigação do subleito é colocada como algo 

imprescindível ao projeto de pavimento, assim como a determinação das propriedades 

geotécnicas das camadas, pois a competência e adequabilidade destes materiais 

influencia consideravelmente a estrutura do pavimento. Sendo assim, os pavimentos 

sugeridos em função da classe de estrada configuram um direcionamento mais racional 

a esta macroatividade. 

Com relação à matriz referente ao Projeto de Drenagem, a avaliação feita é semelhante 

àquela obtida para a matriz de projeto geométrico. A drenagem de estradas de mina, 

assim como da mina como um todo é, aparentemente, um assunto que desperta muito 

interesse dos técnicos da área. E não é por menos, já que problemas no sistema de 

drenagem de qualquer estrutura dentro da mineração podem levar a sérios prejuízos. 

Desta forma, acredita-se que as recomendações apresentadas na matriz terão grande 

aplicabilidade prática. 

Pode-se dizer que a matriz estabelecida para a macroatividade de Construção tem 

muitos pontos em comum com a matriz referente ao projeto de pavimento, e não 

poderia ser diferente. Se na fase de projeto de pavimento são definidas as camadas do 

pavimento de uma estrada, as camadas que deverão ser construídas são exatamente 

aquelas já definidas. Ressalta-se nos requisitos de construção, a importância da 

compactação, já que atualmente ela não ocorre, de forma alguma. Conta-se com a 

compactação decorrente do tráfego, que ocorre após a liberação da estrada, dificilmente 

reconhecida pelo meio técnico da mina como aleatória e superficial. Reforça-se que é 

inútil pensar em um projeto de pavimento de uma estrada de mina, se a compactação 

não for tida como uma prática dentro da mineração. Não faz sentido selecionar material, 
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dimensionar camada, definir propriedades para uma condição compactada, se no campo 

isto não se replicar. 

Considera-se que a matriz definida para a macroatividade de Manutenção foi uma das 

mais simples para sua elaboração, já que não são exigidos grandes esforços de 

manutenção em estradas de classes inferiores (acesso à praça e acesso secundário). Cabe 

ressaltar que o intervalo ideal de manutenção é algo que varia em função da estrada, 

principalmente em função de seus materiais de construção e das condições de seu 

sistema de drenagem. Sendo assim, não é possível definir o intervalo ideal de 

manutenção para cada classe de estrada; esta é uma definição específica e deve ser uma 

providência para se garantir o eficiente gerenciamento de estradas de mina.  

Conclui-se, em suma, que a apresentação da classificação de estradas proposta está 

finalizada e pronta para sua utilização. Ela tem um bom embasamento teórico, e foi 

cunhada dentro de uma realidade prática da mineração de ferro no Quadrilátero 

Ferrífero. 
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7. Sugestões e Recomendações 

Nem o sistema de classificação, nem as matrizes de fatores estabelecidas estão fechados 

a qualquer contribuição. Ambos foram pensados, discutidos e concretizados visando 

minas de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero. Se a região de aplicação for outra, 

ou se a mina em questão não for de minério de ferro, pode ser que tais ferramentas não 

sejam aplicáveis no seu todo. Logo, iniciativas no sentido de melhorar a aplicabilidade 

de ambos, bem como a adaptação a outras realidades poderão ser necessárias.  

No âmbito das matrizes dos projetos geométrico e de drenagem, não se vê a necessidade 

de maiores aprofundamentos futuros. As questões relacionadas a ambos estão muito 

presentes no cotidiano de empreendimentos minerários, logo as matrizes de fatores 

estabelecidas são consideradas satisfatórias. 

Com relação ao pavimento de estradas de mina, além da popularização do uso de uma 

abordagem mais técnica para sua definição, enfatiza-se que um dos principais 

problemas é a pesquisa de novos materiais de construção, bem como o conhecimento de 

suas propriedades. Por vezes um material que se conhece, ainda que de forma empírica, 

não está disponível no momento de construção de estradas e aqueles que estão 

disponíveis, não têm suas propriedades geotécnicas conhecidas. Esta situação deve ser 

reparada com a criação de um banco de dados, específico por mina, acerca dos materiais 

disponíveis para a construção de estradas e suas propriedades geotécnicas, uma vez que 

seria de grande valia tanto para o projeto de pavimento, quanto para as fases de 

construção e manutenção. 

