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RESUMO 

O aumento na geração de resíduos sólidos das atividades minerárias tem motivado 

reflexões a respeito da sustentabilidade frente aos graves problemas urbanos e 

ambientais; bem como a um gerenciamento oneroso e complexo destes rejeitos. As 

idéias relacionadas a conservação do meio ambiente e a exploração responsável de 

recursos naturais  têm levado grandes empresas a investir em pesquisa e 

desenvolvimento no sentido de encontrar maneiras sustentáveis e econômicas de 

reaproveitar os resíduos gerados pelas atividades produtivas de suas plantas industriais. 

O presente trabalho teve como finalidade verificar a aplicabilidade do rejeito de minério 

de ferro estabilizado granulométrica e quimicamente buscando materiais alternativos 

quais pudessem contribuir de forma efetiva para a construção de obras de infraestrutura 

de pavimentação e que contribuíssem também com a redução dos impactos ambientais 

causados pelas atividades mineradoras. A metodologia proposta consistiu-seda 

caracterização do rejeito de minério de ferro a partir das análises de granulometria 

conjunta, limites de Atterberg, massa específica, compactação, CBR, expansão, 

resistência à compressão simples, absorção, durabilidade; análises químicas de Difração 

de Raios-X e análises ambientais. A partir das análises procedidas, verificou-se a 

necessidade de estabilização do rejeito. Para estabilização química do rejeito foram 

utilizados como ligantes; cimento, cal e escória de aciaria, dosados segundo misturas de 

rejeito-cimento, rejeito-cal e rejeito-escória nos teores de 1%, 2%, 5% e 10%. Para a 

estabilização granulométrica, desenvolveram-se dosagens em que determinaram-se 

misturas com escória nos teores de 30%, 50% e 70%, como mais indicados. O 

planejamento experimental das misturas estabilizadas foi composto pelos ensaios de 

compactação, CBR, expansão, resistência à compressão, absorção e durabilidade. Para 

análise dos resultados foi adotado um comparativo entre os valores do rejeito “in 

natura” e as misturas estabilizadas química e granulometricamente. Os resultados 

obtidos mostraram que o rejeito de minério de ferro apresenta potencial para ser 

empregado como material de infraestrutura rodoviária seja por meio de estabilização 

granulométrica ou pela estabilização química. 

PALAVRAS CHAVE: Rejeito de minério de ferro, estabilização granulométrica, 
estabilização química, pavimentação rodoviária.  
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ABSTRACT 

 

The increase in solid waste generation from the mining activities has motivated 

reflections about the sustainability front to the serious urban and environmental 

problems, as well as an onerous and complex management of this tailings. The ideas 

related to environmental conservation and responsible exploration of natural resources 

have led large companies to invest in research and development in order to find 

sustainable and economical ways to reuse the waste generated by the production 

activities of its industrial plants. This study aimed to verify the applicability of iron ore 

tailing granulometric and chemically stabilized seeking for alternative materials which 

could effectively contribute to the construction of infrastructure paving and also reduct 

the environmental impacts caused by mining activities. The methodology consisted in 

the characterization of iron ore tailings from the following tests: granulometry joint, 

Atterberg limits, specific mass, compaction, CBR, expansion, resistence to simple 

compression, absorption, durability, chemical analyzes  of diffraction of x-rayand 

environmental analyzes. The results evidenced the need of waste stabilization. For 

chemical stabilization of tailings were used as binders, cement, lime and steel slag 

measured from mixtures of waste-cement, waste-lime and tailing slag in the levels of 

1%, 2%, 5% and 10%.For the granulometric stabilization were developed dosages 

which determined  mixtures with slag contents of 30%, 50% and 70%, for better results. 

The experimental planning of the stabilized mixtures was composed by compaction, 

CBR, expansion, resistence to compression, absorbency and durability tests. For data 

analysis we adopted a comparative between the values of the waste "in natura" and 

mixtures stabilized chemically and granulometrically. The results showed that the iron 

ore tailing has potential to be used as a material for road infrastructure through 

granulometric stabilization or chemical stabilization. 

Keywords: iron ore tailing, granulometric stabilization, chemical stabilization, road 

paving. 
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Capítulo 1  

INTRODUÇÃO 

1.1.     Contextualização do tema 

Segundo John (2000) o aumento na geração de resíduos sólidos tem motivado reflexões 

a respeito da sustentabilidade, frente aos graves problemas urbanos, ambientais e um 

gerenciamento oneroso e complexo. Uma das formas de minimizar estes problemas é a 

reciclagem de resíduos, em que a construção civil tem um grande potencial de 

utilização, podendo consumir até 75% de recursos naturais. 

As ideias que circundam os aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental têm 

levado grandes empresas a investir em pesquisa e desenvolvimento no sentido de 

encontrar maneiras sustentáveis e econômicas de reaproveitar os resíduos gerados pelas 

atividades produtivas de suas plantas industriais (PEIXOTO et al., 2010). 

Realça-se a importância destes estudos tendo em vista que grandes volumes de resíduos 

são gerados e que as áreas de disposição de grandes dimensões, são cada vez mais 

presentes, gerando um considerável passivo ambiental. No campo de ação da mineração 

nota-se que os processos de beneficiamento geram volumes bastante significativos de 

resíduos, comumente dispostos de forma direta sobre a superfície do terreno, em 

reservatórios, formando bacias de disposição conhecidas também como barragens de 

rejeitos (BOSCOV, 2008). 

Embora reflita um passo importante no sentido de reduzir a degradação ambiental, as 

barragens de rejeitos consomem grandes áreas para formação de seu reservatório. 

Assim, causam impactos diretos nos biomas e ainda provocam instabilidade e 

insegurança às populações que circundam essas barragens. Além disso, apresentam 

elevados custos de manutenção e monitoramento. 
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Dessa maneira, como forma de minimizar os impactos ambientais gerados pelos rejeitos 

de minério de ferro bem como a busca por novos materiais para aplicação em 

infraestrutura para pavimentação rodoviária e com a necessidade da indústria minerária 

de dar uso aos seus resíduos, constitui um grande esforço a fim de obter o 

desenvolvimento sustentável.  

Assim sendo, para contribuir com as ações que possam minimizar impactos ambientais, 

sociais e econômicos provocados pela atividade mineradora, propõe-se o uso do rejeito 

de barragem de minério de ferro, estabilizados granulométrica ou quimicamente, como 

matéria prima para construção de infraestrutura para obras de pavimentação urbana e 

rodoviária.  

1.2.     Objetivos 

1.2.1.  Objetivo Geral 

• Mostrar que o rejeito de barragem de minério de ferro, estabilizado 

granulométrica ou quimicamente pode ser aplicado na construção de camadas 

de pavimentos urbanos ou rodoviários.   

1.2.2.  Objetivos Específicos 

• Caracterizar física, mecânica, química e ambientalmente os rejeitos de barragem 

de minério de ferro; 

• Caracterizar mecanicamente os rejeitos estabilizados granulometricamente e 

estabilizados quimicamente; 

• Determinar a expansibilidade do rejeito in natura e dos compósitos produzidos; 

• Dimensionar dosagens ótimas para as misturas estabilizadas química e 

granulometricamente. 

• Contribuir para a redução dos passíveis ambientais das barragens de rejeito de 

minério de ferro. 

• Contribuir para a formação de recursos humanos. 
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1.3.     Justificativa 

O crescimento da economia brasileira tem aumentando a demanda por agregados 

naturais para o uso na construção civil. Este aumento tornou-se mais notório 

especialmente nesta década, diante do crescimento do nível de renda da população e do 

aumento de investimentos em infraestrutura para que o Brasil sedie a Copa do Mundo e 

as Olimpíadas, e com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.  

Segundo o INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO - IBRAM (2012), a 

produção de agregados naturais no Brasil aumentou de 273 milhões de toneladas em 

2002 para 489 milhões de toneladas em 2012, correspondendo a um crescimento de 

79,1%.  Em 2011 o consumo de agregados no país foi de 673.741.863 toneladas. O 

maior consumo foi registrado na região sudeste, sendo Minas Gerais o segundo maior 

consumidor, utilizando cerca de 71.076.418 toneladas.   

Paralelamente ao consumo de agregados, os materiais naturais utilizados na construção 

de infraestrutura rodoviária estão cada vez mais escassos. As restrições ambientais a sua 

exploração bem como a distância do local de sua aplicação consistem em um fator 

importante no custo final da obra.  

Destaca-se também a atual situação da malha rodoviária brasileira. Segundo dados do 

Plano Nacional de Viação o território brasileiro possui atualmente uma malha viária 

composta por 1.561.381,9 km de rodovias que conectam as diversas regiões do país. De 

toda malha viária nacional apenas 202.589 km (12,9 %) encontram-se pavimentadas. Na 

região Sudeste há maior concentração desta infraestrutura, composta por 516.864 km, e 

apenas 62.638 km destes são pavimentados. Minas Gerais possui 269.538,8 km de 

rodovias, sendo 246.542,1 km destes não pavimentados, ou seja, 91,4% 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES–

DNIT, 2013). 

Desta forma, a aplicação de rejeito de minério de ferro como infraestrutura rodoviária, 

não mencionando infraestrutura de áreas urbanas, pode representar alternativa viável 

para a redução dos passivos ambientais depositados nas barragens de rejeito. 
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Mais ainda, processos de recuperação de minério de ferro depositados juntamente com o 

rejeito podem representar parte de renda adicional, capaz de financiar ações de 

reaproveitamento, pesquisas, desenvolvimentos e aplicações destes resíduos de forma 

definitiva, social e ambientalmente adequada.  
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Capítulo 2  

REVISÃO DA LITERATURA 

2.1.     Rejeito de minério de ferro 

A mineração pode ser entendida como o processo de extração de produtos minerais de 

valor econômico encontrados na crosta terrestre com o intuito de fornecer produtos à 

população. A obtenção destes produtos é um desafio em todas as etapas que a 

envolvem, sejam essas: técnicas, sustentáveis ou humanas. Como resultados deste 

desejo surgem necessidades de desenvolvimento de novas tecnologias para as práticas 

da mineração.  

A ação intensiva dos que participam do processo torna-se indispensável para o 

crescimento da mineração brasileira que envolve, desde as atividades de lavra, 

processos de tratamento mineral, disposição dos resíduos até a obtenção do produto 

final (minério), onde são aplicados tratamentos físicos e químicos (LUZ et al., 2010).  

Segundo a resolução do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – 

CONAMA nº 369 de 2006, as atividades de mineração são consideradas de utilidade 

pública. Entretanto, a exploração de forma indiscriminada bem como a disposição 

inadequada destes resíduos à superfície do terreno ou em locais pré-selecionados, pode 

causar diversos problemas tais como: poluição nas coleções hídricas, alteração da 

qualidade do ar, subsidências no terreno, desmatamento, ruídos, vibrações, além de 

interferências nas condições socioeconômicas das comunidades vizinhas. 

O Brasil é destaque mundial na produção de minério de ferro, com 372 milhões de 

toneladas em 2010. Essa produção representa o equivalente a 15 % de todo o minério de 

ferro produzido no mundo, garantindo ao Brasil o 2º lugar, na produção mundial, 

estando atrás somente da Austrália, que produz 420 milhões toneladas de minério - 

16,93 % (IBRAM, 2011). A Tabela 2.1 apresenta a previsão da produção de minério de 

ferro do Brasil até 2015 e o crescimento previsto para o setor. Neste contexto o estado 
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de Minas Gerais contribui com 67 % da produção nacional, seguido pelo Pará com 

29,3% (IBRAM, 2011). 

Tabela 2.1: Previsão de produção de minério de ferro no Brasil até 2015 
Empresa/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 
Vale 330.000 400.000 420.000 450.000 460.000 
CSN 26.000 40.000 60.000 89.000 89.000 
MMX 13.000 13.000 16.500 32.500 42.500 
Anglo Ferrous 5.000 5.000 26.500 35.000 35.000 
Usiminas 7.000 10.000 12.000 20.000 29.000 
Ferrous Resources 1.000 1.000 2.000 15.000 25.000 
Bahia Mineração - - 15.000 20.000 20.000 
Arcelor Mittal Serra Azul 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 
Mhag 500 1.000 5.000 7.000 12.000 
Mineração Corumbaense  4.500 5.000 5.000 10.000 10.000 
V&M Mineração 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Outros 20.000 30.000 40.000 30.000 30.000 
TOTAL 416.000 514.000 606.000 727.500 771.500 
Fonte: IBRAM (2011). 

Em Minas Gerais imensas reservas de minério de ferro estão localizadas na região 

conhecida como Quadrilátero Ferrífero que compreende uma área de aproximadamente 

7000 km². Nesta região inúmeras empresas mineradoras exploram intensamente o 

mineral resultando em significativos volumes de resíduos, compreendendo os estéreis e 

os rejeitos (PEREIRA, 2005). 

As atividades inerentes aos processos de lavra e beneficiamento do minério de ferro 

geram quantidades significativas de estéreis e rejeitos, a uma razão média de 2/1 entre o 

produto final e a geração de rejeito (ABRÃO, 1987). 

 

Segundo informações divulgadas pela FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - FEAM (2010), em Minas Gerais existem 706 barragens de rejeito 

cadastradas em seu banco de dados, sendo que 340 são barragens de rejeito de minério 

de ferro. 

Segundo a FEAM (2011), foram inventariados no estado de Minas Gerais em 2010 um 

total de 484.327.125,06 toneladas de resíduos sólidos de mineração. Deste total, 53,75% 
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são de estéril, correspondendo a 260.328.768,273 toneladas, 43,96% de rejeito 

compreendendo a 212.915.662,894 toneladas e apenas 2,29% são de outros resíduos.  

Na Tabela 2.2 é apresentada a geração, a classificação e a tipologia dos resíduos gerados 

nas atividades de lavra e beneficiamento mineral. 

Tabela 2.2: Geração, classificação e tipologia de rejeito e estéril nas atividades minerárias no 
estado de Minas Gerais 

Resíduo Geração (%) Classe Tipologia 

Estéril 
53,86 IIB Não Perigoso Inerte 
45,13 IIA Não Perigoso Não Inerte 
1,01 I Perigoso 

Rejeito 
83,95 IIB Não Perigoso Inerte 
13,40 IIA Não Perigoso Não Inerte 
2,65 I Perigoso 

Fonte: FEAM (2011). 

Os estéreis são materiais não beneficiados, sem valor econômico, oriundos das 

atividades de lavra, onde são comumente destinados sob a forma de pilhas. Os rejeitos 

são os resíduos provenientes do processo de beneficiamento mineral, onde são dispostos 

diretamente sob a forma de polpa ou lama em reservatórios conhecidos com barragens 

de rejeito. Sua destinação final provoca um impacto na operação de uma mineração com 

implicações técnico-econômica, ambiental e de segurança. 

Os processos de extração do minério de ferro envolvem uma série de atividades que 

determinam as características dos resíduos gerados no processo. Essas características 

variam de acordo com a tecnologia do processo industrial e da qualidade da matéria 

prima. Assim, os rejeitos se encontram com características geotécnicas, físico-químicas 

e mineralógicas variadas. (FERNANDES, 2005; D’AGOSTINO, 2008). 

Na Figura 2.1 é apresentado um fluxograma típico de uma planta de tratamento de 

minério de ferro, passando por atividades de lavra até a obtenção do produto final. 



8 
 

 
Figura 2.1:  Fluxograma de tratamento de minério                                                                 

Fonte: CETEM (2004). 

2.2.     Características geotécnicas do rejeito 

Os rejeitos de minério de ferro apresentam grande heterogeneidade em suas 

características, em função das diferenças do processo de beneficiamento do minério, do 

tipo de minério bruto ou mesmo da variabilidade das frentes de lavra e da sua posição 

na barragem de rejeito (FERNANDES, 2005). 
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Mudanças nas frentes de lavra e nos processos de beneficiamento mineral implicam em 

variações nas propriedades e características dos rejeitos, tais como: volumes 

produzidos, granulometria, mineralogia, densidade e forma das partículas. Desta forma, 

suas propriedades podem variar desde materiais plásticos com granulometria muito fina, 

até materiais não plásticos, com características arenosas (MACHADO, 2007).  

