
Tese de Doutorado 
 
 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO ELABORADO COM REJEITOS 

DE MINÉRIO DE FERRO DO 

QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: RODOLFO GONÇALVES OLIVEIRA 

DA SILVA 
 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Gilberto Fernandes (UFOP) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOTECNIA DA UFOP 

 

 

 

OURO PRETO  -  MARÇO DE 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação: www.sisbin.ufop.br 

 

 

                   

  S586c        Silva, Rodolfo Gonçalves Oliveira da. 

Caracterização de concreto asfáltico elaborado com rejeitos de minério de 

ferro do Quadrilátero Ferrífero [manuscrito] / Rodolfo Gonçalves Oliveira da 

Silva. - 2017. 

                     205f.: il.: color; grafs; tabs; mapas. 
                  

                         Orientador: Prof. Dr. Gilberto Fernandes. 

               

                         Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas.  

                    Núcleo de Geotecnia. Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. 

                         Área de concentração: Engenharia Geotécnica. 

 

                         1. Resíduos - Minério de ferro. 2. Rodovias - Pavimentos. 3. Pavimentos de 

                     asfalto. I. Fernandes, Gilberto. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. 

       Titulo.                                                                                                    
                                                                                                            CDU: 624.13 

                                                                                                
 



 

ii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Educa 

e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a 

humanidade em angelitude.” 

(Emmanuel) 



 

iv 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, que sempre me deram todo o amparo durante esta jornada. 

A minha esposa pela paciência, apoio incondicional e incentivo sempre. Serei sempre 

grato. 



 

v 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela oportunidade sagrada de trabalho que me foi concedida. Agradeço 

ainda pela saúde e por ter colocado em minha vida os amigos e familiares que sempre 

estiveram do meu lado, permitindo desta forma a realização deste trabalho. 

A Mercês e ao João, por todo carinho, compreensão e acolhimento que me foram 

dados. E também pelas reflexões e conversas edificantes após os trabalhos diários. 

Muito Obrigado família! 

A minha irmã Letícia, pelo carinho, generosidade e pelo auxílio na correção da 

tese. Obrigado irmã! 

Ao Instituto Federal de Minas Gerais, pelo apoio que possibilitou tornar 

realidade este sonho. 

A Universidade Federal de Ouro Preto, pela oportunidade honrosa de fazer parte 

da sua história. 

Ao Laboratório de Microanálises do DEGEO-EM-UFOP, integrante da RMIc, 

Rede de Microscopia e Microanálises de Minas Gerais - FAPEMIG, pela geração dos 

dados químicos/imagens em MEV. Agradeço, em especial, a professora Cristiane 

Gonçalves  e ao Marco pelo apoio. 

Ao amigo Getúlio da REGAP, pela disponibilidade e sugestões dadas, 

relacionados à obtenção e caracterização do ligante asfáltico utilizado na pesquisa. 

A Petrobrás, pela doação das amostras de CAP 50/70 utilizadas nesta pesquisa. 

Agradeço também a Adiel Louzada, do setor de comercialização, pela atenção e 

solicitude dada a nossa equipe de trabalho. 

A pedreira Irmãos Machado, pela doação dos agregados gnáissicos utilizados na 

elaboração das misturas asfálticas.  

A empresa VALE, pelo fornecimento dos rejeitos de mineração de ferro da Mina 

de Fábrica e da Mina de Alegria. Agradeço, em especial, aos amigos Leonardo 

Fernando da Silva, Gerson Celestino Araújo e a Wandercy Miranda por todo o apoio. 

Ao Instituto Tecnológico Vale (ITV), pela parceria e apoio oferecido ao 

NUGEO. Também agradeço o engenheiro Dr. Germán Vinueza pela contribuição com a 

doação das amostras de rejeito. 



 

vi 

A Usiminas, pelo fornecimento do rejeito de minério de ferro da Mina Oeste. 

Agradeço, em especial, a Geriane Macedo Rocha por todo apoio e atendimento que foi 

dado à equipe do Laboratório de Ferrovias e Asfalto da UFOP. 

Ao Antônio Marlon Barros Silva pela atenção e intermediação com a empresa 

Usiminas. Muito Obrigado! 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), pela doação do rejeito de minério de 

ferro. Em especial, ao engenheiro Tadeu Torquato pelo apoio a esta pesquisa, 

possibilitando a coleta das amostras na Mina Casa de Pedra. 

Ao meu orientador e amigo professor Gilberto Fernandes, pela incansável 

dedicação e entusiasmo empregados neste trabalho. Obrigado pela oportunidade e 

confiança deposita em mim, pelos conhecimentos compartilhados e pelo apoio. 

Também agradeço por toda a orientação, suporte e valiosos conselhos que foram 

fundamentais para conclusão desta pesquisa. Obrigado por tudo! 

Aos incansáveis companheiros de jornada e irmãos do coração, Miguel, Márcio 

e Hebert, que sempre deram todo o suporte e auxílio para a realização dos ensaios no 

Laboratório de Ferrovias e Asfalto. E ainda, pelas conversas e pela alegria que tornaram 

o ambiente do laboratório familiar. Em especial, ao Hebert, que nos momentos de 

desespero dos ensaios sempre conseguia solucionar os problemas. Obrigado Miguel por 

tudo que você fez no laboratório aos longo desses anos. Obrigado Márcio, pela 

disposição e pelos cafés. Obrigado irmãos! 

Aos alunos de graduação e integrantes do Laboratório de Ferrovias e asfalto: 

Bárbara; Matheus Bispo; Matheus Santos; Pedro; Adriane; Amanda; Seno; Cosseno; 

Lucas; Miguel e Rairane que auxiliaram nas atividades do laboratório. Agradecimentos 

especiais ao meu amigo Edgar, por todo o auxílio e apoio. 

A República Maizona, que sempre me acolheu com carinho. Agradeço, em 

especial, a meu amigo Vermei, pela valiosa colaboração durante as atividades no 

Laboratório de Ferrovias e Asfalto. 

 Aos professores Carlos Alberto, Rosyelle Corteletti e Thiago Morandini por 

terem aceitado o convite para comporem a banca e pelas valiosas contribuições e 

orientações fornecidas durante a elaboração da tese. 

 A amiga Carla e demais companheiras de trabalho, por tornar o ambiente de 

trabalho da universidade um lugar agradável. 



 

vii 

Ao amigo Guilherme, do Laboratório de Mecânica dos Solos, por todo o apoio 

durante a realização dos ensaios. 

A empresa SIGEO, em especial, ao engenheiro Ricardo Gil por todas as 

orientações e suporte fornecido, que contribuíram e possibilitaram o adequado 

funcionamento do equipamento SiCAEP. 

Ao Laboratório de Difração de Raios x, da Universidade Federal de Ouro Preto, 

pela realização dos ensaios de difração.  

Ao NUGEO-Escola de Minas-UFOP, que possibilitou a realização deste 

trabalho e por todo apoio fornecido pelos funcionários e professores do Programa de 

Pós-Graduação. 

Aos meus companheiros da pós-graduação Daniel e Ronderson. Em especial ao 

Adson, pela contribuição, auxílio e solidariedade durante todo o tempo. 

Ao meu amigo professor Mário Cabello, pelo interesse em ajudar neste trabalho 

com suas valiosas sugestões e discussões, além de ter contribuído de forma fundamental 

no planejamento e análises dos resultados dos ensaios obtidos nesta pesquisa. Meu 

muito obrigado! 

Aos meus pais e irmãos, que sempre vibraram por minhas conquistas. Agradeço 

a eles pelo exemplo de humildade, honestidade e, principalmente, pelos valores morais 

que possibilitaram todas as conquistas da minha vida.  

A Helena e Peron, que me acolheram com tanto carinho e sempre me auxiliaram 

em todos os momentos desta fase de minha vida. 

A minha irmã do coração e eterna cunhada Jamilly, que com o seu exemplo de 

superação, alegria, sorriso constante e dedicação aos estudos foi uma motivação 

permanente em minha vida, para que me torna-se uma pessoa mais responsável e 

valorizasse ainda mais a importância da família em nossas vidas. Muito obrigado! 

A minha esposa Meire, que me apoiou todos os dias desta jornada com carinho, 

incentivo, tolerância, abnegação e alegria. Compartilhou comigo as angústias e 

comemorou cada vitória e etapa concluída desta fase. Obrigado pelo apoio 

incondicional e por fazer parte da minha vida.  

 

 

 



 

viii 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta soluções técnicas para execução de revestimentos rodoviários 

alternativos com a utilização de rejeito de minério de ferro em sua composição. O 

estudo realizado também demonstra a possibilidade de redução do custo de produção de 

concretos asfálticos a quente, de forma a estimular a construção de rodovias 

pavimentadas e melhorar as condições de trafegabilidade destas vias. Apesar da ampla 

busca por publicações, estudos, referências ou pesquisas relacionadas à utilização do 

rejeito de minério de ferro em concretos asfálticos, identificaram-se poucas citações 

disponíveis na literatura. Tal fato aponta grande possibilidade deste trabalho compor os 

estudos pioneiros relacionados ao tema. A dosagem das misturas asfálticas foi baseada 

na metodologia Marshall e enquadrada na faixa C do DNIT. O comportamento 

mecânico das misturas foi avaliado por meio dos ensaios de módulo de resiliência, 

resistência à tração por compressão diametral, ensaio de fadiga, creep estático, creep 

dinâmico, estabilidade e fluência Marshall. As análises mecanísticas foram realizadas 

utilizando-se o programa ELSYM5. Com base nos resultados dos ensaios laboratoriais e 

na análise mecanística das estruturas avaliadas neste trabalho, pode-se afirmar que os 

rejeitos de minério de ferro apresentam potencial de utilização em revestimentos 

asfálticos, possibilitando uma redução do passivo ambiental gerado por este resíduo e 

diminuição no consumo de agregados convencionais utilizados em misturas alfálticas. 

Elaborou-se ainda um catálogo simplificado de pavimentos flexíveis contendo quatro 

tipos de revestimentos asfálticos alternativos, com o intuito de motivar a utilização do 

rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero na construção de pavimentos 

rodoviários.  

 

PALAVRAS-CHAVE: rejeito de minério de ferro, pavimentação rodoviária, 

dimensionamento de pavimentos, mistura asfáltica. 
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ABSTRACT 

 

This work shows technical solutions for the construction of hot mix asphalt pavement 

surface, with the use of iron ore tailings as aggregate. This study also demonstrates the 

possibility of reducing the cost of production of asphalt concrete, in order to stimulate 

the construction of paved roads and to improve the conditions of their trafficability. 

There is very little published data about it, what makes this research very relevant. The 

design hot mix asphalt was based on the Marshall method according to the particle size 

range ―C‖ of the Brazilian Department of National Infrastructure and Transportation 

(DNIT). The mechanical behavior of the hot mix asphalt was evaluated through the 

resilient modulus test, indirect tensile strength, fatigue testing, static creep, dynamic 

creep, Marshall stability and flow. The mechanistic analyses were accomplished being 

used the software ELSYM5. The results based on the laboratory tests and the 

mechanistic analysis of the structures evaluated in this work indicate that the iron ore 

tailings has potential to be used as a raw material for asphalt concrete, reducing the 

environmental damages generated by residue disposal and the consumption of 

conventional aggregates used in asphaltic mixtures. A simplified catalog of flexible 

pavements was elaborated containing four types of alternative hot mix asphalt with the 

purpose of motivating the use of iron ore tailings from the region of Quadrilátero 

Ferrífero in the construction of road pavements. 

 

KEYWORDS: iron ore tailing, road paving, design of pavements, hot mix asphalt. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Um levantamento publicado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), no ano 

de 2016, revelou que em 1.720.756 km de rodovias existentes no país, apenas 12,3% 

encontravam-se pavimentadas. A qualidade das rodovias pavimentadas pode ser 

levantada em 130.259 km, revelando que apenas 41,8% foram classificadas como 

ótimas ou boas. 

 

Em termos comparativos, enquanto o Brasil, em 2013, possuía 11,8% de suas rodovias 

pavimentadas, os Estados Unidos (EUA) em 2011, já possuía aproximadamente mais de 

60% da sua malha rodoviária pavimentada. Destaca-se que a malha rodoviária dos EUA 

é aproximadamente quatro vezes maior do que a brasileira, apesar dos dois países 

apresentarem extensões territoriais similares. No ano de 2013, enquanto 61,1% das 

cargas do Brasil eram transportadas pelas rodovias, nos Estados Unidos apenas 33% 

circulavam por meio do modal rodoviário (U. S. Department of Transportation, 2014; 

Medina e Motta, 2015). 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado no Brasil uma crescente insatisfação do setor 

produtivo devido ao baixo investimento de recursos financeiros destinados a  

infraestrutura rodoviária brasileira, que não satisfaz a real demanda do referido setor. 

Considerando que a maior parcela do transporte nacional de cargas é realizada via 

terrestre, Campanha (2011) salienta que as obras de pavimentação deste contingente 

geram expressivas e intoleráveis cifras aos cofres públicos. Mesmo que os bens 

produzidos no país possam ser competitivos na fase de produção, os mesmos perdem 

competitividade no quesito infraestrutura de transportes, devido a uma matriz modal 

deficiente, onde as estradas se encontram em estado tal que não são capazes de atender 

as necessidades de transporte de cargas nacionais (Bernucci et al., 2008).  

 

A falta de políticas públicas direcionadas a um investimento mais acentuado em 

infraestrutura de transportes tem elevado os custos logísticos, limitando o 
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desenvolvimento da economia brasileira e restringindo a competitividade dos produtos 

nacionais no mercado. A má qualidade das rodovias, aliada à ausência de serviços de 

manutenção, implica em maiores gastos com a restauração dos pavimentos, requerendo 

soluções técnicas mais onerosas para a reversão desse cenário. Concomitantemente 

aumenta a probabilidade de ocorrência de acidentes, gerando custos elevados para os 

usuários. Principalmente com a elevação do custo de manutenção dos veículos, além do 

consumo de combustível, lubrificantes, pneus e freios (CNT, 2016).  

 

Diante o contexto apresentado é que se justifica um necessário e urgente investimento 

em materiais de baixo custo que otimizem a vida útil da malha rodoviária e propiciem 

reduzir custos para o Estado. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo propor 

soluções técnicas para execução de pavimentos alternativos, com a utilização parcial de 

rejeitos de minério de ferro em misturas asfálticas. Elucida-se, que a substituição parcial 

do agregado convencional por rejeitos de mineração visa promover a redução do custo 

do revestimento asfáltico, de forma a estimular o investimento em construção de 

rodovias pavimentadas e propiciar melhor condições de trafegabilidade.  

 

É importante destacar ainda que a aplicação do rejeito de minério de ferro como 

agregado alternativo contribui para a mitigação dos danos ambientais, reduzindo a 

extração e o consumo de agregados convencionais e diminuição da geração de rejeitos a 

serem dispostos em estruturas de contenção.  

 

Diante os ganhos apresentados, em especial, a otimização da vida útil das vias, a 

possibilidade de redução do custo da mistura asfáltica utilizada no revestimento 

rodoviário e a diminuição do passivo ambiental gerado pelos resíduos do minério de 

ferro é que se aposta na contribuição desta pesquisa para o setor de mineração e 

construção civil. Haja vista que o rejeito de minério de ferro, atualmente, possui 

aplicação bastante limitada como material alternativo de construção. Destacamos ainda 

que a aplicação deste tipo de resíduo em rodovias poderá colaborar com a redução de 

números de barragens, que é um problema crítico no mundo todo. 
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1.2 RELEVÂNCIA DO TEMA     

 

Os estados brasileiros detentores das maiores reservas de minério de ferro são: Minas 

Gerais com 72,5% das reservas, Mato Grosso do Sul com 13,1% e Pará com 10,7%. 

Percebe-se que Minas Gerais é o principal estado minerador do país e maior produtor de 

minério de ferro, com mais de 400 municípios contendo atividades de mineração. 

Destaca-se, sobretudo, a região do Quadrilátero Ferrífero, sendo caracterizada pela 

presença de grandes complexos mineradores. (DNPM, 2014; IBRAM, 2015a; IBRAM, 

2015b; Santos & Ribeiro, 2007). 

 

A intensa exploração das jazidas e o aprimoramento das técnicas de lavra e de 

beneficiamento, ao longo do tempo, promovem o aproveitamento de minérios com 

teores cada vez menores, consequentemente, elevando a geração de rejeitos. Diante do 

exposto, o estado de Minas Gerais é responsável por uma geração considerável de 

rejeitos de mineração, que demanda cada vez mais investimentos em estruturas de 

contenção para sua disposição. Uma melhor compreensão deste tipo de rejeito e de sua 

utilização como material de construção se torna essencial para diminuir os impactos 

ambientais provenientes do beneficiamento do minério.  

 

Minerações em áreas urbanas produzem impactos ambientais que são inerentes à 

atividade, gerando desconforto à população local e possíveis conflitos socioambientais. 

As implicações ambientais envolvidas no processo de mineração de ferro, a 

proximidade de áreas urbanas e a pressão da opinião pública têm dificultado o 

licenciamento de áreas para a construção de novas barragens ou de alteamento de 

barragens existentes, despertando a necessidade de se investigar novos métodos para o 

reaproveitamento dos rejeitos (Guimarães, 2011; Bacci et al., 2011). 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) publica anualmente o Inventário de 

Barragens, cujos dados são utilizados no planejamento de ações de fiscalização e gestão 

das barragens em Minas Gerais. No ano de 2015 verificou-se 442 barragens de 

mineração cadastradas no Banco de Declarações Ambientais (BDA). No Anexo I, 

apresenta-se as barragens de mineração existentes em Minas Gerais e, na Tabela 1.1, 
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estão indicadas as barragens de mineração com volume de reservatório superior a 5,0 

milhões de m
3 

(FEAM, 2016). 

 

Tabela 1.1 – Lista de barragens de rejeito de minério de ferro em Minas Gerais cadastradas no 

BDA com volume do reservatório superior a 5 milhões de m
3
 (FEAM, 2016) 

Empreendimento Nome Município 
Volume do 

Reservatório (m³) 

Anglo American Minério 

de Ferro Brasil S/A 
Barragem de Rejeitos 

Conceição do Mato 

Dentro 
40.000.000 

Companhia Siderúrgica 

Nacional 
Barragem B5 Congonhas 5.200.000 

Companhia Siderúrgica 

Nacional 
Barragem Casa de Pedra Congonhas 9.283.500 

VALE S.A. 
Barragem Campo 

Grande 
Mariana 20.550.000 

VALE S.A. Barragem CEMIG II Itabira 12.314.000 

VALE S.A. Barragem Conceição Itabira 40.600.000 

VALE S.A. Barragem Doutor Ouro Preto 34.200.000 

VALE S.A. Barragem I Brumadinho 12.700.000 

VALE S.A. Barragem Itabituçu Itabira 230.000.000 

VALE S.A. Barragem Jirau Itabira 6.187.000 

VALE S.A. Barragem Maravilhas II Itabirito 76.300.000 

VALE S.A. Barragem Piabas Itabira 59.734.000 

VALE S.A. Barragem Pontal Itabira 122.500.000 

VALE S.A. Barragem Rio do Peixe Itabira 13.110.000 

VALE S.A. Barragem Santana Itabira 11.000.000 

VALE S.A. Barragem Timbopeba Ouro Preto 34.000.000 

VALE S.A. Cordão Nova Vista Itabira 10.000.000 

VALE S.A. Córrego do Canal (SUL) 
São Gonçalo do Rio 

Abaixo 
53.200.000 

VALE S.A. Dique 04 Pontal Itabira 5.700.000 

VALE S.A. Dique 05 Pontal Itabira 7.200.000 

VALE S.A. Dique Braço 02 Itabira 17.400.000 

VALE S.A. Dique Braço 3 Itabira 6.720.000 

VALE S.A. Dique Minervino Itabira 6.500.000 

VALE S.A. Forquilha I Congonhas 26.000.000 

VALE S.A. Forquilha II Congonhas 24.000.000 

Ferrous Resources do 

Brasil 
Barragem 7 Jeceaba 8.366.600 

Itaminas Comércio de 

Minérios S.A. 
B4C Sarzedo 5.400.000 

Mineração Usiminas S.A. Barragem Mina Oeste Itatiaiuçu 5.400.000 
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De acordo com o IBRAM (2014), os impactos das atividades de mineração, positivos e 

negativos, diretos e indiretos, ocorrem desde a fase de prospecção até a de pós-

fechamento, mas sua intensidade se altera de acordo com diversas variáveis, tais como: 

localização geográfica; condições climáticas; densidade demográfica; aspectos 

econômicos e de infraestrutura presentes no local. As comunidades localizadas no 

entorno dos empreendimentos minerários e das instalações adicionais necessárias para 

desenvolver as atividades de mineração são as principais receptoras dos impactos 

provocados pelas mineradoras. 

 

Saraiva (2006) destaca que uma das alternativas ao uso de agregados em estrutura de 

pavimentos consiste na adoção de materiais alternativos de inserção regional que, 

mesmo não se enquadrando totalmente às condicionantes normativas, assegurem um 

desempenho estrutural tão satisfatório quanto aos sistemas convencionalmente adotados 

nas rodovias. O estudo da aplicação racionalizada destes resíduos através de métodos, 

processos e tecnologias apropriadas visa contribuir para torná-los atrativos no aspecto 

econômico em relação aos agregados convencionais e diminuir o passivo ambiental 

gerado pelos mesmos. 

 

Avaliando-se as implicações de ordem ambiental, do custo e do risco social decorrentes 

da atual prática de deposição desses resíduos em barragens, Campanha (2011) enfatiza 

que a utilização de rejeitos oriundos do processo de mineração na construção rodoviária 

é uma forma alternativa de dispor adequadamente de parte da produção de rejeitos 

geradas, minimizando a ocorrência de risco ambiental. A autora conclui que dentro 

deste cenário de dependência relativa ao transporte terrestre no país, a expressiva 

geração de rejeitos e o deficitário contingente de rodovias pavimentadas, conduzem ao 

desenvolvimento de pesquisas que viabilizem alternativas fundamentadas pelo conceito 

de sustentabilidade. 

 

Em função da grande disponibilidade dos rejeitos de mineração no Quadrilátero 

Ferrífero, este material alternativo torna-se uma opção tecnologicamente viável e 

ambientalmente correta. O desenvolvimento de inovações referentes à utilização desses 

resíduos em pavimentos rodoviários faculta diversas oportunidades de melhoria do 
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desempenho econômico e ambiental das atividades minerárias, visto que as barragens de 

rejeito necessitam de grandes áreas para compor o seu reservatório. Como aspectos 

positivos do aproveitamento do rejeito de mineração na construção de rodovias, citam-

se: 

 

 Melhoria na gestão socioambiental da mineradora; 

 Redução no consumo de agregados finos artificiais, contribuindo dessa forma para 

o aumento da vida útil das jazidas de agregados convencionais existentes e 

possibilitando a preservação da vegetação de áreas destinadas à exploração futura; 

 Redução da extração de recursos naturais a serem utilizados na usinagem de 

concretos asfálticos; 

 Minimização do volume de rejeito a ser disposto em barragens; 

 Diminuição no número e tamanho de novas barragens; 

 Possibilidade de transformação do rejeito em co-produto de mineração; 

 Possibilidade de redução do custo da mistura asfáltica utilizada no revestimento 

rodoviário. 

 

Apesar da ampla busca por publicações, estudos, referências ou pesquisas relacionadas 

a utilização do rejeito de minério de ferro em concretos asfálticos, identificou-se poucas 

citações disponíveis na literatura. Tal fato indica grande possibilidade deste trabalho 

compor os estudos pioneiros relacionados ao tema, o que estimulou sobremaneira seu 

desenvolvimento. 

 

Há, portanto, vasto campo de trabalho a ser desenvolvido para melhorar a situação das 

rodovias do país e garantir melhor qualidade, redução de gastos com manutenção de 

veículos, conforto e segurança aos usuários. Deste modo, é imprescindível estimular o 

uso de materiais alternativos, principalmente resíduos industriais, na confecção de 

revestimentos asfálticos, como forma de promover a construção de pavimentos 

rodoviários mais econômicos e com desempenho mecânico satisfatório. Além de 

contribuir com a conservação e preservação do meio ambiente. 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA     

 

1.3.1 Objetivo Geral     

 

Analisar o desempenho mecânico de revestimentos asfálticos alternativos, 

utilizando rejeito de minério de ferro em sua composição.     

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar, por meio de ensaios laboratoriais, as características físicas e 

mineralógicas do agregado gnáissico e dos rejeitos de mineração que irão compor 

as misturas asfálticas;  

 Caracterizar o ligante do tipo CAP 50/70 que irá compor os concretos asfálticos; 

 Realizar ensaios de resistência à tração por compressão diametral (RT), módulo de 

resiliência (MR), creep estático, creep dinâmico, determinação da vida de fadiga e 

determinação da estabilidade e fluência Marshall das misturas asfálticas; 

 Dimensionar estruturas rodoviárias por meio do programa ELSYM5 para a 

avaliação do comportamento mecânico dos pavimentos propostos; 

 Elaborar um catálogo simplificado de pavimentos com estruturas-tipo contendo 

rejeito de minério de ferro na composição do revestimento asfáltico. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO     

 

Esta tese está organizada em sete capítulos. O Capítulo 1 apresenta considerações a 

respeito da malha rodoviária brasileira, elucidando as condições de uso da mesma e as 

as implicações do precário serviço de manutenção para os seus usuários. Destaca-se 

ainda o potencial de uso de agregados alternativos, principalmente do rejeito de minério 

de ferro produzido no Quadrilátero Ferrífero, como material de construção civil. Ainda 

neste capítulo são apresentados a relevância do tema, os objetivos da pesquisa e a 

estrutura da tese. 
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O Capítulo 2, fruto de uma revisão bibliográfica, discorre sobre os processos de geração 

dos resíduos de minério de ferro; suas principais características; sua utilização como 

matéria-prima nas camadas do pavimento e os respectivos fatores que limitam seu uso 

como agregado. 

 

O Capítulo 3, dedicado à caracterização dos materias utilizados na  pesquisa (agregado 

gnaissico, rejeitos de mineração de ferro e ligante asfáltico), elucida o caminho 

metodológico percorrido nos procedimentos laboratoriais e apresenta os resultados da 

caracterização dos mesmos. Discorre ainda sobre a metodologia utilizada para a 

caracterização mecânica das misturas asfálticas. 

 

O Capítulo 4 trata da dosagem das misturas asfálticas empregadas neste estudo por meio 

da metodologia Marshall. E ainda, apresenta os resultados e as análises dos parâmetros 

volumétricos obtidos. 

 

O Capítulo 5 evidencia os resultados dos ensaios de caracterização mecânica das 

misturas asfálticas, destacando a obtenção de parâmetros mecânicos que possibilitaram 

realizar uma análise do desempenho estrutural das misturas. Apresentou-se ainda um 

estudo econômico de composição do preço unitário dos concretos asfálticos usinados a 

quente (CAUQ) elaborados com os rejeitos de minério de ferro. 

   

No Capítulo 6 foi realizada a análise mecanística dos pavimentos propostos neste estudo 

por meio do programa ELSYM5. Como desdobramento, apresentou-se para cada tipo de 

mistura asfáltica alternativa, catálogos simplificados de pavimentos flexíveis elaborados 

para a região do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Por fim, no Capítulo 7, são apresentadas as conclusões do presente estudo, bem como as 

recomendações para pesquisas futuras.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ANÁLISE MECANÍSTICA DE PAVIMENTOS     

 

2.1.1 Considerações Iniciais     

 

De acordo com a norma NBR 7207/82 o pavimento rodoviário pode ser definido como 

uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída após a 

terraplenagem e designada, economicamente e simultaneamente, em seu conjunto, a: 

resistir aos esforços verticais produzidos pelo tráfego de veículos e distribuí-los ao 

subleito; suportar aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a 

superfície de rolamento; e melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e 

segurança. Tradicionalmente, o pavimento pode ser classificado em duas categorias 

(Medina e Motta, 2015):  

 

 Pavimento Flexível é aquele constituído por um revestimento asfáltico sobre uma 

base granular ou de solo estabilizado granulometricamente. Normalmente é 

denominado pavimento asfáltico ou betuminoso quando o revestimento é 

constituído de concreto asfáltico.  

 Pavimento Rígido é constituído por placas de concreto de cimento Portland 

assentes sobre o solo de fundação ou sub-base intermediária. Também pode ser 

designado como pavimento de concreto quando o revestimento é de concreto de 

cimento Portland. 

 

A NBR 7207/82 também inclui entre os pavimentos flexíveis os por calçamento, 

alvenaria poliédrica e paralelepípedo não rejuntado com cimento. Quando o 

revestimento de concreto asfáltico é assentado sobre uma base cimentada, o pavimento 

é dito semirrígido. 

 

Os pavimentos asfálticos são constituídos basicamente por quatro camadas principais: 

revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito (Figura 2.1). Dependendo do 



 

10 

tipo de tráfego e dos materiais disponíveis para a construção, pode-se não necessitar de 

algumas camadas citadas. O revestimento asfáltico pode ser composto por uma camada 

de rolamento, que fica em contato direto com as rodas dos veículos, e por camadas 

intermediárias ou de ligação, normalmente denominadas de binder, embora essa 

designação possa levar a certa confusão, uma vez que esse termo é utilizado na língua 

inglesa para se referir ao ligante asfáltico. O pavimento rodoviário apoia-se no terreno 

de fundação denominado de subleito (Bernucci et al., 2008). 

 

 
Figura 2.1 – Estrutura típica de pavimentos flexíveis 

 

2.1.2 Tensões, deformações e deslocamentos no pavimento     

  

A concepção de novas estruturas, bem como a verificação estrutural de pavimentos 

existentes torna-se possível por meio de uma abordagem mecanística. Conhecida a 

geometria do pavimento, as cargas e os módulos elásticos, a mecânica dos pavimentos 

permite que se calculem as tensões, deformações e deslocamentos (Huang, 2003).  

  

No Brasil, as metodologias de dimensionamento de pavimentos rodoviários mais 

utilizadas são embasadas em experiências empíricas, cuja fundamentação normalmente 
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é baseada em resultados obtidos em laboratório ou em trechos experimentais. Trazem, 

portanto, uma desvantagem inerente às características particulares da região onde foram 

desenvolvidos. Dentro deste contexto, torna-se mais acentuada a busca por métodos 

mais racionais de dimensionamento de pavimentos novos ou recapeados baseando-se na 

aplicação da teoria da elasticidade, no conjunto de tensões, deformações e deslocamento 

gerados no interior do pavimento (Cavalvante, 2005). 

 

Os franceses foram pioneiros no desenvolvimento de formulações matemáticas, 

fundamentadas na teoria da elasticidade, que contribuíram para a análise mecanicista do 

pavimento.  A teoria de Boussinesq implica em um sistema de equações para o cálculo 

das tensões e deformações em um meio semi-infinito, homogêneo, isotrópico, e de 

comportamento elástico linear, com forças aplicadas na superfície. Ele desenvolveu a 

solução para o caso da carga concentrada vertical, de grande utilidade em estudos de 

pavimentos. Vale ressaltar que as deflexões medidas no campo, em relação aos valores 

calculados de acordo com a expressão de Boussinesq são discrepantes, principalmente 

quando o revestimento asfáltico é espesso ou quando existe uma camada rígida na 

estrutura no pavimento (Cavalcante, 2005; Medina e Motta, 2015). 

 

Burmister (1945) desenvolveu a Teoria Geral de Tensões e Deslocamentos em um 

sistema estratificado de duas ou três camadas elásticas, com carga distribuída numa área 

circular, de forma a possibilitar a determinação das tensões e deslocamentos. Além de 

apresentar as relações fundamentais que existem entre os fatores físicos que controlam a 

magnitude das tensões e deformações em um sistema de camadas, deve-se considerar 

ainda as hipóteses de um sistema composto por materiais homogêneos, elásticos e 

isotrópicos; módulo de compressão igual ao de tração; lei de Hooke é válida; as 

camadas não tem peso, são infinitas no sentido transversal e a camada de suporte do 

pavimento é considerada semi-infinita; a superfície da camada superior não está sujeita 

a tensões fora da área de carregamento, há unicamente tensões normais na área 

carregada e a grandes profundidades as tensões e deformações são nulas. Vale salientar 

que se adota o valor de 0,5 para os coeficientes de Poisson de todas as camadas por 

necessidade de simplificação dos cálculos (Cavalcante, 2005; Medina e Motta, 2015). 
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Figura 2.2 – Tensões normais verticais (σv) e tensões radiais (σr) num sistema de três camadas 

pela teoria de Burmister, nas interfaces das camadas (adaptado de Medina e Motta, 2015) 

 

A complexidade de cálculo imposta pelo modelo de Burmister levou o pesquisador 

sueco Odemark a formular conceitos que culminaram na elaboração de um 

procedimento analítico capaz de substituir a espessura de um sistema de múltiplas 

camadas por uma espessura equivalente de material com as propriedades do subleito, 

permitindo desta forma trabalhar com as equações apresentadas por Boussinesq. 

 

2.1.3 Deformações plásticas em pavimentos flexíveis     

 

Os defeitos estruturais normalmente encontrados nas rodovias brasileiras estão 

associados a deformação permanente em trilha de roda e o trincamento por fadiga. Em 

termos de avaliação funcional e estrutural do pavimento, a deformação plástica pode ser 

caracterizada como irregularidades longitudinais, flechas nas trilhas de roda, 

afundamentos locais e nas trilhas, escorregamento do revestimento betuminoso e as 

deformações permanentes causadas por consolidação diferencial e/ou ruptura de 

maciços terrosos. A deformação plástica pode ocorrer em todas as camadas estruturais 

do pavimento, ocasionada por uma combinação de deformação cisalhante e densificação 

da estrutura. (DNIT, 2013; Garba, 2002; Moura, 2010).  

 

De acordo com Garba (2002), a deformação permanente total nos pavimentos flexíveis 

é decorrente do incremento contínuo de pequenas deformações plásticas nas camadas 

estruturais do pavimento devido a aplicação de carga dos veículos; deformação 
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permanente do subleito e o desgaste da superfície de rolamento devido ao uso de pneus 

recobertos por corrente ou pinos, prática comum em regiões com ocorrência de neve. 

Estas três causas de deformação permanente podem atuar de forma combinada ou 

isoladamente, resultando na deformação permanente total da estrutura. A presente 

pesquisa dará ênfase ao estudo da deformação permanente relacionada às misturas 

asfálticas, de forma a atender aos objetivos propostos. 

 

A Comissão Europeia elaborou um estudo por meio de um programa de trabalho 

denominado COST 333 (1999), envolvendo vários países para determinar o tipo mais 

comum de deterioração observada no pavimento que mais comprometia o nível de 

serviço das rodovias europeias.  

 

Participaram do programa Áustria (AT), Bélgica (BE), Croácia (HR), Dinamarca (DK), 

Finlândia (FI), França (FR), Alemanha (DE), Grécia (GR), Hungria (HU), Islândia (IS), 

Irlanda (IE), Itália (IT), Holanda (NL), Noruega (NO), Polônia (PO), Portugal (PT), 

Romênia (RO), Eslovênia (SI), Espanha (ES), Suécia (SE), Suíça (CH) e Reino Unido 

(UK). Os países foram solicitados a classificar a forma de deterioração observada 

utilizando uma escala crescente de importância variando de 0 a 5: em que 0 indicava 

que não é observada; 1 indicava ocorrência ocasional e 5 indicava fator mais 

determinante do desempenho do pavimento. Constatou-se que a deformação permanente 

no revestimento asfáltico foi estimada como a forma mais comum de deterioração que 

afeta a qualidade de operação de uma via, conforme apresentado na Figura 2.3.  

 

A deformação permanente em trilha de roda é uma depressão longitudinal na superfície 

de rolamento que normalmente se localiza nas áreas de caminho preferencial dos pneus 

dos veículos, acompanhado, ou não, pelo solevamento do pavimento em áreas 

adjacentes as trilhas de roda. Este tipo de deformação, conhecido como afundamento em 

trilha de roda (ATR), pode levar a ineficiência estrutural do pavimento e contribuir para 

a o fenômeno de hidroplanagem, comprometendo desta forma os níveis de segurança e 

conforto dos usuários (Franco, 2007; Garba, 2002).  
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Figura 2.3 – Avaliação da deterioração observada em pavimentos europeus que mais afetava o 

nível de serviço das vias. (adaptado de COST 333, 1999) 
 

Estudos realizados pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 

Engenharia (COPPE) indicaram que, no caso das rodovias federais do Brasil, a 

deformação permanente é um defeito pouco expressivo na degradação do pavimento. O 

fato das umidades de equilíbrio das camadas granulares do pavimento possuírem 

valores próximos da umidade ótima e o dimensionamento ser baseado no método do 

CBR tem colaborado para evitar este defeito (Motta, 1991).  

  

O aumento da carga de roda e da pressão de inflação de pneus favorecem a formação 

dos afundamentos de trilha de rodas, mesmo em estruturas bem dimensionadas e 

misturas dosadas corretamente. Nas regiões tropicais, a maior parcela de contribuição 

da deformação permanente procede do revestimento asfáltico dosado de forma 

inadequado, especialmente nos pavimentos urbanos, onde as tensões cisalhantes de 

superfície são mais frequentes pelos fenômenos de aceleração e frenagem (Medina e 

Motta, 2015).   

 

O afundamento de trilha de roda é visto como um dos principais mecanismos de ruptura 

de pavimentos e que deve ser levado em consideração no dimensionamento da estrutura. 

No caso de misturas asfálticas, a deformação plástica ocorre devido a uma combinação 

do fluxo do material e do dano neste material, representado pela formação e propagação 
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de trincas. A capacidade de resistência de uma mistura a esse tipo de deformação 

depende da consistência do ligante, da volumetria da mistura, dentre outros fatores. 

Destaca-se que a deformação permanente originada pela fluência do ligante asfáltico 

reside em problemas de dosagem da mistura asfáltica, e está associado à má combinação 

dos materiais constituintes da mistura (Bernucci et al., Franco, 2007; Moura, 2010). 

Vários fatores relacionados às misturas asfálticas e seus materiais constituintes 

(agregados e ligante asfáltico) atuam no afundamento de trilha de roda. Dependendo da 

variação do fator analisado, o efeito provocado no revestimento para resistir a ATR 

pode ser benéfico ou prejudicial, conforme exposto na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Fatores que atuam no afundamento de trilha de roda nos revestimentos asfálticos 

(Mhamoud e Bahia, 2004 apud Soares, 2014) 

Material Fator Variação do fator Resistência ao ATR 

Agregado 

Textura Superficial Lisa para rugosa Aumento    

Granulometria Descontínua para densa Aumento    

Forma Arredondada para angular Aumento    

Tamanho 
Aumento no tamanho 

máximo 
Aumento    

Ligante Rigidez Aumento    Aumento    

Mistura 

Asfáltica 

Teor de Ligante Aumento    Redução 

Percentual de vazios Aumento    Redução 

VAM Aumento    Redução 

 

Existem várias metodologias disponíveis para o estudo em laboratório da deformação 

permanente em misturas asfálticas, tais como: ensaios de compressão uniaxial com 

aplicação de cargas estáticas ou repetidas; ensaios de compressão triaxial com aplicação 

de cargas estáticas ou repetidas; ensaios de cisalhamento com aplicação de cargas 

estáticas ou repetidas e os ensaios com cargas rolantes. O ensaio de compressão 

diametral não é recomendado para o estudo da deformação permanente em misturas 

asfálticas, pois altas temperaturas ou cargas elevadas provocam alterações na forma do 

corpo de prova durante o ensaio, resultando na variação do estado de tensões da 

amostra. Além disso, para este tipo de ensaio, o estado de tensões uniforme somente 

ocorre na seção correspondente ao diâmetro vertical do corpo de prova (Fontes, 2009; 

Souza et al., 1991). 
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Atualmente o Brasil não possui uma norma específica referente a caracterização da 

deformação permanente de misturas asfálticas, sendo os ensaios laboratoriais mais 

executados aqueles denominados de creep dinâmico sem confinamento e os ensaios de 

placa sob carga rolante. Nos estudos realizados por Souza et al. (1994) foram indicados 

os principais atributos das misturas asfálticas que estavam associadas diretamente com 

as deformações permanentes, tais como: 

 

 O comportamento mecânico da mistura asfáltica é dependente da temperatura; 

 O carregamento cíclico leva ao desenvolvimento de fissuras; 

 Deformações residuais são observadas no final do processo de carregamento cíclico; 

 O envelhecimento (ou seja, perda de fluidez) pode desempenhar um papel importante 

no desenvolvimento das deformações permanentes; 

 O comportamento da mistura asfáltica é fortemente dependente do seu teor de vazios. 

 

Misturas com elevados teores de vazios e agregados angulosos, e baixa porcentagem de 

ligante pouco suscetível à temperatura, apresentam características que podem contribuir 

para a prevenção quanto a deformação permanente. Entretanto, o aumento da 

percentagem de vazios contribui para o fenômeno de fadiga das misturas, sendo 

necessário adequar o teor de vazios da mistura asfáltica, de forma a atender aos critérios 

de vida de fadiga e trilha de roda (Motta, 1991). 

 

2.1.3.1 Ensaio RSST-CH     

 

Conforme citado por Souza et al. (1994), a deformação permanente que ocorre em 

revestimentos asfálticos se deve essencialmente ao fenômeno de deformação plástica 

por cisalhamento sem variação volumétrica, originadas por tensões cisalhantes 

existentes na extremidade da área de contato dos pneus dos veículos pesados com a 

superfície do pavimento rodoviário. O ensaio de cisalhamento simples cíclico à altura 

constante, denominado RSST – CH (Repetitive Simple Shear Test at Constant Height), 

simula com eficiência o fenômeno de deformação plástica por cisalhamento sem variação 

de volume. O ensaio é padronizado pela AASHTO TP7-01 e atualmente é muito 

utilizado para estudar o fenômeno de deformação plástica em misturas asfálticas, pois 
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tem a vantagem de não provocar a densificação ou a dilatância das amostras durante o 

teste.  

  

O equipamento utilizado no ensaio RSST-CH possui um atuador horizontal responsável 

pelo controle da magnitude das tensões cisalhantes horizontais aplicadas na amostra e 

um atuador vertical que permite manter a altura do corpo de prova constante durante 

todo o ensaio. O ensaio é realizado sob tensão controlada e o carregamento cíclico 

imposto a amostra é feito por um período de carga de 0,1 segundos e um período de 

repouso de 0,6 segundos. A tensão cisalhante aplicada é de 69 kPa e a deformação 

cisalhante da amostra é determinada com o uso de LVDTs (Linear Variable 

Displacement Transducer). O ensaio deve ser realizado até o corpo de prova cilíndrico 

atingir a deformação específica de cisalhamento igual a 0,04545, que equivale a um 

valor limite para a trilha de roda de 12,7 mm, ou até alcançar 5000 ciclos. A 

temperatura de ensaio recomendada é uma temperatura igual à temperatura média 

verificada nos sete dias mais quentes do ano na região, medida a aproximadamente 5 cm 

de profundidade do pavimento (Souza et al.,1994). 

 

Com o ensaio RSST-CH, é possível estabelecer uma lei de deformação permanente das 

misturas (Equação 2.1). Os resultados do ensaio são expressos pelo número máximo de 

ciclos do eixo padrão de 80 kN (ESAL) em função do número de ciclos de carga  

aplicados no ensaio, no qual atinja a deformação específica de cisalhamento de 0,4545 

que representa uma trilha de roda de 12,7 mm (Fontes, 2009). 