Ao se considerar a construção, entende-se que uma grande contribuição seriam os 

esforços para conscientização da necessidade da operação de compactação. Assim, 

recomenda-se a realização de estudos no sentido de justificar esta necessidade, 

utilizando, por exemplo, a análise do desempenho de seções teste de pavimentos 

dimensionados e compactados comparando-os a pavimentos normalmente construídos. 

Já se pode afirmar que a quantidade de material gasto será bem menor e espera-se que o 

desempenho do primeiro pavimento proposto seja muito superior ao do segundo. 
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Outro ponto que se pode avaliar, ainda no tocante à operação de compactação, é a 

relação custo-benefício da utilização de caminhões fora-de-estrada carregados e de 

tratores de esteira para a compactação de camadas do pavimento. Os técnicos que 

participaram do nivelamento/workshop acreditam que tais soluções não sejam 

economicamente justificáveis, no entanto, faz-se necessário um estudo de viabilidade 

econômica a respeito desse assunto. 

Por fim, recomenda-se uma análise econômica global para se comprovar a eventual 

redução de custos relacionados a estradas obtidas e gerenciadas de acordo com a 

proposta desse trabalho. Vislumbram-se ganhos em termos de menores espessuras do 

pavimento e principalmente pela redução da necessidade de operações de manutenção. 

Esta análise econômica ratificaria tudo o que foi exposto neste documento, e sinalizaria, 

aos mineradores, o caminho correto a se seguir na busca de uma operação de transporte 

(de minério ou estéril) mais eficiente. 
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ANEXO I 

Estrutura curricular do Curso de Nivelamento de Conhecimentos em Estradas de 

Mina 

1. Apresentação do Curso 
1.1 Conceituação de estradas e tipos 
1.2 Motivação 
1.3 Requisitos gerais de projeto, construção e manutenção 
1.4 Sistemas de classificação de estradas e seus critérios 
2. Projeto Geométrico 
2.1 Conceituação e introdução 
2.2 Premissas 
2.2.1 Velocidade Diretriz 
2.2.2 Tipo de veículo 
2.2.3 Classe de estrada 
2.2.4 Rampa admissível 
2.2.5 Localização 
2.3 Elementos geométricos de estradas de mina 
2.3.1 Greide 
2.3.2 Curvas e raios de curvatura 
2.3.2.1 Curvas horizontais 
2.3.2.2 Curvas verticais 
2.3.3 Distância de visibilidade 
2.3.4 Distância de Frenagem 
2.3.5 Distância de visibilidade de tomada de decisão 
2.3.6 Largura  
2.3.7 Superlargura em curvas horizontais 
2.3.8 Inclinação transversal para direcionamento de drenagem 
2.3.9 Superelevação em curvas horizontais 
2.3.10 Transição para superelevação 
2.3.11 Interseções entre elementos geométricos 
2.3.12 Leiras de segurança 
2.4 Fluxograma geral 
3. Projeto de Pavimento 
3.1 Conceituação, introdução e motivação 
3.2 Esforços atuantes no pavimento 
3.3 Projeto Estrutural 
3.3.1 Estudo de tensões verticais atuantes no pavimento 
3.3.2 Conceituação 
3.3.3 Definições iniciais 
3.3.3.1 Materiais 
3.3.3.1.1 Camadas do pavimento e suas funções 
3.3.3.1.2 Classificação dos materiais e suas propriedades 
3.3.3.2 Possíveis arranjos dos materiais no pavimento 
3.3.3.3 Informações gerais de projeto 
3.3.3.4 Métodos de dimensionamento 
3.3.3.4.1 Conceituação 
3.3.3.4.2 Métodos empíricos de dimensionamento 



  

 