Além disto, o rejeito apresenta particularidades em função do local a que foram 

destinados. Diferentes regiões do reservatório podem apresentar características 

granulométricas, mineralógicas e estruturais diferentes em função das variáveis que 

controlam os processos de descarga da lama (PRESOTTI, 2002). 

A variação da granulometria do rejeito dentro da área da barragem está associada a 

vários fatores. Após o lançamento do rejeito, as partículas se depositam em diferentes 

locais, em função do tamanho, da forma e principalmente da densidade das partículas. 

Outros fatores a serem considerados são: a vazão, a velocidade de descarga, e a 

concentração, além da mudança da direção de lançamento, influência de outros 

espigotamentos e paralisações momentâneas do lançamento (RIBEIRO, 2000). 

Desta maneira, apresenta-se a Figura 2.2, com diferentes curvas granulométricas de 

diferentes amostras de rejeitos de minério de ferro da região do Quadrilátero Ferrífero 

em Minas Gerais. 

Pode-se destacar também que a variação nas propriedades do rejeito está associada à 

necessidade da mineração em obter o produto final com as características impostas pelo 

cliente.  

Lopes (2000) estudou a influência do teor de ferro (Fe) no comportamento mecânico 

dos rejeitos. A alta concentração de ferro presente no resíduo supera a quantidade de 

sílica (SiO2), e as proporções avaliadas chegaram a valores que correspondem a uma 

proporção 3:1. Essas proporções implicam diretamente no peso específico dos grãos do 

rejeito, devido à influência direta das partículas de minério de ferro presentes no rejeito.  
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Figura 2.2:  Curva granulométrica de diferentes rejeitos de minério de ferro no Quadrilátero 

Ferrífero – MG.                                                                                                            
Fonte: Pereira 2001, apud Fernandes, 2005. 

Espósito (1995) encontrou valores de peso específico de rejeitos provenientes da 

mineração de ferro em Minas Gerais, bem superiores aos das areias quartzosas. Seus 

valores variaram entre 3,73 a 4,51 g/cm³.  Os valores mais encontrados para as areias 

quartzosas estão na faixa entre 2,6 e 2,7 g/cm³ (LAMBE e WHITMAN, 1979). Assim, a 

determinação desse parâmetro é fundamental ao entendimento entre as diferenças do 

comportamento do rejeito e das areias.  

Segundo Lopes (2000), outro aspecto importante é a relação entre a densidade, a 

porcentagem de ferro e a granulometria dos grãos para um melhor entendimento na 

segregação hidráulica do material presente no reservatório. 

De acordo com Fernandes (2005), os rejeitos granulares constituídos de granulometria 

de areias finas a médias, não plásticas, possuem alta permeabilidade e apresentam baixa 

compressibilidade. O ângulo de atrito destes materiais encontra-se entre 25º a 35º, mas 

apresentam coesão muito baixa a nula. Já as lamas, constituídas por partículas de 

granulometria de siltes e argilas, possuem alta plasticidade, difícil sedimentação e alta 

compressibilidade.  
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Portanto, a caracterização geotécnica dos rejeitos de minério de ferro - por meio de 

ensaios laboratoriais e de campo - é de fundamental importância para os estudos de 

infraestrutura rodoviária. Um dos grandes entraves e desafios relacionados à utilização 

do rejeito de minério de ferro em infraestrutura rodoviária se dá pelo fato dele não 

apresentar comportamento semelhante ao de um solo, o que justifica a importância da 

aplicação de metodologias e estudos específicos para determinação de suas 

propriedades (GOMES e ALBUQUERQUE-FILHO, 2002). 

2.3.     O uso de rejeito em pavimentos rodoviários  

Fernandes (2005) estudou o comportamento mecânico das misturas contendo resíduos 

de minério de ferro associados à geossintéticos na construção de um trecho 

experimental de ferrovia e analisou as deformações verticais e horizontais sofridas pelas 

camadas estruturais do pavimento e comprovou a qualidade técnica dessas misturas 

compatível com a de materiais normalmente utilizados em pavimentos ferroviários. Os 

resultados obtidos demonstraram que os resíduos de minério de ferro tenderam a 

apresentar boa capacidade de suporte, valores elevados de densidade e de ISC (Índice de 

Suporte California), baixa expansão e elevados módulos de resiliência, propriedades 

que são fortemente afetadas pela presença do ferro.  

Saraiva (2006) utilizou resíduos de mineração de ferro como materiais alternativos na 

construção de um trecho experimental rodoviário na cidade de Itabira, Minas Gerais, e 

analisou o comportamento geotécnico dos rejeitos de minério de ferro misturados a 

solos argilosos, como materiais da camada de base, combinando-os com geossintéticos. 

Os resultados demonstraram tecnicamente que é viável a utilização do rejeito de 

minério de ferro na composição de misturas para pavimentos rodoviários e ferroviários. 

Ferreira (2007) estudou o comportamento geotécnico e mecânico de cinco tipos de 

estéreis de minério de ferro (canga laterita, canga contaminada com minério de ferro, 

areia laterítica, itabirito pobre amarelo e itabirito cinza) aplicados como materiais de 

infra e superestrutura em um pavimento rodoviário experimental para tráfego de 

caminhões fora-de-estrada. Foram realizados ensaios laboratoriais para caracterização 
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geotécnica dos materiais, tais como, cisalhamento direto, triaxial de carga repetida e 

ISC. O controle tecnológico de campo envolveu medições de deflexões e rigidez das 

camadas estruturais. O trecho experimental foi monitorado continuamente por um 

período de dois meses através da instrumentação do pavimento por meio de sensores de 

deformação, pressão, umidade e temperatura. Os resultados demonstraram que o 

pavimento executado com estéreis apresentou desempenho mecânico satisfatório quanto 

à capacidade de suporte e de durabilidade ante a ação dos caminhões fora-de-estrada e 

das intempéries. Tal afirmação é sustentada pelo bom estado de conservação da pista 

após dois meses de monitoramento, tempo superior aos serviços de manutenção das vias 

empregados na mina. 

Campanha (2011) estudou as características químicas, mineralógicas e geotécnicas dos 

rejeitos de minério de ferro, tendo como objetivo a utilização como materiais de 

construção para pavimentação. Foram realizados ensaios de granulometria, limites de 

Atterberg, massa específica, compactação, California Bearing Ratio - CBR, resistência 

à compressão simples e durabilidade por molhagem e secagem dos rejeitos melhorados 

com cimento Portland, triaxial de cargas repetidas, difratometria de raios-X, 

espectometria por indução ótica e pH.  O rejeito de flotação foi classificado como A4 e 

o da concentração como A3, sua granulometria é compatível para utilização em sub-

base ou base em solo cimento. Os resultados de CBR e expansão foram compatíveis 

com os parâmetros normativos para sub-base de pavimentos flexíveis. As análises de 

difratometria apresentaram argilominerais não expansivos. Os rejeitos de minério de 

ferro apresentaram potencial para uso em pavimentação, especialmente quando 

melhorados com cimento. 

2.4.     O pavimento rodoviário sob o ponto de vista da engenharia 

Segundo Bernucci et. al. (2006), o pavimento é uma estrutura de várias camadas de 

espessuras finitas, construída sobre a terraplenagem, destinada técnica e 

economicamente, de forma a resistir às solicitações do tráfego e do clima, 

proporcionando aos usuários melhores condições de rolamento, conforto, economia e 

segurança. 



13 
 

A NBR 7207/82 define o pavimento como uma estrutura construída após 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 nela 

atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento. 

Segundo o DNIT (2006) as principais camadas constituintes da estrutura do pavimento 

e as características dos materiais usados na execução são: 

• Subleito: É o terreno de fundação onde se constrói o pavimento. Se o CBR do 

subleito for<2%, deve-se substituir por um material de melhor competência (2% 

≤ CBR ≤ 20%). Se o CBR do material do subleito for ≥ 20%, deve-se usar como 

sub-base. A expansão medida no ensaio de CBR deve ser ≤ 2%.  

• Regularização do subleito: É a camada destinada a conformar o leito, 

transversal e longitudinalmente, de acordo com as especificações. Compreende 

cortes e/ou aterro, dependendo das condições do leito, em camada de espessura 

variável. 

• Reforço do subleito: É a camada de espessura constante acima da regularização, 

com o objetivo de melhorar a qualidade do subleito. Deve apresentar 

competência inferior ao material usado na camada que lhe for superior. O 

material usado deve apresentar CBR maior que o do subleito e expansão ≤ 1%. 

• Sub-base: Camada complementar à base. Usada quando não for aconselhável 

executar a base diretamente sobre o subleito regularizado ou sobre o reforço, 

por critérios técnico-econômicos. Deve apresentar CBR ≥ 20%, IG = 0 e 

expansão ≤ 1% (medida com sobrecarga de 10 libras). 

• Base: Camada destinada a resistir e distribuir os esforços oriundos do tráfego e 

sobre a qual se constrói o revestimento. Deve apresentar CBR ≥80%, expansão 

≤ 0,5% (medida com sobrecarga de 10 lb), LL ≤ 25% e IP ≤6%. Para um 

número de repetições N ≤ 5 x 106, podem ser empregados materiais com CBR ≥ 

60%. 
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• Revestimento: camada impermeável, que recebe a ação direta do tráfego de 

veículos e destinada a melhorá-la, quanto à segurança, conforto e resistir ao 

desgaste.  

De forma geral, o pavimento pode ser classificado em flexível, rígido e semi-rígido. 

O pavimento flexível pode ser definido como aquele em que todas as camadas sofrem 

deformação elásticas, quando o carregamento é aplicado. A carga se distribui de forma 

equivalente entre as camadas. Pode ser construído por camadas de subleito até uma base 

de brita e revestida por uma camada asfáltica, essas camadas variam em função da 

competência do material e do tipo de tráfego (DNIT, 2006). Apresenta-se na Figura 2.3 

uma estrutura típica de pavimento flexível. 

 

Figura 2.3:  Secção típica de pavimento flexível.                                                                        
Fonte: DNIT (2006). 

Segundo Bernucci et. al., (2006), pavimento rígido é aquele composto por uma placa de 

concreto de cimento Portland em seu revestimento. Nesses pavimentos a espessura é 

fixada em função da resistência das placas de concreto e das resistências das camadas 

subjacentes. Estas placas podem ser armadas ou não com barras de aço. É usual 

designar-se a subcamada desse pavimento como sub-base, pois, sua qualidade equivale 

à sub-base de pavimentos flexíveis. A seguir uma seção típica de pavimento rígido é 

apresentada na Figura 2.4.  
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Para o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DE SÃO PAULO – 

DER/SP (2006), pavimento semi-rígido é aquele constituído de camadas de sub-base ou 

base estabilizada com adição de cimento e por um revestimento asfáltico. Pode ser do 

tipo direto quando o revestimento asfáltico é executado sobre a camada de base 

estabilizada e do tipo indireto quando o revestimento é executado sobre a camada de 

base granular e sub-base cimentada. 

 
Figura 2.4:  Secção típica de pavimento rígido.                                                                 Fonte: 

Bernucci et. al. (2006). 

Assim, para garantir-se o funcionamento satisfatório de um pavimento, é necessário que 

seja feito o acompanhamento da sua evolução com o decorrer do tempo, executando-se 

manutenção que assegure uma boa condição estrutural do pavimento. 

Segundo o DNIT (2010), os principais defeitos nos pavimentos estão associados às 

técnicas executivas e materiais de baixa competência, além de uma manutenção 

adequada para este tipo de estrutura. Dentre os principais fatores causadores da 

degradação de um pavimento podemos destacar:  

• Deficiência da capacidade de suporte da fundação; 

• Drenagem mal projetada ou mal executada; 

• Excesso de carga dos veículos comerciais; 

• Execução deficiente ou falta de manutenção do material selante das juntas. 
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A seguir são apresentadas nas Figuras 2.5 e 2.6 algumas patologias usualmente 

conhecidas em pavimentos rodoviários, causadas pelos fatores apresentados 

anteriormente.  

Figura 2.5:  Trilha de roda.                          
Fonte: Bernucci et al (2006). 

Figura 2.6:  Trincas tipo couro de jacaré.    
Fonte: Bernucci et al (2006). 

2.5.     Escória de aciaria 

A indústria brasileira do aço encontra-se entre os maiores produtores mundiais de aço, 

ocupando posição estratégica na cadeia produtiva do país. De acordo com os dados 

divulgados pelo INSTITUTO AÇO BRASIL – IABR (2012) a produção nacional de 

aço bruto em 2011 foi de 35,2 milhões de toneladas, 7,0% superior à do ano anterior. 

Esta produção coloca o país em destaque, como 9º maior produtor mundial, com 

participação de 2,4% e maior produtor da América latina, com aproximadamente 51,3% 

na produção do setor. 

O aumento de 7,0% na produção em 2011 recompôs a produção do setor ao período 

anterior à crise econômica mundial, iniciada em 2008. Na Figura 2.7 ilustra-se a 

evolução da produção média anual de aço bruto no período entre 2004 e 2011. 

De acordo com o IABR (2012), os processos de produção de aço no Brasil estão 

concentrados em dois principais tipos de refino; as aciarias a oxigênio (LD/BOF) e as 

aciarias elétricas (FEA/EAF) que participam respectivamente com 76% e 24% da 
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Figura 2.7:  Produção brasileira 
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Na Figura 2.8 é mostrada de forma simplificada as etapas de 

Produção brasileira média de aço bruto entre 2004 e 2011.                                    
Fonte: IABR (2012) 

Figura 2.8:  Processo simplificado para produção de aço.       
Fonte: IABR (2012). 

igura 2.8 é mostrada de forma simplificada as etapas de 

 
entre 2004 e 2011.                                    

 
.                                                         
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Segundo Araujo (1997), o processo consiste no refino primário do gusa líquido 

reduzindo os teores de carbono, silício e enxofre. A sucata metálica e o gusa líquido 

carregam o forno, onde é feita a injeção de oxigênio em alta pressão e velocidade, por 

meio de uma lança. Após a fusão do material, adiciona-se a cal virgem que fica 

armazenada em um silo sobre o conversor. Ao término do processo de refino, a escória 

é separada do aço em função das diferenças de densidades.  

O forno elétrico a arco (EAF) tem como objetivo promover a fusão da sucata metálica, 

por meio de um arco elétrico, formado entre o aço e os eletrodos do conversor. Do 

mesmo modo que no sistema anterior, o oxigênio é injetado após a fusão da sucata, 

promovendo as reações de oxidação do carbono, do silício e do fósforo. Fase conhecida 

como oxidante, enquanto na fase redutora, ocorre o acréscimo de CaO e MgO, (LEE e 

LEE, 1995). 

Durante a produção e o refino de aço, aproximadamente 60% dos resíduos gerados no 

processo são escórias. Segundo Diniz (2009) estes coprodutos resultam da fusão de 

sucatas de aço ou do minério de ferro e são formados basicamente por óxidos de cálcio 

e de magnésio, silicatos de cálcio e ferro. Em função da matéria prima empregada, do 

processo de produção do tipo de aço, ocorre variação em sua composição química e 

mineralógica. 

Podem ser empregados na produção de cimento, lastros ferroviários, infraestrutura 

rodoviária, e corretivos de solos dentre outras aplicações. 

Após a fabricação do aço, a escória é vertida em um recipiente e transportada até o 

pátio, onde é destinada em baias para resfriamento. O resfriamento é feito por meio de 

aspersão de água, e devido ao choque térmico ela é fragmentada. Após o resfriamento, a 

escória é transportada para uma área de beneficiamento e estocada em pilhas. Em 

seguida, passa por um processo de britagem, peneiramento, separação da fração 

metálica e posteriormente é estocada em pilhas, por faixa granulométrica (DINIZ, 

2009).  

Segundo Machado (2000), o elevado potencial expansivo é o principal limitador no uso 

dessa escória. Este processo ocorre pela hidratação dos óxidos de cálcio (CaO), óxidos 
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de magnésio (MgO) e corrosão e oxidação do ferro metálico residual, que ao entrarem 

em contato com a água sofrem reações de expansão. 

De acordo com Polinessi (2005), o óxido de cálcio livre presente na escória, ao hidratar-

se, gera o hidróxido de cálcio Ca(OH)2 e ao carbonatar-se gera o carbonato de cálcio 

CaCO3, com volume  100% superior ao do CaO, causando sua expansão. 