 

                                               
24,1

log36,4

10

mpssN

mrdESAL



                                           (2.1) 

 

onde:  

ESALmrd - número de ciclos do eixo padrão 80 kN que gera a trilha de roda de 12,7 mm;  

Nmpss - número de ciclos do ensaio RSST-CH para atingir a deformação cisalhante 

específica máxima de 0,04545. 
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Fontes (2009) avaliou o desempenho mecânico de misturas asfálticas confeccionadas 

com ligante modificado com borracha moída de pneus obtidos pelo sistema continuous 

blending e pelo sistema terminal blending, e comparadas a uma mistura 

convencional de referência (BBB) confeccionada com ligante asfáltico do tipo 

CAP-50/70. Os parâmetros de projeto foram determinados pela metodologia Marshall. 

A deformação plástica das misturas foi avaliada pelo ensaio RSST-CH. Observa-se, 

conforme mostrado na Figura 2.4, que os resultados da resistência à deformação 

permanente das misturas com asfalto-borracha apresentaram um desempenho superior 

quando comparada a mistura convencional (BBB) produzida com CAP 50/70. 

 

 
Figura 2.4 – ESAL que origina uma trilha de roda de 12,7 mm nas misturas asfálticas a 60 °C 

(Fontes, 2009) 

 

2.1.3.2 Creep Estático     

 

O ensaio de compressão axial por meio de carregamento estático e contínuo (creep 

estático) é bastante simplificado e de baixo custo, apesar de não ser normatizado no 

país. O ensaio consiste da aplicação de uma carga vertical, durante 3600 s, sobre um 

corpo de prova cilíndrico seguido por uma fase de descarregamento. Os deslocamentos 

verticais são determinados pelos LVDTs instalados nos corpos de prova e as 

informações geradas durante o ensaio são registradas por meio de sistemas 

automatizados de aquisição de dados.  
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O resultado do ensaio também pode ser representado por meio de um gráfico 

relacionando a deformação específica com o tempo de ensaio (Figura 2.5). As amostras 

utilizadas no ensaio podem ser obtidas diretamente do campo por extração através de 

sonda rotativa ou fabricado em laboratório (Bernucci et al., 2008).  

 

 
Figura 2.5 – Deformação específica do corpo de prova em função do tempo de ensaio durante a 

fase de carregamento e descarregamento  
 

Não existe um consenso a respeito da tensão de carregamento utilizada nos ensaios de 

creep estático e dinâmico. Van De Loo (1974) recomenda a aplicação de 0,1 MPa de 

tensão, garantindo dessa forma que as deformações ocorrerão no intervalo de 

viscosidade linear. Little et al. (1993) propõe uma tensão de 0,4 MPa, pois representa 

um nível de tensão média encontrada no centro da camada asfáltica em condições de 

serviço. 

 

Durante a década de 1990, pesquisadores constataram que o carregamento estático não 

refletia claramente o melhoramento de desempenho das misturas devido à incorporação 

de modificadores no ligante. Sá e Motta (1996) realizaram um estudo comparativo de 

ensaios de creep estático e dinâmico de misturas asfálticas, onde se constatou a 

estabilização dos corpos de prova após 60 minutos da aplicação da carga estática. 
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Enquanto que no ensaio creep dinâmico após 3600 ciclos de carregamento aplicados em 

uma hora não houve estabilização da deformação permanente.   

 

Durante o ensaio creep estático, o corpo de prova se deforma até se estabilizar ou atingir 

um estado avançado de dano. Como não existe um critério em comum para definir a 

―ruptura‖ da amostra, Bernucci et al. (2008) recomenda classificar a mistura asfáltica 

inadequada para resistir às deformações permanentes quando a deformação relativa (ε) 

ultrapassar 0,008 mm/mm, ao final de uma hora de ensaio.  

 

2.1.3.3 Creep Dinâmico     

 

No ensaio de creep dinâmico o corpo de prova é submetido a aplicação de pulsos de 

carga com frequência de 1 Hz, sendo que o tempo de aplicação de carga tem uma 

duração de 0,1 s e intervalos de 0,9 s entre os carregamentos, sendo esta configuração a 

mais utilizada. O ciclo é repetido 3600 vezes para cada corpo de prova, totalizando uma 

hora de ensaio (Bernucci et al., 2008). 

 

Este tipo de ensaio possibilita a medição da deformação permanente acumulada com o 

uso de LVDTs, semelhante ao creep estático. Este tipo de ensaio ainda não é 

normatizado no país, sendo que alguns centros de pesquisa e universidades brasileiras 

realizaram pesquisas com misturas asfálticas visando avaliar o seu comportamento em 

relação à deformação permanente sob carregamento cíclico. A Tabela 2.2 apresenta as 

principais características de algumas metodologias adotas neste tipo de ensaio feitas no 

Brasil. 

 

Tabela 2.2 – Especificações para o ensaio Creep Dinâmico com carregamento cíclico de 1 Hz 

Autor 

Temp. 

de 

ensaio 

(°C) 

Fase de 

condicionamento 

Fase de 

carregamento 

Ciclos 
Pressão 

(kgf/cm
2
) 

Ciclos 
Pressão 

(kgf/cm
2
) 

D’Antona & 

Frota (2011) 
40 600 0,2 3600 1,0 

Soares (2014) 40 – 50 200 4,0 3600 4,0 

NG (2013) 40 200 1,0 - 4,0 3600 1,0 – 4,0 

Gouveia (2006) 40 200 1,0 5000 1,0 
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Diversos estudos realizados no decorrer dos anos vêm comprovando que o ensaio de 

creep dinâmico tem grande capacidade de estimar a suscetibilidade de misturas 

asfálticas à deformação permanente, apresentando boa correlação com as medidas de 

deformação permanente em campo e a alta capacidade de estimar o potencial de 

deformação das camadas do pavimento. Estas vantagens relacionadas ao ensaio de 

creep dinâmico estão relacionadas à capacidade de simular as cargas que são aplicadas 

no pavimento rodoviário a partir de cargas repetidas uniaxial de compressão sobre os 

corpos de prova (NG, 2013). 

 

Devido a utilização dos compactadores giratórios para confecção das misturas 

asfálticas, os corpos de prova de aproximadamente 6,3 cm de diâmetro preparados pela 

metodologia Marshall vem sendo substituídos por corpos de prova com 15 cm de altura 

e 10 cm de diâmetro, sendo o ensaio denominado como Flow Number (FN) ou número 

de fluência e especificado conforme a norma AASTHO TP079-13-UL. A temperatura 

da amostra durante o ensaio é de 60°C e em cada ciclo do ensaio aplica-se uma tensão 

de 204 kPa. O FN é definido como o número de ciclos em que a taxa de deformação é 

mínima ou que leva o CP à ruptura, conforme indicado na Figura 2.6.  Durante o ensaio, 

a taxa de deformação plástica será mínima quando o CP entra na zona terciária, 

caracterizada por crescimento acelerado das deformações. A ruptura é caracterizada 

visivelmente pelo ―embarrigamento‖ da amostra (Medina e Motta, 2015).   

 

 
Figura 2.6 – Gráfico com a taxa de deformação e deformações plásticas durante o 

ensaio de creep dinâmico, com a indicação do FN (Borges, 2014) 
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2.1.4 Fadiga de misturas asfálticas     

 

Não é necessário atingir a tensão de ruptura para provocar danos ou a falha estrutural 

das camadas asfálticas submetidas a carregamento estático. A aplicação de cargas 

cíclicas, a níveis de tensões muito mais baixas em relação a tensão de ruptura, podem 

levar a ocorrência de trincas e rupturas em revestimentos asfálticos. 

 

A passagem das rodas dos veículos solicita a flexão a camada de concreto asfáltico do 

revestimento. Normalmente o desenvolvimento das trincas ocorre inicialmente na face 

inferior do revestimento, propagando-se até a superfície. Em revestimentos asfálticos 

com espessura igual ou superior a 20 cm, as trincas podem iniciar na superfície devido à 

curvatura convexa próximo a roda (Medina e Motta, 2015). 

 

Fadiga pode ser definido como um processo de mudança estrutural permanente, 

localizada e progressiva, que ocorre no material submetido a condições de carregamento 

cíclico que originam tensões e deformações repetidas em algum ponto, resultando em 

trincas ou fratura completa após um número específico de ciclos, sendo estas tensões 

com valores inferiores a resistência à tração do material (Preussler, 1983). O processo 

de fadiga em concretos asfálticos submetidos a carregamento cíclico pode ser dividido 

em três estágios, conforme apresentado na Figura 2.7.  

 

 
Figura 2.7 – Estágios existentes num processo de fadiga (Bernucci et al., 2008) 
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A região I corresponde a ocorrência das primeiras mudanças microestruturais, formação 

de microfissuras e das zonas de danos irreversíveis. A região II caracteriza-se pela 

formação das macrofissuras originadas da coalescência das microfissuras. E, na região 

III, ocorre o crescimento das macrofissuras conduzindo rapidamente ao colapso total 

(Bernucci et al., 2008). 

 

O estudo do comportamento à fadiga das misturas betuminosas é de fundamental 

importância na análise estrutural dos pavimentos flexíveis. Vários fatores contribuem 

para influenciar a vida de fadiga dos concretos asfálticos, tais como: tipo de ligante; 

temperatura da mistura; teor de ligante; granulometria do agregado; tipo de agregado; 

intensidade de carregamento; frequência de carregamento; módulo de resiliência e 

fatores ambientais.  

 

A vida de fadiga das misturas asfálticas pode ser definida em vida de fratura (Nf) que é 

o número total de aplicações de uma carga necessária a fratura completa da amostra, ou 

definida como vida de serviço (Ns), sendo o número total de aplicações desta mesma 

carga que reduzam o desempenho ou a rigidez inicial da amostra a um nível 

preestabelecido.  

 

Várias metodologias foram desenvolvidas para estimar a vida de fadiga das misturas 

asfálticas utilizadas em pavimentos rodoviários. Podemos classificar os ensaios 

laboratoriais quanto as condições e ao tipo de carregamento aplicado. Os ensaios 

dinâmicos reproduzem melhor as condições de carregamento impostas pelas rodas dos 

veículos, sendo os mais utilizados pelo meio científico da pavimentação no Brasil e no 

exterior. Os centros de pesquisa realizam ensaios de fadiga sob condições de solicitação 

simples, mesmo que na prática corrente as camadas estruturais do pavimento rodoviário 

estejam submetidas as solicitações complexas (Pinto, 1991; Loureiro et al., 2004). 

 

O ensaio de compressão diametral é bastante utilizado devido a sua simplicidade de 

execução, além de poder utilizar amostras elaboradas pela metodologia Marshall ou 

extraídas em campo por sondas rotativas. Em relação ao carregamento cíclico, as cargas 
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solicitantes verticais podem ser aplicadas na forma de tensão controlada ou sob o 

regime de deformação controlada (Preussler, 1983; Pinto, 1991). 

 

No ensaio à tensão controlada (TC), a carga permanece com um valor fixo e a 

deformação de tração aumenta progressivamente até a ruptura completa do corpo de 

prova. Este tipo de ensaio reflete melhor a caracterização de materiais de revestimentos 

asfálticos ou com elevada rigidez em relação as camadas subjacentes, devido ao 

controle da magnitude das deformações e predominância de absorção das tensões pelo 

revestimento (Preussler, 1983; Pinto, 1991). Adedimila e Kennedy (1976) realizaram 

um estudo detalhado sobre o ensaio de fadiga por compressão diametral e concluíram 

que este tipo de ensaio é satisfatório na determinação das características das misturas 

asfálticas. 

 

A solicitação a deformação controlada (DC) corresponde melhor a pavimentos de 

revestimento delgado e fraco em relação ao seu suporte, uma vez que neste tipo de 

estrutura há maior contribuição das subcamadas na absorção das tensões solicitantes e 

consequente controle das deformações. Em revestimentos com espessuras inferiores a 5 

cm, não acontece um decréscimo suficiente na rigidez, de modo a causar uma variação 

no nível de deformação durante o carregamento (Huang, 1993; Bernucci et al., 2008). 

 

Em condições reais de campo, nem a deformação controlada e nem a tensão controlada 

ocorre ao longo de toda a vida útil do pavimento rodoviário. Predominando uma 

quantidade expressiva de variações no modo de carregamento em relação aos dois 

limites definidos pelos ensaios de fadiga. Tal fato se deve às alterações das propriedades 

de resistência e rigidez das misturas asfálticas, ocasionando variações no 

comportamento das tensões e deformações no interior da camada asfáltica. 

 

Nesse contexto, Monismith e Deacon (1969) conceituaram o fator de modo (mode 

factor) de forma a avaliar esta variação, definido pela Equação 2.2, que é um parâmetro 

utilizado para quantificar e diferenciar os tipos de carregamento.  
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BA

BA
FM




                                                       (2.2) 

 

onde: 

FM - fator de modo; 

A - variação percentual da tensão horizontal inicial de tração (σ0) correspondente a uma 

determinada redução da rigidez da mistura asfáltica; 

B - variação percentual da deformação horizontal inicial de tração (ε0) correspondente a 

uma determinada redução da rigidez da mistura asfáltica.  

 

No ensaio a tensão controlada, A = 0, portanto FM = -1. No de deformação controlada, 

B = 0, donde FM = +1. No modo intermediário o fator de modo assume valores entre -1 

e +1. Na Figura 2.8 estão apresentados esquematicamente os gráficos de variação das 

tensões e deformações dos ensaios TC, DC e intermediário.  

 

 
Figura 2.8 – Representação esquemática dos tipos de carregamento (Preussler, 1983) 
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A Tabela 2.3 apresenta a relação entre os parâmetros da mistura asfáltica e o 

comportamento à fadiga tanto no ensaio a tensão controlada (TC) quanto no ensaio à 

deformação controlada (DC). 

 

 

Tabela 2.3 – Fatores que afetam a rigidez e o comportamento à fadiga de concretos asfálticos 

(Preussler, 1983) 

a 
existência de um teor ótimo para vida de fadiga máxima 

b 
poucos estudos 

 

No início da década de 1960, foram descritas as formas básicas de representação da vida 

de fadiga em relação à deformação ou das diferenças de tensões geradas no centro do 

corpo de prova, descritas conforme as Equações 2.3 e 2.4. Estes modelos são 

tradicionalmente os mais utilizados no país. 
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onde: 

N - vida de fadiga expressa em número de solicitações de carga; 

k1, k2, n1, n2 - constantes determinadas experimentalmente por meio de regressão linear; 

Fator 
Variação do 

fator 

Efeito de Variação do fator 

Na rigidez 
Na vida de 

fadiga em TC 

Na vida de 

fadiga em DC 

Penetração do asfalto decresce aumenta aumenta Decresce 

Teor de asfalto aumenta aumenta
a
 aumenta

a
 aumenta

b
 

Tipo de agregado 

aumenta a 

rugosidade e 

angularidade 

aumenta aumenta Decresce 

Granulometria do 

agregado 
aberta a densa aumenta aumenta decresce

b
 

Índice de vazios decresce aumenta aumenta aumenta
b
 

Temperatura decresce aumenta aumenta Decresce 
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Δσ - diferença entre a tensão horizontal de tração (σt) e a tensão vertical de compressão 

no centro da amostra (σc); 

εt - deformação específica horizontal de tração  

No Brasil, Ernesto Simões Preussler ensaiou misturas betuminosas com dois tipos de 

cimento asfáltico de petróleo, CAP 50/60 e CAP 85/100, procedentes das refinarias de 

Duque de Caxias, RJ, e Paulínea, SP, projetadas segundo a metodologia Marshall nas 

três faixas granulométricas A, B e C do DNER para concretos asfálticos utilizados 

como binder e camada de rolamento (capa). Os agregados utilizados são de origem 

gnáissica e o fíler utilizado é calcário. Na Tabela 2.4 têm-se as características das 

misturas asfálticas e os modelos de previsão de fadiga obtidos por ensaio a tensão 

controlada. 

 

Tabela 2.4 – Características de misturas asfálticas ensaiadas à fadiga por compressão diametral 

(Preussler, 1983). 

Tipo Faixa  CAP 
MR   

(MPa) 

Teor de 

CAP (%) 

Modelos de previsão de 

vida de fadiga (Nf) 

Binder A 50/60 3700 5,0 Nf = 3,7 x 10
9
 (1/Δσ)

2,89
 

Capa C 50/60 3900 5,7 Nf = 1,5 x 10
4
 (1/Δσ)

3,47
 

Capa C 85/100 2100 5,5 Nf = 8,0 x 10
9
 (1/Δσ)

3,40
 

Binder A 85/100 2300 4,7 Nf = 3,0 x 10
6
 (1/Δσ)

1,89
 

Capa B 85/100 2800 5,3 Nf = 2,8 x 10
9
 (1/Δσ)

2,87
 

Binder B 85/100 2300 4,6 Nf = 9,0 x 10
7
 (1/Δσ)

2,26
 

Capa B 50/60 3400 5,1 Nf = 2,7 x 10
11

 (1/Δσ)
3,68

 

Binder B 50/60 3600 4,5 Nf = 5,4 x 10
8
 (1/Δσ)

2,80
 

 

Monismith e Epps (1969) propuseram a Equação 2.5 para estimativa da vida de fadiga, 

como o intuito de considerar a influência da variação de temperatura, frequência de 

carregamento e tipo de mistura na rigidez dos concretos asfálticos. 
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onde: 

Nf - vida de fadiga expressa em número de solicitações de carga; 

k1, k2 e k3 - constantes determinadas experimentalmente por meio de regressão linear; 
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εt  - deformação específica de tração controlada medida no centro do corpo de prova.  

Sm - módulo de rigidez da mistura asfáltica 

 

O ASPHALT INSTITUTE (1982), depois de extensos estudos de campo e de 

laboratório, elaborou o manual MS-1 contendo as expressões que determinam o número 

de ciclos de carga que uma camada asfáltica suporta até trincar, conforme as Equações 

2.6 a 2.8. 
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Nf - vida de fadiga expressa em número de solicitações de carga; 

εt  - deformação máxima de tração atuante na camada asfáltica; 

18,4 - fator de calibração para 20% da área trincada;  

Vb - volume de asfalto (%) 

Va - teor de vazios (%) 

E* - módulo dinâmico da mistura asfáltica (PSI) 

 

No Brasil, o ensaio mais tradicional utilizado para a determinação da vida de fadiga de 

misturas asfálticas é o de compressão diametral à tensão controlada. Apesar de suas 

limitações, esse ensaio é bastante utilizado nos mais importantes centros de pesquisa de 

pavimentos rodoviários do país. São utilizados corpos de prova cilíndrico, onde é 

gerada uma tensão de tração uniforme na amostra, perpendicular à direção de aplicação 
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da carga e ao longo do plano vertical diametral, cujo valor normalmente varia de 10 a 

50% da tensão de ruptura estática.  

 

A principal vantagem do ensaio de compressão diametral a TC é a facilidade de 

execução e confecção dos corpos de prova, que podem ser moldados em laboratório ou 

extraídos de pista. O estado biaxial de tensões possibilita uma melhor representação das 

condições de campo e o trincamento tem início em uma região com estado uniforme de 

tensões (Colpo, 2014). 

 

É importante ressaltar que considerar a tensão solicitante no corpo de prova como 

constante é uma aproximação, uma vez que à medida que o carregamento é repetido, há 

dano progressivo na amostra, alterando o estado de tensões internas na amostra. Além 

disso, as equações que determinam as tensões geradas consideram o material como 

elástico, isotrópico e sem dano, o que não representa de forma legítima as misturas 

asfálticas, que são claramente materiais inelásticos (Bernucci et al., 2008). Neste caso a 

vida de fadiga é subestimada, pois há o desenvolvimento de deformações permanentes 

junto aos frisos de carregamento durante a execução do ensaio, comprometendo a 

avaliação do potencial de fissuração da mistura asfáltica (Colpo, 2014). 

 

A simulação da aplicação dos esforços aponta a preferência dos ensaios de flexão, 

principalmente Estados Unidos, Europa e Austrália. O ensaio de flexão em viga quatro 

pontos utiliza amostras em forma de vigotas ou paralelepípedos alongados. O ensaio é 

normatizado pelas normas AASHTO T-321, ASTM D7460 e pela norma europeia EN 

12697:24 (Colpo, 2014; Medina e Motta, 2015).  

                                                                       

A partir da análise de vários resultados obtidos em ensaios de flexão em viga de quatro 

pontos, os pesquisadores concluíram que os parâmetros volumétricos da mistura 

asfáltica influenciavam de forma significativa o comportamento à fadiga. 

Consequentemente, novos modelos de previsão da vida de fadiga foram propostos 

incluindo a relação betume-vazios (RBV) e também o fator de modo (FM) nas equações 

(Yu e Zou, 2013). 
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A calibração dos modelos adotados para estimativa do desempenho à fadiga dos 

pavimentos vem sendo realizada com base nos resultados derivados dos estudos 

desenvolvidos pelos Estados Unidos em pistas experimentais. De acordo com Yu e Zou 

(2013), a Equação 2.9 foi elaborada a partir da análise dos dados obtidos em 26 seções 

testes de cinco projetos diferentes. Estes projetos foram desenvolvidos pela University 

of California Pavement Research Center (UCPRC) a partir de seções testes utilizando o 

Heavy Vehicle Simulator (HVS); Bejing National Highway Test Center Accelerated 

Loading Facility (ALF), Wes Track, Departamento de Transportes do Estado de 

Minnesota por meio do programa de pesquisas Minnesota Road Research Project 

(MnROAD) e pelo National Center for Asphalt Technology (NCAT).  
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           (2.9) 

 

onde: 

Nf - vida de fadiga expressa em número de solicitações de carga; 

εt  - deformação específica máxima de tração atuante na camada asfáltica; 

S0 -  módulo de rigidez por flexão 

RBV- relação betume vazios (%) 

 

Existem outras metodologias para a determinação da vida de fadiga das misturas 

asfálticas, tais como o ensaio de fadiga realizado por flexão em amostras trapezoidais e 

os ensaios uniaxiais de tração/compressão em corpos de prova cilíndricos. 

 

2.1.5 Módulo de resiliência de misturas betuminosas 

 

Através do estudo sistematizado da deformabilidade dos pavimentos na década de 1950, 

estabeleceram-se as máximas deflexões admissíveis para que o pavimento tivesse uma 

vida de fadiga satisfatória. Essas deformações, denominadas de deflexões, podem ser 

definidas como deslocamentos verticais transientes provocados pela passagem do 

tráfego (Medina e Motta, 2015).  
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Optou-se em usar esse termo em vez de deformação elástica sob o argumento de que as 

deformações nos pavimentos são muito maiores que nos sólidos elásticos normalmente 

utilizados na engenharia, como concreto e o aço. O termo resiliência significa energia 

armazenada num corpo deformado elasticamente, a qual é devolvida quando cessam as 

tensões causadoras das deformações (Medina e Motta, 2015).  

 

O desenvolvimento dos métodos mecanísticos compatibilizaram a solicitação do tráfego  

com dados de resistência dos materiais utilizados na estrutura do pavimento, tornando o 

parâmetro de rigidez essencial para o dimensionamento de pavimentos (Franco, 2007).   

 

No início da década de 40, o professor Fernando Luiz Lobo B. Carneiro desenvolveu no 

Instituto Nacional de Tecnologia uma metodologia para a determinação da resistência a 

tração de corpos cilíndricos de concreto de cimento sob carregamento estático. O ensaio 

brasileiro de compressão diametral para determinação indireta da resistência à tração, 

ficou conhecido em vários centros de pesquisa no mundo como ―ensaio brasileiro‖.  

Posteriormente este ensaio foi adaptado para misturas betuminosas sob carregamentos 

cíclicos e usado internacionalmente para determinação do módulo de elasticidade 

dinâmico.  

 

Várias metodologias foram desenvolvidas para a determinação em laboratório do 

módulo de resiliência de misturas asfálticas. Atualmente, o ensaio mais popular para a 

determinação do módulo de resiliência é o de tração indireta por compressão diametral, 

devido a sua simplicidade técnica e por utilizar corpos de prova cilíndricos.  

 

Podemos destacar a norma americana ASTM D 7369 (2009), a europeia EM 12967-26 

(2004) e a BSI DD 213 (1993) da Inglaterra. No Brasil o ensaio é padronizado pelas 

normas ABNT NBR 16018 (2011) e a DNIT ME 135 (2010), que substitui a norma 

DNER ME 133 (1994). Nesta pesquisa utilizou-se os procedimentos recomendados pela 

SiCAEP (2009), utilizando um equipamento pneumático.  
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Na Tabela 2.5 são apresentadas as principais características e procedimentos dos ensaios 

mais utilizados nas universidades e nos centros de pesquisa do país para determinação 

do módulo de resiliência de misturas asfálticas. 

 

Tabela 2.5 – Principais recomendações das metodologias  

Procedimento/Parâmetro 
ABNT NBR 16018                        

(2011) 

DNIT ME 135                              

(2010) 

SIGEO                                         

(SICAEP-2009)   

Tipo de carregamento Hidráulico/ Pneumático Pneumático Pneumático 

Frequência (Hz) 1 1 1 

Ciclos de  

pré-condicionamento 
50 Não especifica 

Incrementos de carga 

até a obtenção de um 

registro mensurável pelo 

LVDT 

Ciclos de condicionamento 15 Não especifica 60 

Ciclos para o cálculo do MR 
15 (divididos em 3 

grupos de 5 ciclos cada) 
Não especifica 

15 (divididos em 3 

grupos de 5 ciclos cada) 

Temperatura de ensaio (°C) 25 25 25 

Período de estabilização da 

temperatura 
4 h (mínimo) Não especifica 2 h (mínimo) 

Coeficiente de Poisson 
Determinado / 

Assumido (ν = 0,30) 
Assumido (ν = 0,30) Assumido (ν = 0,30) 

Cálculo do MR Total Sim Não Não 

Cálculo do MR Instantâneo Sim Sim Sim 

 

O módulo de resiliência (MR) de misturas asfálticas é a relação entre a tensão de tração 

aplicada repetidamente no plano diametral vertical (σt) de uma amostra cilíndrica de 

mistura asfáltica e a deformação específica recuperável (εt) no diâmetro horizontal 

correspondente à tensão aplicada, em uma temperatura pré-determinada. Para o cálculo 

da deformação elástica, aplica-se o procedimento da interseção das tangentes, conforme 

descrito por Bernucci et al. (2008). A equação 2.10 é utilizada para determinação do 

MR em corpos de prova cilíndricos com 10,16 cm de diâmetro: 

 
 

                                         )2692,09976,0( 


 
H

F
MR                                (2.10) 

Onde: 

MR - Módulo de Resiliência (MPa) 

F - carga vertical repetida no plano diametral do corpo de prova (N); 
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H - altura do corpo de prova (mm); 

Δ - deformação elástica do corpo de prova na direção perpendicular à aplicação da carga (mm); 

µ - coeficiente de Poisson. 

 

As deformações diametrais e horizontais podem ser medidas com o uso de transdutores 

eletrônicos tipo LVDT. A carga é aplicada por meio de um friso curvo metálico de 1,27 

cm. A Figura 2.9 apresenta um esquema típico dos pulsos de carregamento e carga 

obtidos durante um ensaio para determinar o MR. 

 

 
Figura 2.9 – Representação típica dos pulsos de carga e deslocamento obtidos em um ensaio de 

compressão diametral sob carregamento cíclico em misturas asfálticas (Bernucci et al., 2008) 

 

Barksdale et al. (1997) sugeriram algumas modificações nos procedimentos de 

laboratório referentes ao ensaio de módulo de resiliência, avaliando possíveis alterações 

nas propriedades resilientes de concreto asfálticos por meio de variação nos 

procedimentos de calibração e alterações das condições de ensaio. Assim, um novo 

protocolo foi gerado descrevendo procedimentos para determinação do Módulo de 

Resiliência, usando técnicas de ensaio de tração indireta sob carga repetida, tais como: 

 

 O ensaio deve ser realizado com aplicação de carregamento cíclico compressivo, 

com o pulso de carga no formato haversine; 

 O coeficiente de Poisson (µ) poderá ser calculado por meio da expressão 2.11, com 

base nos deslocamentos vertical e horizontal do corpo de prova; 
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7801,03074,0

2339,00695,1





                                                 (2.11) 

 

onde:

v, h - deslocamentos verticais e horizontais recuperáveis, respectivamente, 

medidos em uma faixa correspondente a três quartos do diâmetro do corpo de 

prova. 

 

 Serão calculados o Módulo de Resiliência instantâneo, que utiliza a deformação 

horizontal recuperável instantânea durante a fase de descarregamento no cálculo, e 

o Módulo de Resiliência total, que é calculado utilizando a deformação horizontal 

recuperável instantânea e a deformação dependente do tempo durante a fase de 

descarregamento; 

 Para cada corpo de prova serão realizados ensaios nas temperaturas de 5 °C, 25°C e 

a 40°C ± 1°C.  

 

Pontes et al. (2014)  avaliaram a influência da utilização de diferentes metodologias de 

ensaio utilizadas no Brasil para obtenção em laboratório do módulo de resiliência em 

misturas asfálticas do tipo concreto asfáltico (CA). As misturas possuíam curvas 

granulométricas na Faixa C do DNIT (DNIT ES 031, 2006) e foram elaboradas com 

CAP 50/70. As amostras passaram pelo procedimento de envelhecimento de curto prazo 

em estufa antes da compactação. Na Tabela 2.6 encontra-se o resumo dos valores de 

MR encontrados para as três misturas avaliadas utilizando-se as metodologias 

especificadas. Concluiu-se que para as misturas do tipo CA avaliadas nesse estudo não 

houve influência significativa da metodologia de ensaio nos resultados obtidos, sendo que a 

temperatura foi o parâmetro que levou a uma maior variação nos resultados. 
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Tabela 2.6 - Resumo dos resultados de MR (MPa) obtidos em prensa pneumática para 

metodologias distintas (Pontes et al., 2014) . 

Mistura 

Normas 
Média              

(Mpa) 

Desvio 

Padrão 

CV 

(%) 
SIGEO NBR 16018  DNER ME 133  

(SICAEP,2004) (2011) (1994) 

1 4105 4148 3901 4052 174 4 

2 3804 4073 3691 3856 270 7 

3 5255 5171 4912 5112 183 4 

 

Marques (2004) apresentou modelos de previsão do módulo de resiliência (MR) de 

misturas asfálticas brasileiras tipo concreto asfáltico. A forma geral do modelo de 

previsão do MR foi estimada com base na equação 2.12, sendo que os parâmetros 

volumétricos não tiveram influência na determinação do MR das misturas estudadas.  

Os fatores mais significativos na determinação do MR são os seguintes por ordem de 

influência: temperatura, viscosidade, teor de ligante e tipo de compactação.  

 

                                               .XMR                                                 (2.12) 

 

onde: 

X - matriz das variáveis explicativas; 

 - matriz dos coeficientes do modelo 

 - erro aleatório com média zero e variância σ². 

 

As misturas utilizadas na campanha experimental de ensaios também passaram pelo 

procedimento de envelhecimento de curto prazo antes da compactação, que consiste em 

na temperatura de compactação. Os modelos de previsão das misturas avaliadas por 

Marques (2004) foram classificados em dois tipos: 

 

 Modelo completo: que considera todos os fatores (temperatura, viscosidade, teor de 

ligante, tipo de compactação) com todas as interações entre eles; 

 Modelo simplificado: que considera todos os fatores e somente as interações de 2ª 

ordem. 
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A Tabela 2.7 apresenta o valor estimado do MR pelo modelo simplificado para misturas 

asfálticas dosadas com CAP 50/70 e constituídas com granulometria especificada na 

faixa C do DNIT. Ressalta-se que os modelos propostos só produzem resultados se os 

fatores forem correspondentes aos níveis utilizados por Marques (2004).  

 
Tabela 2.7 – Aplicação do modelo simplificado para previsão do MR para concretos asfálticos 

especificados na faixa C do DNIT (adaptado de Marques, 2004). 

Metodologia 

de Dosagem 

Teor de 

Ligante (%) 

Temp.  

(°C) 

MR (MPa)                 

previsto 

Valores de MR para 95% de confiabilidade 

Mínimo Máximo 

Marshall                            

(75 golpes) 

4,5 

10 9656 8930 10381 

25 6265 5540 6991 

35 3589 2863 4314 

5,0 

10 10024 9298 10749 

25 5942 5217 6668 

35 3480 2755 4206 

5,5 

10 9365 8639 10090 

25 4893 4167 5619 

35 2922 2197 3648 

Superpave                           

(75 giros) 

4,5 

10 10744 10019 11470 

25 6039 5314 6765 

35 3118 2392 3843 

5,0 

10 11199 10474 11924 

25 5803 5078 6529 

35 3096 2371 3822 

5,5 

10 11556 10830 12281 

25 5770 5044 6495 

35 3554 2828 4280 

Superpave                            

(100 giros) 

4,5 

10 11081 10355 11806 

25 6331 5406 6857 

35 3818 3093 4544 

5,0 

10 11177 10452 11903 

25 5537 4811 6263 

35 3438 2713 4164 

5,5 

10 10122 9396 10847 

25 4092 3366 4817 

35 2484 1759 3210 

 

De acordo com Pontes et al. (2014), a análise dos resultados de MR não permite uma 

modelagem apropriada dos fenômenos comumente associados aos pavimentos, por não 

considerar o comportamento viscoelástico do mesmo. Porém, este ainda é o parâmetro 
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de rigidez mais difundido no Brasil, devido tanto à cultura de utilização desse parâmetro 

quanto ao alto valor de aquisição de equipamentos para obtenção do módulo dinâmico. 

Para a realidade brasileira, o ensaio de MR é, numa análise comparativa, avançado 

quando se considera a caracterização mecânica dos materiais exigida pelo método de 

dimensionamento em vigor no país, que ainda baseia-se em resultados do ensaio de 

CBR (California Bearing Ratio ou Índice de Suporte Califórnia), bem como no uso do 

número N.  

 

2.2 REJEITOS DE MINÉRIO DE FERRO     

 

A norma NBR 13028 define rejeito como fração mineral gerada no processo de 

tratamento de minérios, com baixo ou nenhum valor econômico, que contém maior 

proporção de ganga ou minerais de valor secundário em relação aos demais produtos 

obtidos numa dada operação de beneficiamento.  

 

Dependendo da fase do beneficiamento do minério, são gerados diferentes tipos de 

resíduos. Na etapa de lavra ocorre a produção do estéril, que é um resíduo sólido 

composto de solo ou rocha proveniente de extração do minério da jazida e sem nenhum 

valor econômico.  Durante as atividades de concentração, na qual ocorre a separação 

seletiva dos minerais, podem ser gerados dois tipos de resíduos de mineração 

denominados rejeito granular e rejeito fino, também conhecidos como rejeitos de 

minério de ferro ou rejeitos de beneficiamento. A Tabela 2.8 apresenta os tipos de 

rejeito de minério de ferro resultante dos produtos do beneficiamento. 

 

Pelo processo de beneficiamento é obtido o minério de ferro concentrado, eliminando as 

impurezas, como a sílica, contida em grande quantidade nos rejeitos. O rejeito granular 

é constituído principalmente de material arenoso de baixa plasticidade, baixa 

compressibilidade e alta permeabilidade. Enquanto os rejeitos finos possuem partículas 

de granulometria de siltes e argilas, caracterizados pela alta plasticidade e 

compressibilidade.  
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Tabela 2.8 – Produtos originados do beneficiamento do minério de ferro do Quadrilátero 

Ferrífero e seus respectivos rejeitos (Guimarães, 2011) 

Fração                                  

(mm) 

Método de 

Concentração 
Produto Rejeito 

Destinação do 

Rejeito 

31,5 a 6,3 - Granulado - - 

6,3 a 1,0 Jigagem 

sinter feed 

rejeito de jigagem 

pilhas de rejeitos 

ou moagem e 

incorporação ao 

circuito 

1 a 0,15 

concentração 

magnética ou 

espirais 

produto não 

magnético ou 

rejeito de espirais 

pilhas de rejeitos 

ou barragens 

menor que  

0,15 mm 

concentração 

magnética e/ou 

flotação 

pellet feed 

produto não 

magnético e/ou 

rejeito de flotação 

Barragens 

menor que 

0,010 mm 
- - Lamas Barragens 

 

Habitualmente as empresas mineradoras geram os rejeitos denominados sólidos (pasta 

ou granel) que são transportados por meio de correias transportadoras ou caminhões 

basculantes e os rejeitos na forma líquida (polpas), que são transportadas por gravidade 

ou tubulações até as áreas de descarte. 

 

As lamas são constituídas de partículas de ultrafinos e colóides. Entretanto, em uma 

operação usual nas usinas, denomina-se lamas toda a massa de partículas constituinte do 

rejeito do circuito de deslamagem. No Brasil, os rejeitos de beneficiamento são 

normalmente dispostos em forma de polpa, todavia, em outros países, existe a tendência 

para o adensamento dos rejeitos (Guimarães, 2011)..  

 

A disposição de rejeitos na forma de polpa de alta densidade, pastas minerais ou tortas 

apresenta vantagens consideráveis, como utilização de menor área possível para 

disposição e melhores condições geotécnicas para as estruturas de disposição. Uma torta 

é constituída principalmente de partículas sólidas, sem a presença de água livre, sendo 

um produto decorrente da operação de filtragem da polpa. A pasta mineral representa 

um estágio intermediário entre uma polpa de alta densidade e as tortas, definida como 
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um material homogêneo, no qual não ocorre segregação granulométrica das partículas 

(Guimarães, 2011).  

 

A Figura 2.10 apresenta as faixas granulométricas dos rejeitos de minério de ferro 

caracterizados por Guimarães (2011). Em cada uma das usinas selecionadas foram 

coletadas amostras em todos os pontos do circuito de saídas de rejeitos. As amostras 

foram recolhidas em forma de polpa, desaguadas e enviadas para caracterização em 

laboratório. As amostras para os estudos são procedentes de sete usinas relevantes de 

minério de ferro da empresa VALE, em Minas Gerais, que estão localizadas nos 

municípios de Mariana, Itabira, São Gonçalo do Rio Abaixo, Itabirito e Nova Lima. A 

maior geração de rejeitos no total das usinas amostradas é proveniente das etapas de 

flotação e deslamagem (aproximadamente 34% cada), seguida pela etapa de 

concentração magnética (20,6%). 

 

Figura 2.10 – Faixa granulométrica dos principais rejeitos das usinas de ferro do Quadrilátero 

Ferrífero (modificado de Guimarães, 2011) 

 

Em 1968, Robinsky introduziu o conceito de disposição de rejeitos espessados, que 

consiste no aumento da concentração de sólidos em peso, por meio do desaguamento da 

polpa e consequente aumento do teor de sólidos. A separação da fração sólida do 

líquido é obtida utilizando-se espessadores no processo, que promovem a sedimentação 

das partículas por gravidade. O desaguamento é, portanto, um processo mecânico 

(Robinsky, 2002).  
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A disposição do rejeito pode ser feita em superfície, em ambientes subterrâneos ou 

subaquáticos. A disposição em superfície é a mais aplicada, onde o material pode ser 

disposto em barragens ou diques; pilhas controladas de rejeito ou em cavas a céu aberto 

localizadas em jazidas já exploradas ou em minas abandonadas. A disposição 

subterrânea consiste em lançar o rejeito em galerias abertas durante o processo de 

extração do minério, mas devido ao seu elevado potencial poluidor em ecossistemas 

aquáticos, o descarte subaquático é raramente utilizado. 

 

A destinação tradicional dos rejeitos gerados na forma de pasta ou lama tem sido o 

lançamento em barragens de disposição de rejeitos. No Brasil é muito comum a 

construção de barragens pelo método de montante, onde é construído um dique de 

partida com material de empréstimo, seguidos pela execução de sucessivos diques 

(alteamento) com utilização de material de empréstimo, com estéreis, por deposição 

hidráulica de rejeitos ou por ciclonagem dos rejeitos. Quando instalado próximo à 

barragem, o hidrociclone utiliza-se da força centrífuga para promover a separação 

granulométrica dos materiais constituintes da polpa de rejeito injetada no equipamento. 

As partículas menos densas e mais finas que saem pela parte superior do equipamento 

misturados com bastante água (overflow) são lançadas em forma de lama diretamente no 

reservatório, enquanto que o material mais granular e mais pesado, conhecido como 

―underflow‖, deixa o ciclone pela parte inferior podendo ser utilizado como material de 

construção da estrutura do paramento. O rejeito granular é utilizado como material de 

construção do barramento, enquanto que a lama será depositada diretamente no reservatório 

(Vick, 1983; Campanha, 2011).  

 

Durante a execução de barragens pelo método de montante, o rejeito, por razões 

técnicas e construtivas, é lançado por sobre a crista da barragem de modo que haja 

segregações granulométricas, ficando a fração grossa depositada próxima ao maciço, 

formando uma praia que servirá como fundação para o próximo alteamento do 

barramento, enquanto as frações mais finas (lamas) são direcionadas ao lago de 

decantação, que deve ser posicionado na extremidade oposta, conforme mostrado na 

Figura 2.11. A descarga do rejeito pode ser feita com a utilização dos ciclones ou com 
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uma sequência de tubulações menores perpendiculares à tubulação principal, 

denominados ―spigots‖ (Neto, 2010). 

 

 
Figura 2.11 – Estrutura típica de uma barragem de rejeito pelo método de montante (modificado 

de Neto, 2010) 

 

Ao iniciar o processo de deposição hidráulica é esperada uma zona com maior 

concentração de rejeito constituído por partículas mais grossas e mais pesadas nas áreas 

próximas do ponto de descarga e uma zona formada por deposição de materiais mais 

finos e com menor densidade situada distante do ponto de lançamento. No caso de 

lançamento com canhões, algumas variáveis como vazão e concentração da mistura 

lançada conduzem para uma grande variação nas propriedades do material depositado. 

Esse tipo de seleção é função do processo de segregação ocorrido na praia e conduz à 

formação de zonas com características geotécnicas distintas, principalmente no que se 

refere ao valor da densidade e granulometria do depósito formado (Vick, 1983; Santos e 

Ribeiro, 2007). 

 

Um dos atributos mais relevantes dos rejeitos do minério de ferro é o alto grau de 

heterogeneidade de suas propriedades, decorrentes de uma grande variedade de fatores, 

tais como: modificações na composição e granulometria do minério bruto, diferentes 

processos de beneficiamento, tipo de processos de descarga, mudanças de 

granulometria, densidade, ângulo de arestas e arredondamento dos grãos que compõe o 
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rejeito. A disposição dos resíduos gerados no processo de beneficiamento dessas minas 

tem sido normalmente realizada de forma aleatória e sem controle regular de operação.  

 

Luz et al. (2010) ressalta que os processos de lançamento dos rejeitos formam depósitos 

muito heterogêneos, cujas camadas variam em espessura e distribuição granulométrica. 

A variação na direção horizontal da distribuição granulométrica destes materiais é 

também bastante significativa, com partículas arenosas avançando sobre as praias 

argilosas e camadas de lamas depositadas sobre essas praias. 

 

Ao avaliarem o comportamento geotécnico do rejeito granular em função do teor de 

ferro presente nas amostras coletadas na Mina do Complexo de Água Limpa, Santos e 

Ribeiro (2007) constataram que devido ao fato do rejeito ser constituído, basicamente, 

de partículas de ferro e quartzo, uma pequena variação no teor de ferro pode causar 

modificações significativas no valor da massa específica dos grãos do rejeito. 