3.3.3.4.2.1 Método do Índice de Grupo (IG) 
3.3.3.4.2.2 Método do California Bearing Ratio (CBR) 
3.3.3.4.3 Método do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER)  
3.3.3.4.4 Métodos mecanístico-empíricos de dimensionamento 
3.3.3.4.4.1 Programa ELSYM5 
3.3.3.4.4.2 Programa EVERSTRESS 
3.3.3.4.4.3 Programa SisPav 
3.3.4 Estudo de alternativas 
3.3.5 Otimização 
3.3.6 Fluxograma geral 
3.4 Projeto Funcional 
3.4.1 Conceituação 
3.4.2 Análise de tensões atuantes no pavimento mediante uma solicitação dinâmica 
3.4.3 Fadiga do revestimento 
3.4.4 Propriedades que definem a utilização de um material como revestimento 
3.4.4.1 Aderência 
3.4.4.1.1 Definição 
3.4.4.1.2 Textura da superfície de rolamento 
3.4.4.1.3 Valores típicos 
3.4.4.2 Resistência ao rolamento 
3.4.4.2.1 Definição 
3.4.4.2.2 Fatores influenciadores 
3.4.4.2.3 Estimativas da resistência ao rolamento 
3.4.4.2.4 Greide efetivo 
3.4.4.3 Aderência X Resistência ao Rolamento 
3.4.5 Requisitos de revestimento 
3.4.6 Materiais utilizados na camada de revestimento 
3.4.6.1 Metodologia para a escolha de materiais para revestimentos de acessos de mina 
3.4.6.2 Tratamento superficial em estradas de mina 
3.4.6.3 Substâncias anti-pó 
3.4.7 Fluxograma geral 
4. Projeto de Drenagem 
4.1 Conceituação, introdução e motivação 
4.2 Prática atual: elementos de drenagem 
4.3 Projeto do drenagem de estradas de mina 
4.3.1 Estudo hidrológico 
4.3.1.1 Conceitos em hidrologia 
4.3.1.2 Estudo do clima 
4.3.1.3 Dimensionamento hidráulico 
4.3.1.3.1 Conceitos em hidráulica 
4.3.1.3.2 Particularidades no dimensionamento de quaisquer dispositivos 
4.3.2 Seleção de dispositivos de drenagem 
4.3.2.1 Drenagem superficial 
4.3.2.1.1 Inclinação transversal para drenagem 
4.3.2.1.2 Sarjetas 
4.3.2.1.3 Drenagem dos bancos (valetas) 
4.3.2.1.4 Bigodes (saídas d’água) 
4.3.2.1.5 Descidas d’água 
4.3.2.1.6 Dissipadores de energia 
4.3.2.1.7 Bueiros de greide e caixas coletoras 
4.3.2.1.8 Bacias de detenção (Sumps) 



  

 

4.3.2.2 Drenagem do pavimento 
4.3.2.2.1 Camadas drenantes 
4.3.2.2.2 Drenos subsuperficiais 
4.3.2.3 Drenagem profunda 
4.3.2.3.1 Drenos longitudinais profundos 
4.3.2.3.2 Valetões laterais 
4.4 Fluxograma geral 
5. Construção 
5.1 Conceituação e introdução 
5.2 Estabelecimento de características geométricas 
5.3 Terraplenagem 
5.3.1 Conceituação 
5.3.2 Operações básicas 
5.3.3 Equipamentos 
5.3.4 Requisitos de materiais 
5.3.5 Seções transversais resultantes 
5.4 Preparação do terreno de fundação (subleito) 
5.5 Construção das camadas compostas por materiais granulares 
5.5.1 Procedimento 
5.5.2 Materiais de construção 
5.6 Construção do revestimento 
5.6.1 Procedimento 
5.6.2 Materiais de construção 
5.7 Estabilização granulométrica 
5.8 Compactação 
5.8.1 Conceituação 
5.8.2 Curva de compactação 
5.8.3 Energia de compactação 
5.8.4 Propriedades de um solo compactado 
5.8.5 Ensaio de laboratório 
5.8.6 Compactação no campo 
5.8.7 Equipamentos compactadores 
5.8.8 Controle de compactação 
5.8.9 Métodos construtivos 
5.9 Aplicação de substâncias anti-pó 
5.9.1 Após a construção das estradas 
5.9.2 Durante a construção das estradas 
5.10 Aplicação de tratamento superficial 
5.11 Fluxograma geral 
6. Manutenção e Readequação 
6.1 Manutenção 
6.1.1 Conceituação e introdução 
6.1.2 Prática atual: operações de manutenção rotineiras 
6.1.2.1 Aspersão de água 
6.1.2.2 Raspagem de material solto (patrolagem) 
6.1.2.3 Reposição de material 
6.1.3 Defeitos em estradas de mina: origens, interferências e reparo 
6.1.3.1 Deterioração da superfície 
6.1.3.1.1 Seção transversal indequada 
6.1.3.1.2 Poeira 
6.1.3.1.3 Caráter pedregoso 