Masuero (2004), afirma que a escória apresenta uma estrutura porosa pela qual migra a 

água e/ou CO2, os quais vão reagir com o CaO livre existente, dando origem a produtos 

com volume superior ao CaO. No caso da hidratação do óxido de cálcio livre, a soma do 

volume inicial ocupado por este composto e pela água é menor do que o do produto de 

hidratação formado (hidróxido de cálcio).  

O óxido de magnésio (MgO) contido na escória de aciaria ao entrar em contato com a 

água, sofre reações de hidratação formando o hidróxido de magnésio ou brucita 

Mg(OH)2 (CASTELO BRANCO, 2004).  

Fernandes (2010) afirma que o óxido de magnésio presente na escória de aciaria LD 

apresenta-se sob forma de soluções sólidas, compostas de óxido de ferro (FeO) e óxido 

de manganês (MnO) e estas são denominadas magnésio-wustita, entretanto, o MgO é 

mais propício à expansão quando se apresenta na forma livre. Ainda segundo o autor, o 

MgO apresenta elevado potencial de expansão, ao longo do tempo, quando comparado 

com o hidróxido de cálcio livre, pois a hidratação do MgO se forma de maneira mais 

lenta, já que se encontra na forma cristalina. 

Segundo Castelo Branco (2004), durante o processo de fabricação do aço, seja por 

conversor a oxigênio LD ou por forno elétrico a arco, grande concentração de ferro 

metálico se incorpora à escória, devido à injeção de oxigênio ou por meio de vazamento 

do aço líquido. Assim, as reações de oxidação e de corrosão geram produtos que são 

responsáveis pela expansão volumétrica da escória em função da variação do volume 

molar dos produtos de oxidação e corrosão.  
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Mehta e Monteiro (1994), afirmam que o aumento de volume em função das reações 

químicas, transformando o ferro metálico em ferro oxidado, pode ser até 600% do 

volume original. 

Para que o fenômeno indesejável de expansão das escórias não ocorra, faz-se uma pré-

hidratação do material, denominada cura, que pode ser realizada a céu aberto 

submetendo-se o material ao contato com a água. Este processo tem duração média de 

três meses a um ano, variando em função da composição química da escória 

(MACHADO, 2000). 

2.6.     Aplicação da escória de aciaria em pavimentos rodoviários 

A preocupação com o meio ambiente, juntamente com o aumento da escassez das 

jazidas de materiais de boa competência para a construção de pavimentos rodoviários 

vem aumentando o interesse pela utilização de rejeitos industriais. Assim, estudos vêm 

sendo realizados para a aplicação destes resíduos, sob o ponto de vista técnico e 

econômico. 

Segundo Silva (2010), a aplicação da escória de aciaria como infraestrutura rodoviária 

vem se apresentando de forma técnica e econômica, reduzindo o passivo ambiental 

provocado pelas pilhas de escória estocadas nos pátios das siderúrgicas e contribuindo 

com o aumento da vida útil das jazidas de materiais naturais utilizados na construção de 

pavimentos rodoviários.  

Ainda neste contexto, Rohde (2002) destaca as vantagens do emprego da escória de 

aciaria como agregado em pavimentação, ao comparado aos agregados naturais, 

possuindo maior resistência à abrasão, menor custo, melhor capacidade de drenagem, 

maior rigidez e maior peso especifico.  

Segundo Padula et al. (2007), a maior aplicação da escória de aciaria é na construção de 

pavimentos rodoviários. O autor destaca que para cada quilometro de infraestrutura 

pavimentada podem ser aplicados até 4.000 m³ deste agregado. Desta maneira, para 
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pavimentar 1 % da malha rodoviária estadual será necessário um consumo de 3,6 x 106 

toneladas de escória de aciaria, considerando sua massa unitária 1,7 t/m³. 

Castelo Branco (2004) afirma que a construção de estradas representa um terço da 

demanda por agregados. Desta maneira, a utilização deste resíduo consiste em uma 

aplicação interessante tanto de forma técnica-econômica quanto ambiental.  

Segundo a norma do DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE 

RODAGEM - DNER - EM 262/1994, as escórias de aciaria para pavimentos 

rodoviários devem obedecer aos seguintes limites (para uso como agregado): 

• Máximo de 3,0% de expansão; 

• Estarem isentas de impurezas orgânicas, contaminação com escórias de alto 

forno, solos e outros materiais; 

• Granulometria: 40,0% até 12,7mm e 60,0% entre 12,7 e 50,8mm de abertura 

nominal e atender a granulometria de projeto; 

• Absorção de água: 1,0% a 2,0% em peso; 

• Massa específica: 3,0 a 3,5 g/cm3; 

• Massa unitária: 1,5 a 1,7 kg/dm3; 

• Desgaste por abrasão Los Angeles: no máximo igual a 25,0% para sub-base e 

revestimento; 

• Durabilidade ao sulfato de sódio: 0,0% a 5,0%, em cinco ciclos. 

Vários estudos tratam da aplicação da escória de aciaria em projetos de engenharia 

rodoviária. 

Raposo (2005) estudou a compactação e a expansão de uma escória de aciaria LD 

utilizando amostras estabilizadas e amostras não curadas, com aplicação nas camadas de 

base e sub-base de pavimentos rodoviários. Realizou ensaios de caracterização física, 

química e ambiental, compactação, expansão pelos métodos PTM-130/78, JIS A 

5015/92 e ASTM D 4792/00, além de ensaios de ISC e o ensaio de permeabilidade à 

carga variável. Os resultados obtidos pelos ensaios de compactação demonstraram que a 
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escória estudada apresentou comportamento típico de materiais granulares e umidade 

ótima de compactação indefinida. 

Oliveira (2006) comparou três métodos de determinação do potencial de expansão de 

escórias de aciaria para aplicação em pavimentos rodoviários. Utilizou escórias do tipo 

LD e EAF sem tratamento prévio. As escórias de aciaria LD apresentaram valores de 

expansibilidade superiores comparados com os da escória EAF em todos os métodos 

utilizados. O método ASTM D 4792/00 inviabilizou o uso da escória do tipo LD sem 

tratamento prévio para pavimentação. 

Silva et al. (2008) estudaram o comportamento mecânico de uma pista experimental 

circular contendo escória de aciaria, em diferentes teores (50%, 80% e 100%) nas 

camadas de base do pavimento. Realizaram a caracterização geotécnica das misturas e a 

instrumentação das camadas com extensômetros e células de carga. O monitoramento 

foi feito por meio de levantamentos de evolução de deformação permanente, da 

condição do revestimento da pista e de medições de deflexões elásticas. Os resultados 

obtidos apresentaram valores de ISC iguais a 140%, expansão de até 0,5%, deflexões 

inferiores a parâmetros normativos e comportamento aceitável quanto à deformação 

permanente. 

Diniz (2009) estudou o uso de estabilizantes em misturas de solo para utilização em 

pavimentos, com enfoque no uso de finos de escória de aciaria. A metodologia adotada 

foi um comparativo das características mecânicas. A autora utilizou para a análise os 

resultados dos ensaios de massa específica aparente seca máxima, expansibilidade, 

CBR, resistência à compressão simples e resistência à tração por compressão diametral, 

para os períodos de cura ao ar de 7,28 e 56 dias para o solo puro, solo-cal, solo-escória 

de aciaria e solo-Pavifort. Os resultados obtidos apontaram para a viabilidade da 

utilização de finos de escória de aciaria como estabilizante em misturas de solo para 

utilização em camadas de pavimentos. 

Silva (2010) estudou os aspectos físicos e mecânicos de agregados convencionais e 

alternativos para uso em revestimento asfáltico. As misturas betuminosas do tipo CBUQ 

foram dosadas segundo a metodologia Marshall, sendo adotada a faixa C do DNIT com 
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a utilização de brita graduada e escória de aciaria, em diferentes proporções, como 

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

enchimento alternativo (filer). A caracterização mecânica das misturas asfálticas foi 

realizada por meio dos ensaios de resistência à tração estática por compressão diametral 

(RT), modulo de resiliência (MR), fadiga por compressão diametral à tensão controlada 

e deformação permanente por compressão axial. Todas as misturas alternativas 

analisadas apresentaram desempenho mecânico satisfatório, comprovando a qualidade 

destes resíduos para o uso em camadas de rolamento. Os resultados mostraram grande 

potencial de uso do rejeito de minério de ferro e da escória de aciaria como agregados 

alternativos para revestimentos asfálticos com ganhos de natureza ambiental quando 

comparados aos agregados pétreos. 

Manso et. al. (2012) estudaram a utilização da escória de forno panela para 

estabilização de solos. Os estudos mostraram que o comportamento das misturas solo-

escória foi semelhante ao comportamento das misturas solo-cal na literatura. Os 

resultados apresentaram melhorias nas propriedades geotécnicas das misturas, tais como 

plasticidade, expansibilidade, resistências à compressão e durabilidade. 

2.7.     Estabilização dos solos 

De acordo com Vargas (1977), estabilizar um solo é utilizar um processo de forma a 

obter uma maior resistência às solicitações de carga, ações climáticas e desgaste. Esta 

técnica é empregada quando não se dispõe de material com competência adequada ou 

quando grandes distâncias entre a jazida e a obra tornam os custos com transporte 

elevados para serem usados em camadas de pavimentos, reforços de fundações ou 

estabilidade de taludes. 

Sob o ponto de vista rodoviário, estabilizar um solo é submetê-lo a tratamentos com ou 

sem a presença de aditivos, de forma que as camadas dos pavimentos: subleito, sub-base 

e base, sejam capazes de suportar as condições de tráfego impostas - sem deslocamentos 

consideráveis - resistindo ao desgaste e às intempéries sem degradação (BAPTISTA, 

1976). 
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Toda estabilização envolve o estudo dos solos, sendo necessário caracterizar estes 

materiais e suas propriedades. Portanto, o emprego de materiais em proporções 

adequadas, juntamente com o domínio das técnicas de estabilização é de fundamental 

importância na construção de estradas, impactando diretamente no custo da obra e 

consequentemente no cronograma.  

Segundo Oliveira (2010), o processo de estabilização dos solos tem por objetivo 

melhorar as características geotécnicas para suportar a obra projetada, ou seja, aumentar 

o ganho de resistência e estabilidade nas propriedades do solo, e apresenta como 

definição: 

• Solo estabilizado: quando se tem um ganho significativo de resistência com 

o emprego do aditivo; 

• Solo melhorado: quando a adição busca melhoria de outras propriedades 

(redução da plasticidade e da expansão e contração), sem um ganho 

significativo de resistência. 

Desta forma, pode-se dizer que os principais métodos de estabilização de solos são a 

mecânica, a granulométrica e a química. 

2.7.1.  Estabilização Mecânica 

A estabilização mecânica é o processo que tem por objetivo melhorar as propriedades 

do solo - por meio da retirada do ar - proporcionando uma densidade máxima 

relacionada a uma energia de compactação e a uma umidade ótima, (PINTO, 2002). É 

um método muito utilizado na construção de camadas de pavimento, podendo ser 

complementar a outros métodos de estabilização. A compactação reduz os espaços 

vazios, provocando o aumento da densidade, tornando o solo ou a mistura mais estável 

e resistente, aumentando sua capacidade de suporte às diversas solicitações. 

A umidade no processo de compactação dos solos influencia diretamente na obtenção 

de densidades máximas para determinado tipo de solo, impondo o uso da umidade 

ótima no processo de compactação em campo. 
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Segundo Senço (2002), um acréscimo na quantidade de água no solo a ser compactado 

provoca um aumento na massa específica, conhecido como ramo ascendente ou seco, 

até que todos os possíveis vazios sejam preenchidos. Nesse momento, obtém-se a 

máxima densidade seca. Já no ramo descendente ou úmido, a água não encontra lugar 

nos vazios e parte da energia de compactação é amortizada, reduzindo assim a massa 

específica seca.  

Para Pinto (2002), o aumento da energia de compactação resulta em uma maior massa 

específica seca e em uma menor umidade ótima, deslocando a curva de compactação 

para a esquerda. Diferentes solos, quando compactados com uma mesma energia de 

compactação, apresentam curvas características a cada tipo de material. As areias 

possuem maior peso específico seco máximo e menor umidade ótima comparadas às 

argilas. 

Além disso, Road (1951) explica que existem algumas propriedades que influenciam na 

eficiência da estabilização mecânica dos materiais granulares: o atrito interno e a coesão 

e, em menor expressão, a compressibilidade, a expansão ou a contração. O autor 

também cita que outros fatores podem comprometer o mecanismo de estabilização, 

dentre eles, a resistência mecânica dos agregados, a constituição mineral, a 

granulometria, os limites de Atterberg e a compactação. 

Little (1995), afirma que em muitas ocasiões somente a compactação não é suficiente, 

principalmente quando o solo a ser estabilizado apresenta granulometria muito fina. 

Este fato faz com que a busca por novas tecnologias e métodos utilizados na 

estabilização cresça consideravelmente.  

2.7.2.  Estabilização granulométrica 

Segundo Senço (2002), estabilização granulométrica é o emprego de solos naturais, 

rochas alteradas, naturais ou misturas artificiais de solos visando a uma blendagem 

desses materiais com distribuição granulométrica desejada que ofereçam, após a 

compactação, ganho de resistência e se mantenham volumetricamente estável. O 

método altera as propriedades dos solos através da adição ou retirada de partículas de 
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solo de modo a atender as especificações exigidas. As dosagens das frações, a fim de se 

obter uma curva bem graduada ou redução da plasticidade deverão ser feitas por 

incremento ou retirada do material.  

Existem várias metodologias de mistura de materiais, que tem como objetivo construir 

um material ideal que seja uma mistura ótima, desta forma destaca-se alguns processos 

de cálculos: o método das tentativas, e o método de Rothfuchs. 

O método das tentativas de acordo com Senço (2007) é empregado por quem já possui 

alguma experiência principalmente no conhecimento dos materiais da região em que vai 

se empregar. É necessário traçar as duas curvas limites de especificação e em seguida 

anotar os valores das porcentagens dos materiais disponíveis para a mistura graduada. 

Logo após, é necessário traçar o gráfico da mistura com as porcentagens adotadas e 

verificar se o resultado está dentro da faixa especificada. Caso não esteja dentro da faixa 

especificada é necessário que se realize o procedimento novamente. 

O método de Rothfuchs consiste em encontrar a faixa granulométrica dos materiais a 

serem utilizados. Com estes dados deve-se plotar um gráfico com o diâmetro da peneira 

e a porcentagem passante. Em seguida, divide-se as curvas com retas de maneira que as 

áreas acima e abaixo das curvas sejam aproximadamente iguais. Após isso, deve-se 

traçar uma diagonal que irá especificar a porcentagem a ser usada e, em seguida, ligar 

os extremos das restas com o início das curvas granulométricas do material formando 

retas verticais. Na interseção das retas com a diagonal tem-se a porcentagem de cada 

material (VARGAS, 1977). 

Dentre os materiais usualmente empregados, encontram-se a pedra britada, a brita 

graduada, o macadame, a escória de aciaria e o resíduo de construção e demolição – 

RCD. 

De acordo com DNER-ES 303/97, os materiais que podem ser constituintes para base 

estabilizada granulometricamente são solos, mistura de solos, escória, e materiais 

provenientes de britagem. Na Tabela 2.3 são apresentadas as características 

granulométricas dos materiais destinados à execução da base, devendo satisfazer uma 

das faixas de projeto de acordo com o numero N de trafego.  
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Tabela 2.3: Composição granulométrica de acordo com o N de tráfego 

Tipos Para N > 5 x106 Para N < 5 x106 
Tolerância 
da faixa de 

projeto 
Peneiras A B C D E F  

 % em peso passando  
2’’ 100 100 - - - - ± 7 
1’’ - 75-90 100 100 100 100 ± 7 

3/8’’ 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 
Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 ± 5 
Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 
Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 
Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ± 2 

Fonte: DNER-ES 303/1997. 

Esta norma prescreve que os materiais utilizados na execução da base deverão ter as 

seguintes características:  

• Limite de Liquidez ≤ 25%; 

• Índice de Plasticidade ≤ 6%; 

• Índice de Suporte Califórnia > 60% para N < 5 x 106; 

• Expansão < 0,5%; 

• Abrasão Los Angeles < 55%. 