 

Segundo Fernandes (2005), ainda é bastante incipiente o conhecimento do rejeito de 

mineração como um material geotécnico definido, pois a rigor, a modelação dos 

problemas geotécnicos envolvendo este material é tipicamente estabelecida a partir de 

uma generalização dos princípios clássicos da mecânica dos solos. Contudo, rejeitos não 

se comportam necessariamente como solos e esta lacuna tecnológica representa uma 

profunda perda no domínio do conhecimento em projetos e construção de 

empreendimentos envolvendo resíduos de mineração. 

 

2.2.1 Aplicação do rejeito de minério de ferro em pavimentação rodoviária     

 

O aproveitamento do rejeito de minério de ferro na indústria da construção civil é 

amplamente utilizado como material de construção de diques e barragens de rejeito, 

principalmente no Brasil. 

 

Entretanto, pesquisas vêm sendo desenvolvidas para promover a utilização deste resíduo 

de mineração como agregado alternativo em camadas estruturais do pavimento 

rodoviário (base e sub-base), em blocos modulares pré-moldados em concreto, tijolos 
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ecológicos, produtos cerâmicos, argamassas de assentamento e revestimento, tintas e 

corantes, na estabilização de solos lateríticos, dentre outros.  (Colturato et al., 2003; 

Mantilla et al., 2013; Fontes et al., 2014; Yisa e Sani, 2014; Ugama et al., 2014; 

Kuranchie et al., 2015). 

 

Ainda é bastante incipiente os estudos e a aplicação de rejeito de minério de ferro em 

revestimentos asfálticos. O FHWA (2012) cita que o uso atual de rejeito de mineração 

de ferro como agregado em misturas asfálticas a quente não é uma prática comum, 

devido em grande parte à localização relativamente remota de muitas fontes destes 

resíduos, pois a disposição destes rejeitos é realizada próximo as usinas mineradoras de 

ferro. A aplicação de rejeitos de minério de ferro em pavimentos asfálticos, mesmo que 

restrita, foi feita pelos Estados Unidos, em alguns dos seus Estados, conforme exposto 

pela Tabela 2.9.  No caso da região do Quadrilátero Ferrífero, esta alternativa se torna 

bastante atrativa, devido à intensa concentração de mineradoras de pequeno e grande 

porte em torno das principais rodovias estaduais e ferederais da região.  

 

Tabela 2.9 – Resumo da aplicação de rejeito de minério de ferro em misturas asfálticas 

realizadas nos EUA (adaptado de FHWA, 2012) 

Estado Local de execução do pavimento 
Consumo estimado de 

rejeitos de minério  

Califórnia Estrada municipal perto de Eagle Mountain Não conhecido 

New Jersey Noroeste de New Jersey Não conhecido 

Wisconsin U.S. Rt. 141 - norte de Milwaukee Não conhecido 

Wyoming Parte do sudeste de Wyoming Quantidades limitadas 

 

Ravikumar et al. (2012) avaliou a resistência à compressão de blocos pré-fabricados em 

concreto para pavimentos intertravados, do tipo conhecido como ―ossinho‖, 

confeccionados com a utilização de rejeito de minério de ferro em variadas proporções 

para utilização em pavimentos rodoviários. O traço em massa utilizado foi de 1:1,3:2,7, 

sendo a relação água/cimento igual a 0,45. Os teores em massa de rejeito de minério de 

ferro usados nas misturas foram de 5, 10, 15, 20 e 25%. Os resultados demonstraram 

que as misturas contendo até 15% de rejeito de minério de ferro provocaram um 

aumento na resistência à compressão em relação a mistura contendo somente agregado 

convencional, conforme mostrado na Figura 2.12. A adição de 5 a 15% deste rejeito na 
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fabricação dos blocos intertravados apresentaram potencial de uso em pavimentos de 

categoria do tipo tráfego leve, em que a resistência a compressão mínima necessária 

exigida é de 30 MPa. 

 

 

Figura 2.12 – Resistência à compressão após 28 dias (RAVI KUMAR et al., 2012) 

  

Silva e Fernandes (2013) realizaram a caracterização do rejeito de minério de ferro 

proveniente da Mina de Gongo Soco, localizada no município de Barão de Cocais-MG, 

visando sua aplicação como fíler alternativo em concretos asfálticos usinados a quente. 

As misturas foram dosadas segundo a metodologia Marshall, sendo adotada a mesma 

granulometria, Faixa C do DNIT. As misturas foram condicionadas durante 2 horas 

dentro de uma estufa na temperatura de 139 °C antes de serem compactadas. Foi 

aplicado um esforço de 50 golpes por face do corpo-de-prova para a compactação dos 

mesmos por meio de um compactador Marshall automático. O Ligante utilizado foi o 

CAP 50/70.  

 

A caracterização mecânica das misturas asfálticas foi realizada por meio dos ensaios de 

resistência à tração estática por compressão diametral (RT) e determinação do módulo 

de resiliência (MR). A Tabela 2.10 apresenta a comparação dos resultados de MR e RT, 

realizados a 25 °C, obtidos para a mistura padrão M1 (contendo fíler mineral gnáissico) 

e a mistura M4 (rejeito de minério de ferro utilizado como fíler). Aos resultados 
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demonstraram que a mistura elaborada com rejeito de minério de ferro atendeu aos 

requisitos estabelecidos pelo DNIT (DNIT ES 031, 2006) para concretos asfálticos.  

 

Tabela 2.10 – Média dos resultados de caracterização das misturas asfálticas do tipo CAUQ 

(adaptado de Silva e Fernandes, 2013) 

Mistura     

(CAUQ) 

Tipo de            

Fíler 

Vv               

(%) 

RBV             

(%) 

Teor de 

projeto 

(%) 

MR    

(MPa) 

RT          

(MPa) 

M1  Pó de pedra 3,6 80,4 5,8 4478 1,36 

M4  
Rejeito de 

minério de ferro 
3,8 78,1 5,8 4530 1,29 

 

Kumar et al. (2014) substituiu parcialmente o agregado miúdo, utilizado na fabricação 

de concreto para pavimentos rígidos, pelo rejeito de minério de ferro procedente da 

barragem Lakya, localizada na Índia. Foram confeccionados seis diferentes tipos de 

misturas: NC (mistura de referência contendo apenas agregados convencionais), Mix1 

(10% de rejeito), Mix2 (20% de rejeito), Mix3 (30% de rejeito), Mix4 (40% de rejeito) e 

Mix5 (50% de rejeito de minério de ferro). A Figura 2.13 mostra a distribuição 

granulométrica do rejeito utilizado pelos autores.  

 

 
Figura 2.13 – Curva granulométrica do rejeito de minério de ferro proveniente da barragem 

Lakya (adaptado de Kumar et al., 2014) 

 

Os resultados demonstraram que todas as misturas compostas com rejeito de minério de 

ferro apresentaram resistência à compressão aos 28 dias superior a mistura de referência 
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(NC), conforme apresentado na Tabela 2.11. Entretanto, os autores recomendam a 

utilização de superplastificantes quando da utilização do rejeito como agregado miúdo, 

pois o aumento do teor de rejeito de minério de ferro na composição do concreto 

provocou uma diminuição no valor do slump das misturas.  

 

Tabela 2.11 – Resistência a compressão em MPa (adaptado de Kumar et al., 2014) 

Mistura 
Idade dos corpos de prova 

3 dias 7dias 28 dias 56 dias 

NC 23,83 27,17 38,58 41,05 

Mix1 23,03 32,92 49,28 50,22 

Mix2 21,65 34,15 50,27 53,13 

Mix3 24,27 35,02 51,59 55,13 

Mix4 26,08 32,48 55,1 56,59 

Mix5 25,94 38,91 53,76 54,1 

 

Costa (2009) estudou a aplicação do rejeito de sinter feed, proveniente da Mina de 

Jangada, pertencente a empresa ITAMINAS Comércio de Minérios S.A., como 

agregado na produção do concreto para a fabricação de bloquetes pré-moldados 

(modelo Paver 8) destinados à pavimentação. A caracterização mecânica dos bloquetes 

foi realizada por meio dos ensaios de resistência à compressão, determinação da 

absorção de água e desgaste por abrasão. Os resultados podem ser vistos na Tabela 2.12. 

As resistências características à compressão das amostras produzidas com o rejeito de 

sinter feed, em traços apenas com ajuste de mescla, apresentaram, aos 28 dias de idade, 

resistências muito próximas às obtidas na produção de referência da empresa IBEC, 

porém inferiores.  

 

A Norma Brasileira NBR 9781 (1987) estabelece como condições exigíveis para a 

aceitação de peças pré-moldadas de concreto, destinadas à pavimentação de vias, uma 

resistência característica mínima de 35 MPa para veículos comerciais de linha, porém, 

todas as amostras ensaiadas apesentaram resultados inferiores, inclusive a amostra de 

referência fabricada pela empresa IBEC. Os desgastes a abrasão dos traços produzidos 

com o rejeito de sinter feed apresentaram, aos 28 dias de idade, índices de perda de 

massa menores que o apresentado pela amostra de referência. 
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Tabela 2.12 – Resumo dos resultados de caracterização dos bloquetes PAVER 8 estudados 

(adaptado de Costa, 2009) 

Misturas 

Ensaio de 

abrasão (%) 

Absorção de 

água (%) 

Resistência 

característica à 

compressão aos 

28 dias (MPa) 

NBR 12042 NBR 12118 NBR 9781 

Mistura de referência (IBEC) 6,45 6,86 34,92 

Traço 1 (75% de rejeito + 25% de 

areia) 
1,98 6.46 34,02 

Traço 2 (50% de rejeito + 50% de 

areia) 
1,26 7,12 32,60 

Traço 3 (50% de rejeito + 25% de 

areia + 25% de pó de pedra) 
2,42 5,90 31,06 

 

Nos anos de 1969 e 2001 em São Sebastião das Águas Claras - MG, o rompimento de 

uma barragem de contenção de rejeitos de minério, provocou a morte de operários e um 

grave impacto ambiental, que afetou toda a bacia do município, comprometida com a 

imensa deposição deste rejeito de minério no leito de seus córregos e riachos. O 

acidente assoreou o Córrego Alegria, um dos principais cursos d’água da região.  

 

Foi então que o jornalista e ambientalista Flávio Passos idealizou um projeto que utiliza 

rejeitos de minério de ferro para confecção de pavimento ecológico (Figura 2.14), 

chamado Pavieco, que tem como objetivo contribuir com as atividades de atividades de 

desassoreamento e recuperação ambiental do leito do Córrego da Alegria. Montou-se 

uma estrutura operacional através da qual esse rejeito de minério começou a ser retirado 

dos leitos dos córregos afetados. Contendo impurezas e contaminações diversas, 

recebeu beneficiamento (peneiramento) no local da planta de produção instalada e, a 

partir daí, constituiu-se no agregado miúdo, que substitui à areia, e quando misturados 

ao cimento, resultam em blocos a serem utilizados no calçamento de ruas. O Pavieco é 

fabricado pela empresa INTERPAVI (Costa, 2009; Alvarenga e Piuzana, 2011).  
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Figura 2.14 - Trecho do bairro Jardim Canadá em Nova Lima pavimentado com bloquetes 

Pavieco (modificado de Costa, 2009) 

 

Em 2012 a empresa Minerita-Minérios Itaúnas Ltda, localizada em Itatiaiuçu/MG, 

lançou no mercado blocos para pavimentação compostos com rejeito de minério de 

ferro. As especificações obtidas para o produto visam sua aplicação na execução de 

pisos indicados para suportar trânsito leve, médio e pesado (cujas peças foram 

desenhadas em dois formatos, ambos com encaixe para permitir o intertravamento dos 

elementos).  

 

Durante o beneficiamento do minério para a produção de granulado e sínter feed, é 

gerado uma lama de fino de rejeito com alto teor de sílica em sua composição. Visando 

o aproveitamento da sílica, a empresa adaptou seu processo para que este material fosse 

desagregado do rejeito e pudesse ser utilizado como insumo na fabricação de peças pré-

moldadas de concreto (Figura 2.15). Posteriormente, a Minerita criou a empresa 

Blocoita, que compra a areia industrial da mineração e a beneficia junto com os outros 

insumos necessários ao processo produtivo. Esta nova atividade permitiu recuperar até 

85000 t de areia/ano, correspondente à 13% de todo o rejeito lançado na barragem da 

mineradora (FEAM, 2013). 
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                           a                                                                          b 

Figura 2.15 – (a): Silo de armazenamento do rejeito de minério de ferro tratado utilizado na 

fabricação dos blocos; (b) Vista do galpão da BLOCOITA (FEAM, 2013) 

 
O Parque Ecológico do município de Igarapé, localizado no bairro Cidade Jardim, está 

na etapa final de obras, iniciada em maio de 2015, e contempla uma pista de caminha 

com 450 m de extensão construída com piso intertravado ecológico, fabricado com 

rejeito de mineração de ferro e doado pela empresa Minerita, conforme mostrado na 

Figura 2.16. A construção do parque está situada em uma área com mais de 17 mil m
2
, 

conhecida como Barroca pelos moradores da cidade, a área abriga diversas nascentes e 

uma floresta nativa, que foram totalmente preservadas. O parque contará também com 

amplo gramado, lago, academia e iluminação. 

  

 
Figura 2.16 – Detalhe da pista de caminhada do Parque Ecológico Igarapé. O piso intertravado 

foi fabricado utilizando rejeito de minério de ferro em sua composição (Igarapé, 2016). 
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Saraiva (2006) avaliou o comportamento mecânico de um pavimento rodoviário 

executado com rejeito de minério ferro na camada de base. O rejeito foi retirado 

diretamente da praia de rejeito da barragem de contenção dos resíduos de 

processamento industrial do minério de ferro da Mina da Conceição da VALE em 

Itabira-MG. O autor afirma que se trata de um material de textura arenosa, de baixa 

qualidade geotécnica. Sua metodologia envolveu a construção de um trecho 

experimental, para tráfego do tipo leve (N < 5 x 10
6
), com 300 m de extensão inseridos 

na rodovia de ligação entre Itabira e Senhora do Carmo, em Minas Gerais e divididos 

em seis seções testes. Foi utilizada uma mistura composta de rejeito de minério de ferro 

(rejeito fino), argila e jigue (resíduo granular proveniente do processo de jigagem) como 

material de base, combinando-se com geossintéticos de acordo com a seção. Para a 

composição da mistura de base, o traço que melhor atendeu às normas do DNIT, para 

tráfego leve, foi obtido para as seguintes proporções dos materiais em volume: 70% de 

jigue, 20% de argila e 10% de rejeito fino. A Tabela 2.13 apresenta os resultados de 

caracterização da mistura. Os resultados indicaram o enquadramento da mistura aos 

critérios em termos de resistência para a base. O ISC da mistura de pista adotada atende 

as normas para materiais de base e a granulometria se enquadrou nos parâmetros 

granulométricos das faixas E e F do DNIT. 

 

Tabela 2.13- Resultado dos ensaios de caracterização da mistura contendo rejeito de minério de 

ferro utilizada na camada de base (adaptado de Saraiva, 2006) 

Compactação Índices 

Proctor smáx wótima ISC Expansão LL LP IP 

Inter. 2,400 g/cm
3 

8,8% 73% 0,03% 15% 11,2% 3,8% 

 

Campanha (2011) avaliou o potencial de uso de rejeitos de mineração de ferro 

melhorados com cimento em camadas granulares do pavimento rodoviário. Os rejeitos 

analisados foram os da separação por flotação e concentração magnética, coletadas na 

usina de beneficiamento Alegria, localizada no município de Mariana-MG, Brasil. Para 

a caracterização das misturas, foram realizados ensaios de granulometria conjunta, LL e 

LP, massa específica dos solos, compactação, ISC (Índice de Suporte Califórnia), 

triaxial de cargas repetidas, dentre outros. Os resultados de ISC dos dois tipos de rejeito 

na energia intermediária, bem como os valores das suas expansões foram compatíveis 
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com as exigências para sub-base de pavimentos flexíveis. As análises por difratometria 

detectaram a presença de argilominerais não expansivos. Os rejeitos de mineração de 

ferro apresentaram potencial para uso em pavimentação, especialmente quando 

melhorados com cimento. 

 

Oliveira (2013) realizou uma campanha de ensaios para caracterização de misturas de 

rejeito de minério de ferro com adição de cimento, tipo CP-II-E-32, visando obter um 

material alternativo com propriedades geotécnicas adequadas ao emprego na 

pavimentação rodoviária e em obras de terra. As amostras foram coletadas na usina 

Alegria, pertencente à companhia Vale S.A. A mistura que apresentou melhor 

desempenho foi elaborada com 40% de rejeito de concentração magnética e 60% do 

rejeito do processo de flotação. A mistura apresentou composição granulométrica 

compatível para utilização como material de sub-base conforme especificações do 

DNIT. Entretanto, a mistura apresentou aspecto negativo referente ao comportamento 

hidromecânico devido ao coeficiente de uniformidade com valores entre 5 e 6, o que 

denota uma granulometria uniforme. Para aplicação como base de pavimentos, a 

mistura deve ser avaliada com 8,5% de cimento, para atender à resistência mecânica 

média de 2,1 MPa, requerida para misturas de solo-cimento. 

 

Bastos (2013) avaliou a aplicabilidade de rejeito de minério de ferro do Quadrilátero 

Ferrífero, estabilizado granulométrica e quimicamente, como material de infraestrutura 

rodoviária. Para a 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 variando de 1% a 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 foi composto pelos ensaios de compactação, ISC, expansão, 

resistência à compressão, absorção e durabilidade. Os resultados obtidos mostraram que 

o rejeito de minério de ferro apresenta potencial de utilização em obras de 

pavimentação.  

 

 



 

52 

3. CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os materiais selecionados nesta pesquisa, as 

metodologias adotadas e os resultados de caracterização dos agregados. Todos os 

ensaios foram realizados no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da UFOP, no 

Laboratório de Mecânica dos Solos e no Laboratório de Geotecnia de Pavimentos do 

NUGEO (Núcleo de Geotecnia). Também foram realizados ensaios na Refinaria Gabriel 

Passos (REGAP), para caracterização do ligante asfáltico utilizado na confecção das 

misturas asfálticas. 

 

3.1 AGREGADOS    

 

Os agregados e os materiais de enchimento utilizados nesta pesquisa foram 

caracterizados de forma a atender as exigências e especificações do DNIT ES 031/2006, 

que estabelece a sistemática a ser utilizada na produção de misturas asfálticas usinadas a 

quente, empregadas na execução de camadas de pavimento flexível de estradas de 

rodagem. 

 

Além da execução dos ensaios fundamentais para a caracterização dos agregados, foram 

realizados ensaios complementares, que serão descritos neste capítulo, de forma a 

contribuir para uma melhor compreensão do comportamento mecânico das misturas 

asfálticas. 

 

3.1.1 Granulometria 

 

A determinação da composição granulométrica dos agregados graúdos e miúdos foi 

realizada por peneiramento mecânico, de acordo com a metodologia DNER ME 083/98. 

A análise granulométrica dos rejeitos de mineração de ferro foi realizada segundo as 

especificações da NBR 7181/84 (Solo – Análise granulométrica), que emgloba as fases 

de peneiramento e sedimentação. 
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3.1.2 Equivalente de areia 

 

O Equivalente de Areia (EA) foi determinado segundo a metodologia DNER-ME 

054/97. Este índice indica a proporção relativa de pó ou argila contida nos agregados 

miúdos, através da relação volumétrica correspondente à razão entre a altura do nível 

superior da areia (L1) e a altura do nível superior da suspensão argilosa (L2) de uma 

determinada quantidade de solo ou de agregado miúdo, numa proveta com solução 

padronizada. Uma areia pura possui EA = 100%, enquanto que argilas possuem EA 

praticamente nulo, ou seja, a medida em que aumenta o teor de impurezas ou argila, o 

valor do EA diminui.  

 

3.1.3 Ensaio de Índice de forma 

 

A resistência mecânica das misturas asfálticas é influenciada pela forma das partículas 

dos agregados.  Uma mistura com elevado teor de partículas lamelares pode sofrer 

alteração em sua granulometria devido à quebra desses grãos.  

 

Os agregados que deverão compor as misturas asfálticas devem apresentar índice de 

forma (f) superior a 0,5 (DNIT-ES 031/2006). O método utilizado foi especificado de 

acordo com a norma DNER ME 086/94. Esse método de ensaio determina a variação 

dos eixos multidirecionais das partículas que compõem os agregados, definindo-a pelo 

índice de forma. O agregado é considerado de ótima cubicidade quando f = 1,0 e 

lamelar quando f = 0. São utilizadas peneiras com crivos de abertura circular e um 

conjunto de crivos redutores.  

 

3.1.4 Ensaio de Partículas Planas e Alongadas 

  
A diminuição da trabalhabilidade da mistura e a quebra de partículas durante a 

compactação podem ser causadas pela utilização de partículas com formas planas e/ou 

alongadas em misturas asfálticas. A quantidade excessiva destas partículas dificulta a 

compactação da mistura e promovendo um consumo maior de ligante asfáltico. Assim, 

na tentativa de minimizar os problemas causados pelo uso de quantidades excessivas 
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dessas partículas, o Supervape adotou o ensaio de partículas planas e alongadas em 

agregado graúdo, conforme a norma ASTM D 4791.  

 

O ensaio consiste na utilização de um equipamento especial, denominado Caliper 

(Figura 3.1a), que permite determinar a razão dimensional das partículas, 

especificamente entre comprimento e largura, largura e espessura, e ainda entre 

comprimento e espessura. O Caliper possibilita a avaliação de razões de 2:1; 3:1; 4:1 e 

5:1. A Tabela 3.1 apresenta a massa mínima da amostra necessária para o ensaio. Como 

exemplo, uma proporção 5:1 significa que um agregado deve possuir para sua maior 

dimensão um valor cinco vezes maior do que o valor de sua menor dimensão. 

 

Tabela 3.1 – Massas empregadas das diferentes frações para determinação daspartículas planas 

e/ou alongadas (ASTM D 4791) 

Diâmetro Nominal Máximo                         
(mm) 

Massa mínima para o 
ensaio (kg) 

9,5 1 

12,5 2 

19 5 

 

A Figura 3.1b apresenta as definições dimensionais adotadas. Nesta pesquisa o 

comprimento é considerado como a maior dimensão da partícula, como largura é 

definido a maior dimensão da partícula em um plano perpendicular ao comprimento e a 

espesssura como sendo o maior comprimento da partícula em um plano perpendicular 

ao comprimento e à largura. 

 

                                                       
(a)                                                (b) 

Figura 3.1 – Ensaio de partículas planas e alongadas: (a) Caliper; (b) Dimensões da partícula do 

agregado  

 

As partículas podem ser classificadas como lamelar, plana e alongada. O padrão de 

convenção adotado pode ser definido como: 
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 Plana: as partículas devem apresentar razão dimensional entre largura e espessura 

superior as proporções específicas; 

 Alongada: as partículas devem apresentar razão dimensional entre comprimento e 

largura superior as proporções específicas; 

 Plana e alongada (lamelar): as partículas devem apresentar razão dimensional entre 

largura comprimento e espessura superior às proporções específicas. 

 

A porcentagem de partículas, de determinada classificação, pode ser calculada mediante 

a Equação 3.2. 

 

                                                      %100% 
T

x
N

C
P                                               (3.1) 

 

onde: 

%Px - porcentagem de partículas de determinada classificação (plana, alongada ou 

lamelar); 

C - massa ou número de partículas de determinada classificação; 

NT - massa total ou número total de partículas da amostra ensaiada. 

 

O Superpave especifica um limite máximo de 10% de partículas lamelares na amostra 

ensaiada, com razão dimensional 5 : 1.  

 

3.1.5 Ensaio de Sanidade 

 

A avaliação da durabilidade química dos agregados foi realizada consoante o método de 

ensaio DNER-ME 089/1994. O ensaio tem como objetivo avaliar a resistência à 

desintegração dos agregados sujeito à ação do tempo. As amostras foram submetidas a 

cinco ciclos de imersão em solução de sulfato de sódio e em seguida, promover a 

secagem do material em estufa. A execução do ensaio e o preparo da solução foram 

realizados no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 
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3.1.6 Abrasão Los Angeles 

 

O ensaio tem como finalidade avaliar a resistência à degradação ou ao desgaste por abrasão e 

impacto, através da máquina Los Angeles. É um parâmetro mecânico para auxiliar a 

quantificação da desagregação dos agregados graúdos. O método adotado segue os 

procedimentos da norma DNER-ME 035/98. O ensaio consiste na colocação de 

determinada fração granulométrica dos agregados graúdos num tambor contendo esferas 

metálicas padronizadas, submetendo-as a movimento rotatório do tambor. 

 

3.1.7 Impacto Treton 

 

A determinação da resistência do agregado ao choque pode ser feita segundo o método 

DNER-ME 399/99, que e consiste em submeter uma amostra com partículas de 

dimensões entre 19 e 16 mm a 10 golpes de um martelo cilíndrico padronizado caindo 

de uma altura de 38,4 cm. A diferença entre a massa inicial da amostra e a massa do 

material retido na peneira de 1,7 mm após os golpes será expressa como porcentagem 

original da amostra, e anotada como perda ao choque no aparelho Treton. 

 

3.1.8 Densidade real e aparente 

 

O ensaio de densidade do agregado graúdo foi realizado em amostras de brita 1 e brita 0 

utilizadas nas misturas asfálticas, de acordo com a norma DNER-ME 081/98. Adotou-se 

a metodologia DNER-ME 084/95 para determinar a densidade real dos agregados 

miúdos. Foi utilizado o método do DNER-ME 085/94 para determinação da densidade 

real do fíler. 

 

3.1.9 Adesividade do agregado graúdo 

 

A adesividade foi avaliada em relação ao ligante asfáltico utilizado nesta pesquisa 

segundo a metodologia DNER-ME 078/94. A amostra é mantida por 72 horas imersa 

em água a temperatura de 40 °C. A verificação final da adesividade constitui em uma 

análise qualitativa, ou seja, verifica-se visualmente se há ou não o deslocamento da 

película de ligante que envolve as partículas do agregado graúdo. 
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3.1.10 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Este ensaio permite avaliar a morfologia e textura das partículas das amostras, além de 

auxiliar a identificação química e mineralógica dos materiais. Foi utilizado um 

microscópio eletrônico de varredura do tipo JEOL JSM – 6010LA, do laboratório de 

Microscopia Eletrônica do DEGEO/UFOP.  

 

O microscópio eletrônico de varredura é um equipamento capaz de produzir imagens de 

alta ampliação e resolução. Assim, foram feitas fotomicrografias e utilizados diferentes 

acessórios, tais como o espectômetro por dispersão de energia (EDS). Enquanto o MEV 

proporciona nítidas imagens, o EDS proporciona uma análise química qualitativa e 

contribui para a identificação pontual do mineral presente na amostra. 

 

3.1.11 Difração de Raios X 

 

A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural de materiais cristalinos, permitindo dessa forma identificar os minerais 

constituintes da amostra analisada. O método baseia-se na determinação da distância 

interplanar dos planos cristalinos sucessivos das células cristalinas, que são constituídas 

por planos definidos, diretamente relacionados com o raio atômico de cada um dos 

átomos e seus tipos de ligação.  

 

Os resultados são apresentados na forma de um gráfico denominado difratograma, onde 

os picos característicos estão relacionados com a posição, intensidade e forma da 

estrutura cristalina. As alturas dos picos são proporcionais às intensidades dos efeitos da 

difração. Os planos de difração e suas respectivas distâncias interplanares, bem como as 

densidades de átomos ao longo de cada plano cristalino, são características específicas e 

únicas de cada substância cristalina, da mesma forma que o padrão difratométrico 

gerado por ela. 

 

Portanto, para interpretação dos resultados, recorre-se a um banco de dados, e faz-se a 

comparação com os padrões produzidos por estruturas conhecidas e previamente 
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analisadas, permitindo assim, a caracterização da composição mineralógica dos 

materiais. Os ensaios foram realizados no Laboratório de Difratometria de Raios X do 

Departamento de Geologia da UFOP, com a utilização de um difratômetro da marca 

Rigaku, modelo D/MAX-B. Os resultados deste ensaio encontram-se no Anexo II. 

 

3.1.12 Angularidade de agregados finos  

 

 A forma das partículas que compõe o agregado fino é caracterizada com a aplicação 

dos critérios de grau de arredondamento e tipos de superfície (rugosidade), baseada na 

avaliação visual dos grãos. Para esta pesquisa foi utilizada a tabela de comparação de 

graus de arredondamento de Russel e Taylor (Russel & Tailor, 1937 apud Gouveia, 

2006), conforme mostrado na Figura 3.2, que permite classificar as partículas em cinco 

diferentes graus de angularidade: angular, subangular, subarredondado, arredondado e 

altamente arredondado. A textura superficial ou rugosidade foi classificada em lisa ou 

rugosa. 

 

 
Figura 3.2 – Terminologia e classificação dos graus de arredondamento (Russel & Tailor, 1937 

apud Gouveia, 2006) 

 
3.1.12 Coleta dos agregados e redução das amostras de campo para laboratório 

 
A coleta em campo dos agregados convencionais foi executada conforme as prescrições 

da norma DNER PRO 120/97, na localidade de Amarantina, distrito do município de 
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Ouro Preto/MG. A redução das amostras de campo para ensaios de laboratório foi feita 

com a utilização de um separador mecânico, conforme a metolodologia DNER PRO 

199/96. Foram coletados aproximadamente 600 kg de brita 1, 600 kg de brita 0 e 600 kg 

de pó de pedra. Após a redução das amostras de campo para laboratório, todo o 

agregado gnáissico coletado foi seco em estufa, peneirado e estocado em recipientes 

plásticos, de forma a serem utilizados posteriormente na confecção dos corpos de prova 

das misturas asfálticas. 

 

A presente pesquisa selecionou quatro usinas de beneficiamento de minério de ferro, 

localizadas no Quadrilátero Ferrífero, com o intuito de avaliar o potencial de uso dos 

rejeitos em revestimentos asfálticos, conforme mostrado na Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Localização das minas do Quadrilátero Ferrífero onde as amostras de rejeito de 

minério de ferro foram coletadas (Modificado de Tzaskos et al., 2011) 
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Foram coletados aproximadamente 400 kg de rejeito úmido em cada mina, dispostos em 

sacos plásticos, devidamente lacrados, e enviados ao Laboratório de Ferrovias e Asfalto 

da UFOP. A Tabela 3.2 descreve a identificação das amostras de rejeito, que receberam 

a designação RMF (Rejeito de Minério de Ferro).  

 

Tabela 3.2 – Identificação das amostras de rejeito utilizadas nesta pesquisa 

Identificação Empresa Mina Local de coleta do rejeito 

RMF 1 Vale Mina de Fábrica Antiga Cava Área IX 

RMF 2 Vale Mina da Alegria Barragem Campo Grande 

RMF 3 CNS Mina Casa de Pedra Barragem B4 

RMF 4 USIMINAS Mina Oeste Barragem Mina Oeste  

 

Os procedimentos detalhados de coleta dos rejeitos de minério de ferro serão descritos 

em tópicos posteriores. Durante os procedimentos de amostragem realizados em cada 

mina, as parcelas individuais dos resíduos coletados, obtidos em pontos e profundidades 

diferentes, foram misturadas de forma a se obter uma amostra homogênea característica 

de cada mineradora.  

 

A redução das amostras de campo para os ensaios de laboratório foi feita por 

quarteamento, segundo as especificações DNER PRO 199/96. Inicialmente faz-se a 

homogeneização do rejeito com o auxílio de uma enxada, sobre uma superfície rígida, 

limpa e plana, evitando contaminação ou perda de material. Em seguida, a massa da 

amostra é achatada e dividida em quatro partes iguais com o auxílio de uma pá. Então 

remove-se duas partes diametralmente opostas. Novamente misturar e quartear 

sucessivamente o material remanescente, até que a amostra seja reduzida à quantidade 

desejada.  

 
Posteriormente, as amostras de rejeito utilizadas no laboratório foram secas em estufa 

elétrica, seguido por um processo de destorroamento manual dos grãos, 

homogeneizadas e armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados para cada 

tipo de rejeito. Para realizar a caracterização em laboratório, foram estocados 

aproximadamente 150 kg de rejeito de minério de ferro seco de cada mina. 
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3.1.13 Caracterização do agregado gnáissico 

 

O agregado convencional utilizado nesta pesquisa foi obtido na Pedreira Irmãos 

Machado, cuja jazida está localizada no distrito de Amarantina, pertencente ao 

município de Ouro Preto/MG. A rocha britada é do tipo gnaisse, de coloração 

predominantemente cinza claro, e está  situada em uma região denominada Complexo 

Metamórfico Bação. Optou-se pela utilização deste agregado pelo fato de o mesmo ser 

aplicado corriqueirmente em obras de pavimentação rodoviária da região.  

 

A Figura 3.4 indica as curvas granulométricas obtidas para a brita 1, brita 0 e pó de 

pedra. A Tabela 3.3 apresenta os resultados de caracterização do agregado. Todos os 

agregados utilizados (brita 1, brita 0 e pó de pedra), caracterizados por ensaios 

laboratoriais, atenderam as especificações do DNIT-ES 031 para agregados empregados 

em concretos asfálticos.  

 

 
Figura 3.4 – Representação das curvas granulométricas dos agregados convencionais britados 

 

Os resultados do ensaio de abrasão Los Angeles, nas graduações B, C e D foram 

satisfatórios e abaixo do limite máximo de 50% recomendado pelo DNIT, indicando 

que a brita 1 e brita 0 apresenta boa resistência ao desgaste por abrasão ou impacto. 

 



 

62 

Tabela 3.3 – Resultados dos ensaios de caracterização do agregado gnáissico 

Parâmetro Resultado 
Limites 

especificados  
Método de ensaio 

Densidade real - agregado miúdo 2,685 - DNER-ME 084/95 

Densidade real - agregado graúdo 2,660 - DNER-ME 081/98 

Densidade aparente - agregado graúdo 2,641 - DNER-ME 081/98 

Densidade real – fíler 2,716 - DNER-ME 085/94 

Absorção - agregado graúdo (%) 0,30   2 (máx.) DNER-ME 081/98 

Equivalente de areia (%) 76  55 (mín.) DNER-ME 054/97 

Índice de forma  
Graduação C 0,98 0,5 (mín.) DNER-ME 086/94 

Graduação D 0,69 0,5 (mín.) DNER-ME 086/94 

Partículas chatas e alongadas (%) 2  10 (máx.) ASTM D 4791-99 

Treton (%) 23 *60 (máx.) DNER-ME 399/99  

Durabilidade (%) 2,44 12 (máx.) DNER-ME 089/94 

Adesividade Satisfatória - DNER-ME 078/94 

Abrasão Los Angeles 

(%) 

Graduação B 29 

50 (máx.) DNER-ME 035/98 Graduação C 30 

Graduação D 32 
*Limite especificado citado por Bernucci et al (2008).  

 

O agregado graúdo apresenta pequena aborção de água (0,3%), abaixo do limite de 2% 

estabelecido pelo DNIT. O ensaio de equivalente de areia realizado com o pó de pedra 

apresentou valor de 76%.  Apesar de estar acima do valor mínimo exigido (55%), este 

resultado indica a presença de pó na superfície da agregado e/ou a presença de material 

fino gerada no processo de britagem do gnaisse. 

 

 Ao fazer a análise da forma do agregado graúdo pela métodologia ASTM D 4791, na 

proporção 5:1, pode-se verificar que a quantidade de partículas lamelares presentes no 

agregado gnáissico encontra-se abaixo do limite máximo de 10% especificado pelo 

sistema Superpave. A quantidade excessiva de partículas planas e alongadas diminui a 

trabalhabilidade da mistura, dificultando a compactação, além de promover um 

consumo maior de ligante asfáltico.  

 

O ensaio de adesividade foi satisfatório, pois não foi observado o delocamento da 

película de asfalto na amostra de agregado ensaiada. Assim, a mistura asfáltica 

elaborada com este tipo de agregado não necessita de melhorador de adesividade para 

sua confecção.  
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As imagens para avaliação da morfologia do agregado gnaissico podem ser observadas 

na série de Figuras 3.5a a 3.5d. As amostras são referentes aos grãos passantes na 

peneira de n°10 e retidos nas peneiras de n°40, 80, 200 e material passante na peneira de 

n°200. As partículas apresentam formato bastante heterogêneo. Há predominância de 

grãos subangulares e aspecto textural liso e picotado, devido principalemente ao 

processo de britagem que o agregado é submetido para a sua produção. 

 

    
                                            a                                                                  b 

   
                                             c                                                                 d  

Figura 3.5 – Fotomicrografias do agregado gnáissico apresentando aspecto liso e picotado: (a) 

grãos retidos na peneira de n°40; (b) grãos retidos na peneira de n°80; (c) grãos retidos na 

peneira de n°200; (d) grãos passantes na peneira de n°200  

 

O Anexo II apresenta a análise difratométrica do gnaisse britado utilizado nas misturas 

asfálticas do presente trabalho. A partir da comparação dos padrões de difração 

conhecidos, os resultados evidenciam a presença de quartzo, muscovita, albita, 

microclina, biotita e diópsido.  
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3.1.14 Caracterização do rejeito de minério de ferro da Mina de Fábrica (Vale) 

 

A Mina de Fábrica se situa na Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero, no distrito 

de Miguel Burnier, pertencente ao município de Ouro Preto, às margens da BR040 e a 

cerca de 100 km de Belo Horizonte. Antigamente era conhecida como mineração 

Ferteco S.A., incorporada pela empresa Vale em 2003.  

 

Na década de 70 a Mina de Fábrica passou por um processo de expansão da produção, 

incluindo mina e beneficiamento, devido à construção do ramal Fábrica da Estrada de 

Ferro Vitória–Minas (EFVM), contribuindo de forma significativa com o aumento da 

geração de rejeitos proveniente do beneficiamento do minério. A Usina de Pelotização 

de Fábrica foi inaugurada em 1977. 

 

Possui uma operação integrada por três cavas em operação, uma usina de 

beneficiamento, uma usina pelotização e duas estações de embarque que utilizam ramais 

ferroviários. Este complexo minerador é capaz de produzir os granulados Hematitinha 

(12,5 a 6,3 mm) e Washed Lump Ore II (31,8 a 6,3 mm), Sinter Feed (10 a 0,1 mm) e 

Pallet Feed (menor que 0,1 mm). 

 

O beneficiamento do minério é iniciado quando o run of mine é enviado ao britador 

primário pelos caminhões basculantes. O material é transportado por correia 

transportadora e empilhado de forma sistemática nas pilhas de homogeneização.  

 

O minério homogeneizado é, então, tratado na usina de Concentração, por meio de fases 

distintas e sucessivas do processo industrial: cominuição, classificação, separação 

magnética, espessamento, ciclonagem, filtração e desaguamento. A Figura 3.6 apresenta 

o fluxograma da planta de tratamento da Mina de Fábrica. 
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Figura 3.6 – Fluxograma do beneficiamento de minério da Mina de Fábrica (Santos, 2009)
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O lançamento constante de rejeito nas barragens da Mina de Fábrica provoca a 

diminuição da vida útil das mesmas, sendo que algumas já estão inativas. Essas 

limitações de uso das barragens e o crescimento da capacidade produtiva de minério da 

usina, fez com que a empresa Vale iniciasse em 2011, o lançamento dos rejeitos de 

minério de ferro na cava desativada denominada Área IX (Figura 3.7).  

 

Esta antiga cava já recebia descargas da usina antes de 2011, porém em pequenas 

quantidades, apenas rejeitos oriundos da etapa de deslamagem. Para ampliar a 

capacidade de armazenamento de rejeitos desta cava exaurida, foi executado um dique 

na porção mais baixa da borda da cava a fim de aumentar a sua vida útil. 

 

 
Figura 3.7 – Mina de Fábrica: localização da antiga Cava Área IX onde foram coletadas as 

amostras de rejeito de minério de ferro (modificado de Google Earth, 2016) 

  

O rejeito de minério de ferro foi coletado na antiga Cava Área IX (Figuras 3.8), onde 

foram retirados aproximadamente 400 toneladas de rejeito úmido, com a utilização de 

retroescavadeiras, sendo em seguida transportado por caminhões basculantes até a área 

adjacente a cava, denominada ―Estoque 5‖. Essa quantidade de rejeito seria utilizada na 

execução de um trecho experimental, mas esta etapa não foi possível realizar durante 
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esta pesquisa. Neste caso, seguiram-se as recomendações da NBR 10007/2014 para a 

coleta de amostras em pilhas ou montes.  

 

As amostras foram retiradas, com auxílio de uma pá, de pelo menos três seções (do 

topo, do meio e da base). Em cada seção, foram coletadas quatro alíquotas, 

equidistantes. Todo o material foi identificado e armazenado em sacos plásticos, sendo 

posteriormente homogeneizado para caracterização em laboratório. As amostras 

reduzidas de campo foram secas em estufa, seguidos do processo de destorroamento 

manual e homogeneização do rejeito seco, respectivamente. 

 

   
Figura 3.8 – Detalhe da antiga Cava Área IX onde foram retiradas as amostras do rejeito de 

minério de ferro  

 

A Tabela 3.4 apresenta os resultados de densidade real, referentes ao rejeito, obtidos 

para os grãos retidos e passantes na peneira de 0,075 mm de abertura. A curva 

granulométrica é apresentada na Figura 3.9, o que permite classificar a amostra como 

areia fina siltosa.  

 

Tabela 3.4 – Valores de densidade real do rejeito de minério de ferro da Mina de Fábrica 

Densidade Real Resultado Método 

Agregado miúdo  3,979 DNER-ME 084/95 

Fíler (< 0,075 mm) 4,043 DNER-ME 085/94 
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Figura 3.9 – Análise granulométrica do rejeito de minério de ferro da Cava Área IX /Mina de 

Fábrica. 

 

O difratograma de raios X obtido para a amostra coletada na mina (Anexo II) indica a 

presença, principalmente de quartzo e hematita, em menor quantidade caulinita e 

goethita. As fotomicrografias e a análise química qualitativa realizadas em microscópio 

eletrônico de varredura com EDS são mostradas na sequência de Figuras 3.10 a 3.14.  

 

Do ponto de vista morfológico, a análise das imagens apresentadas nas Figuras 3.10 e 

3.13, é possível observar que os grãos compostos por minerais de ferro (tonalidade 

cinza claro) apresentam grãos subangulares e textura rugosa. As partículas de quartzo 

(tonalidade cinza escuro) são predominantemente subarrendondadas, com textura 

superficial lisa. Pela Figura 3.10 é possível observar os grãos de quartzo (Q) com 

contornos levemente arredondados, alguns minerais de Magnetita (M) e a presença de 

aglomerados de cristais compactos de hematita lamelar (AH). A hematita é o mais 

importante mineral de ferro, em razão de sua larga ocorrência em itabiritos da região do 

Quadrilátero Ferrífero. 
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Figura 3.10 – Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°80 das amostras de rejeito. 

Pode-se observar grãos de quartzo (Q), cristais de magnetita (M) e aglomerados de cristais 

compactos de hematita lamelar (AH). Os grãos subangulares e textura rugosa são 

compostos por minerais de ferro (tonalidade cinza claro). As partículas de quartzo 

(tonalidade cinza escuro) são predominantemente subarrendondadas, com textura 

superficial lisa. 
 