  

 

6.1.3.1.4 Perda de agregados grossos 
6.1.3.1.5 Estrada escorregadia 
6.1.3.2 Deformação da superfície 
6.1.3.2.1 Afundamento por trilha de roda 
6.1.3.2.2 Corrugações 
6.1.3.2.3 Depressões 
6.1.3.2.4 Buracos 
6.1.3.2.5 Pontos fracos (drenagem ineficiente) 
6.1.4 Manutenção de pontos especiais: saídas de emergência 
6.1.5 Sistema de gerenciamento da manutenção 
6.1.5.1 Avaliação do desempenho funcional 
6.1.5.2 Modelos de custo operacional 
6.1.5.3 Frequência ideal de manutenção 
6.1.6 Manutenção do sistema de drenagem 
6.1.6.1 Sarjetas e valas 
6.1.6.2 Bueiros 
6.1.6.3 Bacias de detenção e caixas de drenagem 
6.1.7 Fluxograma geral 
6.2 Readequação 
6.2.1 Conceituação e introdução 
6.2.2 Mudança de classe 
6.2.3 Atividades de readequação 
6.2.3.1 Reforço estrutural 
6.2.3.2 Melhoramentos 
6.2.3.3 Reconstrução 
6.2.3.4 Fluxograma geral 



  

 

ANEXO II 

Mapeamento de velocidades 

Na Figura apresenta-se um exemplo de mapa de velocidades de operação gerado pelo sistema de monitoramento da empresa Vale. 

 

Figura 1: Mapa de velocidades de operação em área próxima à uma praça de descarga. 



  

 

O mapa de velocidades apresentado na Figura apresenta uma área de descarregamento na pilha de estéril, com velocidades bastante 

baixas, chegando a ser menores que 5 km/h e um trecho de uma estrada principal, onde se observam velocidades consideravelmente 

mais altas, atingindo cerca de 40 km/h, como se verifica através da legenda apresentada. Chama-se a atenção para os dois pontos 

circulados no mapa, nos quais são desenvolvidas velocidades baixas, em função de raios de curva muito pequenos (inadequados). 



  

 

ANEXO III 

Exercício: Dimensionamento de pavimentos –Variação da espessura total do 

pavimento necessário para a adequada transmissão de esforços a um subleito 

conhecido, em função da classe de estrada e sua permanência 

Primeiro passo: Capacidade de suporte do subleito 

Considerou-se, subleito para o pavimento em questão, o material testado durante as 

atividades práticas relacionadas a esta pesquisa, cujo ábaco de resistência DCP é 

mostrado na Figura 5.7. Como já definido, o DCP deste material é de 6,87 mm/golpe, 

que leva a um CBR, através da Equação 5.4, de 36,3%. 

Como a intenção deste exercício é apenas mostrar o ganho na espessura total do 

pavimento, ao se realizar o dimensionamento do mesmo, não foi necessária a definição 

da resistência dos possíveis materiais de construção. 

Segundo passo: Determinação dos dados de entrada 

Método de dimensionamento empregado: DNIT (antigo DNER) 

� Permanência dos acessos 

Na Tabela tem-se a permanência dos diferentes acessos considerados neste exercício. 