2.7.3.  Estabilização química 

2.7.3.1. Estabilização solo-cal. 

A cal é um aglomerante derivado da calcinação de rochas carbonatadas constituídas 

predominante por carbonato de cálcio ou carbonato de cálcio e magnésio. A adição de 

cal é uma das mais antigas técnicas utilizadas pelo homem para obter a estabilização ou 

melhoria dos solos. 

Segundo Guimarães (2002), o resultado da calcinação dos carbonatos de cálcio e de 

cálcio-magnésio são, respectivamente, os óxidos de cálcio (CaO) e cálcio-magnésio 

(CaO-MgO), denominados de cal virgem ou cal viva. A cal hidratada é obtida pela 
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hidratação da cal viva e encontra-se em forma de pó seco ou com aspecto de creme, 

lama ou solução saturada, dependendo da quantidade de água na reação. 

As reações de formação da cal virgem e da cal hidratada são apresentadas, 

respectivamente, pelas equações 2.1 e 2.2. 

CaCO3 + calor ↔ CaO + CO2           (2.1) 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + calor                                                                                  (2.2) 

De acordo com Guimarães (2002), as cales hidratadas utilizadas na estabilização de 

solos devem obedecer às seguintes exigências da norma brasileira NBR 7175/2003. As 

Tabelas 2.4 e 2.5 apresentam as exigências químicas e físicas contidas nesta norma. 

Tabela 2.4: Exigências químicas das cales hidratadas utilizadas na estabilização de solos 

Composto 
Limites 

CH-I CH-II CH-II 

Anidrido carbônico (CO2) 
Na fábrica ≤5% ≤5% ≤13% 

No depósito ≤7% ≤7% ≤15% 
Óxido de cálcio e magnésio não hidratado 
calculado  

≤10% ≤15% ≤15% 

Óxidos totais na base de não-voláteis  ≥90% ≥88% ≥88% 
Fonte: NBR 7175 (2003). 

Tabela 2.5: Exigências físicas das cales hidratadas utilizadas na estabilização de solos 

Composto 
Limites 

CH-I CH-II CH-III 

Finura (% retida acumulada) 
Peneira 0,6 mm ≤0,5% ≤0,5% ≤0,5% 
Peneira 0,075 mm ≤10% ≤15% ≤15% 

Retenção de água ≥75% ≥75% ≥70% 
Incorporação de areia ≥3,0 ≥2,5 ≥2,2 

Estabilidade 
Ausência de cavidades ou 

protuberâncias 
Plasticidade ≥110 ≥110 ≥110 

Fonte: NBR 7175 (2003). 

Conforme o DNIT (2005), a estabilização solo-cal é uma mistura entre solo, cal e água, 

com teores mais utilizados de 5 a 6% de cal. Este processo visa à melhoria do solo, em 

termos de estabilidade e resistência mecânica, por meio de reações de carbonatação e 

pozolanização. 
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A estabilização com a cal é um método muito utilizado para solos argilosos, pois a 

reação entre o cálcio, argilas e até mesmo o quartzo, resulta na formação de silicatos e 

aluminatos hidratados de cálcio. Ao se estabilizar o solo com a cal, ocorrem reações 

químicas que provocam alterações físico-químicas tais como: a redução do índice de 

plasticidade e do limite de liquidez; a redução na contração e expansão; melhoria na 

trabalhabilidade; aumento da resistência à compressão, estabilidade e durabilidade do 

sistema solo-cal, (GUIMARÃES, 1992). 

O teor de cal necessário para o tratamento do solo é influenciado pela sua composição e 

química. A eficácia do tratamento de cal é dependente do grau de umidade, 

intemperismo, solo, água, pH, cátions de base, concentrações Sílica-alumina, teor de 

sulfato, e orgânicos. Portanto, para cada solo é necessário um determinado nível de cal 

para atingir os níveis de modificação e de estabilização do tratamento, (PETRY e 

GLAZIER, 2005). 

Segundo Lima et al. (1993), ao se estabilizar um solo com cal, ocorrem vários tipos de 

reações químicas que se processam rapidamente, tais como: troca catiônica, floculação e 

aglomeração. Essas reações modificam as propriedades físicas do solo. As reações 

pozolânicas são responsáveis pela cimentação da mistura, resultando no aumento da 

resistência e durabilidade da mistura. 

Castro (1995) observa que alguns fenômenos podem ocorrer na etapa rápida do 

processo de interação da cal com um solo fino, como a troca catiônica, a floculação e a 

aglomeração. A fase lenta é caracterizada pelas reações pozolânicas, que proporcionam 

um aumento de resistência, devido à formação de produtos cimentantes e à 

carbonatação, reação indesejável.  

Nas reações de efeito rápido (troca catiônica e floculação) ocorrem mudanças nas 

propriedades físicas dos solos de maneiras especiais com os limites de Atterberg e a 

granulometria (LIMA et al., 2003). 

Segundo Baptista (1976), ao se misturar cal a um solo coesivo úmido, as reações de 

troca catiônica iniciam-se rapidamente, sendo completadas em poucos dias. Tais 

reações ocorrem devido à troca de base dos cátions fortes da cal, com carga positiva, 
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substituindo os íons metálicos fracos, tais como sódio, magnésio e hidrogênio, situados 

na superfície da partícula de argila. Ocorre assim, mudança no número de cargas 

elétricas na superfície da partícula de argila. O autor ainda destaca que a carga e o 

tamanho dos íons influenciam na ligação entre as argilas, havendo preponderância dos 

cátions cálcio na superfície das partículas, que se juntarão por atração, tornando o solo 

mais friável e reduzindo sua plasticidade.  

Os cátions de menor valência podem ser trocados por cátions de alta valência, tais como 

o cálcio. Assim, a ordem de adsorção preferencial de cátions comuns associados aos 

solos é dada pela sequência Na+< K+< Ca+2<Mg+2< Al+3 (PRUSINSK e 

BHATTACHARJA,1999).  

De acordo com Little (1995), a troca catiônica resulta na redução do tamanho e 

estabilização da camada de água intersticial. Para o autor, quando as partículas de argila 

aproximam-se uma das outras, ocorre a floculação e a aglomeração (atração face à 

borda), esse processo é atribuído ao aumento da concentração eletrolítica de água 

intersticial, pelo alto pH  e pela redução da espessura da dupla camada difusa devido às 

trocas catiônicas. 

Little (1987), citado por National Lime Association (NLA, 2004), afirma que reações de 

floculação e aglomeração provocam alterações nos solos, sendo estas: 

• Redução e estabilização da camada de água adsorvida; 

• Redução da plasticidade e maior trabalhabilidade devido à mudança de textura; 

• Maior resistência ao cisalhamento, em função da redução da dupla camada e 

aumento do contato das partículas. 

A reação pozolânica ou cimentante ocorre por meio da interação entre a sílica e a 

alumina presentes no solo e a cal. Quando a quantidade requerida de cal é adicionada a 

um solo, o pH aumenta para cerca de 12,4, assim, o pH, a alumina e a sílica podem 

combinar-se com a cal e a água, formando um gel de silicatos e aluminatos gerando os 

produtos cimentantes (LITTLE, 1999). 
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Os géis formados na reação cristalizam lentamente, transformando-se em silicatos e 

aluminatos, aumentando a estabilidade e a resistência mecânica da mistura solo-cal. 

Este fenômeno só ocorre na presença da água, já que esta tem a função de carregar os 

íons de cálcio e hidroxila para a superfície da argila (INGLES e METCALF, 1972). 

Segundo Baptista (1976), a carbonatação é resultante da combinação do dióxido de 

carbono presente nas bolhas de ar que reage com o hidróxido de cálcio ou magnésio da 

cal, formando um cimento fraco de carbonato de cálcio ou magnésio, em função da cal 

utilizada.  

É uma reação indesejada, pois, ao invés de formar os agentes cimentantes, silicatos e 

aluminatos hidratados, ocorre a reação com o dióxido de carbono e a formação de 

carbonatos de cálcio (NLA, 2004). 

Para Guimarães (2002), sempre ocorre a formação de alguma calcita, que 

provavelmente auxilia nas ligações das partículas de argila, sendo sua quantidade 

afetada em função da quantidade de cal disponível durante o processo de cura. 

2.7.3.2. Estabilização solo-cimento. 

Segundo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND – ABCP 

(2002), o cimento Portland é um material inorgânico que apresenta propriedades 

aglomerantes, aglutinantes ou ligantes, que, quando misturado com água endurece 

devido às reações de hidratação. Após estas reações e o processo de endurecimento, o 

cimento Portland não se decompõe mais, mantendo suas propriedades de resistência e 

estabilidade. A adição deste ligante com outros materiais de construção como areia, 

pedra britada, cal, e escória dentre outros, resulta em concretos e argamassas utilizadas 

em obras correntes de engenharia. As características e propriedades destes concretos e 

argamassas vão depender da qualidade e das proporções dos materiais com que serão 

compostos. 

No Brasil existem vários tipos de cimento Portland sendo que a principal diferença entre 

eles se encontra na composição. Os principais tipos encontrados são apresentados na 

Tabela 2.6. 



32 
 

Tabela 2.6: Composição dos cimentos Portland encontrados no Brasil 

Tipo de 
cimento 
Portland 

Sigla 

Composição (% em massa) 

Norma Clinquer + 
gesso 

Escória 
granulada 
de alto-

forno (E) 

Material 
pozolânico 

(Z) 

Material 
carbonático 

(F) 

Comum 
CP I 

CP I-S 
100 

99-95 
- 

1-5 
NBR 
5732 

Composto 
CP II-E 
CP II-Z 
CP II-F 

94-56 
94-76 
94-90 

6-34 
- 
- 

- 
6-14 

- 

0-10 
0-10 
6-10 

NBR 
11578 

Alto-forno 
CP III 65-25 35-70 - 0-5 

NBR 
5735 

Pozolânico 
CP IV 85-45 - 15-50 0-5 

NBR 
5736 

Alta 
resistência 

inicial 

CP V-
ARI 

- - 100-95 0-5 
NBR 
5733 

Fonte: ABCP (2002). 

A estabilização de solo-cimento é o produto obtido através da mistura entre solo, 

cimento e água em proporções estabelecidas que, após a compactação e cura, resultam 

num produto de critérios de estabilidade e durabilidade exigidos. Para serem 

consideradas misturas de solo-cimento, os teores de cimento em relação à massa seca do 

solo devem estar na ordem de 6 a 10%. Valores que se enquadram na faixa de 2 a 4% 

são classificados como solo melhorado com cimento (DNIT, 2006). 

O acréscimo de pequenas quantidades de cimento, por exemplo, acima de 2%, é 

considerado suficiente para alterar as propriedades físico-químicas e mecânicas dos 

solos. A mistura se estabilizará com a hidratação do cimento, tornando-se mais 

resistente à ação da água (CAMPANHA, 2011). 

Segundo norma do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DNER-ES 

305 (1997), para estabilizar uma camada de base do pavimento através de uma mistura 

solo-cimento, a quantidade de cimento utilizada será a menor, a fim de obter uma 

resistência média à compressão simples aos 7 dias, igual ou superior a 21 kg/cm² ou 2,1 

MPa. Já a resistência mínima para a estabilização de sub-base, utilizando solo-cimento, 

deverá ser entre 1,4 a 2,1 MPa, (DNIT, 2005). Estes valores foram fixados no meio 
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rodoviário em função do bom desempenho alcançado dos pavimentos com solos 

estudados com estes valores de resistência. 

A estabilização do solo-cimento ocorre devido às reações químicas geradas na 

hidratação do cimento. Durante o mecanismo de estabilização ocorrem dois tipos de 

reações: as reações de hidratação do cimento (equação 2.3) e as reações entre os argilo 

minerais e a cal liberada na hidratação do cimento (equação 2.4) (MARAGON e 

MARQUES, 2000), conforme apresentado a seguir: 

Reações de hidratação do cimento                                                                               (2.3) 

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

Ca(OH)2 → Ca++ + 2(OH)- 

Se o pH da mistura abaixar: C3S2Hx → CSH + Cal 

 

Reações entre a cal gerada na hidratação e os argilominerais do solo                         (2.4) 

Ca++ + 2(OH)- + SiO2 (Sílica do solo) → CSH 

Ca++ + 2(OH)- + Al2O3 (Alumina do solo) → CAH 

Observa-se num primeiro momento, a ocorrência de reações primárias e a produção de 

cal. Na fase seguinte ocorrem as reações secundárias e a formação de substâncias 

cimentantes através da reação da cal e de argilo minerais presente na mistura - causando 

a floculação dos grãos. Em solos arenosos, a ação cimentante ocorre por meio dos 

produtos das reações primárias, porém em solos argilosos, o processo de cimentação se 

dá através de reações secundárias (KNOP, 2003). Na Figura 2.9 é ilustras estas reações.  
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Figura 2.9:  Etapas das reações de hidratação do cimento.                                                               
Fonte: Costa et al. (2009). 

Segundo Road (1951), a eficiência do solo-cimento pode ser influenciada por vários 

fatores, dentre eles:  

• Tipo de solo: solos arenosos são mais eficientes ao cimento que os argilosos por 

consumirem menores teores de cimento; 

• Porcentagem de cimento: a resistência é proporcional ao teor de cimento, este 

deverá ser observado, pois, dependendo do valor fixado, pode tornar-se inviável 

seu uso sob o ponto de vista econômico; 

• Teor de umidade e compactação: assim como nos solos naturais, a umidade 

influencia em uma massa específica seca máxima, para uma dada energia de 

compactação. O acréscimo de cimento ao solo produz um acréscimo no teor de 

umidade e um decréscimo na massa específica seca máxima, devido à ação 

floculante do cimento; 

• Idade e condições de cura: como no concreto, ocorre um acréscimo na 

resistência por processo de cimentação das partículas com o tempo. Outros 

cuidados como a cura das misturas são indispensáveis, devido às reações de 

hidratação, pois, podem gerar trincas, comprometendo o desempenho estrutural. 
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Na Figura 2.10 é ilustrada a evolução média de resistências dos principais tipos de 

cimento. Estes valores variam em função de sua composição, visto que, os cimentos 

com adição de escória de alto-forno e materiais pozolânicos apresentam menor 

velocidade de hidratação se comparado com os cimentos constituídos de clínquer.   

 

Figura 2.10:  Evolução da resistência dos tipos de cimento em relação à idade. Fonte: ABCP (2002) 
apud ABCP (1996). 
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Capítulo 3  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo tem como objetivo identificar e caracterizar todos os materiais utilizados 

nesta pesquisa, bem como, apresentar a metodologia adotada em bancada para 

realização das análises laboratoriais. O planejamento experimental desse trabalho foi 

idealizado, considerando o fluxograma apresentado na Figura 3.1.  

 

Figura 3.1:  Fluxograma dos ensaios experimentais utilizados. 
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3.1.     Materiais 

3.1.1.  Rejeito de Minério de Ferro 

As amostras de rejeito utilizadas nesta pesquisa são provenientes da atividade 

mineradora da região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. A identificação da 

barragem objeto deste estudo foi conduzida inicialmente por meio de imagem de 

satélite, reconhecimento em campo e referenciamento do ponto de coleta com o auxilio 

de um aparelho GPS. Na Figura 3.2 é ilustrada a localização da barragem de minério de 

minério de ferro. 

 
Figura 3.2:  Vista aérea da barragem de rejeito de minério de ferro.                                            

Fonte: Google Earth (2012). 

Os pontos foram definidos em campo, e distribuídos uniformemente pela praia do 

reservatório da barragem amostrada. Procurou-se amostrar de maneira mais 

representativa possível, a fim de garantir a realidade e consistência das amostras 

obtidas. O material foi coletado ao longo da praia de rejeito, proporcionando um melhor 

acesso e garantindo maior segurança operacional durante a coleta, conforme Figura 3.3 

apresentada a seguir.   
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Figura 3.3:  Pontos de coleta das amostras. 

Após a coleta, as amostras foram transportadas e depositadas no pátio do laboratório de 

Materiais e construção - LMC da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro 

Preto - UFOP. Em seguida, procedeu-se, a secagem ao ar, o destorroamento e o 

armazenamento em sacos plásticos hermeticamente fechados e identificados para 

posterior utilização. O rejeito utilizado neste experimento é mostrado na Figura 3.4.  