 
Figura 3.11 – Fotomicrografia com identificação numérica dos espectros de EDS realizados nos 

grãos retidos na peneira de n°80  das amostras do rejeito coletado na antiga Cava Área IX. 
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Ponto 1 (Magnetita); Ponto 2 (mineral de ferro não identificado); Ponto 3 (Quartzo com alguma 

contaminação de ferro). 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.12 – Espectros obtidos por EDS: Ponto 1 (Magnetita); Ponto 2 (mineral de ferro não 

identificado); Ponto 3 (Quartzo com alguma contaminação de ferro). 
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Figura 3.13 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). 
Predominam grãos subangulares compostos por minerais de ferro (tonalidade cinza 

claro). As partículas subarredondadas de quartzo (tonalidade cinza escuro). 

 

 
Figura 3.14 - Fotomicrografia dos grãos passantes na peneira de n°200 (Ampliação de 1500x). 

Os minerais de ferro estão indicados pela tonalidade cinza claro, sendo possível identificar grãos 

com dimensões inferiores a 10 μm. 
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3.1.15 Caracterização do rejeito de minério de ferro da Mina da Alegria (Vale) 

 

Localizada no município de Mariana, a Usina de Alegria está localizada ao sul da Serra 

do Caraça, inserida na Formação Cauê, do Grupo Itabira. A mineradora realiza o 

processo de beneficiamento do itabirito, composto basicamente pelas operações de 

britagem, classificação, separação, deslamagem, flotação e espessamento (Figura 3.15).  

 

 
Figura 3.15 – Fluxograma de beneficiamento de itabirito na Mina de Alegria/IB III. 

(D’Agostinho, 2008) 
 

Os rejeitos são gerados basicamente após o tprocesso de flotação, sendo que, a maior 

parcela do rejeito produzido é depositado na barragem de Campo Grande. Atualmente a 

barragem armazena 19,6 x 10
6 

m
3
 de rejeitos, sendo que a capacidade de projeto do 

reservatório é de 23,5 x 10
6 

m
3
. Esta estrutura tem a finalidade de conter os rejeitos de 

flotação provenientes das plantas de beneficiamento mineral IB II e IB III da Usina de 

Alegria, além de receber as lamas. 

 

 A barragem de Campo Grande foi projetada com base em algumas premissas, na qual 

se destaca o alteamento a partir de um dique de partida, procedendo os alteamentos 

sucessivos pelo método de linha de centro. Este método de construção utiliza os rejeitos 
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ciclonados das Instalações de Beneficiamento (IB II e IB III), dispondo-se o rejeito de 

―underflow‖ sobre o dique e a jusante deste, compactado com próprio tráfego dos 

equipamentos, e a parcela do ―overflow‖, lançado por espigotes a montante da barragem 

para formação da praia. 

  

As amostras foram coletadas na praia de rejeito desta mesma barragem, conforme 

indicado na Figura 3.16, seguindo as orientações da NBR 10007/2014 para amostragem 

em leitos de secagem, lagoas secas e solos contaminados.  Após a redução das amostras 

de campo e secagem do material, em estufa, o mesmo foi homegeneizado. Não foi 

necessário realizar o processo de destorroamento após a secagem, pois este rejeito de 

minério de ferro é praticamente arenoso, não apresentando a formação de torrões. 

 

 
Figura 3.16 – Barragem de Campo Grande (modificado de Google Earth, 2016) 

 

O rejeito de minério da Barragem Campo Grande pode ser classificado como areia fina 

siltosa, de acordo com a granulometria apresentada na Figura 3.17. As densidades 

médias obtidas para o fíler e o agregado miúdo estão indicadas na Tabela 3.5.  

 

Tabela 3.5 – Valores de densidade real do rejeito de minério de ferro da Mina de Alegria 

Densidade Real Resultado Método 

Agregado miúdo  2,958 DNER-ME 084/95 

Fíler (< 0,075 mm) 3,645 DNER-ME 085/94 
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Figura 3.17 – Curva granulométrica do rejeito de minério de ferro da Barragem Campo Grande 

 

A identificação qualitativa da amostra do rejito, realizada por difratometria de raios X, 

detectou a presença de grande quantidade de quartzo, seguido em menor quantidade por  

espinela e hematita (Anexo II). A análise difratométrica indicou a presença de 58% de 

quartzo na composição do rejeito coletado na barragem de Campo Grande. As Figuras 

3.18 a 3.21 apresentam as microfotografias realizadas em microscópio eletronico de 

varredura e a análise química qualitativa realizada por EDS.  

 

Os grãos de coloração cinza escuro identificam os minerais de quartzo presentes na 

amostra, enquanto que os grãos de tons cinza claro indicam os grãos de hematita. Nas 

Figuras 3.18 e 3.19 é possível observar que os grãos compostos por minerais de ferro 

apresentam superfície rugora, com presença de sulcos e microcrateras, além de 

possuírem bordas mais definidas, do tipo subangular. Em todas as microfotografias dos 

materiais retidos na peneira de n° 80, n° 200 e partículas passante na peneira de n° 200, 

observa-se que as partículas de quartzo são subarredondadas e apresentam textura 

superficial lisa.  
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Figura 3.18 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°80 (Ampliação de 100x). Os 

grãos compostos por minerais de ferro (tonalidade cinza claro) apresentam superfície 

rugosa. Os grãos de coloração cinza escuro identificam os minerais de quartzo, com 

textura superficial lisa. 
 

 
Figura 3.19 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). 

Observa-se a predominância de grãos de quartzo (tonalidade cinza escuro). 

Indentificação de quartzo (Ponto 1) e minerais de ferro (Ponto 2, 3 e 4). 
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Figura 3.20 – Espectros obtidos por EDS: Ponto 1 (Quartzo); Pontos 2, 3 e 4 (Hematitas com 

provável cobertura de argilomineral) 
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Fica evidente, pelas Figuras 3.19 e 3.21, o predomínio de partículas de quartzo (tons de 

cinza escuro) em relação aos grãos compostos por minerais de ferro.  

 

 
Figura 3.21 - Fotomicrografia dos grãos passantes na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). A 

maior parcela dos grãos compostos por minerais de ferro (tonalidade cinza claro) apresentam 

dimensões inferiores aos grãos de quartzo. 

 

3.1.16 Caracterização do rejeito de minério de ferro da mina Casa de Pedra (CSN) 

 

A Mina Casa de Pedra iniciou suas atividades em 1913 e situa-se no município de 

Congonhas, a aproximadamente 80 km ao sul de Belo Horizonte. Desde 1946 é de 

propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), sendo responsável pelo 

suprimento integral de minério de ferro da Usina Presidente Varga, em Volta Redonda, 

e ainda comercializa seus produtos nos mercados interno e externo. A CSN é sócia 

majoritária da Nacional Minérios S.A. (NAMISA), empresa criada em 2007 em parceria 

com um consórcio formado por algumas das mais importantes usinas siderúrgicas 

asiáticas. 

 

A capacidade de produção anual da Mina de Casa de Pedra é de 26 milhões de 

toneladas, sendo que o plano de expansão para a mina prevê uma capacidade de 
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produção de 40 milhões de toneladas por ano. Foram previstos nos projetos de expansão 

da unidade a aquisição de equipamentos de grande porte, como caminhões fora de 

estrada, escavadeiras e correias transportadoras. Também foi concluído o alteamento da 

barragem Casa de Pedra. A lavra se desenvolve em duas cavas distintas denominadas de 

Corpo Principal e Corpo Oeste. Adicionalmente, prevê-se a expansão da lavra para dois 

novos corpos de minério localizados na porção norte do empreendimento, denominados 

de Corpo Norte e Corpo Mascate. 

 

As etapas de beneficiamento incluem britagem, peneiramento e homogeneização, 

classificação, concentração e filtragem (Figura 3.22). Os produtos gerados na mineração 

Casa de Pedra são: granulado (lump ore), granulado guseiro (hematitinha), finos (sínter 

feed) e super finos (pellet feed). O granulado e o sinter feed são oriundos da planta de 

classificação e o pellet feed oriundo da planta de concentração por flotação. 

 

Os rejeitos gerados são provenientes do processo de classificação e concentração. Na 

planta de ciclonagem acontece a deslamagem do minério de ferro através de linhas de 

ciclone que operam em paralelo. O overflow de cada linha de ciclone alimenta o 

espessador de rejeitos, que tem a função de recuperar a água do processo, direcionando 

a lama resultante para o sistema de barragens.  

 

A planta de concentração, que opera pelo sistema de flotação e recebe o underflow, 

também descarta o rejeito gerado no sistema de barragens. Todo o empreendimento da 

região abrange um complexo de barragens composto por pequenos e médios 

barramentos, denominados B1/B2/B3/B4/B5 e B6, construídos ao longo do córrego 

Casa de Pedra. 

 

A Barragem de rejeito B4 foi criada em 1987 com finalidade de armazenar o rejeito 

oriundo da planta de beneficiamento da CSN, a uma taxa de aproximadamente 1780 

m³/dia ao longo de 8 anos, vindo a formar um depósito de finos com um teor médio de 

52% Fe (SUPRAM, 2010). Atualmente, após alteamentos complementares do maciço, a 

barragem continua em operação, recebendo os rejeitos do processo de flotação e do 
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espessador, que são lançados por meio de tubulação com espigotes distribuídos ao longo 

da crista do barramento (Figura 3.23). 

 

 
Figura 3.22 – Fluxograma simplificado da planta de beneficiamento da Mina Casa de Pedra 

(Pereira, 2009) 



 

80 

    
Figura 3.23 – Lançamento do rejeito por espigotamento na barragem B4, a partir da crista do 

maciço para montante, resultando na formação da praia de rejeito.  

 

As amostras do rejeito de minério de ferro foram coletadas com o auxílio de uma pá  ao 

longo da praia de rejeito, conforme a metodologia prescrita pela NBR 10007/2014. 

Devido à presença de vegetação superficial em algumas regiões da praia de rejeito, 

principalmente próximo a crista do barramento, foi necessário coletar as amostras em 

áreas mais afastadas da crista e com superfície isenta de vegetação. Foram coletados 

aproxidamente 400 kg de rejeito úmido. 

 

O material foi estocado no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da UFOP, onde foi 

homogeneizado. Após a redução das amostras de campo para laboratório, as mesmas 

foram colocadas em estufa para secagem, seguido de um processo destorroamento 

manual. A seguir, o rejeito foi novamente homogeneizado e estocado em saco plasticos, 

resultando  em aproximadamente 150 kg de rejeito seco.  

 

A análise granulométrica demonstra que a amostra de rejeito de minério de ferro da 

barragem B4 é classificada como silto arenosa, contendo 5% de argila, conforme 

mostrado na Figura 3.24. Desde que previamente preparado, homogeneizado e 

destorroado, este rejeito pode ser classificado como fíler, de acordo com a especificação 

DNER EM 367/97. Os valores de densidade real do rejeito são apresentados na Tabela 

3.6. 
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Tabela 3.6 – Valores de densidade real do rejeito de minério de ferro da Mina Casa de Pedra 

Densidade Real Resultado Método 

Agregado miúdo  3,345 DNER-ME 084/95 

Fíler (< 0,075 mm) 3,899 DNER-ME 085/94 

 

 
Figura 3.24 – Curva granulométrica do rejeito de minério de ferro da Barragem B4 

 

Os resultados do difratograma de raios X revelou a presença de 85% de quartzo, como 

componente principal, e hematita (15%) como elemento secundário, conforme 

demonstrado no Anexo II. A sequência de Figuras 3.25 a 3.28 permite observar a 

microestrutura dos grãos que compõe o rejeito da barragem B4, além de fornecer os 

resultados da análise química pontual por EDS.  

 

Pode-se observar na Figura 3.25 um cristal de magnetita (identificado pelo n° 2) com 

desgaste superficial. Os minerais de quartzo apresentam textura superficial lisa e 

picotada, enquanto que os grãos compostos por minerais de ferro apresentam superfície 

irregular. 
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Fica evidente, pela microfotografia da Figuras 3.27 e 3.28, observar a predominância de 

grãos de quartzo (coloração cinza mais escuro) em relação aos grãos compostos por 

minerais de ferro (partículas de coloração cinza mais claro). Os minerais de quartzo 

apresentam textura superficial lisa e picotada, com formato mais arredondado em 

relação aos grãos compostos por minerais de ferro.  

 

É possível observar na Figura  3.28 que as partículas com dimensões maiores são 

predominantemente de quartzo, enquanto que as partículas compostas por óxido de ferro 

possuem dimensões inferiores a 100 μm. 

 

 
Figura 3.25 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°80 (Ampliação de 100x). 

Identificação dos pontos da análise química por EDS: Ponto 1 (Quartzo); Ponto 2 

(Magnetita); Ponto 3 (Hematitas).Os grãos de quartzo apresentam textura superficial lisa e 

picotada. 
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Figura 3.26 – Espectros obtidos por EDS: Ponto 1 (Quartzo); Ponto 2 (Magnetita); Ponto 3 

(Hematitas) 
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Figura 3.27 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). 

Observa-se a predominância dos grãos de quartzo subarredondados (tonalidade cinza escuro). 
 

 
Figura 3.28 - Fotomicrografia dos grãos passantes na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). Os 

grãos de quartzo (tonalidade cinza escuro) apresentam dimensões maiores em relação aos grãos 

contendo minerais de ferro 

 



 

85 

3.1.17 Caracterização do rejeito de minério de ferro da Mina Oeste (Usiminas) 

 

Situada no extremo oeste do Quadrilátero Ferrífero, a Mina Oeste localiza-se na Serra 

de Itatiaiuçu, no Distrito de Samambaia na zona rural do Município de Itatiaiuçu. A 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A  (USIMINAS) adquiriu em 2008 os ativos 

minerários da Siderúrgica Oeste de Minas Ltda (SOMISA), da Mineração J. Mendes 

Ltda. e da Global Mineração Ltda., passando a deter as quotas representativas e das 

operações das minas denominadas Mina Oeste, Mina Central e Mina Leste.  

 

A capacidade produtiva da planta é de 8,64 milhões de toneladas por ano, sendo que 

deste total, 2,46 milhões de toneladas por ano é de Sinter Feed (IEF, 2012). Toda a 

produção da Mineração Usiminas é transportada por caminhões das minas para os 

terminais de carga localizados na região de Sarzedo e Azurita, no estado de Minas 

Gerais. Posteriormente, eles são enviados aos portos através de uma malha ferroviária, 

operadas pela MRS e VLI. O Terminal Privativo de Praia Mole, no Espírito Santo, no 

qual a Usiminas possui participação, e o Terminal Marítimo Privativo de Cubatão, em 

São Paulo, também fazem parte da estrutura de  escoamento da produção. 

 

O processo de explotação do minério de ferro na Mina Oeste compõem-se das etapas de 

desmonte por explosivos; disposição de estéril nas pilha denominadas Vênus, 

Somisa/MBL, Somisa 5 e Itatiaia; transporte de minério bruto, beneficiamento e 

disposição do rejeito em pilha e barragem.  

 

A Figura 3.29 apresenta um fluxograma simplicado do processo de beneficiamento do 

minério na Mina Oeste. Os produtos resultantes obtidos na planta da mineradora podem 

ser classificados em: 

 Minério granulado ou Lump Ore (32mm a 6,35mm); 

 Sinter Feed (6,35mm a 0,15mm) 

 Pellet Feed (partículas menor que 0,15mm) 
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Figura 3.29 – Fluxograma Simplificado da Mina Oeste / USIMINAS 

 

Após o processo de explotação, o ROM (Run of Mine) chega ao estoque de minério por 

meio de caminhões. Na planta de minério granulado, a alimentação é feita através de pá 

carregadeira no silo de alimentação, que possui grelha para retenção de grandes 

matacões e alimentador vibratório. O sistema de britagem é constituído por dois 
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peneiramentos a úmido, britagem primária em britador de mandíbulas e britagem 

secundária em britadores cônicos. Nesta etapa ocorre a adequação e classificação dos 

grãos, sendo que, o material menor que 6,35 mm é enviado para os processos 

subsequentes; e o material maior que 6,35 mm, gera dois produtos finais: granulado fino 

e granulado grosso. As partículas passantes no sistema de britagem são direcionadas aos 

classificadores DEA’s. 

 

Todo o material menor de 6,35 mm, resultante dos peneiramentos, é direcionado para 

classificadores tipo DEA, que fazem a classificação granulométrica do sínter feed e 

geram o overflow e o underflow.  Este material, ao sair dos classificadores, contém 

cerca de 60% de ferro e 10% de sílica e segue para os equipamentos de concentração 

visando principalmente a redução do teor de sílica. Depois de concentrado, o teor de 

ferro é acima de 64% e o teor de sílica gira em torno de 5,0%, compatíveis com as 

especificações atuais de mercado. 

 

O underflow é a alimentação dos equipamentos de concentração de sinter feed, realizada 

por métodos gravimétricos e magnéticos, por meio de separador magnético de média 

intensidade (WDRE) tipo tambor de grosos, jigues e espirais concentradoras 

Humphreys. O overflow dos DEA’s alimenta hidrociclones classificadores, cujo 

underflow alimentará os concentradores magnéticos de tambor (WDRE) de finos. Este 

produto juntamente com os subprodutos gerados nos outros processos de concentração 

constituem o produto final sinter feed. O sinter feed e o rejeito grosso gerado são 

dispostos em pilhas cônicas. 

 

O overflow dos hidrociclones classificadores e as partículas não magnéticas geradas no 

tambor de finos alimentam a usina de pellet feed. Esta instalação é constituída por 

peneiras de proteção, deslamagem e concentradores magnéticos de alta intensidade 

(WHC) que realizam o processo de concentração nas etapas rougher, cleaner e 

scavenger. O produto final desta instalação é o pellet feed, que também é disposto em 

pilha cônica. 
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A lama gerada na instalação de pellet feed alimenta um espessador convencional e o 

rejeito da concentração magnetica de alta intensidade alimenta um espessador tipo 

ultrasep. Em ambos espessadores é adicionado o reagente floculante, sendo o overflow 

retornado para planta como água de processo e o underflow direcionado para a 

Barragem de Rejeitos Mina Oeste, cuja vida útil esta prevista até 2017. 

 

As amostras de rejeito foram coletadas com o auxílio de uma pá, conforme a norma 

NBR 10007/2014 na praia de rejeito (Figura 3.30). O material foi armazenado em sacos 

plásticos e enviados ao campus da UFOP para caracterização. 

.

 
Figura 3.30 – Praia de rejeito da barragem Oeste, pertencente a empresa Usiminas S.A. 

  

A Figura 3.31 mostra a curva granulométrica do rejeito obtido na praia de rejeito da 

barragem Mina Oeste, composto com aproximadamente 8% de partículas argilosas, 

sendo classificado como silte arenoso. A Tabela 3.7 indica os valores de densidade real 

obtidos para o material retido e passante na peneira de n°200 
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Tabela 3.7 – Valores de densidade real do rejeito de minério de ferro da Mina Oeste 

Densidade Real Resultado Método 

Agregado miúdo  3,490 DNER-ME 084/95 

Fíler (< 0,075 mm) 3,503 DNER-ME 085/94 

 

 
Figura 3.31 – Curva granulométrica do rejeito coletado na barragem Mina Oeste 

 

O difratograma de raios X indicou a presença de quartzo, em maior quantidade (62%), e 

caulinita e goethita em menor quantidade (Anexo II). As imagens e análises químicas 

realizadas por microscopia eletrônica de varredura com espectrômetro de raios X por 

dispersão de energia (Energy Dispersion Spectrometer – EDS) são apresentadas nas 

Figuras 3.32 a 3.36.  

 

Em comparação com outras amostras de rejeito caracterizadas nesta pesquisa, o rejeito 

de minério de ferro da Mina Oeste (RMF4) indicou pelo ensaio de espectrometria a 

menor fração de minerais de ferro em sua composição, apenas 14%, conforme mostrado 

no Anexo II. 
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Pode-se observar pela microfotografia da Figura 3.32 que os grãos compostos por 

minerais contendo ferro (tonalidade cinza claro) apresentam textura superficial rugosa, 

bastante irregular. Em todas as amostras do rejeito da Mina Oeste analisadas, é possível 

verificar o predomínio de grãos com bordas angulosas e formatos variados (grãos 

angulares e subangulares), tanto para os minerais de ferro quanto para as partículas de 

quartzo. 

 

Na Figura 3.33 é possível distinguir cristais de goethita botrioidal presentes na amostra de 

minério de ferro, no qual a Figura 3.34a destaca sua presença com apliação de 800x. A 

Figura 3.34b apresenta a microfotografia, ampliada 500x, um cristal de magnetita com desgaste 

superficial. 

 

 
Figura 3.32 - Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°80 (Ampliação de 100x). Os 

grãos compostos por minerais contendo ferro (tonalidade cinza claro) apresentam 

textura superficial rugosa, bastante irregular 

 



 

91 

 
Figura 3.33- Fotomicrografia dos grãos retidos na peneira de n°200 (Ampliação de 100x). 

Detalhe para a presença de goethita botrioidal (Fig. 3.39a) e um cristal de magnetita (Fig. 3.39b) 

 

   
a                                                                          b 

Figura 3.34 – Detalhe dos grãos apresentados na Figura 3.33 com identificação numérica  dos 

espectros de EDS: a) goethita botrioidal (Ponto 1); b) cristal de magnetita com desgaste 

superficial (ponto 2) 

 

Conforme mostrado na Figura 3.36, observa-se que os grãos de minerais de ferro 

(tonalidade cinza claro) apresentam dimensões predominantemente inferiores a 50 μm. 

As partículas de quartzo (tonalidade cinza escuro) podem ser observadas, em sua grande 

parte, com tamanho superior aos grãos de rejeito de minério de ferro. 
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Figura 3.35 – Espectros obtidos por EDS: Ponto 1 (goethita botrioidal);  Ponto 2 (magnetita) 

 

 
Figura 3.36 – Fotomicrografia dos grãos passantes na peneira de n°200 (Ampliação de 500x) 
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3.2 LIGANTE ASFÁLTICO 

 

O asfalto é um aglutinante dos agregados minerais, sendo derivado do processamento 

do petróleo. No Brasil, o mais utilizado em misturas asfálticas para pavimentação é 

denominado cimento asfáltico de petróleo (CAP).   

 

Na maioria dos países do mundo, a pavimentação asfáltica é a principal forma de 

revestimento. No Brasil, há predominância de revestimento asfáltico nas estradas 

pavimentadas, além de ser utilizado em grande parte das ruas. Podem-se citar como 

principais justificativas do uso intensivo do asfalto em pavimentação: proporciona forte 

união dos agregados, agindo como um ligante que permite flexibilidade controlável; é 

impermeabilizante; é durável e resistente à ação da maioria dos ácidos, dos álcalis e dos 

sais, podendo ser utilizado aquecido ou emulsionado, em amplas combinações de 

esqueleto mineral, com ou sem aditivos (Bernucci et al., 2008). 

 

Todas as misturas asfálticas do presente trabalho foram elaboradas com ligante asfáltico 

do tipo CAP 50/70 (Figura 3.37). Foi fornecido pela Refinaria Gabriel Passos 

(REGAP), localizada no município de Betim-MG. Optou-se por este tipo de cimento 

asfáltico por ser o mais utilizado nas rodovias de tráfego pesado inseridas na região do 

Quadrilátero Ferrífero. A Tabela 3.8 apresenta a caracterização do ligante asfáltico 

fornecido pela refinaria. 

 

 
Figura 3.37 – Elaboração das misturas asfálticas com ligante asfáltico do tipo CAP 50/70 
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Tabela 3.8 – Características do CAP 50/70 utilizado neste estudo 

Característica Método Especificação Resultado 

Penetração NBR 6576 5,0 a 7,0 5,1 mm 

Ponto de Amolecimento NBR 6560 46 mín. 50,8 °C 

Ductilidade a 25 °C NBR 6293 60 mín. > 150 cm 

Viscosidade Brookfield - 135 °C (20RPM) NBR 15184 274 mín. 345,3 cp 

Viscosidade Brookfield - 150 °C   NBR 15184 112 mín. 175 cp 

Viscosidade Brookfield - 177 °C   NBR 15184 57 a 285 64,0 cp 

RTFOT Penetração Retida  NBR 6576 55 mín. 67% 

RTFOT - Aumento do ponto de amolec. NBR 6560 8 máx. 3,0 °C 

RTFOT - Ductilidade a 25 °C NBR 6293 20 mín. > 150 cm 

RTFOT - Variação em % massa NBR 15235 0,5 máx. -0,047% 

Solubilidade no tricloroetileno NBR 14855 99,5 mín. 99,9% massa 

Ponto de Fulgor NBR 11341 235 mín. 343 °C 

Índice de Suscetibilidade Térmica - -1,5 a 0,7 -1,0 

Densidade Relativa a 20/4 °C DNER ME 193 - 1,0082 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS MISTURAS 

 

A seguir, são apresentadas as metodologias adotadas para avaliar o desempenho 

mecânico das misturas asfálticas, por meio dos ensaios de resistência a tração por 

compressão diametral, módulo de resiliência, ensaio de fadiga a tensão controlada, 

creep estático, creep dinâmico, estabilidade e fluência Marshall. Para a realização dos 

ensaios foram previstos a moldagem de 350 corpos de prova, conforme mostrado na 

Tabela 3.9. O objetivo dos experimentos foi avaliar a influência do teor de ligante 

asfáltico e do tipo de agregado no desempenho mecânico das misturas.  

 

Neste caso, foram especificados quatro teores de ligante (4,5; 5,0%; 5,5% e Teor de 

Projeto) e cinco diferentes tipos de agregado fino (gnaisse, rejeito da mina de Fábrica, 

rejeito da mina de Alegria, rejeito da mina Casa de Pedra e rejeito da mina Oeste). O 

ensaio de Creep Estático e o ensaio de Estabilidade e Fluência Marshall foram 

realizados apenas para as misturas no teor de projeto (TP). 
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Tabela 3.9 – Quantidade de corpos de prova previstos para a realização dos ensaios mecânicos 

Mistura Convencional (MCG) 

Ensaio 4,5% 5,0% 5,5% TP  

Módulo de Resiliência 3 3 3 3 

Resistência à tração 3 3 3 3 

Fadiga 6 6 6 6 

Creep Estático - - - 2 

Creep Dinâmico 2 2 2 2 

Estabilidade e Fluência Marshall - - - 3 

Mistura composta com rejeito da mina de Fábrica (CA1) 

Ensaio 4,5% 5,0% 5,5% TP  

Módulo de Resiliência 5 5 5 5 

Resistência à tração 5 5 5 5 

Fadiga 6 6 6 6 

Creep Estático - - - 2 

Creep Dinâmico 2 2 2 2 

Estabilidade e Fluência Marshall - - - 3 

Mistura composta com rejeito da mina de Alegria (CA2) 

Ensaio 4,5% 5,0% 5,5% TP  

Módulo de Resiliência 5 5 5 5 

Resistência à tração 5 5 5 5 

Fadiga 6 6 6 6 

Creep Estático - - - 2 

Creep Dinâmico 2 2 2 2 

Estabilidade e Fluência Marshall - - - 3 

Mistura composta com rejeito da mina Casa de Pedra (CA3) 

Ensaio 4,5% 5,0% 5,5% TP  

Módulo de Resiliência 5 5 5 5 

Resistência à tração 5 5 5 5 

Fadiga 6 6 6 6 

Creep Estático - - - 2 

Creep Dinâmico 2 2 2 2 

Estabilidade e Fluência Marshall - - - 3 

Mistura composta com rejeito da mina Oeste (CA4) 

Ensaio 4,5% 5,0% 5,5% TP  

Módulo de Resiliência 5 5 5 5 

Resistência à tração 5 5 5 5 

Fadiga 6 6 6 6 

Creep Estático - - - 2 

Creep Dinâmico 2 2 2 2 

Estabilidade e Fluência Marshall - - - 3 
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Também foi avaliada a influência da temperatura na rigidez das misturas asfálticas. Os 

ensaios de módulo de resiliência foram realizados para três temperaturas distintas (5, 25 

e 35°C), uma vez que o ensaio é não destrutivo, ou seja, foi utilizado o mesmo corpo de 

prova para as três temperaturas de ensaio.  

 

3.3.1 Resistência à tração por compressão diametral  

 

A avaliação da resistência à tração estática das misturas asfálticas foi executado 

segundo a metodologia DNIT ME 136/2010. O ensaio consiste na aplicação de uma 

carga de compressão, geradora de um estado biaxial de tensões, resultando em tensões 

de tração no centro do corpo de prova. O carregamento progressivo provoca uma 

deformação vertical à velocidade constante até que se dê a ruptura, por separação das 

duas metades do corpo de prova (CP), segundo o plano diametral vertical. Nesta 

pesquisa a temperatura de ensaio adotada foi de 25 °C. 

 

O procedimento do ensaio pode ser definido pelas seguintes etapas: 

 

 Medir a altura do CP em quatro posições diametralmente oposta; a altura média 

será a média aritmética das quatro leituras; 

 Determinar o diâmetro médio do CP pela média aritmética de quatro leituras do 

diâmetro em posições diametralmente opostos; 

 Colocar o CP em uma câmara climatizada por um período mínimo de quatro horas 

na temperatura de ensaio; 

 Ajustar o corpo de prova na prensa Marshall com a utilização dos frisos metálicos, 

conforme mostrado na Figura 3.38; 

 Aplicar a carga a uma velocidade constante (0,8 ± 0,1 mm/s) até o momento de 

ruptura do CP pelo plano vertical; 

 Anotar o valor da carga de ruptura e calcular a resistência à tração por compressão 

diametral pela Equação 3.2. 

 

                                                       
hd

P
RT




100

2
                                                 (3.2) 
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onde, 

RT - resistência à tração estática (MPa) 

P - força aplica de ruptura (N); 

d - diâmetro médio do corpo de prova (cm); 

h - altura média do corpo de prova (cm) 

 

 
Figura 3.38 – Posicionamento do corpo de prova durante o ensaio de resistência a tração com a 

utilização da prensa Marshall 

 

3.3.2 Vida de fadiga por compressão diametral a tensão controlada 

 

A avaliação em laboratório da viga de fadiga das misturas asfálticas utilizadas nesta 

pesquisa foi realizada por meio do ensaio de tensão controlada (TC), em que um corpo 

de prova cilíndrico é submetido a uma carga de compressão diametral. Apesar de ainda 

não ser normatizado, o ensaio de tensão controlada é o mais utilizado no país.    

 

Inicialmente as amostras foram condicionadas em uma câmara climatizada, na 

temperatura especificada de ensaio, por um período mínimo de quatro horas. 

Posteriormente, o CP é apoiado ao longo de suas geratrizes por dois frisos de carga 

posicionados na parte superior e inferior do CP, conforme mostrado na Figura 3.39. 
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Figura 3.39 – Posicionamento do corpo de prova durante o ensaio de fadiga a tensão controlada  

 

As amostras foram submetidas a níveis de carregamento com valores variando entre 

20%, 30% e 40% da tensão de ruptura estática (RT). Este ensaio é realizado utilizando 

uma frequência de 1 Hz (60 aplicações por minuto com 0,10 segundo de duração do 

carregamento repetido) e a vida de fadiga é definida como o número de ciclos 

necessários para a ruptura completa do CP de acordo com o nível de carregamento 

preestabelecido. Procura-se com a frequência de aplicação de carga, simular a 

passagem da roda de um veículo em uma determinada seção do pavimento em campo. 

 

A vida de fadiga das misturas asfálticas pode ser determinada por meio das Equações 

2.5 e 2.6. Os resultados foram apresentados em forma de gráficos de fadiga, 

relacionando o número de repetições de carga que conduz a ruptura completa do corpo 

de prova (N) com a diferença algébrica de tensões de tração e compressão no centro da 

amostra (Δσ), conforme a Equação 3.3. 

 

                                                       RT%4                                                   (3.3) 
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onde: 

%RT - nível de tensão aplicada no corpo de prova referente à tensão de tração máxima 

RT (MPa); 

 

A curva de vida de fadiga também pode ser representada em função da deformação 

específica resiliente inicial (εi), expressada pela Equação 3.4, versus o número N. 

 

                                                               
MR

RT
i

%
                                                             (3.4) 

 

Este ensaio é muito utilizado nos principais centros de pesquisa do Brasil devido à 

facilidade de execução do ensaio e confecção das amostras, ser economicamente viável 

e poder utilizar corpos de prova de laboratório ou de amostras extraídas no campo.  

 

Durante o início do ensaio o corpo de prova apresenta um estado biaxial de tensões que 

possibilita uma melhor representação das condições de campo. Porém, apresenta como 

desvantagem o surgimento de deformações permanentes junto aos frisos de carregamento 

durante a execução do ensaio, o que é indesejável para a avaliação do potencial de 

desenvolvimento das fissuras e faz com que a vida de fadiga do material seja subestimada. 

 

3.3.3 Módulo de resiliência (MR) 

 

O ensaio foi realizado segundo a metodogia brasileira DNIT ME 135/2010. Foi 

utilizado uma prensa pneumática para a aplicação do carregamento cíclico. O 

equipamento utilizado, denominado SiCAEP, é um sistema de controle e aquisição de 

dados para ensaios de pavimentos em laboratório, fabricado pela empresa SIGEO 

(Figura 3.40a).  

 

A deformação elástica da amostra foi medida por um transdutor eletrônico do tipo LVDT 

(Linear Variable Displacement Transducer), que foi posicionado na lateral do corpo de 

prova de forma a registrar as deformações no plano perpendicular à aplicação da carga. A 

Figura 3.40b apresenta o esquema de posicionamento do LVDT e do corpo de prova. 
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                                   (a)                                                                      (b) 

Figura 3.40- (a) Equipamento SiCAEP; (b) Configuração do corpo de prova e do LVDT durante 

o ensaio de determinação do módulo de resiliência 

 

O presente trabalho avaliou os módulos de resiliência das misturas asfálticas referente 

às temperaturas de 5, 25 e 35 °C. Com o objetivo de evitar possíveis danos aos CPs 

provocados pelos ensaios, estabeleceu-se uma sequência de execução em relação às 

temperaturas. Procedeu-se os ensaios sempre a partir da temperatura mais baixa (5 °C), 

correspondente aos menores deslocamentos do CP, para as temperaturas mais altas (35 

°C), onde as misturas são mais deformáveis e mais suscetíveis a deformações 

permanentes.  

 

O valor do coeficiente de Poisson para 35 °C foi determinado por interpolação linear, 

baseado nos valores utilizados por Marques (2004) para as temperaturas de 5, 25 e 40 

°C. A Tabela 3.10 apresenta os valores adotados. 

 

Tabela 3.10 – Valores do coeficiente de Poisson adotados nesta pesquisa 

Temperatura      

°C 

Coeficiente de 

Poisson (µ) 

5  0,20 

25  0,30 

35 0,43 

40 0,50 

 

O equipamento possui uma câmara com regulagem térmica. Para que os CPs atinjam a 

temperatura de ensaio, os mesmos permanecem no mínimo quatro horas dentro da 
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câmara de isolamento térmico, na temperatura de ensaio especificada, antes de iniciar o 

ensaio. Em seguida, é aplicado um carregamento cíclico com frequência de 1 Hz, sendo 

que 0,1s é utilizado para aplicação de carga e 0,9s para descanso. Incrementos de carga 

são aplicados até a obtenção de um registro mensurável pelo LVDT durante o 

carregamento cíclico. 

 

São aplicadas três etapas de condicionamento, cada uma delas caracterizada por 20 

ciclos, visto que, durante as primeiras aplicações de carga os valores do MR podem ser 

afetados pela acomodação do corpo de prova. Assim, esse procedimento tem o objetivo 

de minimizar o desvio padrão em relação aos valores dos módulos. Os valores de MR, 

baseados na Equação 2.12, foram obtidos diretamente do software do equipamento 

SiCAEP, sendo que este valor é uma média dos resultados obtidos nas três fases (cada 

uma composta de 5 ciclos) a que o CP é submetido. 

 

3.3.4 Ensaio de Creep Estático 

 

O ensaio de compressão axial estático (Creep Estático) ainda não é normalizado no país. 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa foram baseados em alguns estudos 

desenvolvidos pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 

para avaliação do deformação permanente de mistuas asfálticas (Gouveia, 2006; Ng, 

2013; Soares, 2014). 

 

Antes de iniciar o ensaio a amostra é lixada para deixar sua face superior e inferior 

planas e regulares. Primeiramente foi utilizada uma lixa de ferro n°80 para o polimento, 

sendo o acabamento dado com uma lixa de n°120. Em seguida, determina-se a altura do 

corpo de prova com o auxílio de um paquímetro, com resolução de centésimos de 

milímetro.  

 

Os corpos de prova são levados para uma câmara com isolamento térmico e  

temperatura controlada de 40 °C,  onde permanecem por um período mínimo de duas 

horas, visando homogeneizar e estabilizar a temperatura em todo o corpo de prova. 

Antes de aplicação da carga, as bases circulares do corpo de prova são revestidas com 

uma fina camada de vaselina comum que tem como objetivo controlar e estabilizar a 
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temperatura durante o ensaio, de forma a minimizar o atrito com as placas de apoio e 

evitar o aparecimento de tensões cisalhantes, garantido assim a uniformidade da 

distribuição da tensão normal. 

 

O pré-condicionamento do corpo de prova é realizado aplicando a tensão especificada 

para o ensaio durante 5 minutos, seguido de um período de descanso ou 

descarregamento de 5 minutos. Após esta fase, inicia-se o ensaio com aplicação da 

carga no corpo de prova correspondente a tensão axial de compressão. Na presente 

pesquisa adotou-se a tensão de 0,1 MPa. Decorridos 60 minutos após aplicação do 

carregamento, a amostra é submetida a uma fase de descarregamento durante 15 

minutos para recuperação elástica do corpo de prova, conforme mostrado na Figura 

3.41.  

 

 
Figura 3.41 – Deslocamentos sofridos pelo corpo de prova durante o ensaio Creep Estático 

 

Para este ensaio foi utilizada a mesma prensa pneumática do ensaio do módulo de 

resiliência. A deformação axial da amostra é medida durante o tempo, sendo a média 

aritimética dos deslocamentos verticais registrados pelos LVDT’s posicionados na 

lateral do corpo de prova, conforme mostrado na Figura 3.42. 
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Figura 3.42 – Posicionamento dos LVDT’s durante o ensaio de Creep Estático 

 

A abtenção dos dados de ensaio é registrado em um microcomputador, que fornece os 

resultados por meio de um programa específico do equipamento SICAEP, conforme 

mostrado na Figura 3.43. Com os dados de tensão e deslocamentos obtidos durante o 

ensaio é possível obter indicadores que permitem avaliar a sensibilidade das misturas 

asfálticas à deformação permanente, sendo expressos pelas Equações 3.5 a  3.7.  
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onde, 

 

Dp - Deformação plástica após 4500 s de ensaio (mm/mm); 

Δh4500 - Variação da altura do corpo de prova, após 4500 s de aplicação da carga (mm); 

h0 - Medida inicial da altura do corpo de prova (mm); 

MF - Módulo de fluência após o período de recuperação (4500 s); 
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σ -  Nível de tensão de compressão aplicada no ensaio; 

ε3600 - deformação específica após 3600 s de ensaio; 

ε1000 - deformação específica após 1000 s de ensaio; 

Icurva - inclinação do estágio secundário da curva de deformação versus tempo de 

carregamento. 

 

 
Figura 3.43 - Tela de apresentação dos resultados do ensaio de Creep Estático pelo programa 

SiCAEP 

 

3.3.5 Ensaio de Creep Dinâmico 

 

O equipamento, a aquisição dos dados, a prepação dos corpos de prova e o 

condicionamento térmico são os mesmos descritos no ensaio de creep estático. Durante 

a fase de pré-condicionamento, o corpo de prova é submetido as mesmas condições de 

temperatura e tensão aplicadas no ensaio. Foi aplicado um carregamento cíclico por um 

perído de 200 s, com com intensidade de 1,0 kfg/cm
2
.  A temperatura de ensaio foi 

especificada em 40 °C. Durante o ensaio são aplicados pulsos de carga durante 3600 s,  

com frequência de 1 Hz (0,1s de aplicação da carga e 0,9 s de intervalo até o próximo 

pulso de carga. 
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Pelo ensaio de Creep Dinâmico é possível deternimar  a deformação plástica total, 

conforme Equação 3.8. O conceito de módulo de fluência é análogo ao ensaio de Creep 

estático, entretanto, sua determinação é feita com base da deformação plástica total, 

conforme mostrado na Equação 3.9. 

                                                           

0

3600

h

h
Dt


                                                      (3.8) 

 

 

                                                                

tD
MF


                                                           (3.9) 

 

onde, 

Dt - Deformação plástica específica após 3600 s de ensaio (mm/mm); 

Δh3600 - Variação da altura do corpo de prova, após 3600 s de aplicação da carga (mm); 

 

3.3.6 Estabilidade e Fluência Marshall 

 

Os procedimentos adotados para a realização deste ensaio foram baseados na norma 

DNER ME 043/95. A Estabilidade Marshall é definida como a resistência máxima a 

compressão radial, apresentada pelo corpo de prova, quando moldado e ensaiado de 

acordo com a metodologia citada. A indicação desta força máxima normalmente é dada 

em Newton (N).  

 

O valor da fluência Marshall é obtido simultaneamente ao da estabilidade. Este 

parâmetro é definido como sendo a deformação total apresentada pelo corpo de prova, 

desde a aplicação da carga inicial nula até a aplicação da carga máxima, expressa em 

décimos de milímetros.  
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4. PROJETO DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

 
4.1 DOSAGEM MARSHALL 

 

Na década de 1940 o engenheiro americano Bruce Marshall, do Departamento de 

Estradas de Rodagem do estado do Mississipi, desenvolveu a metodologia Marshall de 

dosagem de misturas asfálticas. Este procedimento tem como objetivo determinar a 

proporção de ligante e agregado que confere ao revestimento asfáltico desempenho 

satisfatório de utilização (Bernucci et al., 2008).  

 

Assim sendo, a quantidade ideal de ligante asfáltico necessária deve garantir a mistura o 

enquadramento dentro de especificações que são definidas com a finalidade de evitar 

desagregação prematura da mistura, por falta de ligante, ou superfícies escorregadias e 

deformáveis, por excesso de ligante.  

 

Até metade da década de 90, a grande parcela dos projetos de misturas asfálticas 

realizados pelos departamentos de transporte norte-americanos era baseada no método 

Marshall. Posteriormente, a partir de 1993, a metodologia Superpave vem sendo 

adotada nos EUA para dosagem das misturas. Vários engenheiros acreditam que a 

compactação por amassamento utilizada no método Superpave, simula de maneira mais 

próxima da realidade a compactação em campo (Bernucci et al., 2008). No Brasil, o 

método Superpave ainda é pouco aplicado em projetos corriqueiros de pavimentação, e 

praticamente encontra-se limitado a trabalhos acadêmicos e centros de pesquisa. 

Atualmente, os principais métodos de dosagem de misturas asfálticas aplicados no 

mundo são o método Marshall, o método Superpave e o método francês do LCPC 

(Laboratoire Central des Ponts et Chaussées). 