Tabela 1: Vida útil de projeto dos acessos considerados no exercício 

Classe de estrada Vida útil 

Acesso à praça 

2 semanas 

1 mês 

2 meses 

Acesso secundário 
6 meses 

1 ano 

Acesso principal 
2 anos 

5 anos 



  

 

Tabela 1: Vida útil de projeto dos acessos considerados no exercício... Continuação 

Classe de estrada Vida útil 

Acesso principal 

10 anos 

15 anos 

20 anos 

 

� Volume médio diário de tráfego 

Na Tabela 2 são apresentados os volumes médios diários de tráfego estimados em 
função da produção, para cada classe de acesso definida. 

Tabela 2: Volume médio diário de tráfego para cada classe de acesso 

Classe de estrada Volume médio diário 

Acesso à praça 280 

Acesso secundário 560 

Acesso principal 1400 

� Taxa anual de crescimento de tráfego: 0 (o aumento da produção implica na 

abertura de novos acessos e não no aumento do tráfego naqueles já existentes) 

� Veículo de projeto: caminhão CAT 793D  

� Carga por eixo traseiro: 257 tf 

� Precipitação média anual: 1400 mm 

Terceiro passo: Cálculo dos diversos fatores fixos 

� Fator de eixo (FE) 

.) � /� 1000 1 2 � /2 1000 1 3 � 3 �  /4 1000 1   

Em que: 

p2 é a porcentagem de veículos de 2 eixos; 

p3 é a porcentagem de veículos de 3 eixos; 



  

 

pn é a porcentagem de veículos de n eixos. 

 

Se para os acessos considerados tem-se tráfego exclusivo do CAT 793 → 2 eixos 

56 � 78 9::0 1 8 � 9:: 9::0 1 8 � 8 

� Fator de Equivalência de Carga (FEC) 

.)� � );<( 1000  

Em que: 

EQOP é a equivalência de operações, dada por 

);<( � =�.)<> 1 />
 

Em que: 

pi é a porcentagem de veículos do tipo considerado 

FEOi é o fator de equivalência de operações para determinado veículo, dado por 

.)< � 0,0001 1 �?,@A@B 

Em que: 

C é a carga máxima por eixo, em tf 

Diante do exposto: 

.)< � 0,0001 1 257?,@A@B � 1,18 C 10- 

);<( � =�.)<> 1 />
 � 1,18 C 10- 1 100 � 1,18 C 10A 

56D � 6EFG 9::0 � 9, 9H I 9:J
9::0 � 9, 9H I 9:K 



  

 

� Fator de Veículo (FV) 

5L � 56 1 56D � 8 1 9, 9H I 9:K � 8, MK I 9:K 

� Fator Climático Regional (FR) 

O fator climático regional, como estabelecido por Brasil (2006), é apresentado na 
Tabela 3 em função da precipitação anual média. 

Tabela 3: Fator climático regional, conforme Brasil (2006) 

Precipitação Anual 

Média (mm) 

Fator Climático 

Regional 

< 800 0,7 

De 800 a 1500 1,4 

> 1500 1,8 

1400 mm/ano → FR = 1,4 

Quarto passo: Cálculo do volume total de veículos (Vt) e do número N 

� Volume total de veículos (Vt) 

�N � 365 1 (( 1 �O 

Em que: 

PP é o período de projeto 

VM é o volume médio diário de tráfego, dado por 

�O � �BP2 � �(( � 1
 1 Q 1000 R
2  

Em que: 

V1 é o volume médio diário de tráfego no ano de abertura 

t é a taxa de crescimento anual. 



  

 

Neste caso, a taxa de crescimento anual é nula, de forma que o volume médio diário de 

tráfego se iguala ao volume médio diário de tráfego no ano de abertura. 