 
Figura 3.4:  Rejeito utilizado na pesquisa. 

P1

P2

P3
P4

P5
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3.1.2.  Escória de Aciaria 

A escória de aciaria utilizada nesta pesquisa é proveniente da atividade siderúrgica do 

estado de Minas Gerais e consiste em um resíduo gerado a partir de processo LD. 

A escória de aciaria utilizada neste experimento, foi submetida a um processo de 

segregação magnética onde separou-se a fração metálica da fração não metálica, além 

de submeter-se à estabilização e inertização por saturação em água, com o objetivo de 

neutralizar os efeitos de expansão causados pelos óxidos de cálcio (CaO) e de magnésio 

(MgO) livres presentes na amostra de escória. O processo de recuperação metálica, 

segundo protocolo RECICLOS, produziu agregados com baixo teor de metálicos, sendo 

que as amostras brutas indicaram percentual de 29,46% e as amostras pós-processadas 

apresentaram percentual de 0,14%, com significativa redução destes elementos. 

A escória de aciaria utilizada no experimento foi colocada sobre uma lona plástica, 

saturada com água e revolvida diariamente por 180 dias. Após o processo de inertização 

(estabilização) com água, o material foi novamente revolvido diariamente até sua 

secagem completa. Logo após, o material foi embalado em sacos plásticos 

hermeticamente fechados e identificados. 

Para as dosagens estabilizadas granulometricamente, as escórias foram submetidas a 

processos de segregação gravimétrica. Para as dosagens em que a escória foi utilizada 

como ligante, a fração não-metálica foi cominuida em trituradores de mandíbulas e 

moinhos de rolo e esferas. As amostras de escória estão ilustradas nas Figuras 3.5 e 3.6. 

Figura 3.5:  Escória de aciaria granular. Figura 3.6:  Fino da escória de aciaria. 
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3.1.3.  Cal 

Para construção dos modelos experimentais utilizou-se a cal hidratada CH I-tipo 

cálcica, produzida pela empresa ICAL, Figura 3.7. Este produto é indicado para o 

preparo de argamassas e estabilização química de misturas de solo e comercialmente se 

encontra disponível em embalagens de 20 kg. 

 
Figura 3.7:  Cal hidratada. 

A cal foi acondicionada em sacos plásticos hermeticamente fechados e identificados de 

modo a preservar suas características, evitar contaminações e alterações de umidade.  

A composição química da cal utilizada nos modelos experimentais encontra-se indicada 

na Tabela 3.1, apresentada a seguir. 

Tabela 3.1: Propriedades Químicas Cal CHI 
COMPONENTES % 

P.P.C. 24,51 
CaO 72,37 
MgO 0,39 

SiO2 + RI 1,77 
Fe2O3 0,16 
Al 2O3 0,36 
SO3 0,21 
S 0,084 

CO2 4,16 
CaO disp. 65,92 

Fonte: Ical, 2012. 
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As propriedades físicas da cal utilizada nos modelos experimentais estão indicadas na 

Tabela 3.2. 

Tabela 3.2: Propriedades Físicas Cal CH I 
ASPECTO PÓ SECO BRANCO 
Umidade 0,76 

Densidade (g/cm3) 0,48 
Plasticidade 123,75 

Poder de incorporação de areia > 4,0 
Número de blaine 7200 g/cm2 

Massa unitária 0,55 
Retenção de água > 80% 

Plasticidade > 120% 
Retido na peneira 30 < 0,5 
Retido na peneira 200 < 7,0 

Fonte: Ical, 2012. 

3.1.4.  Cimento 

Para a construção dos modelos experimentais utilizou-se cimento Portland tipo CP – III 

RS – 40 para uso geral, Figura 3.8. O cimento foi acondicionado em sacos plásticos 

hermeticamente fechados e devidamente identificados de modo a preservar suas 

características, evitar contaminações e alterações de umidade. 

 
Figura 3.8:  Cimento CP III. 

A composição química do cimento Portland utilizado nos modelos experimentais, 

encontra-se indicada na Tabela 3.3 apresentada a seguir: 
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Tabela 3.3: Propriedades Químicas do cimento CPIII 40RS 
Componentes % 

SiO2 26,06 
Al 2O3 8,46 
Fe2O3 1,94 
CaO 53,81 
MgO 3,2 
K2O 0,5 
CO2 1,25 
SO3 2,42 

Perda ao fogo – 10000c 2,37 
Resíduo insolúvel 0,38 

Fonte: Cauê, 2012. 

As propriedades físicas do cimento Portland utilizado nos modelos experimentais, 

encontram-se indicadas na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4: Propriedades físicas do cimento CPIII 40RS 
Idades  RCS 

(Mpa) - 
3d 

RCS 
(Mpa) - 
7d 

RCS 
(Mpa) - 
28d 

Blainer 
Cm2/g  

Inicio de 
pega (min)  

Fim de 
pega (min)  

NBR5735 
e 
NBR5737  

≥ 12 ≥ 23 ≥ 40 - ≥ 60 ≤ 720 

CPIII 40 
RS Cauê  

21* 31* 45* 4500* 200* 285* 

*Valores médios obtidos do Mapa da qualidade do CP III 40 RS da unidade de Pedro Leopoldo/MG no 
período de janeiro a março de 2012.  
Fonte: Cauê, 2012. 

3.2.     Métodos 

Os materiais utilizados nesse experimento foram caracterizados segundo suas 

propriedades físicas, químicas e ambientais. Assim, foram produzidas dosagens para a 

caracterização mecânica do rejeito de barragem de minério de ferro utilizado como 

agregado para produção de camadas de pavimentação rodoviária. Foram produzidas 

ainda, dosagens em que o rejeito foi aditivado com ligantes químicos e outras em que o 

rejeito foi estabilizado granulometricamente. 

Para as dosagens estabilizadas quimicamente, utilizaram-se como ligantes, cimento, cal 

e escória. As misturas foram mantidas em câmara úmida durante o período de cura 
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determinado em 0, 3 e 7 dias, para obtenção dos resultados de CBR e 7 dias em câmara 

úmida e ao ar  para a determinação da resistência à compressão simples, absorção e 

durabilidade. 

As dosagens foram definidas em adição, segundo teores de 1%, 2%, 5% e 10% em 

relação à massa do rejeito seco. 

Para as dosagens estabilizadas granulometricamente, produziram-se misturas 

dimensionadas segundo método de Rothfuchs, caracterizadas pelos percentuais 30% 

rejeito – 70% escória, 50% rejeito – 50% escória e 70% rejeito – 30% escória.  

3.3.     Amostragem 

3.3.1.  Análise Granulométrica 

Para determinação das curvas granulométricas para o rejeito de minério de ferro e da 

escória de aciaria foi utilizada a metodologia e prescrições normativas conforme NBR 

7181/84. As amostras foram submetidas aos ensaios de peneiramento grosso, fino e 

sedimentação, ilustrados nas Figuras 3.9 e 3.10. 

  
Figura 3.9:  Ensaio de peneiramento. Figura 3.10:  Ensaio de sedimentação. 

3.3.2.  Limite de Liquidez 

Para a determinação dos resultados de limite de liquidez do rejeito das barragens de 

minério de ferro, utilizou-se a metodologia e prescrições normativas conforme a NBR 

6459/84. 
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O resultado obtido corresponde ao teor de umidade do solo com a qual uma ranhura 

padrão se fecha ao se proceder 25 golpes no aparelho de Casagrande, Figuras 3.11 e 

3.12. As amostras de rejeito foram submetidas a diferentes acréscimos de umidade, 

correlacionando-as com os números de golpes necessários para o fechamento da 

ranhura.  

  
Figura 3.11:  Preparação para o ensaio. Figura 3.12:  Rejeito no aparelho de 

Casagrande. 

3.3.3.  Limite de Pasticidade 

Para a determinação dos resultados do limite de plasticidade utilizou-se a metodologia e 

prescrições normativas descritas na NBR 7180/84. O rejeito foi moldado sobre o 

processo de rolamento em uma placa de vidro esmerilado até atingir as dimensões do 

gabarito de 3 mm de diâmetro e de 100 mm de comprimento, Figuras 3.13 e 3.14. O 

resultado foi definido como o teor de umidade do material quando atingir as dimensões 

especificadas. 

  
Figura 3.13:  Material para o ensaio. Figura 3.14:  Rejeito moldado. 
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3.3.4.  Resistencia à Abrasão 

Para determinação dos resultados da resistência à abrasao Los Angeles para a escória de 

aciaria granular utilizada nas dosagens para estabilizacao mecânica das misturas 

utilizou-se  metodologia e prescrições normativas conforme NM 51/01, Figura 3.15. A 

análise laboratorial  permite avaliar a resistência dos agregados quando submetidos aos 

esforços de abrasão e ao impacto produzidos pela ação do tráfego. O índice de abrasão 

Los Angeles é calculado pela equação 3.1, apresentada a seguir:  

1001 x
m

mm
p

−=                                                                                                  (3.1) 

Onde: 

Pé a perda por abrasão em porcentagem; 

m é a massa da amostra total seca colocada no aparelho de Los Angeles em gramas; 

m1 é a massa do material retido na peneira com abertura de malha de 1,7 mm, lavado e 

seco após o ensaio em gramas. 

 
Figura 3.15:  Aparelho de Los Angeles. 

3.3.5.  Teor de Cal Livre 

Para se avaliar o teor de cal livre presente nas amostras de escória, utilizou-se 

metodologia e prescrições normativas descritos na NBR NM 13/04. Esta metodologia 

permite avaliar a presença do óxido de cálcio livre por dissolução em etilenoglicol e 
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titulação em solução padronizada de ácido clorídrico (HCl), adotando-se uma solução 

mista (vermelho de metila e verde de bromocresol) como indicador de pH. Este método 

não diferencia óxido de cálcio (CaO) de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Nas Figuras 

3.16 e 3.17 são ilustrados os procedimentos realizados. 

  
Figura 3.16:  Processo de filtração. Figura 3.17:  Adição de HCl. 

3.3.6.  Massa Específica 

Para a determinação dos resultados da massa específica do rejeito utilizou-se 

metodologia e prescrições normativas descritos à NBR 6508/84. Nos ensaios referentes 

à massa específica da escória, do agregado miúdo e do agregado graúdo foram 

utilizados os procedimentos das normas NBR NM 52/09 e NBR NM 53/09, 

respectivamente. A realização dos ensaios é ilustrado nas Figuras 3.18 e 3.19. 

  
Figura 3.18:  Massa específica do rejeito. Figura 3.19:  Massa específica da escória. 
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3.3.7.  Massa Unitária 

Para determinação dos resultados de massa unitária da escória de aciaria utilizou-se 

metodologia e prescrições normativas descritos à NBR NM 45/06. O resultado é a 

relação entre a massa dos agregados considerando os vazios entre eles e o volume 

ocupado em um recipiente padrão, Figura 3.20. Para determinação deste valor utilizou-

se a equação 3.2 apresentada a seguir.  

v

mm rar −=pap                                                                                                   (3.2) 

Onde:  

ρap é a massa unitária do agregado em quilogramas por metro cúbico; 

mar é a massa do recipiente mais o agregado em quilogramas; 

mr é a massa do recipiente vazio em quilogramas; 

v é o volume do recipiente em metros cúbicos. 

 

 

Figura 3.20:  Ensaio de massa unitária da escória. 

3.3.8.  Teor Metálico 

A escória de aciaria LD utilizada nesta pesquisa passou por um sistema capaz de separar 

com grande eficiência as frações metálicas e não metálicas, sendo a fração não metálica 

usada na estabilização do rejeito. A separação foi realizada por um cone magnético onde 
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a fração metálica da escória fica retida no imã e a não metálica é coletada em uma 

bandeja para posterior utilização, Figuras 3.21 e 3.22. Deve-se efetuar a separação até 

obter uma eficiência de no mínimo 99% de remoção de metálicos. Este processo é 

essencial para a viabilidade da utilização da fração não metálica da escória de aciaria 

uma vez que garante que o material tenha concentração de óxidos de ferro em níveis 

idênticos aos agregados naturais (PEIXOTO, 2007). 

Figura 3.21:  Amostra contendo metálicos. Figura 3.22:  Amostra sem metálicos. 

3.3.9.  Compactação 

Para a determinação dos resultados de compactação foram construídas curvas para o 

rejeito in natura, para as misturas estabilizadas quimicamente (rejeito-escória, rejeito-

cal, rejeito-cimento) e para as misturas estabilizadas granulometricamente (70% rejeito-

30% escória, 50% rejeito - 50% escória e 30% rejeito-70% escória), onde se utilizou da 

metodologia e das prescrições normativas descritas à NBR7182/86. Os ensaios foram 

realizados em três energias de compactação: Proctor Normal, Proctor Intermediário e 

Proctor Modificado para melhor caracterização mecânica das amostras de rejeito in 

natura. Para as demais misturas utilizou-se a energia de compactação Proctor 

Intermediário, com o objetivo de atingir os parâmetros normativos e devido aos baixos 

valores de resistência mecânica apresentados na energia Proctor Normal para o rejeito 

“in natura”. Os procedimentos foram realizados sem reuso e as amostras previamente 

secas ao ar. Nas Figuras 3.23 e 3.24 é ilustrada a realização do ensaio.  
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Figura 3.23:  Rejeito compactado. Figura 3.24:  Extração do corpo de prova. 

3.3.10.  CBR 

Para a determinação dos resultados de determinação do Índice de Suporte Califórnia 

(ISC) ou California Bearing Ratio (CBR) do rejeito das misturas estabilizadas 

quimicamente (rejeito-escória, rejeito-cal, rejeito-cimento) e das misturas estabilizadas 

granulometricamente (rejeito-escória) utilizou-se metodologia e prescrições normativas 

descritos à NBR 9895/87. Para as misturas do rejeito de barragem de minério de ferro in 

natura moldaram-se corpos de prova em três energias: Proctor Normal, Intermediário e 

Modificado, no teor de umidade ótima (Wot) para cada uma das energias e peso 

específico aparente seco máximo (γdmax). Para as misturas estabilizadas quimicamente 

os corpos de prova foram compactados apenas com a energia Proctor Intermediário, 

visando alcançar melhores resultados se comparado ao rejeito natural. Após a 

moldagem dos corpos de prova estabilizados quimicamente colocou-se um prato 

perfurado, um par de sobrecargas e um tripé portando um extensômetro de resolução de 

0,01 mm. Os CP´s permaneceram em cura em câmara úmida por 0, 3, 7 dias e em 

seguida foram imersos em água durante um período de 4 dias, realizando-se leituras a 

cada 24 horas para verificação da expansibilidade do material. 

Os corpos de prova estabilizados granulometricamente foram submetidos aos mesmos 

procedimentos, exceto cura em câmara úmida. Após este período, os corpos de prova 

foram retirados do tanque e solicitados axialmente à compressão em uma prensa elétrica 

com célula de carga de 50 kN, conforme Figuras 3.25 e 3.26. 
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Figura 3.25:  Ensaio de CBR. Figura 3.26:  Imersão e leitura da expansão dos 
corpos de prova. 

3.3.11.  Resistência à Compressão Simples 

Para a determinação dos resultados de resistência à compressão utilizou-se metodologia 

e prescrições normativas descritos à NBR 12025/90. Para melhor caracterização dos 

resultados e racionalização do planejamento experimental foram analisadas dosagens 

que apresentaram melhor desempenho mecânico e econômico em relação aos ensaios de 

CBR, tanto para as misturas estabilizadas granulometricamente quanto quimicamente. 

Como referência, foram também analisadas a compressão simples, as misturas 

produzidas com rejeito de barragem de minério de ferro in natura. Os corpos de prova 

foram moldados na energia de compactação do Proctor Intermediário. Foram 

produzidos dois grupos de corpos de prova, um para cura em câmara úmida e outro para 

cura ao ar. Os corpos de prova foram desmoldados e colocados em cura em câmara 

úmida por 7 dias e ao ar por 7 dias. Os corpos de prova foram capeados com enxofre, a 

fim de que se produzissem superfícies apropriadas à introdução de cargas para o ensaio 

de compressão simples, Figura 3.27. Os ensaios foram realizados em uma prensa EMIC, 

servo-controlada e micro processada, com capacidade de 2000 KN no laboratório de 

materiais e construção LMC/UFOP, conforme Figura 3.28.  
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Figura 3.27:  Corpos de prova capeados. Figura 3.28:  Compressão do rejeito. 