 

A rápida difusão e aceitação do método Marshall se deve ao fato de ser um 

procedimento de dosagem que demanda equipamentos simples,  de baixo custo e rápida 

execução se comparado aos outros métodos. Entretanto, Marques (2004) cita como 

limitação desta metodologia a falta de um critério padronizado para a determinação do 

teor ideal de ligante. Além disso, as propriedades volumétricas e mecânicas das 
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amostras produzidas em laboratório não eram compatíveis com as propriedades das 

amostras extraídas em campo, principalmente aquelas obtidas de pavimentos com 

revestimento asfáltico fino (camada de 3 a 4 cm). 

 

A dosagem das misturas asfálticas empregada nesta pesquisa foi a metodologia 

Marshall, conforme a norma DNER-ME 043/95. Optou-se por sua utilização devido a 

indisponibilidade de equipamentos prescritos pela metodologia Superpave, além de ser 

este procedimento o mais utilizado no meio rodoviário brasileiro para a determinação do 

teor de ligante em concretos asfálticos. 

 

4.2 PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

 

Produzir uma mistura asfáltica com as propriedades volumétricas desejadas é um dos 

requisitos necessários para assegurar um desempenho adequado dos pavimentos. O 

projeto de misturas visa determinar um teor de ligante asfáltico capaz de satisfazer as 

especificações estabelecidas pelos órgãos rodoviários, referentes aos revestimentos 

asfálticos. 

  

A massa específica máxima teórica das misturas asfálticas é tradicionalmente 

denominada no Brasil como Densidade Máxima Teórica (DMT), cuja formulação 

teórica pode ser definida pela Equação 4.1, sendo função das massas específicas reais de 

todos os componentes da mistura asfáltica (agregados e ligante asfáltico) e da proporção 

em que cada um dos componentes contribui na mistura total. 
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                                      (4.1) 

 

onde: 

P1, P2, P3 e Pn - porcentagem de cada componente (agregados e ligante asfáltico) em 

relação à massa total da mistura;  

d1, d2, d3 e dn - densidades reais de cada material que compõe a mistura  
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É importante destacar que existem vazios nos agregados que são impenetráveis ao 

ligante asfáltico, neste caso, a determinação da DMT através das densidades reais, 

pressupõe que todos os vazios da mistura estão preenchidos com ligante, o que não é 

verdadeiro. Entretanto, se avaliar a densidade máxima teórica com os valores de 

densidade aparente dos agregados, estará subestimando o valor real, já que neste caso 

considera-se que não há nenhuma absorção de ligante pelos poros dos agregados, o que 

também não é verdade. Neste caso, pode-se trabalhar com a densidade efetiva dos 

agregados, que é um valor intermediário entre as densidades real e aparente, para 

determinar a DMT.  

 

A metologia Superpave utiliza o conceito de densidade máxima medida (DMM) para 

calcular a densidade real das misturas asfálticas, que leva em consideração a real 

absorção de asfasto pelos agregados. A determinação da DMM é feita baseada no ensaio 

ASTM D 2041-00. Nesta pesquisa a DMT foi calcula apenas com base nos valores de 

densidade real, conforme as metodologias DNER-ME 081/94, DNER-ME 084/95 e 

DNER-ME 085/94. 

 

A densidade aparente de misturas asfálticas pode ser determinada pela Equação 4.2, 

conforme prescrito pela norma DNER-ME 117/94. Primeiramente determina-se o peso 

seco do corpo de prova compactado e em seguida é feita a pesagem hidrostática da 

amostra à temperatura ambiente após 3 minutos submersa em água destilada. 

 

                                                         
is

s
a

PP

P
D


                                                   (4.2) 

 

onde: 

Da - densidade aparente da mistura asfáltica compactada; 

Ps - peso seco do corpo de prova; 

Pi - peso do corpo de prova imerso em água. 
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Os vazios preenchidos com ligante asfáltico (VCB) e a os vazios no agregado mineral 

(VAM) podem ser definidos pelas Equações 4.3 e 4.4.  

 

                                                           

CAP

CAPa

D

PD
VCB


                                                  (4.3) 

 

                                                            VCBVVAM V                                                  (4 .4) 

 

onde: 

Da - densidade aparente da mistura asfáltica compactada; 

PCAP - percentagem de ligante asfáltico na mistura; 

DCAP - densidade do cimento asfáltico de petróleo; 

Vv - volume de vazios  

 

O critério de seleção do teor de projeto adotado por vários órgãos rodoviários brasileiros 

baseia-se no valor de resistência à tração (RT), no volume de vazios (Vv) e na relação 

betume-vazios (RBV), definidos pelas Equações 4.5 e 4.6, apesar da especificação 

DNIT-ES 031/2006 ainda apresentar a estabilidade como requisito de dosagem, 

conforme apresentado na Tabela 4.1.  

 

                                                 %100



DMT

DDMT
V a

V                                           (4.5) 

 

                                                    %100
VAM

VCB
RBV                                              (4.6) 

 

O VAM é definido como os espaços vazios entre as partículas dos agregados. O VCB 

representa os espaços entre os agregados preenchidos com ligante asfáltico. O Vv 

compreende os espaços vazios entre as partículas dos agregados já recobertas pela 

película de asfalto. A relação betume-vazios (RBV) é a porcentagem dos vazios do 

agregado preenchida por asfalto. 
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Tabela 4.1 – Requisitos de dosagem de concreto asfáltico (DNIT ES 031/2006) 

Características 
Método de 

Ensaio 

Camada de 

rolamento 

Camada de 

ligação 

Vv (%) DNER ME 043 3 – 5 4 – 6 

RBV (%) DNER ME 043 75 – 82 65 – 72 

Estabilidade mínima (kgf): 75 golpes DNER ME 043 500 500 

RT mínima a 25 °C (MPa) DNIT ME 136 0,65 0,65 

 

4.3 PARÂMETROS GRANULOMÉTRICOS 

 

Todas as misturas foram elaboradas de forma a se enquadrarem na Faixa C do DNIT, 

especificada pela norma DNIT ES 031/2006, sendo do tipo Concreto Asfáltico Usinado 

a Quente (CAUQ). A fim de obter um melhor controle granulométrico dos corpos de 

prova, todo o agregado gnáissico e os rejeitos de minério de ferro foram peneirados e 

estocados separadamente, em recipientes plásticos, identificados para cada uma das 

peneiras especificadas pela Faixa C (peneiras de 3/4‖, 1/2‖, 3/8‖, n° 10, n° 40, n° 80, n° 

200 e material passante na peneira n° 200), conforme mostrado na Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1 – Separação dos agregados por fração granulométrica  
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Durante esta etapa foram testadas várias misturas granulométricas, combinando a 

granulometria individual de cada componente (brita 0, pó de pedra e rejeito de minério 

de ferro) de forma a obter uma única granulometria que enquadrasse na Faixa C. A 

curva granulométrica composta, em cada peneira, é obtida pelo somatório dos produtos 

das percentagens passantes em cada peneira pelas percentagens de contribuição de cada 

material, na mistura. Esta metodologia foi adotada para determinar a combinação 

definitiva de agregados nas misturas alternativas. 

 

Para cada uma das misturas contendo rejeito de mineração, a composição 

granulométrica foi determinada de forma a aproveitar o máximo de rejeito de minério 

de ferro em sua composição. 

 

4.3.1 Mistura Comparativa  

 

Inicialmente foi elaborada uma mistura comparativa convencional, utilizando apenas o 

agregado gnáissico em sua composição e denominada MCG (Mistura Comparativa 

Gnaisse). Esta mistura será composta do material selecionado das amostras de brita 0 e 

pó de pedra.  A Tabela 4.2 apresenta a granulometria de projeto definida para esta 

mistura, sendo a média das percentagens do limite inferior e superior da Faixa C, 

conforme mostrado na Figura 4.2.  

 
Tabela 4.2 – Composição granulométrica da mistura MCG 

Peneiras % Passante 

n°/pol. (mm) 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Faixa de 

Projeto 

3/4" 19,1 100 100 100 

1/2" 12,7 80 100 90 

3/8" 9,5 70 90 80 

nº 4 4,8 44 72 58 

nº 10 2 22 50 36 

nº 40 0,42 8 26 17 

nº 80 0,18 4 16 10 

nº 200 0,074 2 10 6 
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Figura 4.2 – Curva granulométrica da mistura MCG 

 

4.3.2 Mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina de Fábica  

 

Em relação a massa total dos agregados que compõe esta mistura asfáltica, o projeto de 

mistura dos agregados resultou na proporção de 65% de Brita 0, 19% de Pó de Pedra e 

16% de rejeito de minério de ferro da Mina de Fábrica (RMF 1), coletado na cava 9.  

 

Esta mistura foi definida como CA1 (Concreto Asfáltico contendo o rejeito de minério 

de ferro RMF1). A Tabela 4.3 exibe a curva de projeto determinada e a Figura 4.3 

mostra a curva granulométrica enquadrada nos limites especificados para a Faixa C do 

DNIT.  

Tabela 4.3 – Composição granulométrica da mistura asfáltica CA1 

Peneiras 
% Passante 

65%     

Brita 0 

19%               

Pó de Pedra 

16%      

RMF 1 

Faixa de 

Projeto n°/pol. Mm 

3/4" 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 12,7 95,4 100,0 100,0 97,0 

3/8" 9,5 76,8 100,0 100,0 84,9 

nº 4 4,8 29,8 99,5 100,0 54,3 

nº 10 2,0 5,8 68,5 99,9 32,8 

nº 40 0,42 2,2 33,5 83,4 21,1 

nº 80 0,18 1,6 19,8 60,0 14,4 

nº 200 0,075 1,1 10,5 25,0 6,7 
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Figura 4.3 – Curva granulométrica da mistura CA1 

 

4.3.3 Mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina de Alegria  

 

A mistura denominada CA2 foi elaborada com rejeito de minério de ferro coletado na 

Mina de Alegria, pertencente a empresa Vale. A composição granulométrica 

determinada contém 65% de Brita 0, 21% de Pó de Pedra e 14% de rejeito de minério 

de ferro da Barragem Campo Grande, denominado RMF2.  

 

A Tabela 4.4 apresenta a curva de projeto da mistura CA2 e a Figura 4.4 mostra a curva 

granulométrica enquadrada nos limites especificados para a Faixa C do DNIT.  

 

Tabela 4.4 – Composição granulométrica da mistura asfáltica CA2 

Peneiras 
% Passante 

65%     

Brita 0 

21%               

Pó de Pedra 

14%      

RMF 2 

Faixa de 

Projeto n°/pol. mm 

3/4" 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 12,7 95,4 100,0 100,0 97,0 

3/8" 9,5 76,8 100,0 100,0 84,9 

nº 4 4,8 29,8 99,5 100,0 54,3 

nº 10 2,0 5,8 68,5 99,7 32,1 

nº 40 0,42 2,2 33,5 93,0 21,5 

nº 80 0,18 1,6 19,8 74,1 15,6 

nº 200 0,075 1,1 10,5 24,9 6,4 
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Figura 4.4 – Curva granulométrica da mistura CA2 

 

 

4.3.4 Mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina Casa de Pedra  

 

Esta mistura contém em sua composição o rejeito de minério de ferro da Barragem B4, 

coletado na Mina Casa de Pedra. O projeto de mistura dos agregados determinou uma 

proporção de 47% de brita 0, 47% de Pó de Pedra e 6% de rejeito de minério de ferro 

RMF3. A mistura foi definida como CA3 (Concreto Asfáltico composto com rejeito de 

minério de ferro RMF3). A Tabela 4.5 apresenta a curva de projeto da mistura CA3 e a 

Figura 4.5 mostra a curva granulométrica atendendo ao estabelecido pela Faixa C do 

DNIT.  

Tabela 4.5 – Composição granulométrica da mistura asfáltica CA3 

Peneiras 
% Passante 

47%     

Brita 0 

47%               

Pó de Pedra 

6%         

RMF 3 

Faixa de 

Projeto n°/pol. mm 

3/4" 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 12,7 95,4 100,0 100,0 97,8 

3/8" 9,5 76,8 100,0 100,0 89,1 

nº 4 4,8 29,8 99,5 100,0 66,8 

nº 10 2,0 5,8 68,5 100,0 40,9 

nº 40 0,42 2,2 33,5 99,9 22,8 

nº 80 0,18 1,6 19,8 99,0 16,0 

nº 200 0,075 1,1 10,5 74,4 9,9 
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Figura 4.5 – Curva granulométrica da mistura CA3 

 

4.3.5 Mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina Oeste  

 

Foi utilizado nesta mistura o rejeito de minério de ferro coletado na Mina Oeste, 

pertencente a empresa Usiminas. Esta mistura apresentou similaridade na composição 

dos agregados em relação à mistura CA3, ou seja, o projeto de mistura dos agregados 

resultou em 47% de brita 0, 47% de Pó de Pedra e 6% de rejeito de minério de ferro da 

Barragem Mina Oeste (RMF4).  

 

Esta mistura foi identificada como CA4 (Concreto Asfáltico composto com rejeito de 

minério de ferro RMF4).  A Tabela 4.3 apresenta a curva de projeto da mistura e a 

Figura 4.6 mostra a curva granulométrica enquadrada nos limites especificados para a 

Faixa C do DNIT. O fato do material coletado na barragem da Mina Oeste ser 

classificado como silto-arenoso, permitiu apenas a inserção de 6%, em massa, de rejeito 

de minério de ferro na mistura granulométrica definida.  
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Tabela 4.6 – Composição granulométrica da mistura asfáltica CA4 

Peneiras 
% Passante 

47%     

Brita 0 

47%               

Pó de Pedra 

6%         

RMF 4 

Faixa de 

Projeto n°/pol. mm 

3/4" 19,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

1/2" 12,7 95,4 100,0 100,0 97,8 

3/8" 9,5 76,8 100,0 100,0 89,1 

nº 4 4,8 29,8 99,5 100,0 66,8 

nº 10 2,0 5,8 68,5 100,0 40,9 

nº 40 0,42 2,2 33,5 93,5 22,4 

nº 80 0,18 1,6 19,8 86,0 15,2 

nº 200 0,075 1,1 10,5 66,1 9,4 

 

 

 
Figura 4.6 – Curva granulométrica da mistura CA4 

 

4.4 PREPARAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 

A Figura 4.7 apresenta a curva de viscosidade Brookfield em função da temperatura para 

o CAP 50/70 utilizado nesta pesquisa, da qual foi possível definir as temperaturas de 

aquecimento do ligante e agregado, bem como a temperatura de compactação das 

misturas. Para a realização das misturas, a temperatura do ligante asfáltico ficou 

determinada entre 148 °C e 154 °C e a compactação com temperaturas entre 137 °C e 

142 °C. No decorrer do processo de mistura, o controle da temperatura dos agregados e 

do ligante foi efetuado com a utilização de termômetro a laser e um termômetro com 

haste. 
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Figura 4.7 – Gráfico viscosidade Brookfield versus temperatura  

 

Com o objetivo de simular o efeito do envelhecimento a curto prazo do ligante asfáltico 

(fenômeno de alteração das suas propriedades físico-químicas) e que ocorre durante as 

etapas de usinagem, espalhamento na pista e compactação, as misturas foram 

condicionadas durante 2 horas dentro de uma estufa na temperatura de 139 °C antes de 

serem compactadas, procedimento este adotado pela metodologia Superpave.   

 

Durante a compactação por impacto foram aplicados 75 golpes por face do corpo de 

prova. Esta energia de compactação é recomendada para pressões de enchimento de 

pneu entre 7 e 14 kgf/cm
2
. 

 

4.5 TEOR DE PROJETO (TP) 

 

A presente pesquisa adotou o critério estabelecido por Soares et al. (2000) para previsão 

do teor de projeto, que é selecionado a partir dos parâmetros volumétricos Vv e RBV. 

Os valores máximos e mínimos foram definidos pelo DNIT, conforme a Tabela 3.12, 

para camada de rolamento. Este critério também é muito utilizado por vários centros de 

pesquisa do país e pela 3ª
 

Unidade de Infraestrutura Terrestre (UNIT) do DNIT. 

 

Inicialmente estima-se um teor de projeto ―T‖ para cada mistura. Especificamente para 

esta pesquisa foi estimado um teor de projeto igual a 5,5% para todas as misturas. Em 

seguida, foram confeccionados 15 corpos de prova, sendo três réplicas para cada grupo, 

conforme mostrado na Figura 4.8.  
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Figura 4.8 – Representação esquemática dos corpos de prova para determinação do teor de 

projeto 

 

Com os cinco valores médios de Vv e RBV, deve-se traçar um gráfico contendo no eixo 

das ordenadas os valores do teor de ligante e no eixo das abcissas os valores de Vv e 

RBV, conforme apresentado na Figura 4.9. Adicionam-se então linhas de tendência para 

os valores encontrados dos dois parâmetros. O gráfico deve conter também os limites 

específicos das duas variáveis, representados pelas linhas tracejadas no gráfico. A partir 

da interseção das linhas de tendência de Vv e RBV com os limites respectivos de cada 

um destes parâmetros, são determinados quatro teores de ligante (X1, X2, X3 e X4). 

Assim, o teor de projeto (TP), também denominado teor ótimo, é definido como a média 

dos dois teores centrais, ou seja, TP = (X2 + X3)/2.  

 

 
Figura 4.9 – Exemplo gráfico para determinação do teor de projeto baseado nos parâmetros Vv 

e RBV, conforme especificações do DNIT ES 031/2006 para camada de rolamento 
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4.6 RESULTADOS DOS PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS 

 

Os resultados dos parâmetros volumétricos obtidos para todas as misturas avaliadas 

neste estudo são apresentadas na Tabela 4.7. Nela, constam o teor de ligante, a 

densidade máxima teórica (DMT), a densidade aparente (Da), o volume de vazios (Vv), 

os vazios cheios com ligante asfáltico (VCB), os vazios no agregado mineral (VAM) e a 

relação betume/vazios (RBV). Os valores obtidos são referentes à média aritmética de 

três corpos de prova. 

 

Tabela 4.7 – Valores médios dos parâmetros volumétricos obtidos para as misturas asfálticas  

Mistura 

Teor de 

ligante 

(%) 

DMT Da 
Vv                  

(%) 

VCB              

(%) 

VAM             

(%) 

RBV          

(%) 

MCG 

4,5 2,487 2,368 4,78 10,57 15,37 68,78 

5,0 2,468 2,378 3,65 11,79 15,46 76,29 

5,5 2,450 2,406 1,80 13,13 14,91 88,04 

6,0 2,431 2,412 0,78 14,36 15,14 94,82 

6,5 2,413 2,395 0,75 15,44 16,21 95,27 

CA1 

4,5 2,606 2,489 4,49 11,11 15,61 71,16 

5,0 2,585 2,521 2,48 12,50 14,97 83,50 

5,5 2,564 2,527 1,44 13,78 15,24 90,42 

6,0 2,543 2,515 1,10 14,97 16,05 93,24 

6,5 2,522 2,503 0,75 16,14 16,88 95,60 

CA2 

4,5 2,528 2,410 4,67 10,76 15,42 69,79 

5,0 2,508 2,417 3,63 11,99 15,60 76,87 

5,5 2,488 2,447 1,65 13,35 15,01 88,92 

6,0 2,469 2,454 0,61 14,60 15,22 95,96 

6,5 2,450 2,441 0,37 15,74 16,11 97,67 

CA3 

4,5 2,528 2,423 4,15 10,81 14,97 72,24 

5,0 2,508 2,428 2,95 12,04 15,23 79,08 

5,5 2,488 2,443 1,81 13,32 15,17 87,84 

6,0 2,469 2,446 0,93 14,56 15,15 93,91 

6,5 2,450 2,433 0,69 16,68 16,40 95,61 

CA4 

4,5 2,521 2,377 5,71 10,61 16,32 65,01 

5,0 2,501 2,412 3,56 11,96 15,51 77,15 

5,5 2,482 2,419 2,54 13,19 15,75 83,78 

6,0 2,463 2,421 1,71 14,41 16,10 89,52 

6,5 2,444 2,417 1,10 15,59 16,67 93,48 
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A sequencia de Figuras 4.10 a 4.14 é referente à representação gráfica dos parâmetros 

volumétricos obtidos para as misturas MGC, CA1, CA2, CA3 e CA4, respectivamente. 

Os maiores valores de densidade aparente das misturas foram encontrados para um teor 

de ligante igual a 6,0%; exceto para a mistura CA1, cujo valor da densidade aparente 

máxima se refere à mistura com 5,5% de teor de ligante. 
 

 
 

 

 

 

Figura 4.10 – Propriedades volumétricas da mistura padrão MCG 
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Figura 4.11 – Propriedades volumétricas da mistura CA1: composta com rejeito de minério de 

ferro proveniente da antiga cava da Área IX / Mina de Fábrica - VALE 
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Figura 4.12 – Propriedades volumétricas da mistura CA2: composta com rejeito de minério de 

ferro da barragem Campo Grande/Mina de Alegria - VALE 
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Figura 4.13 – Propriedades volumétricas da mistura CA3: composta com rejeito de minério de 

ferro da barragem B4 / Mina Casa de Pedra - CSN 
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Figura 4.14 – Propriedades volumétricas da mistura CA4: composta com rejeito de minério de 

ferro da barragem Mina Oeste / Mina Oeste - Usiminas 
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Os resultados expostos na Figura 4.15 indicam que a substituição parcial do agregado 

convencional pelos rejeitos de mineração aumentaram os valores de DMT das misturas. 

Esta alteração nos valores de DMT é decorrente dos elevados valores de densidade real 

dos rejeitos de minério de ferro em relação ao agregado gnáissico. A mistura CA1, 

composta com rejeito da mina de Fábrica, foi a que apresentou os maiores valores de 

DMT. Coincidentemente, as misturas CA2 e CA3 obtiveram os mesmos valores de 

DMT.  

 

 
Figura 4.15 – Valores de DMT das misturas asfálticas em função do teor de ligante 

 

A Figura 4.16 apresenta uma relação entre os valores da densidade aparente e o teor de 

ligante, agrupado por misturas. Como previsto, as misturas contendo rejeito de minério 

de ferro possuem densidade mais elevada em relação à mistura padrão, pelo fato de 

possuírem em sua composição o elemento ferro.  

 

A mistura CA1 obteve os maiores valores de densidade aparente e as misturas CA2 e 

CA3 apresentaram resultados bastante similares. Em relação às misturas contendo 

rejeito, a que apresentou os menores valores de densidade foi a mistura CA4, que é 

composta com rejeito de minério de ferro da Barragem Mina Oeste. Os resultados 

indicam uma correlação entre a proporção de minerais de ferro presentes nos rejeitos 

(indicado nos difratogramas de raios X e apresentado na Tabela 4.8) e a densidade 

aparente das misturas asfálticas. Observa-se que quanto maior a porcentagem de ferro 
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presente nas amostras de rejeito, maior foram os valores de densidade aparente das 

misturas asfálticas.  

 

Tabela 4.8 – Proporção de minerais de ferro presentes nas amostras de rejeito detectadas por 

difratometria de raios X 

Rejeito de 

minério de ferro 

% de minerais    

de ferro  

Mistura asfáltica 

relacionada 

RMF 1 29 CA1 

RMF 2 15 CA2 

RMF 3 15 CA3 

RMF 4 14 CA4 

 

 
Figura 4.16 – Densidade aparente das misturas asfálticas em função do teor de ligante. Para 

cada mistura alternativa está indicado a porcentagem de minério de ferro presente no rejeito. 

 

A mistura CA4 (composto com rejeito de minério de ferro da Mina Oeste) apresentou 

os maiores valores de volume de vazios (Vv) em relação às outras misturas asfálticas, se 

comparados para um mesmo teor de ligante, exceto para o teor de 5% de ligante, 

conforme exposto na Figura 4.17. Os valores de VAM encontrados para as misturas 

estudadas ficaram entre 14,91%. a 16,88%, sendo que ao analisar cada mistura, os 

maiores valores de VAM são referentes ao teor de 6,5% de asfalto (Figura 4.18). 
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Figura 4.17 – Relação entre o Vv e o teor de ligante para cada mistura asfáltica  

 

 
Figura 4.18 – Relação entre o VAM e o teor de ligante  

 

Durante a dosagem Marshall dos corpos de prova, constatou-se visualmente excesso 

aparente de asfalto para as misturas com teores de 6,0 e 6,5% de CAP, com aparência 

brilhante e pegajosas ao toque. As misturas confeccionadas com 4,5% de ligante 

asfáltico apresentaram dificuldade de mistura, de modo que o asfalto envolvesse todos 

os agregados, durante o processo de usinagem. 

 

4.6.1 Determinação e avaliação dos teores de projeto  

 

Com os parâmetros volumétricos descritos na Tabela 4.7, foi possível determinar o teor 

de ligante de projeto para cada mistura, conforme exposto no tópico 4.5. A Figura 4.19 

indica o teor de projeto (TP) obtido para cada mistura.  
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Figura 4.19 – Resultado dos teores de projeto (TP) determinados para cada mistura 

  

As misturas MCG, CA2 e CA4 apresentam TP igual a 5,0%; enquanto que a mistura 

CA1 obteve o TP igual a 4,7% e o teor de projeto da mistura CA3 é de 4,8%. A Tabela 

4.9 apresenta os valores médios dos parâmetros volumétricos das misturas asfálticas 

dosadas com seus respectivos teores de projeto. 

 
Tabela 4.9 – Resultado dos parâmetros volumétricos das misturas asfálticas no teor de projeto 

Mistura 
Teor de 

Projeto  
(%) 

DMT Da 
Vv                  
(%) 

VCB              
(%) 

VAM             
(%) 

RBV          
(%) 

MCG 5,0 2,468 2,378 3,5 11,79 15,46 76,29 

CA1 4,7 2,598 2,505 3,5 11,68 15,21 77,40 

CA2 5,0 2,508 2,417 3,3 11,99 15,60 76,87 

CA3 4,8 2,516 2,429 3,5 11,56 15,22 76,50 

CA4 5,0 2,501 2,412 3,6 11,96 15,51 77,15 

 

A avaliação comparativa entre a mistura padrão (MCG) e as misturas alternativas (CA1, 

CA2, CA3 e CA4) indica que a substituição parcial do agregado gnáissico por rejeitos 

de minério de ferro não aumentou o consumo de ligante asfáltico, ou seja, em alguns 

casos não houve alteração no valor do TP (misturas CA2 e CA4) e em outros casos 

houve uma diminuição no valor do TP (misturas CA1 e CA3).   

 

As misturas com os menores valores de teor de projeto (CA1 e CA3) apresentaram 

também os menores valores de VAM, conforme mostrado na Tabela 4.9. Gouveia 

(2006) destaca que quando o valor do VAM é alto, o teor de asfalto adicionado à 

mistura também é alto, para satisfazer a condição de Vv em torno de 4%. Ainda que a 
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análise correta deva ser feira levando em consideração o teor de ligante efetivo da 

mistura (descontando a parcela de ligante absorvida pelos poros dos agregados), 

podemos inferir que, para agregados com baixa absorção de água (como é o caso do 

gnaisse utilizado neste trabalho), os valores de densidades reais e efetivas de agregados 

com baixa absorção são teoricamente iguais. 

 

De todos os materiais que compõe o concreto asfáltico usinado a quente, o ligante 

asfáltico geralmente é o componente mais oneroso, cujo preço de mercado é bem 

superior em relação aos agregados pétreos convencionais. A inserção de rejeito de 

minério de ferro da Mina de Fábrica provocou uma diminuição de 0,3% no valor do TP 

e a mistura contendo rejeito da Mina Casa de Pedra resultou na redução de 0,2% do teor 

de ligante de projeto, se comparados à mistura MCG. Apesar destas variações no teor de 

projeto serem pequenas e estarem dentro dos limites permitidos pelo DNIT (± 0,3%), o 

uso destes rejeitos indicaram uma economia no consumo de ligante a ser utilizado no 

revestimento. 

 

A Tabela 4.10 apresenta uma estimativa do consumo de rejeito de minério de ferro por 

tonelada de Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) a ser utilizada em cada 

mistura alternativa. Os valores são correspondentes a massa seca de rejeito de minério 

de ferro. Os rejeitos arenosos (RMF1 e RMF2) apresentaram maior aproveitamento na 

composição do CAUQ em relação aos rejeitos finos (RMF3 e RMF4), visto que, a 

granulometria das materiais e as limitações granulométricas especificadas pelo DNIT é 

que irão determinar a proporção dos agregados nas misturas.   

 
Tabela 4.10 – Estimativa do consumo médio de rejeito de minério de ferro para cada mistura 

asfáltica avaliada nesta pesquisa no teor de projeto 

Mistura 
Teor de 

CAP (%) 
Rejeito Da 

Massa seca de rejeito de minério de 

ferro/tonelada de CAUQ 

CA1 4,7 RMF1 2,505 152,5 kg 

CA2 5,0 RMF2 2,417 133,0 kg 

CA3 4,8 RMF3 2,429    57,1 kg 

CA4 5,0 RMF4 2,412    57,0 kg 
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4.7 ANÁLISE ECONÔMICA DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 

 

Nesta etapa da pesquisa foi realizada uma comparação de custos entre as misturas 

asfálticas convencionais do tipo CAUQ com as misturas compostas com rejeito de 

mineração de ferro da região do Quadrilátero Ferrífero. A avaliação é baseada na 

composição de preço unitário dos concretos asfálticos. 

 

Este tópico apresenta a composição do preço da tonelada do CAUQ, também conhecido 

no mercado como Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).   Os materiais 

avaliados que compõe a mistura asfáltica são a brita 0, o pó de pedra, o ligante asfáltico 

do tipo CAP 50/70 e os rejeitos de mineração de ferro. Para a composição do preço 

unitário, não foram considerados os gastos com transporte, mão de obra, energia, 

encargos sociais, equipamentos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e outros. 

Ressalta-se que os valores são referentes apenas ao custo de aquisição dos materiais. 

 

Neste trabalho, foram considerados os preços da tonelada de agregados fornecidos por 

uma pedreira do município de Ouro Preto. O valor do Cimento Asfáltico de Petróleo 

(CAP 50/70) foi baseado no preço médio do ligante no Estado de Minas Gerais e 

disponibilizado no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível 

(ANP, 2016) referente a agosto de 2016. Para este material também não foi levado em 

consideração o BDI e encargos sociais. A avaliação realizada pressupõe que os rejeitos 

de mineração seriam doados, ou seja, sem custo de aquisição. As Tabelas 4.11 a 4.15 

apresentam os valores médios do custo unitário por tonelada de cada material para 

composição do CAUQ. 
 

Tabela 4.11 – Preço médio dos materiais utilizados no CAUQ convencional (Pesquisa de 

comércio no Estado de Minas Gerais, outubro de 2016) 

Materiais 

Composição do 

mistura MCG 

(%) 

Unidade Custo Consumo 
Custo 

Unitário 

Brita 0 49,4 t 45 0,494 22,23 

Pó de Pedra 45,6 t 35 0,456 15,96 

CAP 50/70 5,0 t 1623,3 0,050 81,17 

Preço do CAUQ por tonelada (R$ / t) 119,36 
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Tabela 4.12 – Preço médio dos materiais utilizados no CAUQ composto com rejeito de minério 

de ferro da mina de Fábrica (Pesquisa de comércio, outubro de 2016) 

Materiais 

Composição do 

mistura CA1 

(%) 

Unidade Custo Consumo 
Custo 

Unitário 

Brita 0 61,95 t 45 0,619 27,88 

Pó de Pedra 18,11 t 35 0,181 6,34 

Rejeito de minério de ferro 15,25 t 0 0,152 0,00 

CAP 50/70 4,70 t 1623,3 0,047 76,30 

Preço da mistura CA1 por tonelada (R$ / t) 110,51 

 
Tabela 4.13 – Preço médio dos materiais utilizados no CAUQ composto com rejeito de minério 

de ferro da mina de Alegria (Pesquisa de comércio, outubro de 2016) 

Materiais 

Composição do 

mistura CA2 

(%) 

Unidade Custo Consumo 
Custo 

Unitário 

Brita 0 61,75 t 45 0,618 27,79 

Pó de Pedra 19,95 t 35 0,200 6,98 

Rejeito de minério de ferro 13,30 t 0 0,133 0,00 

CAP 50/70 5,00 t 1623,3 0,050 81,17 

Preço da mistura CA2 por tonelada (R$ / t) 115,94 

 
Tabela 4.14 – Preço médio dos materiais utilizados no CAUQ composto com rejeito de minério 

de ferro da mina de Casa de Pedra (Pesquisa de comércio, outubro de 2016) 

Materiais 

Composição do 

mistura CA3 

(%) 

Unidade Custo Consumo 
Custo 

Unitário 

Brita 0 44,74 t 45 0,447 20,13 

Pó de Pedra 44,74 t 35 0,447 15,66 

Rejeito de minério de ferro 5,71 t 0 0,057 0,00 

CAP 50/70 4,8 t 1623,3 0,048 77,92 

Preço da mistura CA3 por tonelada (R$ / t) 113,71 

 
Tabela 4.15 – Preço médio dos materiais utilizados no CAUQ composto com rejeito de minério 

de ferro da mina Oeste (Pesquisa de comércio, outubro de 2016) 

Materiais 

Composição do 

mistura CA4 

(%) 

Unidade Custo Consumo 
Custo 

Unitário 

Brita 0 44,65 t 45 0,447 20,09 

Pó de Pedra 44,65 t 35 0,447 15,63 

Rejeito de minério de ferro 5,70 t 0 0,057 0,00 

CAP 50/70 5,0 t 1623,3 0,050 81,17 

Preço da mistura CAUQ por tonelada (R$ / t) 116,89 
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Conforme mostrado na Figura 4.20, as misturas alternativas, contendo rejeito de 

mineração, apresentaram uma redução no custo unitário de composição do CAUQ. A 

mistura CA1 reduziu em 7,41% o custo unitário da mistura asfáltica, sendo a mistura 

mais econômica determinada nesta pesquisa. Apesar de provocar um aumento no 

consumo de brita 0, a mistura CA1 propiciou uma redução no consumo de pó de pedra e 

de ligante asfáltico. Como o ligante asfáltico é o componente mais caro das misturas 

asfálticas, a redução no teor de CAP reduz de forma significativa o custo do CAUQ. 

 

 
Figura 4.20 – Custo unitário do CAUQ por tonelada (Preço comercial, outubro/2016) 

 

A mistura CA2 diminuiu em 2,87% o custo do CAUQ. Mesmo apresentando 

granulometria semelhante à mistura CA1, a redução do custo foi menor, pelo fato do 

teor de projeto da mistura CA2 ser o mesmo para a mistura convencional (5,0%). Neste 

caso, a economia da mistura CA2 é garantida pela redução no consumo de pó de pedra 

se comparada com a mistura convencional (MCG). 

  

As misturas CA3 e CA4, que possuem granulometrias semelhantes, apresentaram uma 

pequena redução no consumo de brita 0 e pó de pedra, quando comparadas com a 

mistura convencional (MCG). Como a mistura CA3 possui teor de projeto menor do 

que a mistura CA4, consequentemente seu custo unitário foi menor.  As misturas CA3 e 

CA4 reduziam o custo da mistura asfáltica em 4,73% e 2,07%, respectivamente. 
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5. RESULTADO E ANÁLISE DOS PARÂMETROS 

MECÂNICOS 

 
Todos os resultados de caracterização e o desempenho mecânico das misturas 

alternativas, elaboradas com rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, foram 

comparados com os resultados obtidos para a mistura convencional.  Todas as misturas 

foram elaboradas com o mesmo tipo de ligante, mesmo procedimento de compactação 

dos corpos de prova. As variáveis a serem analisadas são referentes principalmente ao 

tipo de agregado utilizado e o teor de ligante, que apresentam pequenas variações entre 

si, mas dentro dos limites da faixa C especificados pelo DNIT. 

 

Após um minucioso estudo sobre misturas asfálticas densas, GOUVEIA (2006) 

afirma que, tentar relacionar as propriedades dos agregados com o desempenho das 

misturas asfálticas não é uma tarefa fácil, tendo em vista que uma única 

propriedade desse material pode influenciar propriedades fundamentais das 

misturas, culminando em alterações complexas do todo. 

 

5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR 

COMPRESSÃO DIAMETRAL (RT) 

 

Dentre os principais defeitos verificados nos pavimentos flexíveis do Brasil, o 

trincamento resultante do fenômeno da fadiga tem sido apontado como o predominante. 

A resistência à tração do revestimento asfáltico é um dos parâmetros mecanísticos que 

procura limitar este dano, ou seja, procura-se obter computacionalmente uma tensão de 

tração na fibra inferior do revestimento que seja suficientemente menor do que a 

resistência à tração do corpo de prova submetido ao ensaio de compressão diametral.  

 

Na Tabela 5.1 constam os valores médios de RT obtidos para as misturas e no Anexo III 

são apresentados todos os resultados do ensaio de RT. A Figura 5.1 apresenta os 

resultados do ensaio de RT agrupados por teor de ligante. Os resultados de RT da 

mistura comparativa MGC são referentes à média de três corpos de prova, e os demais 

resultados de RT das misturas alternativas são referentes à média de cinco amostras. O 

menor valor de desvio padrão encontrado foi para a mistura CA3 com teor de ligante de 
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5,5%, e a maior variação nos resultados de RT observados foi para a mistura CA2 com 

teor de ligante de 4,5%. Os resultados de RT encontrados para as misturas CA2 e CA3 

podem ser considerados estatisticamente iguais. Nota-se, pelos baixos valores dos 

desvios padrão em relação aos valores da média, indicando uma boa reprodução dos 

valores dos ensaios.  

 

Tabela 5.1 – Resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral a 25°C 

Mistura 

Asfáltica 

Teor de 

CAP (%) 

RT         

(Mpa) 

Desvio 

Padrão 

MCG 

4,5 1,51 0,046 

5,0 1,46 0,054 

5,5 1,42 0,097 

CA1                  
Mina de Fábrica  

(Vale)                 

4,5 1,79 0,048 

4,7 1,69 0,118 

5,0 1,55 0,106 

5,5 1,44 0,084 

CA2            
Mina de Alegria  

(Vale)                 

4,5 1,89 0,151 

5,0 1,85 0,107 

5,5 1,75 0,072 

CA3            
Mina Casa de Pedra 

(CSN)                

4,5 1,82 0,069 

4,8 1,78 0,100 

5,0 1,89 0,082 

5,5 1,66 0,040 

CA4               
Mina Oeste 

(Usiminas)                

4,5 1,91 0,142 

5,0 1,99 0,041 

5,5 1,77 0,135 
 

 
Figura 5.1 – Representação gráfica dos valore médios de RT das misturas utilizadas nesta 

pesquisa 
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Todas as misturas deste estudo apresentaram valores de resistência à tração superiores 

ao limite mínimo de 0,65 MPa especificado pelo DNIT para revestimento asfáltico. O 

aumento do teor de CAP 50/70 induziu a uma diminuição nos valores de RT para a 

mistura de referência e para as misturas contendo rejeitos areno-siltosos (CA1 e CA2). 

O mesmo comportamento não foi observado para as misturas compostas por rejeitos 

silto-arenosos (CA3 e CA4), sendo que, para estas misturas, os valores máximos de RT 

obtidos são referentes ao teor de 5,0% de ligante asfáltico.  

 

A adição de rejeito de minério de ferro nas misturas asfálticas incrementou a resistência 

à tração das mesmas. Este incremento nos valores de RT pode estar associado com o 

aumento dos pontos de contato intergranular das misturas asfálticas, oriundas da 

modificação da composição granulometria (mesmo que essa variação esteja dentro dos 

limites especificados pela Faixa C do DNIT), por ser um material mais fino do que o pó 

de pedra, o rejeito de minério de ferro preenche os vazios e diminui as tensões de 

contato entre os grãos maiores. Entretanto, é preciso ressaltar que a adição de material 

fino na mistura asfáltica não significa necessariamente em aumento da resistência 

mecânica, pois existe uma quantidade a partir do qual, a adição de rejeito de minério de 

ferro poderá causar uma diminuição da resistência mecânica devido à perda de contato 

intergranular dos grãos maiores, causada pelo excesso de material fino. 

 

Para todos os teores de ligante avaliados neste estudo, constatou-se que a adição de 

rejeito de minério de ferro da Mina Oeste na mistura asfáltica (mistura CA4) propiciou 

os maiores ganhos de resistência à tração, aumentando em mais de 25% os valores de 

RT se comparados com a mistura convencional (MCG). Esse aumento nos valores de 

RT pode estar associado à forma e textura dos grãos deste rejeito, compostos 

predominantemente de partículas angulosas e subangulosas com superfície rugosa, 

contribuindo com o aumento do atrito superficial dos grãos. Os demais rejeitos (RMF1, 

RMF2 e RMF3) são constituídos, de acordos com as análises das microfotografias, por 

partículas subarredondadas. A mistura alternativa CA1, elaborada com rejeito de 

minério de ferro da Mina de Fábrica, apresentou os menores incrementos nos valores de 

RT, quando comparada com a mistura de referência MCG. 
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A Figura 5.2 apresenta os valores de RT das misturas asfálticas com seus respectivos 

teores de projeto, ou seja, o teor de ligante definido para a execução do revestimento 

asfáltico em campo. A mistura composta com rejeito de minério de ferro da Mina Oeste 

(CA4) provocou um aumento de 36,3% no valor da RT, se comparada com a mistura 

convencional (MCG). As misturas CA1, CA2 e CA3 aumentaram o valor da RT em 

6,2%; 15,8% e 21,9%, respectivamente.  

 

 
Figura 5.2 – Valores médios de RT das misturas no teor de projeto 

 

A Tabela 5.2 compara os valores de RT das misturas deste estudo, nos teores de projeto, 

comparados com os valores das misturas asfálticas de outros pesquisadores que 

utilizaram o mesmo tipo de ligante asfáltico e metodologia de dosagem dos corpos de 

prova. Os resultados comprovam que as misturas contendo rejeito de minério de ferro 

apresentam melhor resistência aos esforços de tração que as misturas foram submetidas. 

 
Tabela 5.2 – Comparação dos valores médios de RT das misturas utilizadas nesta pesquisa com 

os valores obtidos por outros pesquisadores 

Autor Mistura Agregado 
Teor de 

CAP 
Vv RT 

 

 Gigante (2007)  
 

- Basalto 5,5 3,9 1,68 

- Granito 5,5 4,1 1,64 

Marques (2004) Mistura 3 Granito/Gnaisse 4,5 3,7 *1,46 

Mesmo autor MCG Gnaisse 5,0 3,5 1,46 

Mesmo autor CA1 Gnaisse/rejeito 4,7 3,5 1,69 

Mesmo autor CA2 Gnaisse/rejeito 5,0 3,3 1,85 

Mesmo autor CA3 Gnaisse/rejeito 4,8 3,5 1,78 

Mesmo autor CA4 Gnaisse/rejeito 5,0 3,6 1,99 
        * Valor médio de RT após ensaio de MR 
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5.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA (MR) 

 

A temperatura de ensaio, o tipo de rejeito de minério de ferro e o teor de ligante são as 

variáveis a serem utilizadas na avaliação do módulo de resiliência das misturas 

asfálticas. O valor do módulo de resiliência representativo a ser adotado foi baseado em 

análises estatísticas para pequenas amostras (Assis, 2002). Os resultados de todos os 

ensaios de módulo de resiliência realizados neste estudo são mostrados no Anexo IV. 