� Número N 

+ � �N 1 .) 1 .)� 1 .� 

Sendo assim, os volumes totais de veículos e os números N, em função das classes de 

estradas e de suas permanências, são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4: Números N para cada um dos acessos analisados 

Classe de 

estrada 
PP VM Vt N 

Acesso à 

praça 

2 semanas 

280 

3920,00 1,31 x 1011 

1 mês 8400,00 2,80 x 1011 

2 meses 16800,00 5,60 x 1011 

Acesso 

secundário 

6 meses 
560 

100800,00 3,36 x 1012 

1 ano 204400,00 6,81 x 1012 

Acesso 

principal 

2 anos 

1400 

1022000,00 3,41 x 1013 

5 anos 2555000,00 8,51 x 1013 

10 anos 5110000,00 1,70 x 1014 

15 anos 7665000,00 2,55 x 1014 

20 anos 10220000,00 3,41 x 1014 

 

Quinto passo: Cálculo da espessura total do pavimento (Ht) 

SN � 77,67. +,,,?T�. � �U,,@AT 

Considerando a equação anterior, chega-se às espessuras totais de pavimento para cada 

caso, como apresentado na Tabela. 



  

 

Tabela 5: Espessura total de pavimento calculado pelo método do DNIT para cada 

acesso considerado 

Classe de 

estrada 
PP Ht (cm) 

Acesso à 

praça 

2 semanas 31,13 

1 mês 32,30 

2 meses 33,40 

Acesso 

secundário 

6 meses 36,41 

1 ano 37,67 

Acesso 

principal 

2 anos 40,71 

5 anos 42,55 

10 anos 43,99 

15 anos 44,86 

20 anos 45,49 

 

  



  

 

ANEXO IV 

Exercício: Otimização do dimensionamento da estrutura de um pavimento 

A obtenção de uma estrutura de pavimento otimizada através de um método 

mecanístico-empírico de dimensionamento, deve passar pelas seguintes etapas: 

1ª: Dimensionamento de um pavimento segundo um método empírico; 

2ª: Definição de um critério para o dimensionamento; 

3ª: Verificação da estrutura obtida a partir da primeira etapa seguida de sua 

otimização. 

A seguir, cada uma das etapas mencionadas será descrita: 

Primeira etapa: Dimensionamento de um pavimento segundo um método empírico  

Como método empírico de dimensionamento optou-se por utilizar o método do DNIT 

(antigo DNER). Tal método já foi abordado no subitem 5.4.3.1 e no ANEXO III, onde 

há inclusive um exemplo de sua aplicação. Sendo assim, partiu-se de um 

dimensionamento realizado ainda neste anexo. 

Dentre os pavimentos dimensionados escolheu-se aquele destinado a uma estrada 

principal, com permanência de 15 anos, para o qual obteve-se um número N equivalente 

a 2,55 x 1014 e uma espessura total de pavimento de 45 cm (44,86 cm). 

Ressalta-se que esta espessura total de pavimento foi definida para o subleito ensaiado 

durante os trabalhos de campo relacionados a esta pesquisa (subitem 5.4.2.1) que 

apresenta um CBR de 36,3%. 

Para definição dos materiais a se utilizar na estrutura do pavimento, analisou-se aqueles 

apresentados na Tabela 5.11, donde optou-se, para utilização como material de base, 

pelo “itabirito compacto”, que de acordo com Sousa (2011) tem um CBR de projeto de 



  

 

80% e, para utilização como material de revestimento, preferiu-se utilizar uma suposta 

blendagem, com um CBR de 100%. 

Pelo método do DNIT, a espessura de cada camada é obtida através da solução das 

inequações apresentadas na Figura 2 (BRASIL, 2006). 

 

Figura 2: Método para obtenção da espessura de cada uma das camadas do 

pavimento. Fonte: Brasil (2006). 

As variáveis k’s apresentadas na Figura 2 são coeficientes estruturais, que relacionam a 

resistência dos materiais utilizados na construção de cada camada à resistência de uma 

base granular padrão. 

Para o pavimento analisado, sua espessura total é equivalente a espessura do 

revestimento e da base somados (H20 = Hm = 45 cm) e o sistema de inequações 

apresentado se resume apenas à primeira. 