3.3.12.  Absorção de Água 

Para determinação dos resultados de absorção de água utilizou-se metodologia e 

prescrições normativas descritos à NBR 13555/96. Os corpos de prova foram moldados 

na energia Proctor Intermediário. Foram produzidos dois grupos de corpos de prova, 

sendo que um foi submetido à cura em câmara úmida e o outro à cura ao ar; ambos por 

um período de 7 dias. Após a cura, os Cp´s foram levados à estufa até atingirem massa 

constante, obtendo-se assim, sua massa seca. Em seguida, os corpos de prova foram 

imersos em um tanque por um período de 24 horas. Após a imersão foram enxugados e 

sua massa úmida foi obtida. Para determinação do resultado de absorção utilizou-se a 

equação 3.3, apresentada a seguir. Na Figura 3.29 é apresentada a imersão dos corpos 

de prova e na figura 3.30 a pesagem do CP.  

100
)(

1

12 x
m

mm
A

−=                                                                                                 (3.3) 

Onde: 

A é a absorção d’água em porcentagem; 

m2 é a massa úmida do corpo de prova em gramas; 

m1 é a massa seca do corpo de prova em gramas. 
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Figura 3.29:  Imersão dos corpos de prova. Figura 3.30:  Pesagem do corpo de prova. 

3.3.13.  Durabilidade 

Para a determinação dos resultados de durabilidade, utilizou-se o método de perda de 

massa segundo metodologia e prescrições normativas descritos à NBR13554/96. A 

determinação de perda de massa foi conduzida para as dosagens estabilizadas química e 

granulometricamente que apresentaram melhor desempenho e para a mistura natural. Os 

corpos de provas foram compactados na energia Proctor Intermediário, utilizando-se um 

molde cilíndrico de 10 cm de diâmetro, 12,73 cm de altura e um volume aproximado de 

1.000 cm³ de volume. Os ensaios de durabilidade foram realizados após os períodos de 

cura por 7 dias em câmara úmida e por 7 dias ao ar. A realização dos ensaios é 

apresentado nas Figuras 3.31 e 3.32.  

  
Figura 3.31:  Corpo de prova escovado. Figura 3.32:  Imersão dos Cp´s após escovação. 
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3.3.14.  Difração de Raios X 

A caracterização mineralógica das amostras de rejeito foi determinada pelo processo de 

difração de raios X. Os ensaios foram realizados em um difratômetro Shimadzu  X-Ray 

7000 do laboratório de difração de raios X do Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais - CEFET/MG. Este método permite a identificação dos minerais por 

meio da intensidade dos picos de difração das fases químicas da amostra e o ângulo ou a 

distância interplanar dos mesmos. A intensidade dos picos de cada mineral é 

proporcional à sua quantidade. A identificação das fases é feita pela comparação dos 

espaçamentos da amostra com dados conhecidos para materiais cristalinos, disponíveis 

em um banco de dados (SILVA, 2005). Na Figura 3.33 é apresentado o difratômetro 

utilizado no ensaio. 

 
Figura 3.33:  Difratômetro de raios-X. 

3.3.15.  Análises Ambientais 

Os ensaios referentes às análises ambientais de lixiviação e solubilização foram 

realizados conforme metodologia e prescrições normativas descritas às NBR 10.005/04 

e NBR 10.006/04, respectivamente. Este procedimento tem como objetivo avaliar o 

grau de contaminação dos elementos potencialmente tóxicos presente nas amostras. As 

análises foram realizadas para as amostras de rejeito de minério de ferro e escória de 

aciaria – LD.  
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Capítulo 4  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1.     Composição química 

Os resultados das análises químicas são apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2, onde é 

possível observar a composição química média do rejeito de minério de ferro e da 

escória de aciaria realizada durante o ano de 2011.  Estas análises foram realizadas pelo 

laboratório químico da mineração e da siderúrgica respectivamente.  

Verifica-se que o rejeito “in natura” é constituído essencialmente por óxido de ferro, 

óxido de silício e óxido de alumínio. Já a escória de aciaria tem como principais 

elementos presentes em sua composição: óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de 

silício, óxido de magnésio, óxido de manganês e óxido de alumínio.   

Tabela 4.1: Composição química do rejeito de minério de ferro 
Elementos Concentração (%) 

SiO2 24,19 
Fe2O3 45,92 
Al 2O3 4,82 

P 0 
Mn 0,025 

P.P.C 4,06 
 

Tabela 4.2: Propriedades químicas da escória de aciaria – LD 
Elementos Concentração (%) 

CaO 41,73 
FeO 29,46 
SiO2 10,87 
MgO 8,79 
Al 2O3 2,15 
MnO 4,53 
P2O5 2,06 
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4.2.     Teor metálico 

A seguir, na Tabela 4.3, encontra-se o resultado de teor metálico para a amostra de 

escória de aciaria tipo LD utilizada nesse experimento. Observa-se redução no teor de 

metálicos da amostra pós-processada; essa redução, em função da recuperação destes 

metálicos em sistema de separação magnética, proporciona diferença entre massa 

específica dos agregados de escória bruta e pós-processada comparativamente aos 

agregados naturais. A recuperação dos metálicos para as escórias utilizadas modificou o 

teor de metálicos de 29,46% (antes do processamento), para 0,14% (depois do 

processamento). 

A recuperação da fração metálica presente na escória produz agregado de maior 

qualidade, segundo Peixoto et al., (2013), e ainda cria ambiente favorável para o pós-

processamento destas escórias, já que a fração metálica pode retornar ao processo 

produtivo da siderurgia contribuindo economicamente e na sustentabilidade dos 

processos. Mais ainda, a recuperação da fração metálica presente nas escórias de aciaria 

reduz potencialmente as reações de oxidação do ferro, e, consequentemente, formação 

de compostos de maior volume, quais contribuem para a instabilização de dosagens 

estabilizadas mecanicamente. Estes efeitos deletérios causados pela oxidação da fração 

metálica presente na escória pode ser comprovado por Mancio (2001) que, ao analisar a 

expansão das escórias de aciaria elétrica, observou a desagregação de grãos com 

diâmetro entre 25 a 32 mm, decorrente da fissuração de pontos com presença de ferro.  

Tabela 4.3: Ensaio de teor metálico 
Amostra  Amostra Bruta (%) Amostra Processada (%) 
Escória 29,46 0,14 

4.3.     Granulometria 

A curva granulométrica do rejeito de minério de ferro estudado neste experimento 

apresenta-se na Figura 4.1, a seguir. O rejeito apresenta uma granulometria com 

predominância silte-argilosa com aproximadamente 85% dos grãos passando na peneira 

de 0,075 mm. 
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A curva granulométrica obtida para escória de aciaria, apresentada na Figura 4.1, indica 

a ausência de finos em sua composição. Esse fato pode ser explicado pelo processo de 

recuperação da fração metálica do material. A ausência de finos pode produzir uma 

mistura de solo com baixa trabalhabilidade, no entanto, quanto maior a granulometria 

do material, menor a quantidade de água usada no processo de compactação. A amostra 

apresentou boa graduação e pode ser classificada como pedregulho, com 70% dos grãos 

com tamanho superior a 2 mm. 

 
Figura 4.1:  Curva granulométrica das amostras. 

4.4.     Limites de Atterberg 

Os resultados encontrados para as determinações dos limites de Atterberg obtidos para 

as amostras de rejeito de minério de ferro indicaram valores de LP e IP como NP. Estes 

valores são apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Limites de Atterberg 
LL (%) 20,3 
LP (%) NP 
IP (%) NP 

Classificação TRB A4 
Classificação USCS SM-ML 
 



57 
 

Os valores encontrados indicam material não plástico, de constituição essencialmente 

silte-argilosa, confirmada pelo ensaio de granulometria. Entretanto, conforme 

apresentando no item 4.1, verifica-se grande concentração de óxido de ferro (45,92%), 

sílica (24,19%), e argila (4,82%). Assim, fisicamente, o material pode ser caracterizado 

como silte, mas é constituído essencialmente por ferro e areia, fato que justifica sua 

classificação como não plástico. Estas propriedades permitem a utilização deste rejeito 

em camadas de infraestrutura rodoviária, visto que estes valores encontram-se abaixo 

dos limites normativos, que estabelece LL≤  25 % e IP ≤ 6% para uso em bases 

rodoviárias, NBR 7207/82. 

4.5.     Resistência à abrasão 

Os resultados de abrasão Los Angeles para escória de aciaria LD indicam viabilidade 

para aplicação do material em camadas de pavimentos rodoviários. Os valores obtidos 

mostram perdas de 15,01%. Estas são inferiores ao limite normativo preconizado pela 

norma DNER - EM 262/94 que é de 25 %, conforme apresentado na Tabela 4.5.  

Tabela 4.5: Resistência a abrasão 
Amostra  Abrasão (%) Limite Normativo 
Escória  15,01 25 
 

Do mesmo modo, segundo a norma DNER – ES 313/97 para agregados tradicionais 

(pedra, escória e seixo rolado) a perda por abrasão não deve ultrapassar a 40%. No 

entanto, os valores determinados estão bem inferiores ao aceitável para os agregados 

convencionais.  

A perda por abrasão está diretamente ligada ao desempenho do pavimento. Desta forma, 

a maior resistência à abrasão pode proporcionar uma vida útil mais longa ao pavimento.  

4.6.     Teor de cal livre 

A Tabela 4.6 mostra o resultado de cal livre para a escória de aciaria estudada neste 

experimento. Observa-se que o valor encontrado é baixo, comparado aos valores 
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encontrados na literatura. Na ocorrência do processo de hidratação dessas escórias, 

provavelmente não ocorrerá o fenômeno de instabilidade volumétrica de forma tão 

intensa, o que pode ser verificado nos ensaios de expansão no item 4.1.  

Segundo Machado (2000), em teores menores que 7% a cal livre não é prejudicial à 

durabilidade de pavimentos que utilizam a escória de aciaria. Wang (2010) prefere ser 

mais conservador e adota como limite um teor de cal livre entre 3,7 e 3,9. Já para o 

cimento Portland, o teor máximo de cal livre deve ser entre 3 e 5% para não causar 

patologias à argamassas e concretos por expansão (TAYLOR, 1997, apud POLISSENI, 

2005). 

Tabela 4.6: Teor de cal livre para escória 
Amostra  Teor de cal livre (%) 
Escória  0,47 

4.7.     Massa específica 

O rejeito apresentou massa específica elevada comparada à areias (2,65 a 2,67 g/cm³). 

Este valor pode ser explicado em função dos teores de minério de ferro ainda presentes 

nestes rejeitos, conforme verificado na composição química no item 4.1.  

A escória de aciaria apresentou valor superior àqueles encontrados para materiais 

usualmente empregados em infraestrutura rodoviária. Este valor pode estar relacionado 

à sua composição, ao processo de resfriamento e à maior higroscopicidade em relação 

ao agregado natural. Vale destacar que os valores encontrados estão dentro dos limites 

preconizados pela norma DNER - EM 262/94. Os resultados de massa específica para o 

rejeito e escória são apresentados na Tabela 4.7.  

Tabela 4.7: Massa específica do rejeito e escória 
Amostra  Massa Específica (g/cm³) Limite Normativo (g/cm³) 
Rejeito 3,55 - 
Escória 3,27 3 a 3,5  
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4.8.     Massa unitária 

Observa-se que os valores encontrados de massa unitária para as escórias utilizadas 

nesse experimento estão acima dos valores típicos de agregados naturais comumente 

utilizados na pavimentação. Segundo Silvério (2011) os valores de massa unitária para 

gnaisse e para dolomita são de 1,4 e 1,54 Kg/dm³, respectivamente. Apesar da 

significativa redução do teor de metálicos, esses agregados ainda apresentam massa 

ligeiramente superior aos limites indicados para massa unitária para os agregados 

naturais ou convencionais. Na Tabela 4.8 são apresentados os resultados para as 

amostras de escória. 

Tabela 4.8: Massa unitária da escória 
Amostra  Massa unitária (kg/dm³) Limite normativo (kg/dm³)  
Escória 1,73 1,5 a 1,7  

4.9.     Compactação 

O acréscimo das energias de compactação na produção dos corpos de prova proporciona 

um aumento na densidade do rejeito compactado e a diminuição da umidade ótima, 

como era esperado, Figura 4.2. Observa-se o deslocamento da curva de compactação 

para a esquerda e para o alto quando se aumenta a energia de compactação, reduzindo 

valores para a umidade ótima e aumentando a densidade, produzindo assim, misturas 

mais competentes mecanicamente. 

Houve um decréscimo da massa específica seca máxima e aumento da umidade ótima 

das misturas estabilizadas quimicamente em comparação à amostra de rejeito “in 

natura”. Fato que pode estar associado ao menor peso específico dos estabilizantes que 

o peso específico do rejeito. Em relação à umidade ótima, atribui-se ao aumento da 

finura das misturas o acréscimo das dosagens de água.  
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Figura 4.2:  Variação da energia de compactação para o rejeito
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mais rígida, compacta e dispersa, preenchendo os vazios decorrentes da predominância 

Proctor Modificado

Proctor Intermediário

Proctor Normal



Figura 4.3:  Curva de compactação rejeito

Figura 4.5:  Curva de compactação rejeito
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rejeito-cimento. Figura 4.4:  Curva de compactação rejeito

 

 

Curva de compactação rejeito-escória.  
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Curva de compactação rejeito-cal. 
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Para as misturas estabilizadas granulometricamente,

deslocamento das curvas de compactação destas misturas para cima e para a esqu

de maneira análoga ao que ocorre quando se aumenta a energia de compactação para um 

mesmo solo. 

As adições de escória serviram com

valores para peso específico aparente seco máximo

ótima em função da redução da superfície específica das misturas.

observado com as dosagens

reagentes e verifica-se aumento da umidade ótima, redução d

seco máximo e aumento da superfície específica, 

finos. 

Figura 4.6:  Curva de compactação estabilização granulométrica 
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Para as misturas estabilizadas granulometricamente, Figura 4.6

deslocamento das curvas de compactação destas misturas para cima e para a esqu

de maneira análoga ao que ocorre quando se aumenta a energia de compactação para um 

As adições de escória serviram como arcabouço para as misturas, aumentando assim

peso específico aparente seco máximo, e, reduzindo o teo

da redução da superfície específica das misturas.

com as dosagens, quando escória, cal e cimento são utilizados como 

se aumento da umidade ótima, redução do peso 

e aumento da superfície específica, em função do aumento do teor de 

Curva de compactação estabilização granulométrica – rejeito
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Figura 4.6 verifica-se o 

deslocamento das curvas de compactação destas misturas para cima e para a esquerda, 

de maneira análoga ao que ocorre quando se aumenta a energia de compactação para um 

aumentando assim, os 

eduzindo o teor de umidade 

da redução da superfície específica das misturas. Ao contrário do 

o são utilizados como 

o peso específico aparente 

aumento do teor de 

 
rejeito-escória. 
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4.10.     Índice de Suporte Califórnia- ISC 

O rejeito de barragem de minério de ferro apresenta resultados crescentes do valor de 

ISC com aumento da energia de compactação. Os valores de ISC para o rejeito in natura 

compactado segundo umidades ótimas e diferentes energias de compactação 

apresentam-se na Figura 4.7. Entretanto, para as energias Proctor Normal os valores de 

ISC, atenderiam a requisitos mínimos de projeto, apenas para aplicação como subleito 

em função da capacidade suporte. As energias Proctor Intermediário e Modificado 

mostram alternativas para atendimento às especificações de projeto para sub-base, não 

sendo recomendadas para uso em base de pavimentos rodoviários. 

 
Figura 4.7:  Valore de ISC para diferentes energias de compactação. 

Os resultados obtidos para a estabilização rejeito-cimento mostram valores de 

capacidade de suporte crescentes com o aumento do teor de ligante, Figura 4.8. Esses 

valores também apresentam tendência de ganho de resistência com o tempo, mesmo que 

de forma discreta, como era de se esperar, já que para a estabilização com cimento 

utilizou-se cimento Portland tipo CP-III RS. 