 

Cada corpo de prova apresenta três valores de MR e para cada teor de ligante foram 

moldadas três amostras para a mistura MCG e cinco amostras para cada mistura 

alternativa (CA1, CA2, CA3 e CA4). A avaliação estatística, para cada teor de ligante, 

corresponde aos resultados de nove valores para a mistura MCG e quinze valores de 

módulo de resiliência para as demais misturas, com nível de confiança de 95%. De 

posse do número de amostras, desvio padrão e nível de significância adotado (α = 0,05) 

é calculado o intervalo de confiança.  

 

Os valores individuais que estivessem fora desse intervalo são descartados, desta forma, 

o valor médio adotado é aquele correspondente aos valores individuais do módulo de 

resiliência que estiverem dentro da faixa de confiança. Este procedimento também foi 

adotado por Marques (2004) e é empregado pelo Setor de Ensaios Dinâmicos do 

Laboratório de Geotecnia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

 

A Tabela 5.3 apresenta os valores médios de MR dos ensaios a 5, 25 e 35 °C referentes 

a cada teor de ligante e a relação entre MR e RT referentes a 25 °C. As Figuras 5.3 a 5.7 

apresentam as médias dos resultados do ensaio de módulo de resiliência por compressão 

diametral cíclica das amostras, agrupadas por temperatura de ensaio e por tipo de 

mistura asfáltica, enquanto que a sequência de Figuras 5.8 a 5.10 faz um comparativo 

dos resultados de módulo de resiliência obtidos para todas as misturas agrupados por 

temperatura de ensaio e teor de ligante. 
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Tabela 5.3 – Apresentação dos resultados dos ensaios de MR das misturas elaboradas com CAP 

50/70 e os valores médios da relação MR/RT  

Mistura 

Asfáltica 

Teor de 

ligante 

(%) 

MR (Mpa) 
MR/RT        

(25 °C) 5 °C 25 °C 35 °C 

MCG 

4,5 12914 6773 3367 4485 

5,0 11574 6431 3121 4405 

5,5 12162 4483 2723 3157 

CA1            
Mina de 

Fábrica  

(VALE)                 

4,5 19155 6489 3609 3625 

4,7 17005 7584 3846 4488 

5,0 13818 6427 3483 4146 

5,5 15302 6426 2642 4463 

CA2            
Mina de 

Alegria  

(VALE)                 

4,5 16561 6894 3670 3648 

5,0 14414 6045 3139 3268 

5,5 17589 5362 3097 3064 

CA3            
Mina Casa de 

Pedra (CSN)                

4,5 18423 8055 4548 4426 

4,8 16226 6801 4269 3821 

5,0 17598 6741 3597 3567 

5,5 15811 5117 3342 3083 

CA4            
Mina Oeste 

(USIMINAS)                

4,5 19735 8168 4734 4276 

5,0 20648 7318 3526 3677 

5,5 15488 6724 3531 3799 
 

 

 
Figura 5.3 – Resultados do módulo de resiliência da mistura convencional em função do teor de 

de ligante asfáltico e da temperatura de ensaio 
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Figura 5.4 - Resultados do módulo de resiliência da mistura contendo rejeito da Cava Área IX 

em função do teor de de ligante asfáltico e da temperatura de ensaio 

 

 
Figura 5.5 - Resultados do módulo de resiliência da mistura contendo rejeito da barragem de 

Campo Grande em função do teor de de ligante asfáltico e da temperatura de ensaio 
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Figura 5.6 - Resultados do módulo de resiliência da mistura contendo rejeito da barragem B4 

em função do teor de de ligante asfáltico e da temperatura de ensaio 

 

 
Figura 5.7 - Resultados do módulo de resiliência da mistura contendo rejeito da barragem Mina 

Oeste em função do teor de de ligante asfáltico e da temperatura de ensaio 
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Figura 5.8 – Resultados dos ensaios de MR a 5° C agrupados por teor de ligante 

 

 
Figura 5.9 - Resultados dos ensaios de MR a 25° C agrupados por teor de ligante 

 

 
Figura 5.10 - Resultados dos ensaios de MR a 35° C agrupados por teor de ligante 
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Com base nesses resultados dos ensaios realizados a 25 e 30 °C, mostrados nas Figuras, 

5.3 a 5.7, pode-se concluir que a variação no teor de ligante não provocou uma ligeira 

diminuição na rigidez das misturas. Esta análise está de acordo com as alegações de 

Medina e Motta (2015), em que os autores afirmam que o módulo de resiliência de 

misturas asfálticas é influenciado pelo tipo de ligante asfáltico e granulometria dos 

agregados, de forma acentuada, sendo menor a influência do teor de ligante.  Também 

se pode concluir que a temperatura é um fator que atua de forma acentuada no valor do 

módulo de resiliência, pois altera a viscosidade do ligante asfáltico. 

 

A maior dispersão dos resultados encontrados foram para os ensaios realizados a 5 °C. 

Este fato ocorreu devido à elevada rigidez das misturas nesta temperatura, sendo 

necessário diminuir a sensibilidade mínima dos LVDT’s de 0,003 mm para 0,0015 mm, 

para que os mesmos pudessem registrar o deslocamento mínimo pré-fixado com um 

nível de tensão compatível com a capacidade de aplicação do equipamento SiCAEP.  

 

Somente os valores de módulo de resiliência da mistura convencional (MCG) e da 

mistura com rejeito de minério de ferro da barragem de Campo Grande (CA2), 

indicados na Tabela 5.3, estão dentro dos limites máximos e mínimos determinados por 

Marques (2004) para previsão do módulo de resiliência pelo modelo simplificado, 

conforme mostrado na Tabela 2.6.  

 

Na última coluna da Tabela 5.3 é apresentada a relação entre os parâmetros módulo de 

resiliência e resistência à tração estática (MR/RT). Essa razão vem sendo usada como 

indicador da vida de fadiga de misturas uma vez que agrega informações de rigidez e 

resistência, sendo recomendado um valor pequeno, na ordem de 3000 para que a 

mistura apresente um bom comportamento à fadiga (Bernucci et al., 2008). Dessa 

forma, o revestimento asfáltico apresentaria um bom desempenho estrutural, sendo 

flexível e com boa resistência à tração. Para as misturas avaliadas nesta pesquisa esta 

relação variou entre 3064 a 4488. Somente para as misturas MCG, CA2 e CA3 os 

valores decrescem para o aumento do teor de ligante, para as misturas CA1 e CA4 não 

foi observada uma relação direta entre este parâmetro com o teor de asfalto. As misturas 

CA2 e CA3, com teor de CAP igual a 5,5%, foram as que apresentaram os menores 
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valores de MR/RT, próximos de 3000. A mistura CA1 com teor de 4,7% de ligante 

possui a maior relação MR/RT. 

 

A substituição do gnaisse por rejeito de minério de ferro aumenta a rigidez da mistura 

asfáltica, quando analisado o comportamento mecânico para baixas temperaturas (5 °C), 

conforme mostrado na Figura 5.8. A mistura com rejeito de minério de ferro da mina 

Oeste apresentou os maiores valores médios de MR em relação às demais misturas, para 

todos os teores de ligante avaliados.  

 

Há uma tendência, de forma muito sutil, de diminuição nos valores de MR com o 

aumento do teor de ligante, para os ensaios realizados a 25 °C. Exceto para a mistura 

contendo rejeito de minério de ferro da mina de Fábrica (CA1), que apresentou maior 

rigidez para o teor de ligante correspondente ao teor de projeto (4,7%), conforme 

mostrado na Figura 5.9. Em relação aos ensaios realizados a 35 °C observa-se que o MR 

das misturas alternativas foi superior a mistura convencional, exceto para a mistura CA1 

com teor de 5,5% (Figura 5.10). 

 

A Figura 5.11 compara os valores médios do módulo de resiliência das misturas em 

seus respectivos teores de projeto. Os ensaios realizados a 25 °C, que é a temperatura 

usual do ensaio para a determinação deste parâmetro, indicam que apenas a mistura 

CA2 (composta com rejeito de minério de ferro da Mina de Alegria) apresentou rigidez 

um pouco inferior se comparada com a mistura convencional.  

 

A relação entre os resultados de módulo de resiliência realizados a diferentes 

temperaturas (MRT1/MRT2) pode  indicar a sensibilidade deste parâmetro à temperatura. 

Quanto maior o valor da relação entre os módulos de resiliência, menor é a 

sensibilidade da mistura as variações de temperatura. A Tabela 5.4 apresenta as relações 

entre os módulos de resiliência das misturas nas três temperaturas estudadas (5, 25 e 35 

°C) e a Figura 5.12 apresenta estas relações agrupadas por mistura no seu teor de 

projeto correspondente. 
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Figura 5.11 – Comparação dos resultados de MR para as misturas no teor de projeto  

 

Tabela 5.4 – Relação entre os módulos resilientes a 5, 25 e 35 °C (MR5, MR25 e MR35) 

Mistura 

Asfáltica 

Teor de 

ligante (%) 
MR35/MR25 MR25/ MR5 MR35/ MR5 

MCG 

4,5 0,497 0,524 0,261 

5,0 0,485 0,556 0,270 

5,5 0,607 0,369 0,224 

CA1            
Mina de Fábrica  

(VALE)                 

4,5 0,556 0,339 0,188 

4,7 0,507 0,446 0,226 

5,0 0,542 0,465 0,252 

5,5 0,411 0,420 0,173 

CA2            
Mina de Alegria  

(VALE)                 

4,5 0,532 0,416 0,222 

5,0 0,519 0,419 0,218 

5,5 0,578 0,305 0,176 

CA3            
Mina Casa de 

Pedra (CSN)                

4,5 0,565 0,437 0,247 

4,8 0,628 0,419 0,263 

5,0 0,534 0,383 0,204 

5,5 0,653 0,324 0,211 

CA4            
Mina Oeste 

(USIMINAS)                

4,5 0,580 0,414 0,240 

5,0 0,482 0,354 0,171 

5,5 0,525 0,434 0,228 
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Figura 5.12 – Relações entre os módulos resilientes a 5, 25 e 35 °C para as misturas no teor 

de projeto  
 

A Tabela 5.4 indica que as relações referentes as temperaturas 25 e 35 °C variaram 

entre 0,411 a  0,653. Para a relação referentes as temperaturas 25 e 5 °C os valores 

encontrados variaram entre 0,305 a 0,556. Para a relação referentes as temperaturas 35 e 

5 °C os resultados variaram entre 0,171 a 0,270.  

 

Como pode-se observar na Figura 5.12, a mistura no teor de projeto menos sensível 

termicamente a variação de temperatura entre 25 e 35 °C foi a mistura elaborada com 

rejeito de minério de ferro da Mina Casa de Pedra (CA3). Para as relações referentes à 5 

°C a mistura convencional (MCG) foi menos sensível as variações de temperatura. A 

mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina Oeste (CA4) apresentou a maior 

sensibilidade com as mudanças de temperatura, em relação e rigidez da mistura, quando 

comparada com as demais misturas no teor de projeto. 

 

5.3 MODELOS DE PREVISÃO DE VIDA DE FADIGA À TENSÃO 

CONTROLADA 

 

Nas Tabelas 5.5 a 5.21 estão apresentados os parâmetros obtidos pelos modelos gerados 

em função da diferença de tensões no centro do corpo de prova (Δσ) e da deformação 

resiliente inicial (Ɛi). A sequência de Figuras 5.13 a 5.17 apresenta as curvas de fadiga 

agrupadas por mistura. A temperatura de ensaio adotada foi de 25 °C, pois vários 
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estudos realizados no Brasil tem-se observado que as temperaturas da superfície do 

revestimento asfáltico variam entre 10 e 40 °C, durante cerca de 70% do ano (Medina e 

Motta, 2015). 

 

Nos modelos de previsão de vida de fadiga obtidos, o coeficiente ―n‖ representa a 

inclinação da curva, ou seja, quanto mais alto o valor de ―n‖, é uma indicativa da maior 

suscetibilidade da mistura produzida às variações da diferença de tensões. O coeficiente 

de determinação R
2
 corresponde à qualidade do ajuste do modelo em relação aos pontos 

do gráfico, ou seja, quanto mais próximo de 1, menor a dispersão dos pontos ensaiados 

em relação ao modelo adotado.  

 

É importante ressaltar que a comparação de diferentes curvas de somente são válidas 

pressupondo-se mesma rigidez das misturas, ou seja, módulos de resiliência 

equiparáveis. Para avaliar o desempenho relativo à fadiga de misturas asfálticas com 

módulos de resiliência diferentes é fundamental associar uma análise estrutural do 

pavimento, assunto que será abordado no Capítulo 6. Para uma mesma configuração do 

pavimento, as diferenças do MR no revestimento resultarão em valores de Δσ distintos. 

Portanto, a partir de uma mesma estrutura de camadas do pavimento, deve-se calcular as 

tensões geradas na base da camada asfáltica, para cada mistura estudada e, então, 

comparar o número de solicitações admissíveis ou vida de fadiga. 

 
Tabela 5.5 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura comparativa MCG com teor de 4,5% 

de ligante asfáltico  

RT = 1,51 MPa          MR = 6773 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 367,1 23,6 0,0000526 1,42 4542 

2 367,2 23,6 0,0000526 1,42 4637 

3 551,8 35,4 0,0000788 2,14 890 

4 558,1 35,4 0,0000788 2,14 620 

5 739,1 47,2 0,0001051 2,85 312 

6 735,6 47,2 0,0001051 2,85 351 

Modelos de fadiga 
N = 16499 (1/Δσ)

3,839
 

R
2
 = 0,98 

N = 2 x 10
-13

 (1/Ɛi)
3,839
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Tabela 5.6 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura comparativa MCG com teor de 5,0% 

de ligante asfáltico  

RT = 1,46 MPa           MR = 6431 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,0% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 367,1 20,0 0,0000454 1,17 11850 

2 367,2 20,0 0,0000454 1,17 14326 

3 551,8 30,0 0,0000681 1,75 3272 

4 558,1 30,0 0,0000681 1,75 2146 

5 739,1 40,0 0,0000908 2,34 645 

6 735,6 40,0 0,0000908 2,34 784 

Modelos de fadiga 
N = 25681 (1/Δσ)

4,178
 

R
2
 = 0,98 

             N = 1 x 10
-14

 (1/Ɛi)
4,178

 

 

Tabela 5.7 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura comparativa MCG com teor de 5,5% 

de ligante asfáltico  

RT = 1,42 MPa            MR = 4483 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 298,7 20,0 0,0000634 1,14 19388 

2 295,0 20,0 0,0000634 1,14 27296 

3 440,6 30,0 0,0000950 1,70 3957 

4 444,4 30,0 0,0000950 1,70 2586 

5 587,0 40,0 0,0001267 2,27 1152 

6 581,6 40,0 0,0001267 2,27 1501 

Modelos de fadiga 
N = 36106 (1/Δσ)

4,177
 

R
2
 = 0,97 

 N = 6 x 10
-14

 (1/Ɛi)
4,177

 

 

Tabela 5.8 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Fábrica (CA1) com teor de 4,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,79 MPa            MR = 6489 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 373,9 20,0 0,0000552 1,43 8747 

2 377,2 20,0 0,0000552 1,43 7431 

3 561,5 30,0 0,0000828 2,15 1270 

4 562,4 30,0 0,0000828 2,15 869 

5 743,5 40,0 0,0001103 2,86 457 

6 752,6 40,0 0,0001103 2,86 382 

Modelos de fadiga 
             N = 34964 (1/Δσ)

4,32
 

R
2
 = 0,98 

N = 3 x 10
-15

 (1/Ɛi)
4,32
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Tabela 5.9 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Fábrica (CA1) com teor de 4,7% de ligante asfáltico  

RT = 1,69 MPa            MR = 7584 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,7% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 351,83 20,0 0,0000446 1,35 5648 

2 355,29 20,0 0,0000446 1,35 5215 

3 529,9 30,0 0,0000669 2,03 1570 

4 529,4 30,0 0,0000669 2,03 1455 

5 701,6 40,0 0,0000891 2,70 425 

6 702,5 40,0 0,0000891 2,70 570 

Modelos de fadiga 
N = 15865 (1/Δσ)

3,443
 

R
2
 = 0,99 

  N = 6 x 10
-12

 (1/Ɛi)
3,443

 

 

Tabela 5.10 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Fábrica (CA1) com teor de 5,0% de ligante asfáltico  

RT = 1,55 MPa            MR = 6427 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,0% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 324,0 20,0 0,0000482 1,24 13961 

2 324,1 20,0 0,0000482 1,24 14121 

3 488,6 30,0 0,0000724 1,86 3899 

4 487,8 30,0 0,0000724 1,86 4587 

5 649,3 40,0 0,0000965 2,48 728 

6 647,0 40,0 0,0000965 2,48 1249 

Modelos de fadiga 
             N = 35372 (1/Δσ)

3,82
 

R
2
 = 0,95 

N = 5 x 10
-13

 (1/Ɛi)
3,82

 

 

Tabela 5.11 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Fábrica (CA1) com teor de 5,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,44 MPa            MR = 6426 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 300,84 20,0 0,0000448 1,15 24501 

2 296,32 20,0 0,0000448 1,15 23194 

3 442,6 30,0 0,0000672 1,73 2970 

4 447,7 30,0 0,0000672 1,73 3554 

5 592,3 40,0 0,0000896 2,30 1102 

6 588,9 40,0 0,0000896 2,30 999 

Modelos de fadiga 
            N = 43258 (1/Δσ)

4,533
 

R
2
 = 0,99 

N = 4 x 10
-16

 (1/Ɛi)
4,533
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Tabela 5.12 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Alegria (CA2) com teor de 4,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,89 MPa            MR = 6894 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 389,3 20,0 0,0000548 1,51 9569 

2 389,5 20,0 0,0000548 1,51 7089 

3 593,2 30,0 0,0000822 2,27 1054 

4 587,1 30,0 0,0000822 2,27 1191 

5 784,8 40,0 0,0001097 3,02 308 

6 805,0 40,0 0,0001097 3,02 231 

Modelos de fadiga 
            N = 63867 (1/Δσ)

4,947
 

R
2
 = 0,99 

N = 7 x 10
-18

 (1/Ɛi)
4,947

 

 

Tabela 5.13 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina de 

Alegria (CA2) com teor de 5,0% de ligante asfáltico  

RT = 1,85 MPa            MR = 6045 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,0% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 387,4 20,0 0,0000612 1,48 3235 

2 386,2 20,0 0,0000612 1,48 6187 

3 572,3 30,0 0,0000918 2,22 1232 

4 580,7 30,0 0,0000918 2,22 714 

5 765,4 40,0 0,0001224 2,96 482 

6 763,3 40,0 0,0001224 2,96 647 

Modelos de fadiga 
N = 13497 (1/Δσ)

3,058
 

R
2
 = 0,89 

  N = 5 x 10
-10

 (1/Ɛi)
3,058

 

 

Tabela 5.14 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da 

Mina de Alegria (CA2) com teor de 5,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,75 MPa            MR = 5362 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 360,7 20,0 0,0000653 1,40 7304 

2 364,1 20,0 0,0000653 1,40 6245 

3 541,0 30,0 0,0000979 2,10 1017 

4 541,7 30,0 0,0000979 2,10 1119 

5 721,1 40,0 0,0001305 2,80 410 

6 717,9 40,0 0,0001305 2,80 563 

Modelos de fadiga 
N = 22815 (1/Δσ)

3,862
 

R
2
 = 0,98 

 N = 4 x 10
-13 

(1/Ɛi)
3,862
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Tabela 5.15 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Casa 

de Pedra (CA3) com teor de 4,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,82 MPa            MR = 8055 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 372,7 20,0 0,0000452 1,46 26832 

2 371,5 20,0 0,0000452 1,46 25562 

3 561,1 30,0 0,0000678 2,18 5271 

4 556,8 30,0 0,0000678 2,18 4139 

5 742,6 40,0 0,0000904 2,91 1916 

6 759,0 40,0 0,0000904 2,91 1087 

Modelos de fadiga 
N = 125249 (1/Δσ)

4,186
 

R
2
 = 0,98 

N = 2 x 10
-14

 (1/Ɛi)
4,186

 

 

Tabela 5.16 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Casa 

de Pedra (CA3) com teor de 4,8% de ligante asfáltico  

RT = 1,78 MPa            MR = 6801 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,8% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 365,1 20,0 0,0000523 1,42 7764 

2 364,0 20,0 0,0000523 1,42 19380 

3 541,6 30,0 0,0000785 2,14 2889 

4 544,2 30,0 0,0000785 2,14 3230 

5 727,9 40,0 0,0001047 2,85 586 

6 747,2 40,0 0,0001047 2,85 637 

Modelos de fadiga 
N = 61285 (1/Δσ)

4,268
 

R
2
 = 0,94 

  N = 7 x 10
-15

 (1/Ɛi)
4,268

 
 

Tabela 5.17 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Casa 

de Pedra (CA3) com teor de 5,0% de ligante asfáltico  

RT = 1,89 MPa            MR = 6741 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,0% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 393,7 20,0 0,0000561 1,51 5617 

2 387,7 20,0 0,0000561 1,51 9752 

3 583,4 30,0 0,0000841 2,27 2104 

4 583,7 30,0 0,0000841 2,27 1922 

5 777,1 40,0 0,0001121 3,02 758 

6 784,1 40,0 0,0001121 3,02 484 

Modelos de fadiga 
N = 34054 (1/Δσ)

3,585
 

R
2
 = 0,96 

  N = 4 x 10
-12

 (1/Ɛi)
3,585
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Tabela 5.18 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Casa 

de Pedra (CA3) com teor de 5,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,66 MPa            MR = 5117 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 340,2 20,0 0,0000649 1,33 19753 

2 342,1 20,0 0,0000649 1,33 10584 

3 511,9 30,0 0,0000973 1,99 2770 

4 511,1 30,0 0,0000973 1,99 1273 

5 678,8 40,0 0,0001298 2,66 817 

6 675,6 40,0 0,0001298 2,66 825 

Modelos de fadiga 
             N = 43053 (1/Δσ)

4,197
 

R
2
 = 0,93 

  N = 3 x 10
-14

 (1/Ɛi)
4,197

 

 

Tabela 5.19 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Oeste  

(CA4) com teor de 4,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,91 MPa            MR = 8168 MPa      Teor de CAP 50/70 = 4,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 399,5 20,0 0,0000468 1,53 12635 

2 394,3 20,0 0,0000468 1,53 12871 

3 595,4 30,0 0,0000702 2,29 4102 

4 592,2 30,0 0,0000702 2,29 3352 

5 789,6 40,0 0,0000935 3,06 779 

6 793,5 40,0 0,0000935 3,06 769 

Modelos de fadiga 
N = 76897 (1/Δσ)

3,977
 

R
2
 = 0,97 

  N = 9 x 10
-14

 (1/Ɛi)
3,977

 

 

Tabela 5.20 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Oeste  

(CA4) com teor de 5,0% de ligante asfáltico  

RT = 1,99 MPa            MR = 7318 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,0% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 409,5 20,0 0,0000544 1,59 5327 

2 411,4 20,0 0,0000544 1,59 4954 

3 615,7 30,0 0,0000816 2,39 1669 

4 611,9 30,0 0,0000816 2,39 1899 

5 821,6 40,0 0,0001088 3,18 772 

6 817,7 40,0 0,0001088 3,18 744 

Modelos de fadiga 
N = 18768 (1/Δσ)

2,751
 

R
2
 = 1,00 

 N = 1 x 10
-8

 (1/Ɛi)
2,751

 



 

152 

Tabela 5.21 – Estimativa da vida de fadiga (N) da mistura composta com rejeito da Mina Oeste  

(CA4) com teor de 5,5% de ligante asfáltico  

RT = 1,77 MPa            MR = 6724 MPa      Teor de CAP 50/70 = 5,5% 

CP Força (kgf) %RT Ɛi Δσ (Mpa) N 

1 364,8 20,0 0,0000526 1,42 25192 

2 359,4 20,0 0,0000526 1,42 34277 

3 541,5 30,0 0,0000790 2,12 3116 

4 544,6 30,0 0,0000790 2,12 3230 

5 726,6 40,0 0,0001053 2,83 605 

6 720,4 40,0 0,0001053 2,83 680 

Modelos de fadiga 
N = 200781 (1/Δσ)

5,516
 

R
2
 = 1,00 

N = 7 x 10
-20

 (1/Ɛi)
5,516

 

 

A Tabela 5.22 apresenta os resultados do ensaio de fadiga a tensão controlada, com seus 

respectivos modelos em função da diferença de tensões  no centro do corpo de prova, 

para as misturas asfálticas com seus teores de projeto correspondentes. Estes resultados 

também foram comprados com as misturas asfálticas pesquisadas por Gouveia (2006). 

 

De acordo com Bernucci et al. (2008), o método mecanístico de dimensionamento de 

pavimentos rodoviários usado no Brasil,  a diferença entre a tensão máxima de 

compressão e de tração na fibra inferior do revestimento (Δσ) é considerada o principal 

fator desencadeador do trincamento por fadiga do revestimento em campo, quando se 

trata de utilizar como critério resultados de laboratório obtidos com ensaios à tensão 

controlada em compressão diametral. 

 

Tabela 5.22 - Valores dos coeficientes k1 e n1 do modelo  N x Δσ, para as misturas asfálticas no 

teor de projeto 

Mistura 
TP        

(%) 

MR     

(MPa) 
MR/RT Modelo 

Parâmetro 

k1 n1 R² 

*AZRg
 

6,2 6053 4451 N = 32551 (1/Δσ)
4,58

 32551 4,580 0,94 

*AZRb
 

6,7 5684 4210 N = 20694 (1/Δσ)
3,79

 20694 3,790 0,88 

MCG 5,0 6431 4405 N = 25681 (1/Δσ)
4,178

 25681 4,178 0,98 

CA1 4,7 7584 4488 N = 15865 (1/Δσ)
3,443

 15865 3,443 0,99 

CA2 5,0 6045 3268 N = 13497 (1/Δσ)
3,058

 13497 3,058 0,89 

CA3 4,8 6801 3821 N = 61285 (1/Δσ)
4,268

 61285 4,268 0,94 

CA4 5,0 7318 3677 N = 18768 (1/Δσ)
2,751

 18768 2,751 1,00 
* Gouveia (2006) 
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Figura 5.13 –Curvas de fadiga das misturas asfálticas produzidas somente com gnaisse britado 

 
 

 
Figura 5.14 –Curvas de fadiga das  misturas  asfálticas produzidas com rejeito de minério de 

ferro da Cava Área IX – Mina de Fábrica  
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Figura 5.15 –Curvas de fadiga das  misturas  asfálticas produzidas com rejeito de minério de 

ferro da barragem de Campo Grande – Mina de Alegria  

 

 
Figura 5.16 –Curvas de fadiga das  misturas  asfálticas produzidas com rejeito de minério de 

ferro da barragem B4 – Mina casa de Pedra  
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Figura 5.17 –Curvas de fadiga das  misturas  asfálticas produzidas com rejeito de minério de 

ferro da barragem Mina Oeste – Mina Oeste  
 

Em relação às misturas avaliadas nesta pesquisa, os valores do parâmetro ―k‖ variaram 

entre 13497 a 200781, e o parâmetro experimental ―n‖ obteve valores compreendidos 

entre 2,751 a 5,516. Os maiores valores obtidos para estes parâmetros são referentes à 

mistura contendo rejeito de minério de ferro da Mina Oeste (CA4), com 5,5% de teor de 

ligante. Ao observar os resultados das misturas alternativas (CA1, CA2, CA3 e CA4) 

verifica-se que os menores valores de ―n‖ são referentes ao teor de ligante próximo a 

5,0%.  

 

Na Figura 5.13 observa-se que as curvas de fadiga apresentam paralelismo, com 

inclinações bastante próximas, ou seja, a variação no teor de ligante não provocou 

mudanças significativas na suscetibilidade da mistura às variações da diferença de 

tensões. Para a mistura convencional, MCG, há uma tendência de que para a mesma 

diferença de tensões (Δσ), quanto maior o teor de ligante, que resulta em misturas com 

menor o volume de vazios (Vv), maior a vida de fadiga. 

 

A mistura CA1 no teor de ligante (4,7%) apresentou a menor suscetibilidade às 

variações da diferença de tensões, em relação às demais misturas apresentadas na Figura 
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5.14. As misturas CA2 e CA4 nos seus respectivos teores de projeto também 

apresentaram menor suscetibilidade às variações da diferença de tensões, conforme 

mostrado nas Figuras 5.15 e 5.17.  

 

A mistura CA3 nos teores 4,5; 4,8 e 5,5% de ligante apresentaram inclinações bastante 

próximas. Entretanto, a mistura CA3 no teor de projeto apresentou a maior 

suscetibilidade às variações da diferença de tensões em relação às demais curvas 

apresentadas na Figura 5.16. A mistura CA4, no teor de projeto (5,0%), apresentou a 

menor suscetibilidade às variações da diferença de tensões, em relação às demais curvas 

apresentadas na Figura 5.17.  

 

A Tabela 5.22 compara os modelos de previsão de fadiga para as misturas no teor de 

projeto. Os resultados indicam que a mistura composta com rejeito de minério de ferro 

da mina Oeste (CA4) apresentou a menor suscetibilidade ao estado de tensões, enquanto 

que a mistura composta com rejeito de minério de ferro da mina Casa de Pedra (CA3) 

indica a maior sensibilidade do comportamento a fadiga da mistura em relação às 

mudanças na diferença de tensões. Em geral, os modelos apresentaram elevados valores 

do coeficiente de determinação (R
2
) evidenciando sua significância estatística. 

  

5.4 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CREEP ESTÁTICO 

  

A Tabela 5.23 apresenta os resultados do ensaio de Creep Estático, que correspondem à 

média de duas determinações por tipo de mistura, totalizando dez ensaios. Os 

parâmetros avaliados foram a deformação total do corpo de prova após 3600 s de ensaio 

(Dt), deformação plástica após 4500 s (Dp), deformação elástica (De), recuperação 

elástica após 4500 s, inclinação da curva (Icurva) e o Módulo de Fluência (MF) após 3600 

s de ensaio. A Figura 5.18 mostra as curvas de deformação específica obtidas. 
 

Tabela 5.23 – Valores médios dos parâmetros de ensaio de Creep Estático: 0,1 MPa 

Mistura 

Asfáltica 

Dt 

(mm/mm) 

Dp 

(mm/mm) 

De  

(mm/mm) 
Recup.     

(%) 
Icurva 

MF  

(MPa) 

MCG 0,001980 0,000769 0,001211 63,2 0,0246 133,0 

CA1 0,002011 0,000490 0,001522 75,6 0,0171 204,4 

CA2 0,002207 0,000715 0,001492 67,6 0,0320 140,7 

CA3 0,001659 0,000554 0,001105 66,4 0,0382 183,6 

CA4 0,001782 0,000528 0,001255 70,3 0,0291 189,8 



 

157 

 
Figura 5.18 – Curvas de Deformação Específica (mm) x Tempo (s): Creep Estático a 0,1 MPa 

 

As misturas contendo rejeito de minério de ferro (CA1, CA2, CA3 e CA4) apresentaram 

maior recuperação elástica, sendo que, a mistura contendo rejeito de minério de ferro da 

mina de Fábrica (CA1) apresentou maior recuperação elástica, 75,6%, conforme 

indicado na Tabela 5.23.  

 

A análise preliminar, sem comparação estatística dos resultados, indica que a mistura 

CA1 possui o menor valor de Dp e o maior valor de MF, o que lhe confere maior 

resistência à deformação plástica, quando solicitada por uma tensão de compressão 

estática, em comparação com as demais misturas deste trabalho (Figura 5.19). A mistura 

convencional obteve o menor valor de MF (133 Mpa) e o maior valor de deformação 

plástica determinado. A comparação dos valores de deformação plástica específica (Dp) 

e módulo de resiliência (MR), no teor de projeto, pressupõe uma relação entre esses 

parâmetros, em que maiores valores de MR tendem a produzir misturas com maior 

resistência a deformação plástica. Entretanto, essa afirmação não pode se conclusiva, 

visto o limitado número de amostras avaliadas no ensaio de Creep Estático. 

 

A mistura composta com rejeito da mina Casa de Pedra (CA3) apresentou a maior 

inclinação do estágio secundário da curva de deformação versus tempo de carregamento 

(Icurva = 0,0382). A mistura CA1 obteve a menor inclinação (Icurva = 0,0171). 

 

 

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0 1000 2000 3000 4000 5000
D

ef
o

rm
aç

ão
 E

sp
ec

íf
ic

a 
(m

m
/m

m
) 

Tempo (s) 

MCG

CA1

CA2

CA4

CA3



 

158 

 
Figura 5.19 – Valores médios da deformação plástica das misturas nos teores de projeto: Creep 

Estático a 0,1 MPa 

 

5.5 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CREEP DINÂMICO 

 

A Tabela 5.24 apresenta os valores médios dos parâmetros obtidos no ensaio de Creep 

Dinâmico. Os resultados são referentes à média de dois corpos de prova. Os ensaios 

foram realizados a fim de avaliar a influência do teor de ligante e do tipo de rejeito de 

minério de ferro na resistência da mistura asfáltica à deformação plástica quando 

solicitada por carregamento cíclico, conforme mostrado na Figura 5.20.   

 

Tabela 5.24 – Valores médios dos parâmetros de ensaio de Creep Dinâmico: 0,1 MPa 

Mistura 

Asfáltica 

Teor de 

CAP (%) 

Dt      

(mm/mm)              
Icurva 

MF       

(MPa) 

MCG 

4,5 0,000631 0,3089 161,6 

5,0 0,000736 0,2967 137,4 

5,5 0,000947 0,2425 105,8 

CA1 

4,5 0,000944 0,2604 106,7 

5,0 0,000672 0,2584 98,6 

5,5 0,001039 0,3024 104,1 

CA2 

4,5 0,000988 0,2096 154,3 

5,0 0,000666 0,2987 133,1 

5,5 0,000778 0,2305 135,4 

CA3 

4,5 0,000739 0,1905 155,6 

5,0 0,000644 0,3642 99,1 

5,5 0,000725 0,3363 146,7 

CA4 

4,5 0,001048 0,2368 139,1 

5,0 0,000523 0,2333 191,2 

5,5 0,000722 0,1974 169,5 

0,000769 

0,000490 

0,000715 

0,000554 0,000528 
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0,0004
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0,0008
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Figura 5.20 – Deformações médias obtidas no ensaio de Creep Dinâmico a 0,1 MPa 

 

Para a mistura convencional (MCG), o aumento do teor de ligante provocou a elevação 

da deformação permanente. Este comportamento não foi observado para as misturas 

contendo rejeito de mineração, para estas misturas alternativas, os valores mais baixos 

de deformação plástica (Dt) são referentes às misturas com 5,0% de ligante asfáltico, 

conforme mostrado na Figura 5.20.  

 

A tabela 5.25 apresenta os resultados do ensaio de Creep Dinâmico para as misturas no 

teor de projeto. O maior módulo de fluência (MF) encontrado foi para a mistura CA4 e 

o menor valor de MF determinado é referente à mistura CA1. A comparação dos 

resultados da Tabela 5.25 demonstra que a mistura contendo rejeito de minério de ferro 

da mina Oeste (CA4) apresentou melhor desempenho mecânico referente às 

deformações permanentes ocasionadas por carregamento cíclico. Todas as misturas 

alternativas (CA2, CA3 e CA4) apresentaram maior resistência às deformações plásticas 

se comparadas com a mistura convencional, exceto a mistura CA1, que obteve o maior 

valor de deformação plástica (Dt), conforme mostrado na Figura 5.21. 

 

Em relação à inclinação da curva de deformação no estágio secundário, observa-se que 

a mistura CA4 obteve o menor valor, ou seja, menor variação da deformação 

permanente em função do tempo. De todas as misturas no teor de projeto, a mistura 

CA3 apresentou a maior valor de Icurva. 
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Tabela 5.25 – Valores médios dos parâmetros de ensaio de Creep Dinâmico para as misturas no 

teor de projeto 

Mistura 

Asfáltica 

Teor de 

CAP (%) 

Dt 

(mm/mm) 
Icurva MF  (MPa) 

MCG 5,0 0,000736 0,2967 137,4 

CA1 4,7 0,000988 0,3024 104,1 

CA2 5,0 0,000666 0,2987 133,1 

CA3 4,8 0,000691 0,3363 147,6 

CA4 5,0 0,000523 0,2333 191,2 

 
 

 
Figura 5.21 – Valores médios da deformação plástica das misturas nos teores de projeto: Creep 

Dinâmico a 0,1 MPa 

  

5.6 RESULTADOS DE ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL 

 

A Tabela 5.26 apresenta os resultados médios da estabilidade (E) e fluência (F) 

Marshall das misturas elaboradas no teor de projeto. O maior valor de estabilidade foi 

obtido para a mistura CA2 e o menor valor para a mistura CA1. Todas as misturas desta 

pesquisa apresentam valores de estabilidade Marshall acima do limite mínimo (5000 N) 

recomendado pela norma DNIT 031/2006-ES para revestimentos asfálticos. 

 

Tabela 5.26 – Resultados médios da estabilidade (E) e fluência (F) Marshall 

Mistura  E (N) F (0,1 mm) 

MCG 15276 4,1 

CA1 14295 3,9 

CA2 20445 4,0 

CA3 18345 3,8 

CA4 17461 3,2 
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5.7 RESULTADOS DOS ENSAIOS MECÂNICOS AGRUPADOS POR 

MISTURA 

 
A Tabela 5.27 apresenta um resumo dos parâmetros volumétricos e os resultados 

dos ensaios mecânicos agrupados por mistura asfáltica. 

 

Tabela 5.27 – Resultados dos parâmetros volumétricos e ensaios mecânicos referentes às 

misturas asfálticas utilizadas nesta pesquisa 

Parâmetros 
Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ)  

MCG CA1 CA2 CA3 CA4 

Teor de Projeto (%) 5,0 4,7 5,0 4,8 5,0 

DMT 2,468 2,598 2,508 2,516 2,501 

Densidade Aparente 2,378 2,505 2,418 2,429 2,412 

Vv (%) 3,5 3,5 3,3 3,5 3,6 

VAM (%) 15,46 15,21 15,6 15,22 15,51 

RBV (%) 76,4 77,4 78,5 76,5 75 

% em massa de rejeito na mistura 

asfáltica 
0,00 15,25 13,30 5,71 5,70 

Consumo de rejeito/t de CAUQ - 152,5 kg 133,0 kg 57,1 kg 57,0 kg 

Consumo de rejeito/m
3
 de CAUQ - 382,0 kg 321,5 kg 138,7 kg 138,7 kg 

RT (MPa) 1,46 1,69 1,85 1,78 1,99 

MR (MPa) 6431 7584 6045 6801 7318 

Relação MR/RT 4405 4488 3268 3821 3677 

Creep Estático: 

 Deformação Plástica 
0,000769 0,000490 0,000715 0,000554 0,000528 

Creep Dinâmico:  

Deformação Plástica 
0,000736 0,000988 0,000666 0,000691 0,000523 

Estabilidade Marshall (N) 15276 14295 20445 18345 17461 

Vida de Fadiga 

Nf = k.(1/Δσ)
n 

k 25681 15865 13497 61285 18768 

n 4,178 3,443 3,058 4,268 2,751 
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6. PROJETO DE PAVIMENTOS 

 

Um método de dimensionamento é dito mecanístico quando utiliza uma teoria para 

prever as tensões e deformações provenientes do tráfego e do clima na estrutura do 

pavimento, e procura compatibilizá-las com as tensões resistentes dos materiais. Por 

esse tipo de análise, tem-se um panorama de funcionamento da estrutura quando 

solicitada, possibilitando modificações quanto à natureza dos materiais constituintes, 

bem como quanto às espessuras das camadas (Motta, 1991).  

 

Com o desenvolvimento de programas computacionais voltados para o 

dimensionamento de pavimentos, há no Brasil uma tendência de se utilizar métodos 

mecanísticos no dimensionamento da estrutura rodoviária. Programas de cálculo 

automático de tensões, deformações e deslocamentos proporcionam economia de tempo 

e mais versatilidade durante a elaboração da estrutura que irá compor a rodovia.  

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A ANÁLISE MECANÍSTICA 

 

A análise mecanística permite ao engenheiro projetar o pavimento considerando o 

estado de tensões e deformações atuantes nas camadas da estrutura rodoviária, 

permitindo a investigação de desempenho da estrutura, para a vida de projeto, por meio 

da verificação da compatibilidade entre os esforços solicitantes (devidos à aplicação de 

cargas de tráfego) e os esforços resistentes, intrínsecos de cada material traduzidos pelos 

modelos matemáticos de fadiga e desempenho. 

 

 Ao analisar a estrutura do ponto de vista mecanístico, pode-se alterá-la de modo a 

proporcionar um desempenho adequado de cada um dos materiais do pavimento, para 

que o conjunto seja solicitado de forma equilibrada, sem que a solicitação seja 

demasiada em uma das camadas, de modo a leva-la precocemente à ruptura. 

 

A modelagem de uma estrutura do pavimento é complexa devido à grande variação das 

características dos materiais envolvidos, à difícil previsão do carregamento a que a 

estrutura estará de fato submetida ao longo de sua vida útil e ainda à ação dos fatores 
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climáticos no comportamento e nas características dos materiais componentes da 

estrutura. No caso do dimensionamento do pavimento novo, a atenção deve ser focada 

na previsão de todos os mecanismos de degradação: fadiga das camadas de maior 

rigidez, deformação permanente acumulada e ruptura plástica a poucas repetições de 

carregamento (Medina e Motta, 2015). Os critérios de ruptura ou aceitação pré-

estabelecidos para avaliação das estruturas rodoviárias utilizados nesta pesquisa foram: 

 

 Fadiga: a diferença de tensões (Δσ) na fibra inferior do revestimento asfáltico será o 

critério adotado para determinar a vida de fadiga das misturas asfálticas. O 

engenheiro Salomão Pinto (Pinto, 1991), após 6 anos consecutivos de observação 

em rodovias federais no estado do Rio de Janeiro, estabeleceu um fator campo-

laboratório de 10
4
. O fator campo-laboratório FCL = 10

3
 será utilizado para ajustar 

as curvas de fadiga de laboratório deste estudo, adotando-se uma postura mais 

conservadora, tendo em vista a falta de estudos de campo para calibração dos 

modelos de fadiga referentes às misturas alternativas deste trabalho. Porém este 

fator não é calibrado para as misturas contendo rejeito de mineração e o mesmo foi 

utilizado apenas para comparar o comportamento à fadiga das diversas misturas 

avaliadas. As curvas de fadiga das misturas asfálticas a serem utilizadas estão 

descritas na Tabela 5.22.  

 

 Deflexão Admissível na superfície do revestimento (Dadm): será utilizada a Equação 

6.1, proposta por Preussler (1983) e utilizada no método de projeto de reforço 

DNER-PRO 269/94. 

 

                                     
NDadm log188,0148,3log                                     (6.1)  

 

onde: 

Dadm = Deflexão Admissível na superfície do revestimento (0,01 mm) 

N = número de operações do eixo padrão de 8,2 tf (calculado com os fatores de 

equivalência de veículo de acordo com o USACE - United States Army Corpo f 

Engineers) 
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 Deformação Específica de Compressão no topo do subleito (Ɛvadm): adotou-se a 

Equação 6.2 proposta por Dormon & Metcalf (1965).  