Se o material usado na base possui resistência equivalente à base granular padrão do 

DNIT, seu coeficiente estrutural (KB) é igual a 1. Admite-se o mesmo para o 

revestimento. 

Através destas definições, a primeira inequação adota a seguinte forma: 



  

 

1C� � 1C V 45 

Duas são as incógnitas: R e B. Entretanto, Brasil (2006) ainda define a espessura de 

revestimento betuminoso (KR = 2) em função do número N. Pelo fato de o revestimento 

betuminoso possuir um coeficiente estrutural equivalente a 2 e os materiais disponíveis 

na mineração, para utilização em revestimento, apresentarem coeficientes estruturais 

aquém deste valor, geralmente igual ao da base granular (KB = 1), corrigiu-se a 

espessura necessária de revestimento, como mostrado na Tabela 6. 

Tabela 6: Espessura de revestimento necessária corrigida em função dos 

coeficientes estruturais dos materiais disponíveis em mineração 

Número N 
Espessura de revestimento 

betuminoso (cm)* 

Espessura de revestimento 

não betuminoso (cm) 

N ≤ 106 1,5 a 3 1,8 a 3,6 

106 < N ≤ 5. 106 5 7 a 10 

5. 106 < N ≤ 107 7,5 15 

107 < N ≤ 5. 107 10 20 

N ≥ 5. 107 12,5 25 

*Brasil (2006) 

Da Tabela 6 retira-se R = 25 cm, que aplicado na inequação já apresentada, fornece B ≥ 

20 cm. Diante disso, o pavimento dimensionado pelo método do DNIT fica como 

apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7: Pavimento dimensionado pelo método do DNIT 

Camada Material CBR (%) Espessura (cm) 

Revestimento Blendagem 100 25 

Base Itabirito compacto 80 20 

Subleito 
Material in situ 

ensaiado 
36,3 - 

 



  

 

Segunda etapa: Definição de um critério para o dimensionamento 

Como critério para o dimensionamento e otimização da estrutura do pavimento aqui 

avaliado, adotou-se o critério sugerido por Thompson e Visser (1996), que definem 

como limite de deformação aceitável, para qualquer camada do pavimento, o valor de 

2000 µε. 

Terceira etapa: Verificação da estrutura obtida a partir da primeira etapa seguida de 

sua otimização 

� Verificação da estrutura dimensionada através do método do DNIT 

Ao submeter a estrutura dimensionada pelo método do DNIT a uma análise de 

deformações através da utilização do software ELSYM5, obteve-se o diagrama de 

deformações apresentado na Figura. 

 

Figura 3: Diagrama de deformações verticais para o pavimento dimensionado pelo 

método do DNIT. 

Através do diagrama apresentado, percebe-se facilmente, que o dimensionamento 

resultante da aplicação do método do DNIT não atende ao critério definido por 



  

 

Thompson e Visser (1996), que estabelecem como limite de deformação vertical 

aceitável o valor de 2000 με. Sendo assim, passa-se a fase de otimização. 

� Otimização da estrutura do pavimento 

 Partindo-se da estrutura de pavimento definida através da aplicação do método do 

DNIT, chamada de Caso 1, alterou-se as espessuras das camadas do pavimento até que 

se chegasse a uma estrutura que atendesse ao critério adotado. As estruturas analisadas, 

em ordem de teste, são apresentadas na Tabela. 

Tabela 8: Estruturas dos pavimentos analisados através do software ELSYM5 

Material Camada 
Espessura (cm) 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Blendagem Revestimento 25 30 50 50 

Itabirito 

compacto 
Base 20 30 20 30 

Material in 

situ ensaiado 
Subleito - - - - 

Total 45 60 70 80 

Os perfis de deformação nos pontos referentes ao centro da área de aplicação da carga e 

no ponto exato entre as duas cargas, que são os locais com potencial de sofrerem 

maiores deformações, são apresentados, para cada um dos casos analisados, nas Figuras 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Para o Caso 4, aquele que atende ao critério definido por 

Thompson e Visser (1996), ainda é apresentado o diagrama de deformações verticais, na 

Figura 12. 