Incrementos na quantidade de ligante produzem considerável aumento nos valores de 

ISC. Para dosagem de 2%, verificam-se aumentos da ordem de 50% para ISC, 100% 

para dosagem de 5% e até 800% para dosagem de 10%, comparadas à dosagem de 1%. 

O ganho de resistência observado é proporcional, varia na razão direta do aumento da 

concentração de cimento nas dosagens, resultado também esperado.  
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Os valores de ISC para as dosagens e idades são superiores ao valor do rejeito. Observa-

se que as dosagens de 2% e 5% atendem aos parâmetros normativos para utilização em 

sub-base e base, respectivamente, atendendo assim, também ao objeto desta pesquisa. 

Embora o desempenho econômico das adições de 10% não seja satisfatório 

comparativamente ao desempenho das dosagens de 2% e 5% há que se considerar que 

este teor viabiliza a utilização destes rejeitos como camadas de infraestrutura solicitadas 

por carregamentos severos. Isto implica em maiores oportunidades de aplicação em 

infraestrutura e ainda contribui no aumento das oportunidades para destinação adequada 

e viável do ponto de vista ambiental e econômico para o processo de mineração, já que 

maiores volumes poderão ser deslocados das barragens para aplicação em infraestrutura. 

Esta ação induz a redução das necessidades de alteamento destas barragens, diminui o 

risco ambiental e, consequentemente, as barragens apresentarão maior vida útil, além de 

economia e sustentabilidade para o processo como um todo. 

 
Figura 4.8:  Variação do ISC em relação a dosagem e ao tempo de cura. 

Os resultados obtidos para a estabilização rejeito-cal mostram valores de capacidade de 

suporte crescente com o aumento do teor de ligante, Figura 4.9. Esses valores também 

apresentam tendência de ganho de resistência com tempo, dada maior exposição destas 

misturas ao ambiente (com o ar atmosférico). Este comportamento justifica-se pela 

maior reatividade da cal na presença de CO2 para a formação do CaCO3, o que não se 

verifica com o cimento em função de sua maior hidraulicidade. 
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Incrementos na quantidade de ligante produzem aumento nos valores de ISC. Para 

dosagem de 2%, verificam-se aumentos da ordem de 25% para ISC, 30% para dosagem 

de 5% e até 50% para dosagens de 10%, comparadas à dosagem de 1%. O ganho de 

resistência observado é proporcional, varia na razão direta do aumento da concentração 

de cimento nas dosagens. Para o teor de 1% de cal, com idades de 0 dia, observa-se 

valor de ISC inferior ao rejeito “in natura”. Fato este, que pode ser influenciado pela 

diminuição da massa específica da mistura e ao tempo necessário para que a cal pudesse 

expressar seu potencial reativo rejeito-cal.  

Para as demais dosagens e idades verifica-se um aumento significativo no valor de ISC 

comparado ao rejeito “in natura”. Destaca-se que a mistura com teor de 10% de ligante 

e idade de 7 dias, apresenta resultados superiores a 60%, atendendo assim, aos 

parâmetros normativos, podendo ser utilizada em base de pavimento com N < 5 X 106. 

As demais dosagens podem ainda ser indicadas para execução de camada de sub-base. 

 
Figura 4.9:  Variação do ISC em relação a dosagem e ao tempo de cura. 

Os resultados obtidos para estabilização rejeito-escória mostram valores de capacidade 

de resistência crescentes com o aumento do teor do ligante, Figura 4.10. Estes valores 

também apresentam tendência de ganho de resistência com o tempo, dada maior 

exposição destas misturas ao ambiente. 
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Incrementos na quantidade de ligante produzem considerável aumento nos valores de 

ISC. Para dosagem de 2%, verificam-se aumentos da ordem de 10% para ISC, 30% para 

dosagem de 5% e até 70% para dosagens de 10%, comparadas à dosagem de 1%.  O 

ganho de resistência observado é proporcional, varia na razão direta do aumento da 

concentração de escória nas dosagens. 

O ganho de resistência no tempo deve-se à presença de CaO e Ca(OH)2 na composição 

da escória, que reagem com a sílica e alumina presentes no rejeito, desenvolvendo 

importantes reações cimentantes, sugerindo alguma pozolanicidade. 

Os resultados apontaram que a adição de 10% de escória foi a que apresentou maior 

valor de ISC, aproximadamente 47%. Desta forma, para as misturas estabilizadas com 

escória, recomenda-se o uso somente com camada de sub-base, visto que apresentaram 

valores inferiores ao prescrito pela norma.  

 
Figura 4.10:  Variação do ISC em relação a dosagem e ao tempo de cura. 

As curvas apresentadas na Figura 4.11 ilustram ganhos de resistência com aumento dos 

teores dos ligantes utilizados para um período experimental de 7 dias. Nessa ordem, as 

dosagens que apresentaram melhor desempenho foram as aditivadas com cimento, cal e 

escória. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

IS
C

 (
%

)

TRAÇO - Escória

0 dias

3 dias

7 dias

Rejeito

Subleito

Sub-base

Base



69 
 

 
Figura 4.11:  Ganho de resistência em relação as dosagens e ao tempo de cura. 
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Os resultados obtidos para a estabilização granular rejeito-escória mostram capacidade 

de suporte crescente com o aumento do teor de agregado, Figura 4.12.  

 
Figura 4.12:  Valores de ISC para a estabilização granulométrica – rejeito-escória. 

A adição de 70 % de escória apresentou maior valor de ISC, aproximadamente 85%, 

valor que habilita essa dosagem para uso como base rodoviária; enquanto a dosagem de 

50% apresentou ISC de 64%, e a de 30% apresentou valor de 52%, valores estes que 

habilitam essas dosagens para seu uso como material de construção de sub-base de 

pavimentos rodoviários. 

4.11.     Expansão 

O rejeito “in natura” apresentou expansão independente da energia aplicada. Estes 

valores decrescem com o acréscimo da energia de compactação. Os resultados obtidos 

indicam valores inferiores aos indicados pela NBR 7207/82, que estabelece que os solos 

para subleito devem apresentar valores de expansão ≤ 2% para sub-base ≤ 1% e para 

base ≤ 0,5% conforme apresentada na Figura 4.13. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

70%Rejeito 
30%Escória

50%Rejeito 
50%Escória

30%Rejeito 
70%Escória

Rejeito

IS
C

 (
%

)

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia 

Subleito

Sub-base

Base



71 
 

 
Figura 4.13:  Valores de expansão para diferentes energias de compactação. 

O acréscimo percentual de estabilizante contribui para a redução da expansão das 

misturas, Figura 4.14. A cura úmida segundo períodos experimentais de 3 e 7 dias, 

provoca redução dos valores de expansibilidade para os tratamentos estudados. O 

processo de cura possibilita desenvolvimento de reações cimentantes provocadas pelas 

adições, de forma mais intensa no cimento, seguido pela cal e pela escória. 

As misturas rejeito-cimento podem se apresentar de forma floculada em função da 

aglomeração das partículas de menor diâmetro junto às partículas do cimento quando da 

formação do gel (BUENO et al.,1996).  

Os resultados para expansão obtidos da mistura rejeito-cimento, apresentaram-se 

inferiores a 0,3%, atendendo às prescrições e limites de projeto (0,5%) para aplicação 

destas misturas como material de construção de base rodoviária. 

As dosagens de 5 e 10% com idade de cura de 3 e 7 dias respectivamente, apresentaram 

expansão inferior a 0,1%.  

Pequenas dosagens de 1% apresentaram expansão maior em relação ao rejeito, pois as 

reações de início e fim de pega do cimento e a formação de gel consistem de fenômenos 

expansivos, e, em baixas concentrações e ainda em misturas de solo, podem ter ocorrido 

variações volumétricas em função deste fenômeno. 
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Figura 4.14:  Variação da expansão em relação as dosagens e ao tempo de cura. 

O acréscimo percentual de estabilizante contribui para a redução da expansão das 

misturas, Figura 4.15. A cura úmida segundo períodos experimentais de 3 e 7 dias 

provoca redução nos valores de expansibilidade para os tratamentos estudados. O 

processo de cura possibilita desenvolvimento de reações cimentantes provocadas pelas 

adições, de forma mais intensa no cimento, seguido pela cal e pela escória. 

Os resultados para expansão obtidos da mistura rejeito-cal apresentaram-se inferiores a 

0,3% atendendo às prescrições e limites de projeto (0,5%) para aplicação destas 

misturas como material de construção de base rodoviária. 

Os resultados obtidos para a mistura indicam para todas as dosagens, expansão inferior 

a 0,3%, exceto para 1% no tempo 0 dias. Para dosagem de 10% e cura de 7 dias a 

mistura apresentou expansibilidade inferior a 0,05%. De forma similar, Costa & Lollo 

(2007) avaliaram o comportamento de solo estabilizado com cimento e cal e 

observaram que quanto maiores os tempos de cura, menores os valores de retração. Isto 

evidencia a melhora proporcionada pela estabilização química e confirma a eficiência 

do emprego da cal na estabilização do rejeito. 

Observa-se que todas as dosagens apresentaram expansão inferior ao preconizado pela 

NBR 7207/82. No entanto, as dosagens de 1%, 2% (0, 3dias) e 5% (0, 3dias), 

apresentaram expansão superior ao rejeito in natura. Esse fato justifica-se pela 

reconhecida ação floculante das cales que, nesse caso, expressaram-se de forma a 
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modificar o comportamento dos tratamentos com menores teores desta adição. Para as 

maiores adições o efeito pozolânico das cales na presença de silicatos e aluminatos 

presentes no rejeito, parece ter superado a ação floculante, produzindo uma atividade 

cimentante significativa. 

 
Figura 4.15:  Variação da expansão em relação as dosagens e ao tempo de cura. 

O acréscimo percentual de estabilizante contribui para a redução da expansão das 

misturas, Figura 4.16. A cura úmida segundo períodos experimentais de 3 e 7 dias 

provoca redução dos valores de expansibilidade para os tratamentos estudados. O 

processo de cura possibilita desenvolvimento de reações cimentantes provocadas pelas 

adições, de forma mais intensa no cimento, seguido pela cal e pela escória. 

Os resultados para expansão obtidos da mistura rejeito-escória, apresentaram-se 

inferiores a 0,4%, atendendo às prescrições e limites de projeto (0,5%) para aplicação 

destas misturas como material de construção de base rodoviária. 

Ao utilizar como estabilizante a escória de aciaria – LD com tamanhos dos grãos 

inferiores a 0,074mm aumentou-se a área de superfície específica do ligante, o que 

significa dizer que solos com estas características possuem maior sensibilidade à água e 

maior expansão. Mas observa-se que o aumento das dosagens de escória contribuiu para 

redução da expansão. 
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O processamento da escória nos moinhos de esferas de alta eficiência produziu material 

fisicamente próximo aos ligantes convencionais utilizados nesse experimento. A energia 

de moagem aplicada produziu material com elevada finura. Maior finura significa maior 

reatividade e ainda pela escória de aciaria possuir 41,73% de CaO, 8,79% de MgO e 

10,87% SiO2. A redução da expansão para os teores de 5 e 10% pode se justificar por 

uma provável atividade pozolânica destas escórias. 

Percebe-se que a escória de aciaria não funcionou apenas como filler, ou seja, material 

de enchimento, mas também como agente cimentante, reduzindo a expansibilidade das 

misturas estudadas.  

Ainda em relação à adição das escórias, não é possível afirmar que esta tenha 

contribuído como filler para as misturas, mesmo porque a adição de escória provocou 

redução na massa especifica aparente seca máxima dos tratamentos com escória. Isto 

novamente nos induz ao entendimento de suas atividades cimentantes segundo os 

resultados obtidos nestes experimentos. Concordando com o exposto, Miraoui et al., 

(2012) estudaram a estabilização de sedimentos dragados com escória de aciaria LD 

para camadas de base rodoviária e verificaram que a taxa de expansão de 0,08% das 

misturas estudadas estão em conformidade com o padrão de construção de estradas que 

limita a expansão para 5%. Estes resultados comprovam a eficiência do uso da escória 

como estabilizante de camadas de infraestrutura rodoviária.  

Os resultados obtidos para utilização da escória de aciaria como ligante e seu 

comportamento não expansivo, comparativamente aos outros ligantes utilizados neste 

experimento, ratificam os resultados de Diniz (2009). Neste estudo, misturas de solo 

residual maduro aditivadas com escória de aciaria apresentaram resultados mecânicos 

relevantes e com expansão insignificante e inferior aos parâmetros de projeto para uso 

destas dosagens como material de construção para base rodoviária. De forma muito 

precisa, realça a importância dos processos de segregação das frações metálicas e não 

metálicas das escórias e dos processos racionais de estabilização de óxidos livres, o que 

pode ser observado nos resultado para teores metálicos (< 5%) e presença de óxidos 

livres (CaO < 0,5%). 
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Estes valores podem ser comprovados pelos resultados do ensaio de cal livre, onde se 

obteve um valor de 0,47% para a escória estudada.  

 
Figura 4.16:  Variação da expansão em relação as dosagens e ao tempo de cura. 

Na Figura 4.17 é apresentado o resultado dos ensaios de expansão para todos as 

dosagens e idades de cura. 

 
Figura 4.17:  Redução da expansão em relação as dosagens e ao tempo de cura. 

0
0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

E
xp

an
sã

o 
(%

)

TRAÇO - Escória

0 dias

3 dias

7 dias

Rejeito

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 1 2 3 4 5 6 7

E
xp

an
sã

o 
(%

)

Dias

Ensaio de Expansão
Cal 1%

Cal 2%

Cal 5%

Cal 10%

Cimento 1%

Cimento 2%

Cimento 5%

Cimento 10%

Escória 1%

Escória 2%

Escória 5%

Escória 10%



76 
 

Ao utilizar-se a escória em diferentes concentrações, como material granular para 

reforço da estrutura do solo, observou-se que o aumento das dosagens de escória 

contribuiu para redução da expansão, Figura 4.18. A adição das escórias como material 

granular provocou melhoria no desempenho mecânico das misturas, comparativamente 

aos resultados obtidos para dosagens em que a escória foi utilizada como ligante. Mas 

importa realçar que tratam-se de funções distintas para o mesmo material que se 

apresenta sob formas diferentes. 

A maior dosagem para escórias em adição ao rejeito in natura, 70% de escória, não 

representou instabilidade volumétrica à mistura, apresentando valor para expansão 

inferior a 0,04%. Para todas as dosagens, foi verificado que a expansão é inferior ao 

rejeito “in natura”. 

Estes resultados justificam a importância dos processos de segregação das frações 

metálicas e não metálicas das escórias e dos processos racionais de estabilização de 

óxidos livres, o que pode ser observado nos resultado para teores metálicos (< 5%) e 

presença de óxidos livres (CaO < 0,5%). 

 
Figura 4.18:  Variação da expansão para a estabilização granulométrica. 
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4.12.     Resistência à compressão simples

Os resultados obtidos para resistência à compressão simples para o 

para as misturas estabilizada

câmara úmida apresentam

Figura 4.19: 

Os resultados obtidos indicam uma nítida diferenciação e

quimicamente com cimento (RCs = 1,44 MPa)

0,79 MPa), escória (RCs = 0MPa), escória granular (RCs = 0,30 MPa e RCs = 0,24 

MPa) e rejeito (RCs = 0,75MPa) 

em que a escória foi utilizada como material granular apresentaram resultados para RCs 

superiores àquelas em que a escória foi utilizada como material ligante.

A condição de cura em câmara úmida favoreceu as dosagens estabilizadas 

quimicamente com cimento, criando 

produtos de hidratação deste ligante, principalmente se levarmos em consideração a 

condição de cura ao ar. 
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Resistência à compressão simples 

Os resultados obtidos para resistência à compressão simples para o r

as misturas estabilizadas química e granulometricamente com cura ao ar e em 

apresentam-se, respectivamente, na Figura 4.19.  

Figura 4.19:  Resistência à compressão simples. 

Os resultados obtidos indicam uma nítida diferenciação entre as misturas estabilizadas 

quimicamente com cimento (RCs = 1,44 MPa) das que foram aditivadas
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O mesmo não se pode dizer quando se tratadas dosagens estabilizadas com cal, dado 

que a via de formação de cristais e ganho de resistência da cal requer via seca na 

presença de CO2 para formação dos cristais de CaCO3, conforme observa-se para as 

condições de cura ao ar. 