                                                     

762,4

10 1
10069,6 








 

v

N


                                           (6.2) 

onde: 

Ɛvadm = Deformação específica de compressão admissível no topo do subleito (mm/mm) 

N = número de operações do eixo padrão de 8,2 tf (método USACE) 

 

 Tensão vertical admissível no topo da camada do subleito (σVadm) é calculada pela 

Equação 6.3 desenvolvida por Heukelom e Klomp (1962). 

 

                                                 
N

MRsubleito
admV

log7,01

006,0






     

                                         (6.3)

 
 

onde: 

σVadm = tensão vertical admissível no topo do subleito (kgf/cm
2
) 

MRsubleito = Módulo de resiliência do subleito (kgf/cm
2
) 

N = número de operações do eixo padrão de 8,2 tf (método USACE) 

 

Quando as estruturas inicialmente testadas em simulações computacionais não atendem 

aos parâmetros admissíveis de cada material, devem ser realizadas adequações nas 

espessuras das camadas e/ou alterações dos materiais (aumento nos módulos 

resilientes), de modo a se obter um pavimento equilibrado para atender o período de 

projeto desejado. 

 

6.2 PROGRAMA ELSYM5 

 

O Programa Computacional ELSYM5 (Elastic Layered System Model) é um programa 

de fácil utilização que foi desenvolvido pelo Instituto de Transportes e Engenharia de 

Tráfego da Universidade da Califórnia em Berkeley. Apesar de ser muito utilizado na 

análise mecanicista dos pavimentos rodoviários, inclusive pelo DNIT (que em casos 

específicos utiliza esta ferramenta para análises de projetos das rodovias federais), o 

programa tem suas limitações, pois considera somente a teoria da elasticidade linear. 
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Entretanto, os materiais que compõe a estrutura do pavimento podem apresentar 

comportamento elástico não linear, o que é muito importante para determinados solos e 

materiais granulares. 

 

O procedimento de cálculo adotado pelo programa ELSYM5 é fundamentado na Teoria 

Elástica de Sistema Estratificados, e define o pavimento como um sistema elástico 

tridimensional de múltiplas camadas, horizontalmente infinitas, sendo o subleito um 

meio semi-infinito. Neste contexto, os materiais são assumidos como sendo isotrópicos 

e homogêneos, com comportamento elástico-linear, obedecendo à solução de Burmister 

(1945) ampliada para cinco camadas. As cargas atuantes na superfície do pavimento são 

admitidas como circulares, e os cálculos das tensões e deformações ocasionadas por 

múltiplas rodas são baseados no princípio da superposição de efeitos (Kooperman, et 

al., 1986). 

 

O programa permite analisar os danos causados por fadiga do revestimento asfáltico ou 

a deformação permanente do subleito. Os parâmetros estruturais obtidos incluem a 

deflexão máxima na superfície do revestimento, a tensão de tração na fibra inferior do 

revestimento e a tensão vertical no topo do subleito. Estes parâmetros são usados em 

modelos de previsão de desempenho que permitem a posterior comparação com os 

valores estabelecidos pelos critérios de projeto quanto à fadiga e a deformação 

permanente. 

 

O menu principal do programa possui as opções: 1.Instruções; 2.Criar um novo arquivo 

de dados; 3.Modificar um arquivo de dados existentes, 4.Executar análise e 5.Sair do 

programa. Conforme mostrado na Figura 6.1. Após selecionar a opção ―2‖ 

(Enter/Create a New Data File), o programa pede para que sejam inseridos os dados 

sobre as espessuras, o módulo de resiliência e o coeficiente de Poisson das camadas da 

estrutura a ser analisada, conforme mostrado na Figura 6.2. É necessário também 

informar o número de camadas que irá compor a estrutura, no caso deste estudo foram 

definidas quatro camadas (revestimento, base, sub-base e subleito).  
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Figura 6.1 – Tela inicial do programa de  ELSYM5 

 

 
Figura 6.2 – Tela do programa ELSYM5 para entrar com os dados  do sistema decamadas 

 

A seguir, são inseridos os dados relativos ao carregamento que será imposto a estrutura 

do pavimento (número de cargas, localização das cargas e pressão de inflação dos 

pneus) conforme indicado na Figura 6.3. Após informar ao programa os dados da carga 

que irá simular o eixo padrão rodoviário de 8,2 tf,  a etapa seguinte será determinar a 

locação dos dados de saída, conforme mostrado na Figura 6.4. Após selecionar a opção 

―Perform Analysis‖ o programa fornece os resultados de tensões, deflexões e 

deformações. A Figura 6.5 apresenta um exemplo dos dados de saída. 
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Figura 6.3 – Tela do programa ELSYM5 para preenchimento dos dados da carga. 

 

 
Figura 6.4 – Preenchimento da locação dos dados de saída 

 

 
Figura 6.5 – Apresentação dos dados de sáida fornecido pelo programa ELSYM5 
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6.3 CARACTERÍSTICAS DE CARREGAMENTO 

 

Quanto às considerações de carregamento, deu-se preferência a se aplicar a carga em 

dois pontos, para representar o eixo padrão rodoviário de 8,2 tf, recorrendo a 

simplificação da simetria do eixo. A pressão de inflação dos pneus é considerada 

constante e igual a 0,56 MPa.  

 

As magnitudes das cargas por rodas foram definidas dividindo-se a carga do eixo 

padrão pelo número de rodas (8200/4 = 2050 kgf). Apresenta-se na Figura 6.6 o 

esquema das cargas consideradas e o afastamento das rodas para o semi-eixo padrão 

considerado. 

 

 

Figura 6.6 – Representação gráfica do carregamento adotado. Os pontos a serem analiados 

localizam-se diretamente abaixo de uma das rodas (ponto 1) e no ponto médio entre os centros 

das duas rodas (ponto 2). 

 

As respostas estruturais que serão analisadas neste estudo são fornecidas pelo programa 

como dados de saída, com as seguintes identificações: tensão de tração na fibra inferior 

da camada asfáltica (σxx ou σyy), diferença de tensões na fibra inferior do revestimento 

(Δσ = σzz - σxx ou Δσ = σzz - σyy), a deflexão superficial do revestimento (Uz), a tensão 
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vertical no topo do subleito (σzz) e a deformação vertical de compressão no topo do 

subleito (Ɛzz).  

 

6.4 ESTRUTURAS SIMULADAS 

 

A Figura 6.7 apresenta as características dos materiais que compõe a estrutura do 

pavimento a ser analisada. Os valores de MR e do coeficiente de Poisson (μ) foram 

retirados da literatura. O número de camadas, o tipo de material utilizado e as 

espessuras das mesmas foram baseados no Projeto Executivo de Engenharia para 

implantação do contorno de Itaperuna/RJ, localizado na BR 356, e elaborado pela 

empresa JDS Engenharia e Consultoria Ltda, no ano de 2012.  

 

 
Figura 6.7 – Parâmetros e módulos de resiliência adotados para materiais que compõe a 

estrutura simulada 

 

O projeto adotado pela empresa foi baseado no Método de dimensionamento de 

pavimentos flexíveis do DNER (1981), elaborado pelo engenheiro Murillo Lopes de 

Souza. A Tabela 6.1 apresenta as principais características do projeto rodoviário. O 

número de operações do eixo padrão de 8,2 tf (N) adotado pela empresa foi 9,71 x 10
6
. 
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Tabela 6.1 –Identificação e características da pista principal do trecho de implantação do 

contorno de Itaperuna/RJ, referentes ao projeto executivo da empresa JDS Engenharia e 

Consultoria Ltda no ano de 2012 

Rodovia BR 356/RJ 

Sub-Trecho 

BR 356 (km 31) - BR 356 (km 39): Contorno do município 

de Itaperuna/RJ 

Extensão 12,5 km 

N de projeto 

para 10 anos 

9,71 x 10
6  

 (Método USACE)  

3,40 x 10
6
  (Método AASHTO) 

Revestimento 
CAUQ - Faixa C (3,5 cm de espessura) 

CAUQ - Faixa B (4,0 cm de espessura) 

Base Brita Graduada Simples (15 cm de espessura). ISC > 100% 

Sub-base 

Mistura de solo (75%) e brita (25%). Espessura média de 

30 cm. ISC >20% 

 

Nesta pesquisa foram simuladas cinco estruturas, com alteração apenas nos valores do 

módulo de resiliência do revestimento, de modo a avaliar todas as misturas asfálticas 

caracterizadas neste trabalho (MCG, CA1, CA2, CA3 e CA4). As Tabelas 6.2 a 6.6 

apresentam os valores dos parâmetros selecionados para a avaliação do desempenho 

mecânico das misturas asfálticas no teor de projeto.  

 

Os pontos a serem analisados quanto ao estado de tensões e deformações encontram-se 

na superfície do revestimento, na fibra inferior da camada de revestimento e na 

superfície do subleito. 

 

Tabela 6.2 – Resultados da simulação numérica realizada para a estrutura com 

revestimento convencional (MCG) 

Estrutura Material 
Espessura 

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

MCG-E 

CAUQ 7,5 64310 
D (0,01 mm) 68,30 29,90 

Nf Nf >  9,71 x 10
6  

  2,54 x 10
7 
  

BGS 15 4500 - - - 

Solo/brita 30 2500 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,96 x 10

-4 
2,30 x10

-4
 

σv (kgf/cm²) 1,528 0,339 
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Tabela 6.3 – Resultados da simulação numérica realizada para a estrutura com 

revestimento CA1 (Concreto Asfáltico com rejeito da mina de Fábrica)  

Estrutura Material 
Espessura 

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA1-E 

CAUQ 7,5 75840 
D (0,01 mm) 68,30 29,40 

Nf Nf >  9,71 x 10
6  

  9,07 x 10
6 
  

BGS 15 4500 - - - 

Solo/brita 30 2500 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,96 x 10

-4 2,24 x 10
-4

 

σv (kgf/cm²) 1,528 0,330 

 
Tabela 6.4 – Resultados da simulação numérica realizada para a estrutura com 

revestimento CA2 (Concreto Asfáltico com rejeito da mina de Alegria)  

Estrutura Material 
Espessura 

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA2-E 

CAUQ 7,5 60450 
D (0,01 mm) 68,30 30,10 

Nf Nf >  9,71 x 10
6  

  1,59 x 10
7 
  

BGS 15 5000 - - - 

Solo/brita 30 3000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,96 x 10

-4 2,30 x 10
-4

 

σv (kgf/cm²) 1,528 0,339 

 
Tabela 6.5 – Resultados da simulação numérica realizada para a estrutura com 

revestimento CA3 (Concreto Asfáltico com rejeito da mina Casa de Pedra)  

Estrutura Material 
Espessura 

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA3-E 

CAUQ 7,5 68010 
D (0,01 mm) 68,30 29,80 

Nf Nf >  9,71 x 10
6  

  4,84x 10
7 
  

BGS 15 5000 - - - 

Solo/brita 30 3000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,96 x 10

-4 2,27 x 10
-4

 

σv (kgf/cm²) 1,528 0,335 

 
Tabela 6.6 – Resultados da simulação numérica realizada para a estrutura com 

revestimento CA4 (Concreto Asfáltico com rejeito da mina Oeste)  

Estrutura Material 
Espessura 

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA4-E 

CAUQ 7,5 73180 
D (0,01 mm) 68,30 29,50 

Nf Nf >  9,71 x 10
6  

  1,33 x 10
7 
  

BGS 15 5000 - - - 

Solo/brita 30 3000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,96 x 10

-4 2,25 x 10
-4

 

σv (kgf/cm²) 1,528 0,332 
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Todas as estruturas avaliadas apresentaram desempenho mecânico satisfatório, 

atendendo aos critérios de aceitação da estrutura, exceto a estrutura CA1-E, cuja 

vida de fadiga (Nf) foi inferior ao valor de N = 9,71 x 10
6 

estabelecido pelo projeto 

executivo referente ao pavimento da Figura 6.7. A partir das respostas estruturais 

determinadas para o perfil rodoviário da Figura 6.7, pode-se concluir que os 

revestimentos alternativos contendo rejeitos de mineração (CA2, CA3 e CA4) 

apresentaram bom comportamento à fadiga para N de projeto maior que 1,0 x 10
7
.  

 

 
Figura 6.8 – Vida de fadiga das misturas asfálticas analisadas na estrutura proposta 

 

Pressupondo que os materiais granulares utilizados na obra tenham características de 

rigidez semelhantes aos adotados nesta pesquisa, os resultados sugerem que o 

pavimento proposto pela empresa poderia ser executado, adotando os revestimentos 

alternativos (CA2, CA3 e CA4), o que conduziria a uma economia de material granular 

convencional e redução nos custos de implantação do pavimento. Estes resultados 

predizem um bom desempenho mecânico das estruturas alternativas CA2-E, CA3-E e 

CA4-E. Caso fosse utilizado o revestimento alternativo CA1, seria necessário adotar um 

revestimento com espessura superior a 7,5 cm, baseado em nova análise mecanística. 

 

A incorporação de rejeito de minério de ferro da mina Oeste (RMF3) aumentou em 

1,91 vezes a vida de fadiga do revestimento. Os demais rejeitos diminuíram a vida 

de fadiga da mistura, se comparada ao concreto asfáltico convencional (MCG). A 

adição de rejeito de minério de ferro da mina de Fábrica (RMF1) provocou uma 

diminuição da vida de fadiga do revestimento em aproximadamente três vezes. As 
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misturas contendo rejeitos da mina de Alegria (CA2) e da mina Oeste (CA4) 

reduziram em aproximadamente duas vezes a vida de fadiga, se comparadas à 

mistura convencional (MCG). 

 

Os resultados dos parâmetros das estruturas analisadas indicam que não houve 

alterações significativas nos valores de deflexão na superfície do revestimento (D) e 

na tensão vertical de compressão do subleito (σv) quando os rejeitos de mineração são 

incorporados na mistura. 

 

6.4.1 Influência do teor de ligante na vida de fadiga do revestimento  

 

Considerando o perfil estrutural da Figura 6.7, pode-se analisar comparativamente a 

influência do teor de ligante na vida de fadiga do revestimento asfáltico (Nf). A 

Tabela 6.7 apresenta os valores de Nf e a relação MR/RT para cada teor de ligante, 

e a Figura 6.9 apresenta o gráfico da vida de fadiga em função do teor de ligante.  

 

Tabela 6.7 – Resultados de vida de fadiga das misturas relacionadas por teor de ligante 

para o perfil estrutural da Figura 6.2 

Mistura 
Teor de 

ligante (%) 

Vida de 

Fadiga        

(Nf) 

MR MR/RT 

MCG 

4,5 1,33 x 10
7 6773 4485 

5,0 2,54 x 10
7
 6431 4405 

5,5 1,94 x 10
8
 4483 3157 

CA1 

4,5 3,31 x 10
7
 6489 3625 

4,7 3,50 x 10
7
 7584 4488 

5,0 4,27 x 10
7
 6427 4146 

5,5 4,38 x 10
7
 6426 4463 

CA2 

4,5 1,59 x 10
7
 6894 3648 

5,0 4,56 x 10
7
 6045 3268 

5,5 5,23 x 10
7
 5362 3064 

CA3 

4,5 2,79 x 10
7
 8055 4426 

4,8 1,15 x 10
8
 6801 3821 

5,0 3,14 x 10
7
 6741 3567 

5,5 1,33 x 10
7
 5117 3083 

CA4 

4,5 1,57 x 10
8
 8168 4276 

5,0 1,33 x 10
7
 7318 3677 

5,5 2,54 x 10
7
 6724 3799 



 

174 

Todas as misturas com 5,5% de ligante apresentaram a maior vida de fadiga, em 

relação aos demais teores. Para as misturas MCG, CA2 e CA3, a maior vida de 

fadiga foi correspondente à menor relação MR/RT. Conforme já mencionado por 

Bernucci et al. (2008), misturas com valores de MR/RT próximo a 3000 costumam 

apresentar bom comportamento à fadiga. Entretanto, para as misturas contendo rejeito 

de mineração da mina de fábrica (CA1) e da mina oeste (CA4) esta afirmação não é 

válida.  

 

 
Figura 6.9 - Vida de fadiga (Nf) em função do teor de ligante agrupado por tipo de mistura  

 

A mistura convencional MCG com teor de 5,5% de ligante obteve o maior valor de 

vida de fadiga (Nf) e o menor valor de módulo de resiliência (MR = 4483 MPa). 

Conforme já mencionado por Medina e Motta (2015), misturas com reduzida 

rigidez absorvem menos as tensões impostas pelo carregamento, propiciando 

valores mais baixos de Δσ na fibra inferior o revestimento. 

 

6.4.2 Dimensionamento de pavimentos alternativos pelo método mecanístico  

 

Neste estudo, apresenta-se uma proposta de estruturas rodoviárias dimensionadas 

com utilização de rejeito de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero no 

revestimento asfáltico. Foram considerados três tipos de subleito e quatro tipos de 

revestimento alternativos, para níveis de solicitações (N) menor ou igual a 10
7
. As 
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características dos materiais estão descritos na Tabela 6.8. Foi estabelecido que a 

espessura mínima das camadas granulares fosse de 15 cm, valor este considerado 

como limite mínimo construtivo. 

 

Tabela 6.8 – Tipos de materiais, módulos de resiliência e coeficiente de Poisson 

considerados nas análises mecanicistas para solicitações de tráfego N ≤  10
7
 

Camada  Material 
MR 

(MPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Revestimento 

CAUQ 

CA1  7584 0,30 

CA2 6045 0,30 

CA3 6801 0,30 

CA4 7318 0,30 

Base *Material granular 400 0,35 

Sub-base Material granular 200 0,35 

Subleito 
Solo laterítico 150 0,40 

Solo laterítico  100 0,40 

 Solo não-laterítico  60 0,40 
*Estes valores não se aplicam para bases cimentadas  

 

Os valores de módulo de resiliência do subleito estão de acordo com os obtidos por 

alguns pesquisadores através de estudos realizados com solos de comportamento 

laterítico (Villibor et al.,1995). Os valores do coeficiente de Poisson foram 

adotados segundo recomendações do TRB (1975), também adotados pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) para 

verificação mecanicista da estrutura. Os valores do módulo de resiliência das 

camadas granulares do pavimento são usuais para bases e sub-bases encontrados na 

literatura, e também com referências em projetos rodoviários supervisionados pelo 

DNIT em Minas Gerais (Bernucci et al., 2008; DER/SP, 2006). O Anexo V 

apresenta os valores usuais de módulo de resiliência e coeficiente de Poisson 

recomendados pelo DER de São Paulo para o dimensionamento mecanístico dos 

pavimentos. 

 

As estruturas assim foram concebidas com o objetivo de indicar uma proposição 

mais próxima possível da realidade das rodovias localizadas no Quadrilátero 

Ferrífero e observar a influência do tipo de rejeito de minério de ferro no 

comportamento mecânico das camadas que compõe as estruturas em estudo.  
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As Tabelas 6.9 a 6.12 apresentam os resultados obtidos para estruturas simuladas 

com base nas características de carregamento mostrada na Figura 6.1. Todas as 

estruturas dimensionadas mostram que não há tendência de rompimento prematura das 

camadas asfálticas e remota possibilidade de afundamentos no subleito. 

 

Tabela 6.9 – Parâmetros e módulos adotados para as estruturas com revestimento CA1 

(Concreto Asfáltico com rejeito da mina de Fábrica) 

Estrutura Material 
Espessura   

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro 

Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA1-S1 

CAUQ 9 75840 
D (0,01 mm) 67,92 40,60 

Nf Nf > 10
7  

  1,10 x 10
7 

  

Base 27 4000 - - - 

Sub-base 28 2000 - - - 

Subleito - 600 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 2,64 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 0,610 0,151 

 

CA1-S2 

CAUQ 9 75840 
D (0,01 mm) 67,92 31,90 

Nf Nf > 10
7  

  1,11 x 10
7 

  

Base 27 4000 - - - 

Sub-base 27 2000 - - - 

Subleito - 1000 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 2,09 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,017 0,201 

 

CA1-S3 

CAUQ 9 75840 
D (0,01 mm) 67,92 27,00 

Nf Nf > 10
7  

  1,11 x 10
7 

  

Base 26 4000 - - - 

Sub-base 27 2000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 1,68 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,525 0,247 
1) Parâmetros analisados: D é a deflexão na superfície do revestimento, Ɛv é a deformação específica 

de compressão no topo do subleito, Nf é a vida de fadiga do revestimento asfáltico e σv é a tensão 

vertical no topo do subleito. 

2) Estruturas dimensionadas para tráfego com nível de solicitações de eixo padrão menor que 10
7
 

 

Analisando a Tabela 6.9 pode-se observar que o aumento progressivo do módulo de 

resiliência do subleito de 60 para 150 MPa, não permitiu reduções consideráveis 

nas espessuras das camadas. O aumento da rigidez do subleito provocou um 
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aumento das tensões verticais (σv) e a diminuição dos deslocamentos verticais no 

topo Ɛv.  

 

Tabela 6.10 – Parâmetros e módulos adotados para as estruturas com revestimento CA2 

(Concreto Asfáltico com rejeito da mina de Alegria)  

Estrutura Material 
Espessura   

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro 

Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA2-S1 

CAUQ 7,5 60450 
D (0,01 mm) 67,92 50,00 

Nf Nf > 10
7  

  1,10 x 10
7 

  

Base 20 4000 - - - 

Sub-base 25 2000 - - - 

Subleito - 600 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,92 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 0,610 0,225 

 

CA2-S2 

CAUQ 7,5 60450 

D (0,01 mm) 67,92 39,20 

Nf Nf > 10
7  

  1,10 x 10
7 

  

Base 18 4000 - - - 

Sub-base 20 2000 - - - 

Subleito - 1000 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,67 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,017 0,357 

 

CA2-S3 

CAUQ 7,5 60450 
D (0,01 mm) 67,92 32,40 

Nf Nf > 10
7  

  1,14 x 10
7 

  

Base 18 4000 - - - 

Sub-base 19 2000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 2,93 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,525 0,437 
1) Parâmetros analisados: D é a deflexão na superfície do revestimento, Ɛv é a deformação específica 

de compressão no topo do subleito, Nf é a vida de fadiga do revestimento asfáltico e σv é a tensão 

vertical no topo do subleito. 

2) Estruturas dimensionadas para tráfego com nível de solicitações de eixo padrão menor que 10
7
 

 

Pode-se concluir pelos resultados apresentados na Tabela 6.10 que a mistura 

composta com rejeito da mina de Fábrica (CA2) permite executar o revestimento 

asfáltico com 7,5 cm de espessura para o nível de tráfego (N) até 10
7
, conforme 

recomendado pelo método empírico de dimensionamento do DNIT (DNER, 1981).  
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Tabela 6.11 – Parâmetros e módulos adotados para as estruturas com revestimento CA3 

(Concreto Asfáltico com rejeito da mina Casa de Pedra)  

Estrutura Material 
Espessura   

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro 

Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA3-S1 

CAUQ 6,5 68010 
D (0,01 mm) 67,92 47,80 

Nf Nf > 10
7  

  3,16 x 10
7 

  

Base 23 4000 - - - 

Sub-base 25 2000 - - - 

Subleito - 600 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,74 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 0,610 0,213 

 

CA3-S2 

CAUQ 6,5 68010 

D (0,01 mm) 67,92 40,70 

Nf Nf > 10
7  

  2,52 x 10
7 

  

Base 18 4000 - - - 

Sub-base 20 2000 - - - 

Subleito - 1000 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,88 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,017 0,377 

 

CA3-S3 

CAUQ 6,5 68010 
D (0,01 mm) 67,92 35,00 

Nf Nf > 10
7  

  2,25 x 10
7 

  

Base 15 4000 - - - 

Sub-base 17 2000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,63 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,525 0,546 
1) Parâmetros analisados: D é a deflexão na superfície do revestimento, Ɛv é a deformação específica 

de compressão no topo do subleito, Nf é a vida de fadiga do revestimento asfáltico e σv é a tensão 

vertical no topo do subleito. 

2) Estruturas dimensionadas para tráfego com nível de solicitações do eixo padrão menor que 10
7
 

 

Analisando as estruturas representadas na Tabela 6.11, verifica-se que as espessuras 

dos revestimentos são inferiores ao recomendado pelo método empírico de 

dimensionamento do DNIT, para solicitações de tráfego até 10
7
. Pode-se concluir 

que o método mecanístico permite obter revestimento asfáltico com espessura 

menor do que o valor mínimo recomendado pelo DNIT, sem possibilidade de haver 

ruptura precoce do revestimento por fadiga ou apresentar deflexões acima do limite 

especificado pelos critérios adotados neste estudo.  
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Tabela 6.12 – Parâmetros e módulos adotados para as estruturas com revestimento CA4 

(Concreto Asfáltico com rejeito da mina Oeste)  

Estrutura Material 
Espessura   

(cm) 

MR 

(kgf/cm²) 
Parâmetro 

Valor 

Admissível 

Valor 

Calculado 

CA4-S1 

CAUQ 8 73180 
D (0,01 mm) 67,92 44,80 

Nf Nf > 10
7  

  1,17 x 10
7 

  

Base 23 4000 - - - 

Sub-base 25 2000 - - - 

Subleito - 600 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 3,39 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 0,610 0,193 

 

CA4-S2 

CAUQ 8 73180 

D (0,01 mm) 67,92 35,60 

Nf Nf > 10
7  

  1,17 x 10
7 

  

Base 22 4000 - - - 

Sub-base 22 2000 - - - 

Subleito - 1000 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 2,09 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,017 0,279 

 

CA4-S3 

CAUQ 7,5 73180 
D (0,01 mm) 67,92 30,40 

Nf Nf > 10
7  

  1,14 x 10
7 

  

Base 22 4000 - - - 

Sub-base 22 2000 - - - 

Subleito - 1500 
Ɛv (mm/mm) 3,93 x 10

-4 2,34 x 10
-4 

σv (kgf/cm²) 1,525 0,345 
1) Parâmetros analisados: D é a deflexão na superfície do revestimento, Ɛv é a deformação específica 

de compressão no topo do subleito, Nf é a vida de fadiga do revestimento asfáltico e σv é a tensão 

vertical no topo do subleito. 

2) Estruturas dimensionadas para tráfego com nível de solicitações de eixo padrão menor que 10
7
 

 

Os resultados apresentados na Tabela 6.12 indicam que a estrutura CA4-S3, 

composta com o subleito mais rígido (MR = 150 MPa), permite projetar a camada 

de revestimento com 7,5 cm de espessura para nível de tráfego até 10
7
. As demais 

estruturas (CA4-S1 e CA4-S2) precisam de revestimentos mais espessos (8,0 cm) 

para não comprometer o desempenho à fadiga, dentro do nível de solicitação 

desejada. As três estruturas avaliadas com a mistura asfáltica CA4 apresentam a 

espessura do revestimento dentro dos limites mínimos especificados pelo método de 

dimensionamento do DNIT. 
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Para todas as estruturas dimensionadas, os aspectos críticos no dimensionamento 

foram referentes à vida de fadiga do revestimento (Nf), exceto para as estruturas 

CA2-S1, CA3-S1, CA3-S2 e CA3-S3, cujo aspecto crítico de dimensionamento é 

referente à deformação no topo do subleito (Ɛv). É importante ressaltar que a análise 

mecanística permite dimensionar a espessura do revestimento considerando as 

características mecânicas da mistura asfáltica, fato este que não é levado em 

consideração pelo método tradicional de dimensionamento do DNIT (DNER, 1981), 

que especifica a espessura do revestimento baseado apenas no valor no numero ―N‖.  

 

Em todas as situações analisadas, observa-se que os critérios apontam para N 

superior ao de projeto, que é no máximo 10
7 

repetições de carga do eixo padrão. 

Ressalta-se ainda que, caso as estruturas dimensionadas fossem submetidas a uma 

análise mais apurada e houvesse a calibração dos modelos de ruptura adotados por 

meio de trechos experimentais em campo, as espessuras das camadas poderiam 

diferir daquelas apresentadas neste estudo. 

 

6.5 CONCEPÇÃO DE UM CATÁLOGO SIMPLIFICADO DE PAVIMENTOS  

ALTERNATIVOS PARA A REGIÃO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG 

 

Neste item, apresenta-se um catálogo de estruturas de pavimentos flexíveis 

contendo revestimento asfáltico composto com rejeito de mineração de ferro da 

mina de Fábrica (Ouro Preto), mina de Alegria (Mariana), mina Casa de Pedra 

(Congonhas) e mina Oeste (Itatiaiuçu). Foram elaborados oito catálogos, 

diferenciados por tipo de rejeito de minério de ferro utilizado nos revestimentos e 

por material de composição do subleito. Destaca-se que as estruturas apresentadas 

são válidas apenas para tráfego com número de solicitações do eixo padrão de 8,2 tf 

limitado (N ≤ 10
7
).  

 

Os catálogos foram elaborados com o intuito de motivar a utilização do rejeito de 

minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero, na construção de pavimentos 

rodoviários, de modo racional, a fim de fomentar a difusão desta prática no Estado 

de Minas Gerais. Além disso, as propostas apresentadas têm como objetivo auxiliar 
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os engenheiros projetistas e profissionais do setor de mineração, oferecendo-lhes 

um conjunto de possíveis soluções, entre as quais se escolherá a mais viável com 

base em aspectos econômicos. O uso destes catálogos se restringe ao universo de 

materiais avaliados neste estudo e ao nível de tráfego determinado. A seguir, será 

apresentado um roteiro estabelecido para a utilização do catálogo, principalmente 

na região do Quadrilátero Ferrífero: 

 

 Determinar o nível de solicitações de eixo padrão do projeto proposto, 

utilizando os fatores de equivalência de operações do método do DNIT. O 

catálogo só poderá ser utilizado caso o valor de N seja inferior ou igual a 10
7
; 

 Escolher o rejeito de mineração de ferro do Quadrilátero Ferrífero com 

potencial de utilização. A preferência deve ser dada pelos rejeitos provenientes 

das minas avaliadas neste trabalho. Adotar o catálogo que possuir o rejeito com 

características similares a aquele adotado para o projeto; 

 A princípio, recomenda-se utilizar os catálogos apenas para os rejeitos 

caracterizados nesta pesquisa. Caso não for possível, deve-se escolher e 

caracterizar o rejeito de mineração de ferro do Quadrilátero Ferrífero com 

potencial de utilização, e comparar suas características (granulometria, 

densidade, e composição mineralógica) com os rejeitos utilizados neste 

trabalho. Executar a dosagem Marshall da mistura alternativa e comparar os 

parâmetros volumétricos obtidos com aqueles das misturas deste trabalho. 

Adotar o catálogo que possuir a mistura asfáltica com características e 

comportamento mecânico similar a aquela feita para o rejeito escolhido. 

 Caracterizar o solo do subleito e os materiais das camadas granulares do 

pavimento, de modo que o projetista possa avaliar qual estrutura deverá ser 

adotada. 

 Calcular o custo de execução da estrutura, permitindo comparar a alternativa 

escolhida com outras possibilidades construtivas e adotar aquela 

economicamente mais viável. 
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Quadro 1 – Catálogo Simplificado de estruturas de pavimentos elaborados com 

revestimento composto com rejeito de minério de ferro da Mina de Fábrica/Vale 

Estrutura 

  

Características do revestimento 
(CAUQ) 

CA1-S1 

      Densidade aparente = 2,505 

9 cm CAUQ   Vv = 3,5 % 

27 cm 
Base de material granular   RBV = 77,4 % 

MR = 400 MPa   Estabilidade Marshall = 14,3 kN 

28 cm 
Sub-base de material granular   RT = 1,69 MPa 

MR = 200 MPa   MR = 7584 MPa 

  

Subleito   
Mistura Granulométrica                    

(Faixa C - DNIT) 

MR = 60 MPa     Brita 0 = 65 %   

      Pó de pedra = 19 % 

CA1-S2 

      Rejeito de minério de ferro = 16 % 

9 cm CAUQ   
Composição do revestimento 

27 cm 
Base de material granular   

MR = 400 MPa     Brita 0 = 61,95 %   

27 cm 
Sub-base de material granular   Pó de pedra = 18,11 % 

MR = 200 MPa   Rejeito de minério de ferro = 15,25 % 

  

Subleito   CAP 50/70 = 4,7 % 

MR = 100 MPa   Consumo de materiais do revestimento 
por tonelada de CAUQ       

CA1-S3 

      Brita 0 = 619,5 kg  

9 cm CAUQ   Pó de pedra = 181,1 kg  

26 cm 
Base de material granular   Rejeito de minério de ferro = 152,5 kg  

MR = 400 MPa   CAP 50/70 = 47,0 kg                                                                           

27 cm 
Sub-base de material granular 

  

Consumo de materiais do revestimento 
por m³ de CAUQ 

MR = 200 MPa   Brita 0 = 1551,9 kg  

  

Subleito   Pó de pedra = 453,7 kg  

MR = 150 MPa   Rejeito de minério de ferro = 382,0 kg  

      CAP 50/70 = 117,7 kg                                                                    

1) CAUQ: Concreto Asfáltico Usinado a Quente 
2) O catálogo foi concebido para revestimentos asfálticos elaborados com CAP 50/70 e compostos 

com 15,2% de rejeito de mineração de ferro da mina de Fábrica/Vale. 
3)  As estruturas foram dimensionadas em função do número equivalente de operações do eixo 

simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf. O valor de “N” deve ser limitado até 10
7
 e calculado 

empregando-se os fatores de equivalência do DNIT. 
4) As estruturas foram dimensionadas pelo método mecanístico utilizando o programa ELSYM5. 
5) As camadas superiores a 20,0 cm deverão ser executadas em duas camadas de compactação. 
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Quadro 2 – Catálogo Simplificado de estruturas de pavimentos elaborados com 

revestimento composto com rejeito de minério de ferro da Mina de Alegria/Vale 

Estrutura 

  

Características do revestimento 
(CAUQ) 

CA2-S1 

      Densidade aparente = 2,417 

7,5 cm CAUQ   Vv = 3,3 % 

20 cm 
Base de material granular   RBV = 76,9 % 

MR = 400 MPa   Estabilidade Marshall = 20,4 kN 

25 cm 
Sub-base de material granular   RT = 1,85 MPa 

MR = 200 MPa   MR = 6045 MPa 

  

Subleito   
Mistura Granulométrica                    

(Faixa C - DNIT) 

MR = 60 MPa     Brita 0 = 65 %   

      Pó de pedra = 21 % 

CA2-S2 

      Rejeito de minério de ferro = 14 % 

7,5 cm CAUQ   
Composição do revestimento 

18 cm 
Base de material granular   

MR = 400 MPa     Brita 0 = 61,75 %   

20 cm 
Sub-base de material granular   Pó de pedra = 19,95 % 

MR = 200 MPa   Rejeito de minério de ferro = 13,3 % 

  

Subleito   CAP 50/70 = 5,0 % 

MR = 100 MPa   Consumo de materiais do revestimento 
por tonelada de CAUQ       

CA2-S3 

      Brita 0 = 617,5 kg  

7,5 cm CAUQ   Pó de pedra = 199,5 kg  

18 cm 
Base de material granular   Rejeito de minério de ferro = 133,0 kg  

MR = 400 MPa   CAP 50/70 = 50,0 kg                                                                           

19 cm 
Sub-base de material granular 

  

Consumo de materiais do revestimento 
por m³ de CAUQ 

MR = 200 MPa   Brita 0 = 1492,5 kg  

  

Subleito   Pó de pedra = 482,2 kg  

MR = 150 MPa   Rejeito de minério de ferro = 321,5 kg  

      CAP 50/70 = 120,8 kg                                                                    

1) CAUQ: Concreto Asfáltico Usinado a Quente 
2) O catálogo foi concebido para revestimentos asfálticos elaborados com CAP 50/70 e compostos 

com 13,3% de rejeito de mineração de ferro da mina de Alegria/Vale. 
3)  As estruturas foram dimensionadas em função do número equivalente de operações do eixo 

simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf. O valor de “N” deve ser limitado até 10
7
 e calculado 

empregando-se os fatores de equivalência do DNIT. 
4) As estruturas foram dimensionadas pelo método mecanístico utilizando o programa ELSYM5. 
5) As camadas superiores a 20,0 cm deverão ser executadas em duas camadas de compactação. 
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Quadro 3 – Catálogo Simplificado de estruturas de pavimentos elaborados com 

revestimento composto com rejeito de minério de ferro da Mina Casa de Pedra/CSN 

Estrutura 

  

Características do revestimento 
(CAUQ) 

CA3-S1 

      Densidade aparente = 2,429 

6,5 cm CAUQ   Vv = 3,5 % 

23 cm 
Base de material granular   RBV = 76,5 % 

MR = 400 MPa   Estabilidade Marshall = 18,3 kN 

25 cm 
Sub-base de material granular   RT = 1,78 MPa 

MR = 200 MPa   MR = 6801 MPa 

  

Subleito   
Mistura Granulométrica                    

(Faixa C - DNIT) 

MR = 60 MPa     Brita 0 = 47 %   

      Pó de pedra = 47 % 

CA3-S2 

      Rejeito de minério de ferro = 6 % 

6,5 cm CAUQ   
Composição do revestimento 

18 cm 
Base de material granular   

MR = 400 MPa     Brita 0 = 44,74 %   

20 cm 
Sub-base de material granular   Pó de pedra = 44,74 % 

MR = 200 MPa   Rejeito de minério de ferro = 5,71 % 

  

Subleito   CAP 50/70 = 4,8 % 

MR = 100 MPa   Consumo de materiais do revestimento 
por tonelada de CAUQ       

CA3-S3 

      Brita 0 =  447,4 kg  

6,5 cm CAUQ   Pó de pedra = 447,4 kg  

15 cm 
Base de material granular   Rejeito de minério de ferro = 57,1 kg  

MR = 400 MPa   CAP 50/70 = 48,0 kg                                                                           

17 cm 
Sub-base de material granular 

  

Consumo de materiais do revestimento 
por m³ de CAUQ 

MR = 200 MPa   Brita 0 = 1086,7 kg  

  

Subleito   Pó de pedra = 1086,7 kg  

MR = 150 MPa   Rejeito de minério de ferro = 138,7 kg  

      CAP 50/70 =  16,6 kg                                                                    

1) CAUQ: Concreto Asfáltico Usinado a Quente 
2) O catálogo foi concebido para revestimentos asfálticos elaborados com CAP 50/70 e compostos 

com 5,7 % de rejeito de mineração de ferro da mina Casa de Pedra/CSN. 
3) As estruturas foram dimensionadas em função do número equivalente de operações do eixo 

simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf. O valor de “N” deve ser limitado até 10
7
 e calculado 

empregando-se os fatores de equivalência do DNIT. 
4) As estruturas foram dimensionadas pelo método mecanístico utilizando o programa ELSYM5. 
5) As camadas superiores a 20,0 cm deverão ser executadas em duas camadas de compactação. 
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Quadro 4 – Catálogo Simplificado de estruturas de pavimentos elaborados com 

revestimento composto com rejeito de minério de ferro da Mina Oeste/Usiminas 

Estrutura 

  

Características do revestimento 
(CAUQ) 

CA4-S1 

      Densidade aparente = 2,412 

8 cm CAUQ   Vv = 3,6 % 

25 cm 
Base de material granular   RBV = 77,2 % 

MR = 400 MPa   Estabilidade Marshall = 17,5 kN 

25 cm 
Sub-base de material granular   RT = 1,99 MPa 

MR = 200 MPa   MR = 7318 MPa 

  

Subleito   
Mistura Granulométrica                    

(Faixa C - DNIT) 

MR = 60 MPa     Brita 0 = 47 %   

      Pó de pedra = 47 % 

CA4-S2 

      Rejeito de minério de ferro = 6 % 

8 cm CAUQ   
Composição do revestimento 

22 cm 
Base de material granular   

MR = 400 MPa     Brita 0 = 44,65 %   

22 cm 
Sub-base de material granular   Pó de pedra = 44,65 % 

MR = 200 MPa   Rejeito de minério de ferro = 5,7 % 

  

Subleito   CAP 50/70 = 5,0 % 

MR = 100 MPa   Consumo de materiais do revestimento 
por tonelada de CAUQ       

CA4-S3 

      Brita 0 =  446,5 kg  

7,5 cm CAUQ   Pó de pedra = 446,5 kg  

22 cm 
Base de material granular   Rejeito de minério de ferro = 57,0 kg  

MR = 400 MPa   CAP 50/70 = 50,0 kg                                                                           

22 cm 
Sub-base de material granular 

  

Consumo de materiais do revestimento 
por m³ de CAUQ 

MR = 200 MPa   Brita 0 = 1086,7 kg  

  

Subleito   Pó de pedra = 1086,7 kg  

MR = 150 MPa   Rejeito de minério de ferro = 138,7 kg  

      CAP 50/70 =  16,6 kg                                                                    

1) CAUQ: Concreto Asfáltico Usinado a Quente 
2) O catálogo foi concebido para revestimentos asfálticos elaborados com CAP 50/70 e compostos 

com 5,7 % de rejeito de mineração de ferro da mina Oeste/Usiminas. 
3) As estruturas foram dimensionadas em função do número equivalente de operações do eixo 

simples padrão de rodas duplas de 8,2 tf. O valor de “N” deve ser limitado até 10
7
 e calculado 

empregando-se os fatores de equivalência do DNIT. 
4) As estruturas foram dimensionadas pelo método mecanístico utilizando o programa ELSYM5. 
5) As camadas superiores a 20,0 cm deverão ser executadas em duas camadas de compactação. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS 

FUTUROS 

 
7.1 CONCLUSÕES 

 
Os resultados indicam que a substituição parcial do agregado convencional pelos 

rejeitos de mineração aumentaram os valores de DMT e densidade aparente das 

misturas asfálticas. Esta elevação é decorrente dos elevados valores de densidade real 

dos rejeitos de minério de ferro, pelo fato de possuírem em sua composição o elemento 

ferro.  

 

As misturas alternativas (CA1, CA2, CA3 e CA4) indicaram que a substituição parcial 

do agregado gnáissico por rejeitos de minério de ferro não aumentou o consumo de 

ligante asfáltico. Sendo que, para as misturas compostas com rejeitos da mina de 

Fábrica e da mina Oeste (CA1 e CA3) houve uma diminuição no valor do teor de 

projeto (TP), ou seja, o uso destes rejeitos indicou uma economia no consumo de ligante 

a ser utilizado no revestimento.  

 

A variação no teor de ligante não provocou alteração significativa nos valores de 

módulo de resiliência das misturas.  Conclui-se ainda que a temperatura é um fator que 

atua de forma acentuada no valor do módulo de resiliência, pois altera a viscosidade do 

ligante asfáltico. A incorporação dos rejeitos de mineração não provocaram variações 

significativas na rigidez, se comparadas com a mistura convencional. 

 

Outro aspecto importante é que as misturas com rejeito de mineração apresentaram 

resistência à tração superior a mistura convencional. O aumento do teor de CAP 50/70 

induziu a uma diminuição na resistência à tração para a mistura de referência e para as 

misturas contendo rejeitos areno-siltosos (CA1 e CA2). O mesmo comportamento não 

foi observado para as misturas compostas por rejeitos silto-arenosos (CA3 e CA4), 

sendo que, para estas misturas, os valores máximos de RT obtidos são referentes ao teor 

de 5,0% de ligante asfáltico.  
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Os resultados dos ensaios de fadiga à tensão controlada indicaram que a mistura 

composta com rejeito de minério de ferro da mina Oeste (CA4) apresenta a menor 

suscetibilidade ao estado de tensões, enquanto que a mistura composta com rejeito de 

minério de ferro da mina Casa de Pedra (CA3) indica maior sensibilidade no 

comportamento a fadiga da mistura em relação às mudanças na diferença de tensões. 