  

 

 

Figura 4: Perfil de deformação do pavimento sobre o eixo de aplicação da carga, 

para o caso 1. 

 

Figura 5: Perfil de deformação do pavimento no ponto exato entre as duas cargas, 

para o caso 1.  



  

 

 

Figura 6: Perfil de deformação do pavimento sobre o eixo de aplicação da carga, 

para o caso 2. 

 

Figura 7: Perfil de deformação do pavimento no ponto exato entre as duas cargas, 

para o caso 2. 



  

 

 

Figura 8: Perfil de deformação do pavimento sobre o eixo de aplicação da carga, 

para o caso 3.19 

 

Figura 9: Perfil de deformação do pavimento no ponto exato entre as duas cargas, 

para o caso 3. 



  

 

 

Figura 10: Perfil de deformação do pavimento sobre o eixo de aplicação da carga, 

para o caso 4. 

 

Figura 11: Perfil de deformação do pavimento no ponto exato entre as duas cargas, 

para o caso 4. 



  

 

 

Figura 12: Diagrama de deformações verticais para o pavimento obtido através do 

dimensionamento mecanístico-empírico, utilizando o software ELSYM5 e o 

critério definido por Thompson e Visser (1996). 

Após análise dos diagramas apresentados, conclui-se que o dimensionamento de 

pavimentos para estradas e acessos de mineração, baseado apenas em métodos 

empíricos, pode não ser satisfatório, sendo indicada a adoção de um método 

mecanístico-empírico posterior ao primeiro. 

Entretanto, mesmo métodos do segundo tipo (mecanístico-empíricos) ainda podem 

apresentar alguma deficiência. O software ELSYM5, por exemplo, não considera o 

fator tempo, nem a repetição de carga. Sendo assim, o pavimento de uma estrada com 1 

ano de permanência terá a mesma estrutura que aquele aqui dimensionado, que se 

destina a uma estrada de 15 anos de vida útil. 

  



  

 

ANEXO V 

 Exercício: Verificação da ocorrência de movimento 

Considerações iniciais 

Veículo: CAT 793 

� Capacidade de carga: 140 toneladas métricas; 

� Peso do veículo concentrado no eixo tracionado, quando cheio: 67%; 

� Peso do veículo concentrado no eixo tracionado, quando vazio: 54%; 

Rampa: 10% (10 kg/t) 

Resistência ao rolamento: 10% (10 kg/t) 

Coeficiente de aderência ou tração (μ): 0,35 

Requisito para o movimento 

Máxima força motriz possível > Resistência total ao movimento 

� Máxima força motriz possível 

.X � Y+ 

Em que: 

μ é o coeficiente de aderência ou tração entre a superfície da estrada e o pneu do 

veículo, portanto variável; 

N é a força normal à superfície de rolamento, correspondente ao eixo tracionado. 

� Resistência total ao movimento 

�Z � �� � �[ 

 



  

 

Em que: 

RR é a resistência ao rolamento; 

RG é a resistência imposta pelo greide. 

Primeira hipótese: Caminhão vazio 

Peso bruto do caminhão: 165.749 kg; 

54% sobre o eixo tracionado. 

� W = 878,04 kN; 

� N = 873,68 kN. 

Força Motriz 

5\ � Y+ � 0,35 1 873,68 � M:], KJ ^_ 

Resistência Total 

`a � �� � �[ � �10% 1 1.625,99 d+
 � �10% 1 1.625,99 d+
 � M8], 8: ^_ 

FM < RT → Não há movimento 

Segunda hipótese: Caminhão cheio 

Peso bruto do caminhão: 383.749 kg; 

67% sobre o eixo tracionado. 

� W = 2.522,27 kN; 

� N = 2.509,75 kN. 

Força Motriz 

5\ � Y+ � 0,35 1 2.509,75 � HKH, e9 ^_ 

 



  

 

Resistência Total 

`a � �� � �[ � �10% 1 3.764,58 d+
 � �10% 1 3.764,58 d+
 � K]8, J8 ^_ 

FM > RT → Há movimento 