Por outro lado, as dosagens estabilizadas quimicamente com escória de aciaria, 

mostraram o pior desempenho entre as adições em condição de cura em câmara úmida. 

Este comportamento pode ser justificado em função da menor atividade pozolânica 

comparativamente a esta atividade nas cales. A atmosfera da câmara úmida, saturada de 

água, provocou uma inatividade das ações da escória como ligante, fato este, que se 

reflete nos resultados RCs. 

Para condição de cura ao ar, verifica-se diferença entre resultados obtidos para as 

dosagens estabilizadas com cimento, onde RCssaturado=1,43MPa e RCsar = 1,32 Mpa. 

Para as dosagens estabilizadas com cal verifica-se diferença entre resultados obtidos 

para as dosagens estabilizadas com cimento, onde RCssaturado= 0,79 MPa e RCsar = 0,89 

Mpa, sendo que as maiores diferenças constam do tratamento em que a escória foi 

utilizada como ligante em condição de cura ao ar, onde foi possível verificar diferença 

entre resultados obtidos para as dosagens estabilizadas com cimento, onde 

RCssaturado=0,0MPa e RCsar = 0,81 Mpa. 

Em relação ao rejeito in natura, todas as dosagens estabilizadas química ou 

granulometricamente, submetidas a condições de cura ao ar mostraram melhor 

desempenho relativamente a resistência à compressão simples. 

A estabilização granulométrica em cura ao ar apresentou ganho de resistência superior 

ao rejeito e às misturas estabilizadas quimicamente cal e escória. Nota-se que o tipo de 

cura influencia consideravelmente nos resultados de resistência. A cura úmida reduziu a 

resistência de 0,96 para 0,3 Mpa na dosagem 30-70 e de 0,90 para 0,24 Mpa na 

dosagem 50-50 em relação à cura ao ar da mesma estabilização. 

A análise da resistência à compressão simples para o rejeito foi conduzida apenas para 

as condições de cura ao ar. O material também não suportou as condições de saturação, 

como observado para escória. Nas Figuras 4.20 e 4.21 são apresentados os corpos de 
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Figura 4.20:  Cura ao ar.
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provas em processo de cura ao ar e seu estado após o tratamento em câmara úmida

 
Cura ao ar. Figura 4.21:  Cura em Câmara úmida

Os resultados obtidos para absorção das misturas estabilizadas quimicamente, com cura 

ao ar e câmara úmida, são apresentados na Figura 4.22.  

Figura 4.22:  Ensaio de absorção. 
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Para as dosagens estabilizadas quimicamente, percebe-se que não houve uma variação 

significativa da absorção entre cada uma das dosagens (cimento, cal e escória) em 

relação ao processo de cura, sugerindo pouca influência do processo de cura nos 

resultados da absorção. 

A dosagem estabilizada com cimento apresentou menor absorção entre as misturas 

estudadas, devido à melhor estabilização com o rejeito em função dos produtos de 

hidratação gerados, bem como, à maior ação cimentícia, expressada pelo desempenho 

destas dosagens.  

Com relação à cal e à escória, as misturas apresentaram comportamento semelhante, 

fato que pode ser justificado pela atividade pozolânica destes dois ligantes, mesmo que 

em intensidades diferentes. 

Observa-se ainda que a escória de aciaria apresentou resultados superiores aos demais 

ligantes. Isto pode se justificar pela maior concentração de poros (menor desempenho 

mecânico RCs e ISC) e pela menor reatividade potencial no tempo, dado que as reações 

de ganho de resistência da escória demandam maior quantidade de tempo para se 

estabelecerem (DINIZ, 2009). 

Segundo a ABCP (2002) as reações da escória são muito lentas, limitando sua aplicação 

prática se agentes ativadores não acelerarem o processo de hidratação. Um dos 

catalisadores utilizados é o hidróxido de cálcio, resultante da hidratação do clínquer. 

Como a escória possui menor quantidade deste ativador, justifica-se maior duração de 

tempo em suas reações cimentantes.   

Para as misturas estabilizadas granulometricamente com escória de aciaria e para o 

rejeito “in natura”, não foi possível obter valores para absorção, visto que os corpos de 

prova produzidos a partir destes tratamentos não suportaram o processo de imersão por 

um período de 24h. Vale ressaltar que a normalização estabelece que estes ensaios 

sejam feitos para misturas estabilizadas quimicamente. As Figuras 4.22 e 4.23 

apresentadas a seguir, ilustram, respectivamente, os estados das dosagens submetidas ao 

tratamento de imersão. 
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Figura 4.23:  Rejeito “in natura”. Figura 4.24:  Escória granular. 

4.14.     Durabilidade 

Os resultados dos ensaios de durabilidade por molhagem e secagem da misturas 

estabilizadas quimicamente com cura úmida e cura ao ar mostraram que as amostras de 

rejeito estabilizadas com cimento suportaram melhor os ciclos do ensaio em relação às 

amostras de rejeito estabilizadas com cal, apresentando menor perda de massa. Estes 

resultados estão apresentados na Figura 4.25. 

Quanto ao processo de cura, percebe-se que não houve uma variação significativa da 

perda de massa entre cada uma das dosagens (cimento e cal), demonstrando pequena 

influência do processo de cura nos resultados de durabilidade. 

A dosagem estabilizada com cimento (cura úmida) apresentou menor perda de massa 

entre as misturas estudadas. Isto se deve à melhor estabilização com o rejeito em função 

dos produtos de hidratação gerados, bem como à maior ação cimentícia expressada pelo 

desempenho destas dosagens. 

Com relação à cal, as misturas tiveram comportamento inferior às misturas estabilizadas 

com cimento. Fato que pode ser justificado em função da menor atividade pozolânica e 

ainda menor reatividade potencial no tempo, já que as reações químicas e o ganho de 

resistências nas cales necessitam de maior tempo (MUKHTAR et al., 2012). Este 

comportamento reitera as considerações feitas quanto aos resultados obtidos para os 

ensaios de CBR, RCs e absorção.  
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O rejeito “in natura” e as misturas estabilizadas granulometricamente nã

ensaio de durabilidade, apresentando perda total de massa durante a imersão

Figura 4.25:  Ensaio de durabilidade para rejeito-cimento e rejeito

Análise por difração de raios-X 
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estrutura é basal 1:1, apresenta baixa superfície específica e menor sensibilidade na 

presença de água, sendo considerada argila de baixa atividade (SILVA et al., 2008) 

 

Figura 4.26:  Difração de raios-X do rejeito de minério de ferro. 

A presença de quartzo contribui no desenvolvimento dos produtos de hidratação do 

cimento, na formação do gel e no estabelecimento das reações de endurecimento deste 

ligante. 

4.16.     Análises ambientais 

Os resultados dos ensaios de lixiviação e solubilização para parâmetros inorgânicos das 

amostras de rejeito de minério de ferro e escória de aciaria – LD encontram-se nas 

Tabelas 4.5 e 4.6.  

De acordo com as prescrições normativas NBR 10004/04, 10005/04 e 10006/04, a 
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não inerte), por apresentar teor de ferro e de fenóis acima do limite permitido pelos 

parâmetros normativos.  

A amostra de escória de aciaria – LD também foi classificada como resíduo Classe II A 

(não perigoso – não inerte), por apresentar teor de ferro, de manganês e de fenóis acima 

do limite permitido.  

Diniz (2009) caracterizou ambientalmente misturas de solo-cal, solo-escória e solo-

cimento, concluindo que todas as misturas analisadas foram classificas como resíduo 

Classe II A (não perigoso – não inerte), ou seja, a classificação ambiental das dosagens 

não se altera, mesmo quando utiliza-se como matriz o solo ou o rejeito de barragem de 

rejeito da atividade mineradora do estado de Minas Gerais. 

Assim sendo, o uso de rejeito de minério de ferro estabilizado com cimento, cal e 

escória, apresenta uma alternativa como material de construção de infraestrutura 

rodoviária e ambientalmente adequada.  

Tabela 4.9: Ensaio de lixiviação 

Elementos 
Químicos 

Concentração Média (mg/L) Valor Máximo 
Permitido NBR 

10.004/2004 (mg/L) Rejeito de Minério de 
Ferro 

Escória de 
Aciaria - LD 

Arsênio <0,004 Nd 1,0 
Bário <0,001 Nd 70 

Cádmio <0,001 Nd 500 
Chumbo <0,005 Nd 1,0 

Cromo Total <0,003 Nd 5,0 
Fluoreto <0,03 4,12 150 
Mercúrio <0,0001 Nd 0,1 

Prata <0,002 Nd 5,0 
Selênio <0,003 Nd 1,0 
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Tabela 4.10: Ensaio de solubilização 

Elementos 
Químicos 

Concentração Média (mg/L) Valor Máximo 
Permitido NBR 

10.004/2004 (mg/L) Rejeito de Minério de 
Ferro 

Escória de 
Aciaria - LD 

Alumínio  0,380 Nd 0,2 
Arsênio <0,004 Nd 0,01 
Bário 0,300 Nd 0,7 

Cádmio  <0,001 Nd 0,005 
Chumbo <0,005 Nd 0,01 
Cianeto <0,002 Nd 0,07 
Cloreto 0,55 2,03 250 
Cobre <0,002 Nd 2 
Cromo <0,003 Nd 0,05 
Fenóis 0,53 0,035 NA 
Ferro 1,038 0,538 0,3 

Fluoreto <0,03 <0,40 1,5 
Manganês  <0,0007 2,51 0,1 
Mercúrio <0,0001 Nd 0,001 
Nitrato  0,63 0,04 10 
Prata <0,002 Nd 0,05 

Selênio <0,003 Nd 0,05 
Sódio <0,05 Nd 200 

Sulfato 1,32 Nd 250 
Surfactantes 0,48 <0,35 0,5 

Zinco 0,076 0,036 5 
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Capítulo 5  

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

5.1. Conclusões 

Para os materiais aqui estudados conclui-se:  

• O rejeito de minério de ferro pode ser empregado em infraestrutura rodoviária 

quando estabilizado química ou granulometricamente; 

• Para as misturas estabilizadas quimicamente, o aumento da dosagem das adições 

correspondem à redução do peso específico aparente seco máximo e ao aumento 

da umidade ótima das misturas; 

• Nas misturas estabilizadas granulometricamente, o aumento da dosagem das 

adições provoca aumento do peso específico aparente seco máximo e 

diminuição da umidade ótima das misturas; 

• Os resultados obtidos nos ensaios de ISC para a estabilização química 

apresentaram valores crescentes tanto com o aumento de ligantes, quanto com o 

aumento do tempo de cura das misturas; 

• A dosagem de 5% da mistura aditivada com cimento atende aos parâmetros 

normativos para utilização em camada de base. Para a mistura estabilizada com 

cal a dosagem de 10% com 7 dias de cura pode ser utilizada em base de 

pavimento com N < 5 X 106 e  as misturas estabilizadas com escória, apresentam 

uso restringido somente à camada de sub-base.  

• Os resultados obtidos para a estabilização granulométrica mostraram capacidade 

de suporte crescente com o aumento do teor de agregado. A adição de 70 % de 

escória em massa, apresentou maior valor de ISC, aproximadamente 85%, valor 

que habilita essa dosagem para uso como base rodoviária. A dosagem de 50% 

em massa,  apresentou ISC de 64%, podendo ser utilizada em base de pavimento 

com N < 5 X 106. A dosagem de 30% apresentou valor de 52%, valor que 
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habilita essa dosagem para seu uso como material de construção de sub-base de 

pavimentos rodoviários; 

• O acréscimo percentual de estabilizante químico contribui para a redução da 

expansão das misturas. A cura úmida segundo períodos experimentais de 3 e 7 

dias, provoca redução dos valores de expansibilidade para os tratamentos 

estudados; 

• Ao utilizar-se a escória para estabilização granulométrica das misturas, 

observou-se que o aumento das dosagens de escória contribuiu na redução da 

expansão, função dos processos de estabilização e de recuperação dos metálicos 

desta escória utilizada; 

• Os resultados de resistência à compressão simples obtidos para as misturas 

estabilizadas quimicamente indicaram valores superiores para as dosagens com 

cimento comparativamente àquelas aditivadas com cal e escória. A condição de 

cura em câmara úmida favoreceu as dosagens estabilizadas quimicamente com 

cimento; enquanto a cura ao ar contribuiu para que as misturas estabilizadas com 

cal e escória apresentassem melhores resultados em relação à cura em câmara 

úmida; dada disponibilidade de CO2, necessário às reações aéreas de 

endurecimento das cales. Ainda em relação às dosagens com cal, aplicações de 

campo poderiam ainda ser beneficiadas de forma significativa dada maior área 

de exposição ao ar atmosférico das camadas do pavimento; 

• As dosagens em que a escória foi utilizada como material granular apresentaram 

resultados para resistência à compressão simples - RCs superiores àquela em que 

a escória foi utilizada como material ligante; 

• Em relação ao rejeito “in natura” todas as dosagens estabilizadas química e 

granulometricamente, submetidas a condições de cura ao ar mostraram melhor 

desempenho em relação à resistência à compressão simples; 

• A estabilização granulométrica das misturas curadas ao ar apresentou ganho de 

resistência superior ao rejeito e às misturas estabilizadas quimicamente cal e 

escória. Nota-se que o tipo de cura influenciou consideravelmente nos resultados 

de resistência. A análise da resistência à compressão simples para o rejeito foi 
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conduzida apenas para as condições de cura ao ar. O material também não 

suportou as condições de saturação, como observado para escória; 

• A absorção para as dosagens estabilizadas quimicamente, mostrou que não há 

uma variação significativa da absorção entre cada uma das dosagens (cimento, 

cal e escória) relativamente ao processo de cura. O que sugere pouca influência 

do processo de cura nos resultados da absorção. A dosagem estabilizada com 

cimento apresentou menor absorção entre as misturas estudadas, seguida por cal 

e escória. Para as misturas estabilizadas granulometricamente com escória de 

aciaria e para o rejeito “in natura”, não foi possível obter valores para absorção, 

visto que os corpos de prova produzidos a partir destes tratamentos não 

suportaram o processo de imersão por um período de 24h; 

• Os resultados dos ensaios de durabilidade mostraram que as amostras de rejeito 

estabilizadas com cimento suportaram melhor os ciclos do ensaio que as 

amostras de rejeito estabilizadas com cal, apresentando menor perda de massa. 

Quanto ao processo de cura, percebe-se que não houve uma variação 

significativa da perda de massa entre cada uma das dosagens (cimento e cal), 

indicando pequena influência do processo de cura nos resultados de 

durabilidade. 

• Os ensaios de difração de raios x identificaram a presença de argilo minerais não 

expansivos, confirmando os resultados obtidos na expansãoCBR; 

• O rejeito de minério de ferro e a escória de aciaria foram classificados em 

resíduos Classe II A (não perigoso – não inerte), por apresentarem elementos 

acima do limite permitido; 

• A utilização de rejeito de minério de ferro e de escória de aciaria como 

infraestrutura rodoviária pode apresentar grande vantagem do ponto de vista 

ambiental, reduzindo as áreas de empréstimos, minimizando a degradação 

ambiental e contribuindo para o aumento de vida útil das barragens e 

consequentemente na redução de novas áreas disposição do rejeito. 
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5.2. Sugestões para pesquisas futuras 

• Ampliar o tempo de cura das amostras para 14, 28 e 56 dias; 

• Estudar a estabilização granulométrica do rejeito de minério de ferro com os 

estéreis provenientes das frentes de lavra; 

• Construção de trecho experimental avaliando o desempenho do pavimento com 

os resultados obtidos deste trabalho em escala de laboratório; 

• Produzir dosagens que possam servir com barreiras impermeáveis ao fluxo de 

líquidos e adsorção de metais pesados para bacias de rejeito. 

• Desenvolvimento de protocolo para aplicação de rejeitos de barragem de 

minério de ferro como matéria prima para produção de camadas de 

infraestrutura de pavimentos rodoviários; 

• Realizar ensaios triaxiais a fim de entender melhor o comportamento tensão-

deformação das misturas estudadas; 

• Estudo de viabilidade econômica para o aproveitamento dos rejeitos de minério 

de ferro em pavimentos rodoviários.  
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