Neste quesito, cabe destacar que misturas menos sensíveis as variações de tensões 

apresentam maior confiabilidade de desempenho mecânico quando ocorrem variações 

na espessura do revestimento em campo, devido a erros de execução do projeto. 

 

A mistura composta com rejeito de minério de ferro da mina de Fábrica (CA1) 

apresentou menor resistência à deformação permanente quando solicitada por 

carregamento dinâmico.  

 

Em relação à análise mecanística, pode-se afirmar que a mistura composta com rejeito 

de mineração da mina Casa de Pedra (CA3) apresentou melhor desempenho mecânico à 

fadiga, quando simuladas estruturas em que as camadas granulares são idênticas em 

características e espessuras, aumentando em aproximadamente duas vezes a vida de 

fadiga do revestimento se comparada a mistura convencional. A incorporação dos 

rejeitos da mina de Fábrica, mina de Alegria e mina Oeste no concreto asfáltico reduziu 

a vida de fadiga do mesmo.  

 

As estruturas apresentadas nos catálogos deste estudo, compostas com rejeitos de 

mineração da mina de Fábrica (CA1), mina de Alegria (CA2) e mina oeste (CA4), 

atendem os preceitos preconizados pelo DNIT para tráfego de até 10
7 

repetições de eixo 

padrão em relação à espessura adotada para o revestimento (mínimo de 7,5 cm).   

 

O estudo prévio dos custos de produção do concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) 

indica que a utilização dos rejeitos possibilitam a diminuição no valor de aquisição dos 

produtos que irão compor a mistura asfáltica, pois os mesmos podem substituir com 

segurança parte do agregado miúdo e o fíler convencionais utilizados, desde que 

caracterizados e dosados de forma correta. A mistura composta de rejeito da mina de 

Fábrica (CA1) reduziu em 7,41% o custo unitário da mistura asfáltica, sendo a mais 
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econômica determinada nesta pesquisa. Ressalta-se que o custo referente ao transporte 

de rejeito não foi avaliado nesta pesquisa. 

 

As estruturas dimensionadas com rejeito de minério de ferro da mina Casa de Pedra 

(CA3-S1, CA3-S2 e CA3-S3) apresentaram espessuras de revestimento inferior ao 

recomendado pelo método de dimensionamento do DNIT, entretanto por meio da 

análise mecanística e dos critérios de ruptura estabelecidos, estas estruturam devem 

apresentar comportamento mecânico satisfatório, sem ocorrência de ruptura precoce do 

revestimento por fadiga ou deformações excessivas na superfície de rolamento. Este 

comportamento já era esperado, em virtude do bom desempenho à fadiga do concreto 

asfáltico CA3. Neste caso específico, o método mecanístico permite dimensionar 

pavimentos mais econômicos, com revestimentos menos espessos, reduzindo o custo da 

obra. 

 

As estruturas dimensionadas com rejeito de minério de ferro da mina de Alegria (CA2-

S1, CA2-S2 e CA2-S3) apresentaram espessuras de revestimento iguais ao 

recomendado pelo método de dimensionamento empirico do DNIT. Neste caso, 

pavimentos executados com este tipo de estrutura apresentam vantagens no aspecto 

ambiental e econômico, quando utilizado este tipo de revestimento alternativo. 

 

Com base nos estudos laboratoriais e na análise mecanística das estruturas realizadas 

neste trabalho, pode-se afirmar que os rejeitos de minério de ferro mostram-se aptos e 

com potencial para utilização em revestimentos rodoviários, haja vista a redução do 

passivo ambiental gerado por este resíduo e a redução no consumo de agregados 

convencionais implicando na redução de custos.  

 

Os catálogos de pavimentos elaborados nesta pesquisa podem estimular os profissionais 

do setor de mineração e da construção civil a utilizar revestimentos asfálticos 

alternativos. Ressalta-se que o uso racional do rejeito de mineração de ferro poderá 

torná-lo um agregado alternativo, além de contribuir para mitgar danos ao meio 

ambiente. 
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7.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Propor um estudo de misturas asfálticas contemplando outros tipos de rejeitos de 

mineração com o objetivo de comparar os resultados com os obtidos neste trabalho, a 

fim de ampliar os conhecimentos sobre este tipo de resíduo em revestimentos asfálticos. 

 

Analisar a utilização destes rejeitos em outros tipos de misturas asfálticas, considerando 

outras composições granulométricas e diferentes tipos de ligante asfáltico, a fim de 

potencializar a aplicação destes rejeitos para configurações diversificadas de 

pavimentos. 

 

Ampliar o estudo laboratorial do comportamento das misturas asfálticas alternativas 

relacionadas à deformação permanente. 

 

Estender a análise mecanística destes resíduos para outros tipos de configurações de 

estruturas de pavimentos, incluindo a utilização de programas de dimensionamento mais 

elaborados, que levam em consideração aspectos relacionados ao clima e características 

dos materiais empregados no estudo. 

 

Estudar o custo/benefício do processo de separação do rejeito nas áreas de disposição, 

com o intuito de torna-lo um agregado alternativo, de forma que possa ser utilizado 

como agregado artificial na construção de pavimentos rodoviários. 

 

Construir trechos experimentais com os materiais locais e/ou regionais estudados a fim 

de acompanhar e avaliar o desempenho dos mesmos ao longo do tempo de maneira a 

estabelecer relações laboratório-campo confiáveis tanto para a análise da fadiga como 

das deformações permanentes. 
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ANEXO I 

 
Lista de barragens de mineração cadastradas pela FEAM no Estado de 

Minas Gerais no ano de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EMPREENDIMENTO NOME DA ESTRUTURA DE CONTENÇÃO MUNICÍPIO 
VOLUME DO 

RESERVATÓRIO (m³) 

1 

ALEXANDRITA MINERAÇÃO COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA ALDER SOUZA Antônio Dias 10.000 

2 

ALEXANDRITA MINERAÇÃO COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA BARRAGEM SANTO ANTÔNIO Antônio Dias 80.000 

3 

ALEXANDRITA MINERAÇÃO COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA MALAQUIAS Antônio Dias 10.000 

4 

ALEXANDRITA MINERAÇÃO COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA SEM NOME Antônio Dias 600 

5 AMG MINERACAO S/A BARRAGEM DE REJEITOS Nazareno 800.000 

6 ANEX MINERAÇAO LTDA DIQUE DO POMAR Itabirito 3.800 

7 

ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO 

BRASIL S/A Barragem de Rejeitos Conceição do Mato Dentro 40.000.000 

8 

ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO 

BRASIL S/A Barragem EB-2 Santo Antônio do Grama 204.000 

9 

ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO 

BRASIL S/A Dique 01 de Contenção de Sedimentos Conceição do Mato Dentro 318.400 

10 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração BARRAGEM DE CALCINADOS Nova Lima 2.901.418 

11 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração BARRAGEM DE CAMBIMBE Nova Lima 370.000 

12 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração 

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS CDS 

II Santa Bárbara 6.400.000 

13 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração BARRAGEM DO COCURUTO Nova Lima 4.000.000 

14 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração BARRAGEM DO RAPAUNHA Nova Lima 13.720.000 

15 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração 

DIQUE DE CONTENÇÃO DE FINOS 

(SEDIMENTOS) DO CÓRREGO DO SÍTIO  Santa Bárbara 260.000 

16 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A Barragem das Codornas Nova Lima 11.100.000 

17 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CUIABÁ Sabará 3.883.200 

18 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A Barragem do Miguelão Nova Lima 7.890.000 

19 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A Barragem Lagoa Grande Nova Lima 18.000.000 



 

 

20 AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S.A Barragem TS Nova Lima 200.000 

21 ANTARES MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM DE REJEITO Diamantina   

22 ANTONIO ALVES FILGUEIRAS CAMPOS - F.I. B 1 Papagaios 50.000 

23 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A BACIA 1 Bela Vista de Minas 6.200 

24 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A BACIA 15 Bela Vista de Minas 2.200 

25 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A BACIA 7 Bela Vista de Minas 7.200 

26 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A BACIA 8 Bela Vista de Minas 6.200 

27 ARCELOR MITTAL BRASIL S.A BACIA 9 Bela Vista de Minas 2.200 

28 

ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL 

S.A. BARRAGEM DE REJEITOS Itatiaiuçu 1.200.000 

29 

ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL 

S.A. DIQUE 1 DE TERRA Itatiaiuçu 0 

30 

ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL 

S.A. DIQUE 2 DE CONCRETO Itatiaiuçu 1.250 

31 BAUMINAS MINERACAO LTDA BARRAGEM BOM JARDIM Miraí 285.288 

32 BAUMINAS MINERACAO LTDA BARRAGEM DE MERCÊS Mercês 2.370 

33 

BRASMIC MINERACAO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA DIQUE D Betim 2.100.000 

34 BRUMAFER MINERACAO LTDA  BARRAGEM DO FUNDÃO Sabará 20.000 

35 BRUMAFER MINERACAO LTDA  BARRAGEM DOS COQUEIROS Sabará 2.500 

36 CIA MINERADORA CATITE DUO S.A. Barragem Mãe D'Água Nova Era 3.640.000 

37 Cia Vale do Rio Doce BARRAGEM CAPIM BRANCO Brumadinho 470.000 

38 CIA. DE MINERAÇAO SERRA AZUL - COMISA BARRAGEM B01 (DIQUE 01) Brumadinho 2.000 

39 CIA. DE MINERAÇAO SERRA AZUL - COMISA BARRAGEM B02 (DIQUE 02) Brumadinho 3.000 

40 CIA. DE MINERAÇAO SERRA AZUL - COMISA BARRAGEM B03 (DIQUE 03) Brumadinho 900 

41 CIA. DE MINERAÇAO SERRA AZUL - COMISA BARRAGEM B04            (DIQUE 04) Brumadinho 5.000 

42 CIMECA COMERCIO E INDUSTRIA DE BATATINHA Rio Piracicaba 20.000 



 

 

MINERIOS E METAIS CAXAMBU LTD 

43 

CIMECA COMERCIO E INDUSTRIA DE 

MINERIOS E METAIS CAXAMBU LTD PÉ DE SERRA Rio Piracicaba 25.000 

44 CIMENTO TUPI S/A BARRAGEM B1 Caranaíba 20.500 

45 CIMENTO TUPI S/A BARRAGEM LAGOA DA MINA Caranaíba 87.000 

46 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA LIMPA Itamarati de Minas 1.000.000 

47 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO BARRAGEM DE REJEITOS Miraí 4.955.423 

48 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO BARRAGEM DE REJEITOS Itamarati de Minas 9.240.000 

49 

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E 

MINERAÇÃO - CBMM BARRAGEM 1 Araxá 123.000 

50 

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E 

MINERAÇÃO - CBMM BARRAGEM MINA II Araxá 15.000 

51 

COMPANHIA DE MINERACAO SERRA AZUL-

COMISA BARAGEM DO QUÉIAS Brumadinho 75.000 

52 

COMPANHIA DE MINERACAO SERRA AZUL-

COMISA DIQUE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA Brumadinho 2.400 

53 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BAIA 1 Congonhas 13.000 

54 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BAIA 4 Congonhas 6.210 

55 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B1 - ÁGUA PRETA Conselheiro Lafaiete 500.000 

56 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B2 Arcos 240.000 

57 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B2 - ÁGUA PRETA Conselheiro Lafaiete 500.000 

58 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B3 Arcos 850.000 

59 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B4 Congonhas 2.611.000 

60 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM B5 Congonhas 5.200.000 

61 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM CASA DE PEDRA Congonhas 9.283.500 

62 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL 

BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO 

CÓRREGO MARIA JOSÉ Congonhas 2.000 

63 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM DO ESMERIL I Congonhas 19.405 



 

 

64 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM DO LAGARTO Congonhas 212.000 

65 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL BARRAGEM POÇO FUNDO Congonhas 12.000 

66 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL DIQUE 11 - DIQUE DO SIRÊNIO Congonhas 392 

67 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL DIQUE DA PILHA DA VILA II Congonhas 16.800 

68 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL DIQUE DO BATATEIRO DE BAIXO Congonhas 200.000 

69 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL Dique do Bichento IIIA Congonhas 75.000 

70 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL DIQUE DO ESMERIL IV Congonhas 400.000 

71 VALE S.A .ALTO JACUTINGA Ouro Preto 60.000 

72 VALE S.A B 3 São Gonçalo do Rio Abaixo 72.000 

73 VALE S.A B3 - MINA MAR AZUL Nova Lima 12.000 

74 VALE S.A B4 - MINA MAR AZUL Nova Lima 1.000 

75 VALE S.A BAIXO JOÃO PEREIRA Congonhas 142.500 

76 VALE S.A BARNABÉ Congonhas 60.000 

77 VALE S.A BARRAGEM 5 - MINA DA MUTUCA Nova Lima 410.000 

78 VALE S.A BARRAGEM ALCINDO VIEIRA Itabira 2.848.000 

79 VALE S.A BARRAGEM ATHAYDE Mariana 31.118 

80 VALE S.A BARRAGEM B6 - MINA DE MAR AZUL Nova Lima 185.000 

81 VALE S.A BARRAGEM B7 - MINA DE MAR AZUL Nova Lima 307.000 

82 VALE S.A BARRAGEM BORRACHUDO Itabira 820.000 

83 VALE S.A BARRAGEM CAMBUCAL I Itabira 2.208.000 

84 VALE S.A BARRAGEM CAMBUCAL II Itabira 1.571.000 

85 VALE S.A BARRAGEM CAMPO GRANDE Mariana 20.550.000 

86 VALE S.A 

BARRAGEM CAPÃO DA SERRA - MINA DO 

TAMANDUÁ Nova Lima 2.074.000 



 

 

87 VALE S.A BARRAGEM CAPTAÇÃO Mariana 2.165 

88 VALE S.A BARRAGEM CATA BRANCA Itabirito 40.000 

89 VALE S.A BARRAGEM CEMIG I Itabira 1.625.000 

90 VALE S.A BARRAGEM CEMIG II Itabira 12.314.000 

91 VALE S.A Barragem Cianita 01 Itabirito 804.675 

92 VALE S.A BARRAGEM CONCEIÇÃO Itabira 40.600.000 

93 VALE S.A BARRAGEM DA PORTEIRINHA Rio Piracicaba 1.300.000 

94 VALE S.A 

BARRAGEM DE CAPTAÇÃO CÓRREGO DAS 

ALMAS Mariana 0 

95 VALE S.A BARRAGEM DICÃO LESTE Catas Altas 10.220 

96 VALE S.A BARRAGEM DIOGO Rio Piracicaba 587.823 

97 VALE S.A BARRAGEM DOUTOR Ouro Preto 34.200.000 

98 VALE S.A BARRAGEM GALEGO Sabará 1.010.000 

99 VALE S.A BARRAGEM I Brumadinho 12.700.000 

100 VALE S.A BARRAGEM ITABIRUÇU Itabira 230.000.000 

101 VALE S.A BARRAGEM IV Brumadinho 17.000 

102 VALE S.A BARRAGEM IVA Brumadinho 130.000 

103 VALE S.A BARRAGEM JIRAU Itabira 6.187.000 

104 VALE S.A BARRAGEM MARAVILHAS I Itabirito 2.000.000 

105 VALE S.A BARRAGEM MARAVILHAS II Itabirito 76.300.000 

106 VALE S.A BARRAGEM MONJOLO Rio Piracicaba 400.000 

107 VALE S.A BARRAGEM MOSQUITO Catas Altas 141.358 

108 VALE S.A BARRAGEM NATIVIDADE Ouro Preto 2.034.146 

109 VALE S.A BARRAGEM PENEIRINHA Nova Lima 642.689 



 

 

110 VALE S.A BARRAGEM PIABAS Itabira 59.734.000 

111 VALE S.A BARRAGEM POCILGA Mariana 57.322 

112 VALE S.A BARRAGEM PONTAL Itabira 122.500.000 

113 VALE S.A BARRAGEM PRINCIPAL Mariana 1.101.668 

114 VALE S.A BARRAGEM RIO DO PEIXE Itabira 13.110.000 

115 VALE S.A BARRAGEM SANTANA Itabira 11.000.000 

116 VALE S.A Barragem Taquaras - Mina de Mar Azul Nova Lima 950.000 

117 VALE S.A BARRAGEM TIMBOPEBA Ouro Preto 34.000.000 

118 VALE S.A BARRAGEM VARGEM GRANDE Nova Lima 2.500.000 

119 VALE S.A BARRAGEM VI Brumadinho 1.000.000 

120 VALE S.A BARRAGEM VII Brumadinho 22.200 

121 VALE S.A CAPTAÇÃO DE TROVÕES Rio Acima 20 

122 VALE S.A CB-3 Ouro Preto 6.000 

123 VALE S.A CORDÃO NOVA VISTA Itabira 10.000.000 

124 VALE S.A CÓRREGO DO CANAL (SUL) São Gonçalo do Rio Abaixo 53.200.000 

125 VALE S.A DIQUE 04 PONTAL Itabira 5.700.000 

126 VALE S.A DIQUE 05 PONTAL  Itabira 7.200.000 

127 VALE S.A DIQUE 06 PONTAL Itabira 4.000.000 

128 VALE S.A DIQUE 105 I Itabira 87.000 

129 VALE S.A DIQUE 1B CONCEIÇÃO Itabira 600.000 

130 VALE S.A DIQUE 2 Barão de Cocais 21.700 

131 VALE S.A Dique 2 Nova Lima 5.362 

132 VALE S.A Dique 3 Nova Lima 21.259 



 

 

133 VALE S.A DIQUE A Barão de Cocais 3.000 

134 VALE S.A DIQUE B Barão de Cocais 2.800 

135 VALE S.A DIQUE B Nova Lima 418.000 

136 VALE S.A DIQUE BRAÇO 02 Itabira 17.400.000 

137 VALE S.A DIQUE BRAÇO 3 Itabira 6.720.000 

138 VALE S.A DIQUE C Barão de Cocais 17.000 

139 VALE S.A 

DIQUE DA ESTRADA DE SÃO GONÇALO 

(DICÃO) São Gonçalo do Rio Abaixo 1.250.000 

140 VALE S.A DIQUE DA PDE ENGANO Mariana 22.907 

141 VALE S.A DIQUE DA PÊRA  Mariana 97.400 

142 VALE S.A DIQUE DA PILHA 1 Sabará 8.700 

143 VALE S.A DIQUE DA PILHA 2 Sabará 23.440 

144 VALE S.A DIQUE DA PILHA 3  São Gonçalo do Rio Abaixo 42.500 

145 VALE S.A DIQUE DE COBRAS Catas Altas 420.000 

146 VALE S.A DIQUE DE FERNANDINHO Nova Lima 1.002.000 

147 VALE S.A DIQUE DO PATRIMÔNIO Barão de Cocais 50.000 

148 VALE S.A DIQUE DO QUINZINHO Itabira 385.000 

149 VALE S.A DIQUE DO RETÃO Mariana 9.000 

150 VALE S.A DIQUE DOS INGLESES Barão de Cocais 1.950 

151 VALE S.A DIQUE FAZENDINHA Barão de Cocais 2.000 

152 VALE S.A DIQUE FOSFOROSO Mariana 22.700 

153 VALE S.A DIQUE IPOEMA Itabira 300.000 

154 VALE S.A DIQUE LAGOA SECA Mariana 15.516 

155 VALE S.A DIQUE LAVRA AZUL Catas Altas 31.000 



 

 

156 VALE S.A DIQUE MINERVINO Itabira 6.500.000 

157 VALE S.A DIQUE PARACATU Catas Altas 36.685 

158 VALE S.A DIQUE PDE PERMANENTE II - FASE I Mariana 27.490 

159 VALE S.A DIQUE PDE TEMPORÁRIA II Mariana 30.000 

160 VALE S.A DIQUE PERMANENTE I Mariana 78.720 

161 VALE S.A DIQUE RIO DO PEIXE Itabira 450.000 

162 VALE S.A DIQUE TRÊS FONTES Itabira 71.400 

163 VALE S.A ELEFANTE Rio Piracicaba 98.600 

164 VALE S.A FORQUILHA I Congonhas 26.000.000 

165 VALE S.A FORQUILHA II Congonhas 24.000.000 

166 VALE S.A FORQUILHA III Congonhas 18.200 

167 VALE S.A FORQUILHA IV Ouro Preto 3.859.595 

168 VALE S.A FREITAS Congonhas 30.000 

169 VALE S.A GAMBÁ I Ouro Preto 5.000 

170 VALE S.A GRUPO Congonhas 800.000 

171 VALE S.A MARÉS I Congonhas 15.000 

172 VALE S.A MARÉS II Congonhas 241.000 

173 VALE S.A MATA PORCOS Congonhas 7.000 

174 VALE S.A MENEZES I Brumadinho 41.600 

175 VALE S.A MENEZES II Brumadinho 290.202 

176 VALE S.A PRATA I Ouro Preto 20.000 

177 VALE S.A SUL INFERIOR Barão de Cocais 170.000 

178 VALE S.A SUL SUPERIOR Barão de Cocais 3.200.000 



 

 

179 EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S/A BARRAGEM DE GABIÕES Brumadinho 200.000 

180 EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S/A Dique de Saída da Cava Brumadinho 550 

181 EMPRESA DE MINERACAO ESPERANCA S/A Sump de Contenção de Sedimentos Brumadinho 3.301 

182 EXTRATIVA MINERAL LTDA 

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE SÓLIDOS 

CARREADOS Nova Lima 28.000 

183 EXTRATIVA MINERAL LTDA DIQUE DA PILHA DE REJEITO Nova Lima 250.000 

184 EXTRATIVA MINERAL LTDA PILHA BARRAGEM Nova Lima 250.000 

185 FERRO + MINERACAO S.A.                             BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - J8 Ouro Preto 7.250 

186 FERRO + MINERACAO S.A.                             BARRAGEM DO JOSINO Ouro Preto 42.500 

187 FERRO + MINERACAO S.A.                             Dique de Contenção de Sedimentos Pilha Sul Congonhas 1.566 

188 Ferrous Resources do Brasil Barragem 7 Jeceaba 8.366.600 

189 

GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S.A  Cava B Lagamar 1.790.000 

190 

GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

SERVIÇOS S.A  Cava C Lagamar 1.188.000 

191 

GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS S.A. Barragem do Jacú Serra do Salitre 170.000 

192 GANDARELA MINERIOS LTDA                                      

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS - 

SEM NOME Barão de Cocais 12.800 

193 GERDAU ACOMINAS S/A BARRAGEM DE CLARIFICAÇÃO DE BOCAINA Ouro Preto 22.758 

194 GERDAU ACOMINAS S/A BARRAGEM DE REJEITO DE BOCAINA Ouro Preto 200.000 

195 GERDAU ACOMINAS S/A BARRAGEM DOS ALEMÃES Ouro Preto 1.600.000 

196 

GO4 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

S.A. BARRAGEM DA VOÇOROCA Antônio Dias 71.350 

197 GRANHA LIGAS LTDA BARRAGEM ÁGUA LIMPA São Tiago 450 

198 HERCULANO MINERACAO LTDA BARRAGEM B2 Itabirito 102.000 

199 HERCULANO MINERACAO LTDA BARRAGEM B3 Itabirito 73.000 

200 HERCULANO MINERACAO LTDA BARRAGEM B4 Itabirito 1.350.000 



 

 

201 HERCULANO MINERACAO LTDA DEPÓSITO-BARRAGEM DE REJEITOS B1 Itabirito 3.200.000 

202 HERCULANO MINERACAO LTDA DIQUE DE LAMA Itabirito 36.000 

203 ICAL - INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA BARRAGEM DESCOBERTO Vespasiano 60.000 

204 ICAL - INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA BARRAGEM DO CHICO (2) Vespasiano 35.000 

205 ICAL - INDUSTRIA DE CALCINAÇÃO LTDA BARRAGEM DO INHAME (3) Vespasiano 43.000 

206 ICAL - Indústria de Calcinação Ltda. 

BARRAGEM DE REJEITO DA UNIDADE NOVA 

GRANJA São José da Lapa 8.000 

207 

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA 

LTDA DIQUE 2 OU DIQUE DO IRANIL Belo Horizonte 7.900 

208 

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA 

LTDA DIQUE 3 ou DIQUE AUXILIAR Belo Horizonte 4.000 

209 

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA 

LTDA            BARRAGEM 1  Ouro Preto 1.900 

210 

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA 

LTDA            BARRAGEM 2 Ouro Preto 700 

211 

IMA INDUSTRIA DE MADEIRA IMUNIZADA 

LTDA            BARRAGEM 3 Ouro Preto 2.000 

212 

INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS 

REFRATARIOS IBAR BARRAGEM 1 Pitangui 670 

213 

INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS 

REFRATARIOS IBAR BARRAGEM 2 Pitangui 1.193 

214 

INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS 

REFRATARIOS IBAR BARRAGEM 3 Pitangui 1.984 

215 

INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS 

REFRATARIOS IBAR BARRAGEM 4 Pitangui 857 

216 

INDUSTRIAS BRASILEIRAS DE ARTIGOS 

REFRATARIOS IBAR BARRAGEM 5 Pitangui 1.473 

217 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Barragem de Águas Claras - UTM – caldas Caldas 3.900.000 

218 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. Barragem de Rejeitos -UTM – Caldas Caldas 1.970.000 

219 ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA B4 Sarzedo 1.500.000 

220 ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA B4C Sarzedo 5.400.000 

221 ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA BARRAGEM B1 Sarzedo 800.000 



 

 

222 ITAMINAS COMERCIO DE MINERIOS SA BARRAGEM B2 Sarzedo 3.470.000 

223 

JJC MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LIMITADA - ME DIQUE 01 Ouro Preto   

224 

JJC MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LIMITADA - ME DIQUE 02 Ouro Preto   

225 

JJC MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LIMITADA - ME DIQUE 03 Ouro Preto   

226 Kinross Brasil Mineração S/A Barragem A Paracatu 60.781.681 

227 Kinross Brasil Mineração S/A BARRAGEM DE REJEITOS SANTO ANTONIO Paracatu 473.235.231 

228 Kinross Brasil Mineração S/A BARRAGEM EUSTÁQUIO Paracatu 60.781.681 

229 Kinross Brasil Mineração S/A Tanque Específico IX B Paracatu 1.000.000 

230 Kinross Brasil Mineração S/A TANQUE ESPECÍFICO X Paracatu 874.775 

231 Kinross Brasil Mineração S/A Tanque XI Paracatu 186.068 

232 MAGNESITA REFRATARIOS S.A. DIQUE 1 OU DIQUE MANGABEIRAS Belo Horizonte 6.500 

233 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Reservatório do Ribeirão Beija-Flor Uberaba 1.750 

234 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IA Uberaba 4.760 

235 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IB Uberaba 8.400 

236 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IIA Uberaba 10.266 

237 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IIB Uberaba 6.900 

238 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IIIA Uberaba 16.428 

239 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IIIB Uberaba 15.824 

240 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IVA Uberaba 1.802 

241 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de decantação IVB Uberaba 2.340 

242 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de recirculação de água I Uberaba 7.056 

243 MAGNESITA REFRATARIOS S.A.  Tanque de recirculação de água II Uberaba 6.764 

244 MAMORE MINERACAO E METALURGIA LTDA BACIA 1 São Tiago 1.065 



 

 

245 MAMORE MINERACAO E METALURGIA LTDA BACIA 2 São Tiago 2.650 

246 MAMORE MINERACAO E METALURGIA LTDA BARRAGEM 3 São Tiago 1.440 

247 MAMORE MINERACAO E METALURGIA LTDA BARRAGEM 4 São Tiago 2.150 

248 MAMORE MINERACAO E METALURGIA LTDA BARRAGEM 5 São Tiago 6.720 

249 MARMOCIL LTDA ATERRO BARRAGEM Matipó 3.000 

250 Master Minerais Ltda Barragem 1 -  Acumulação de água Antônio Dias 16.400 

251 Master Minerais Ltda Barragem 2 -  Rejeito Antônio Dias 4.050 

252 Master Minerais Ltda Barragem 3 – Rejeito Antônio Dias 11.130 

253 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA BARRAGEM DE REJEITO 1 Itaúna 400.000 

254 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII – 2 Itatiaiuçu 19.000 

255 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII – 3 Itaúna 30.000 

256 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII – 4 Itaúna 19.000 

257 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII-1 Itaúna 0 

258 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII-5 Itaúna 36.000 

259 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII-6 Itaúna 46.000 

260 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE BIII-7 Itaúna 40.000 

261 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE COUVES Itatiaiuçu 240.000 

262 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE HERCULES BIV-1 Itatiaiuçu 200.000 

263 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE HERCULES BIV-2 Itatiaiuçu 40.000 

264 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE HERCULES BIV-3 Itatiaiuçu 10.000 

265 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE MINEIRA             UNIDADE V Itatiaiuçu 10.000 

266 MBL MATERIAIS BASICOS LTDA DIQUE UNIDADE I Itatiaiuçu 23.000 

267 MINAR MINERACAO AREDES LTDA BARRAGEM MINAR Itabirito 130.000 



 

 

268 MINAR MINERACAO AREDES LTDA DIQUE 01 Itabirito 2.000 

269 MINAR MINERACAO AREDES LTDA DIQUE 02 Itabirito 15.000 

270 MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA 

BARRAGEM DE REJEITOS  USINA CAMPO DO 

MEIO Poços de Caldas 290.000 

271 MINERACAO FAISCA LTDA D 1 Novo Oriente de Minas 26.000 

272 MINERACAO MATHEUS LEME LTDA                        BACIA DE DECANTAÇÃO 1 Mateus Leme 3.660 

273 MINERACAO MATHEUS LEME LTDA                        BACIA DE DECANTAÇÃO 2 Mateus Leme 5.700 

274 MINERACAO MATHEUS LEME LTDA                        BACIA DE DECANTAÇÃO 3 Mateus Leme 1.570 

275 MINERACAO MONTREAL LTDA DIQUE MONTREAL Betim 7.200 

276 MINERACAO OMEGA LTDA. DIQUE DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS Santa Cruz de Minas 2.000 

277 MINERACAO PEDRA MENINA LTDA DIQUE D1 

Senador Modestino 

Gonçalves 11.500 

278 MINERACAO PEDRA MENINA LTDA DIQUE D2 

Senador Modestino 

Gonçalves 11.500 

279 MINERACAO PEDRA MENINA LTDA DIQUE D3 

Senador Modestino 

Gonçalves 3.000 

280 MINERAÇÃO RIACHO DOS MACHADOS LTDA Barragem de Rejeitos Riacho dos Machados 1.539.709 

281 Mineração Serra do Oeste - MSOL BARRAGEM CAVA DO MOITA Caeté 358.256 

282 Mineração Serra do Oeste - MSOL BARRAGEM DE REJEITO CAVA RG02 W Caeté 418.000 

283 Mineração Serra do Oeste - MSOL BARRAGEM DO CÓRREGO PACIÊNCIA Itabirito 575.000 

284 MINERACAO SERRAS DO OESTE LTDA RG2E Caeté 245.950 

285 MINERACAO TURMALINA LTDA DIQUE DE TURMALINA Conceição do Pará 230.000 

286 MINERAÇÃO USIMINAS S/A  DIQUE DA OFICINA II Itatiaiuçu 5.600 

287 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 

BARRAGEM CENTRAL - DEPÓSITO BARRAGEM 

DE REJEITOS - J. MENDES Itatiaiuçu 4.800.000 

288 MINERAÇÃO USIMINAS S/A BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA - SOMISA Itatiaiuçu 16.000 

289 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 

BARRAGEM OESTE - PILHA BARRAGEM DE 

REJEITOS – SOMISA Itatiaiuçu 5.400.000 



 

 

290 MINERAÇÃO USIMINAS S/A BARRAGEM SAMAMBAIA Itatiaiuçu 2.000.000 

291 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE 01 - SERRA AZUL - DIQUE VAI E VOLTA 1 Mateus Leme 49.500 

292 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 

DIQUE 02 - SERRA AZUL  - DIQUE VAI E VOLTA 

2 Mateus Leme 45.000 

293 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 

DIQUE 03 - SERRA AZUL  - DIQUE VAI E VOLTA 

3 Mateus Leme 76.000 

294 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 
DIQUE 06 (VALE SECO - CONTENÇÃO DE 

SEDIMENTOS DO PÁTIO DE PRODUTOS E DA UTM)  Itatiaiuçu 20.000 

295 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE 13 – PAINS Itatiaiuçu 54.000 

296 MINERAÇÃO USIMINAS S/A 

DIQUE 14 (VALE SECO - CONTENÇÃO DE 

SEDIMENTOS DO PÁTIO DE PRODUTOS EM ÉPOCA DE 

CHUVAS) Itatiaiuçu 54.000 

297 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE COUVES (MUSA) Itatiaiuçu 3.800 

298 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE DA DIVISA Itatiaiuçu 14.200 

299 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE DA MINEIRA Itatiaiuçu 3.500 

300 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE DA OFICINA Itatiaiuçu 2.592 

301 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE DO ASFALTO Itatiaiuçu 5.000 

302 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE FLOTAÇÃO Itatiaiuçu 20.000 

303 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE INTERMEDIÁRIO Itatiaiuçu 12.000 

304 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE LESTE I Mateus Leme 15.100 

305 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE LESTE II Mateus Leme 7.100 

306 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE LESTE III Mateus Leme 1.350 

307 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE MAZANO Itatiaiuçu 10.120 

308 MINERAÇÃO USIMINAS S/A DIQUE MAZANO II Itatiaiuçu 17.500 

309 MINERAÇÃO USIMINAS S/A Dique Oeste Itatiaiuçu 6.000 

310 

MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A-

MBR BARRAGEM 5 - MINA DE ÀGUAS CLARAS Nova Lima 15.487.468 

311 

MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A-

MBR BARRAGEM 7B - MINA DE ÀGUAS CLARAS Nova Lima 128.289 



 

 

312 

MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A-

MBR BARRAGEM 8B - MINA DE ÀGUAS CLARAS Nova Lima 92.635 

313 MINERACOES GERAIS LTDA                                     PROJETO SERRA DATUMBA Inhaúma 46.340 

314 MINERAL DO BRASIL LTDA BARRAGEM DE CONCRETO Mário Campos 600 

315 MINERAL DO BRASIL LTDA BARRAGEM VICENTE SAMPAIO Mário Campos 600 

316 MINERAL DO BRASIL LTDA DIQUE CAFFARO Mário Campos 17.000 

317 MINERAL DO BRASIL LTDA DIQUE TEJUCO Brumadinho 3.000 

318 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA BARRAGEM 1 Itatiaiuçu 1.000.000 

319 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA BARRAGEM 2 – CANINDÉ Itatiaiuçu 50.000 

320 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA BARRAGEM 3 Itatiaiuçu 2.600.000 

321 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 1 - DIQUE SERRA AZUL Itatiaiuçu 1.230 

322 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 2 – PITANGUI Mateus Leme 2.100 

323 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 3 - LEIRA VÉU DE NOIVA Itatiaiuçu 1.000 

324 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 4 – SANTANENSE Itatiaiuçu 800 

325 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 5 - VÉU DE NOIVA MONTANTE Itatiaiuçu 25.000 

326 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 6 - VÉU DE NOIVA JUSANTE Itatiaiuçu 2.500 

327 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 7 - PILHA DE SINTER Itatiaiuçu 0 

328 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 8 - DIQUE VIEIRAS Itatiaiuçu 48.252 

329 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE 9 – CONCENTRAÇÃO Itatiaiuçu 0 

330 MINERITA MINERIOS ITAUNA LTDA DIQUE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA Itatiaiuçu 1.600 

331 

MINERMINAS MINERADORA MINAS GERAIS 

LTDA BARRAGEM I Brumadinho 330.000 

332 

MINERMINAS MINERADORA MINAS GERAIS 

LTDA BARRAGEM II Brumadinho 220.000 

333 

MINERMINAS MINERADORA MINAS GERAIS 

LTDA BARRAGEM III Brumadinho 4.300 

334 MINERMINAS MINERADORA MINAS GERAIS DIQUE IV Brumadinho 15 



 

 

LTDA 

335 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM B1 Brumadinho 95.000 

336 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM B1  Igarapé 5.000 

337 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM B1 AUXILIAR Igarapé 51.000 

338 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM B1-A Brumadinho 914.500 

339 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM B2 Igarapé 1.270.000 

340 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA BARRAGEM QUÉIAS Brumadinho 75.000 

341 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA DIQUE B3 Brumadinho 10.000 

342 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA DIQUE B4 Brumadinho 10.000 

343 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA DIQUE DA CONQUISTINHA Brumadinho 6.500 

344 MMX SUDESTE MINERAÇÃO LTDA DIQUE GROTA DAS COBRAS Igarapé 35.000 

345 MUNDO MINERACAO LTDA. BARRAGEM II Rio Acima 280.000 

346 MUNDO MINERACAO LTDA. SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE REJEITO Rio Acima 119.290 

347 NACIONAL DE GRAFITE LTDA B 1 Itapecerica 55.000 

348 NACIONAL DE GRAFITE LTDA B 2 Itapecerica 798.178 

349 NACIONAL DE GRAFITE LTDA B 4 Itapecerica 700.000 

350 NACIONAL DE GRAFITE LTDA BARRAGEM DE REJEITO CALIFÓRNIA Salto da Divisa 650.000 

351 NACIONAL DE GRAFITE LTDA MARÇU Pedra Azul 1.500.000 

352 NACIONAL DE GRAFITE LTDA RANCHO DE CASCA Pedra Azul 19.500.000 

353 NACIONAL MINERIOS S.A BARRAGEM AUXILIAR DO VIGIA Ouro Preto 6.000.000 

354 NACIONAL MINERIOS S.A BARRAGEM DO VIGIA Ouro Preto 550.000 

355 NACIONAL MINERIOS S/A BARRAGEM AUXILIAR B2 Rio Acima 6.700.000 

356 NACIONAL MINERIOS S/A BARRAGEM B2 Rio Acima 1.700.000 



 

 

357 NACIONAL MINERIOS S/A BARRAGEM ECOLÓGICA I  Rio Acima 17.525 

358 NACIONAL MINERIOS S/A BARRAGEM ECOLÓGICA II  Rio Acima 7.032 

359 NACIONAL MINERIOS S/A DIQUE DO ENGENHO Congonhas 10.000 

360 NEVESTONES LTDA - ME CRUZEIRO São José da Safira 23.000 

361 NOVELIS DO BRASIL LTDA.                            BARRAGEM SANTA TEREZA Descoberto 800.000 

362 

PEDRAS CONGONHAS EXTRACAO ARTE 

INDUSTRIA LTDA 

BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE FINOS - MINA 

DO MOSTARDA Nova Lima 10.800 

363 PEDREIRA ROLIM LTDA Barragem ROLIM Ipatinga 2.640 

364 PITEIRAS MINERACAO LTDA AÇUDE DE ÁGUA LIMPA Itabira 1.200 

365 PITEIRAS MINERACAO LTDA 

BARRAGEM DE REJEITO DE RECIRCULAÇÃO 

DE ÁGUA Itabira 4.815 

366 QUARTZITO DO BRASIL LTDA BARRAGEM DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA Mariana 42.664 

367 QUARTZITO DO BRASIL LTDA TANQUE 3 Mariana 10.000 

368 RCM STONE INDÚSTRIA LTDA DIQUE N°01 - FÁBRICA-OPPS Ouro Preto 20.000 

369 RCM STONE INDÚSTRIA LTDA DIQUE N°02 - FÁBRICA-OPPS Ouro Preto 600 

370 RIMA INDUSTRIAL SA 

DIQUE DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS (DS - 

01) Olhos-dÁgua 4.875 

371 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA BACIA DE DECANTAÇÃO 01 Bambuí 11.250 

372 ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA BARRAGEM 01 Bambuí 3.500 

373 SAFM MINERAÇÃOLTDA Barragem Aredes Itabirito 196.616 

374 SAFM MINERAÇÃOLTDA Barragem Central Itabirito 225.170 

375 SAFM MINERAÇÃOLTDA Barragem da Grota Itabirito 1.243 

376 SAFM MINERAÇÃOLTDA DIQUE 01 Itabirito 6.200 

377 SAFM MINERAÇÃOLTDA DIQUE 02 Itabirito 4.000 

378 SAFM MINERAÇÃOLTDA DIQUE LONGITUDINAL Itabirito 88.750 

379 SAGODI MINERAÇÃO LTDA Dique São Gonçalo do Abaeté 110 



 

 

380 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA BACIA 1 Nazareno 2.300 

381 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA BACIA 2 Nazareno 1.350 

382 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA BACIA 3 Nazareno 658 

383 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA BACIA 4 Nazareno 125 

384 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA DIQUE 1 Itutinga 0 

385 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA DIQUE 2 Itutinga 0 

386 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA DIQUE 3 Itutinga 0 

387 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA TANQUE DE CONCENTRAÇÃO DE REJEITO 1 São Gonçalo do Rio Abaixo 36.000 

388 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA TANQUE DE CONCENTRAÇÃO DE REJEITO 2 São Gonçalo do Rio Abaixo 48.000 

389 

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para 

Construção Ltda Barragem de Contenção de Rejeito 1 São Gonçalo do Rio Abaixo 36.000 

390 

Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para 

Construção Ltda Barragem de Contenção de Rejeito 2 São Gonçalo do Rio Abaixo 24.000 

391 SAMARCO MINERACAO SA 

DIQUE 1 (SISTEMA DE REJEITOS DO FUNDÃO) - 

BARRAGEM DO FUNDÃO Mariana 7.619.548 

392 SAMARCO MINERACAO SA 

DIQUE 2 (SISTEMA DE REJEITOS DO FUNDÃO) - 

BARRAGEM DO FUNDÃO Mariana 6.160.441 

393 SAMARCO MINERACAO SA - EBII                        

BARRAGEM DE DECANTAÇÃO DE ÁGUA E 

POLPA - EB II – MINERODUTO Matipó 165.000 

394 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO BARAGEM DO FUNDÃO Mariana 45.000.000 

395 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO Barragem da Pilha de Estéril João Manoel - B2 Mariana 8.100 

396 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO 

BARRAGEM DA PILHA DE ESTÉRIL JOÃO 

MANOEL - B3 Mariana 12.000 

397 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO BARRAGEM DO GERMANO Mariana 68.000.000 

398 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO BARRAGEM DO SANTARÉM Mariana 7.000.000 

399 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO 

DIQUE DE CONTEÇÃO DE SOLIDOS NO 

CÓRREGO DOS MACACOS Ouro Preto 52.000 



 

 

400 

SAMARCO MINERACAO SA - MINA DO 

GERMANO 

DIQUES DA SELA E TULIPA - BARRAGEM DO 

GERMANO Mariana 47.000.000 

401  Sermil Serviços de Mineração Ltda BARRAGEM DE SILTE Vermelho Novo 24.800 

402 

TMC-COMPANHIA DE MINERACAO 

TOCANTINS BARRAGEM SERRINHA Brumadinho 100.000 

403 TOP TRINO LTDA BARRAGEM DE REJEITO BR1 Ouro Preto   

404 TOP TRINO LTDA BARRAGEM DE REJEITO BR2 Ouro Preto   

405 

TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA BARRAGEM DE ÁGUA FRIA Ouro Preto 2.100.000 

406 

TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA CAPTAÇÃO 1 Ouro Preto 300.000 

407 

TOPAZIO IMPERIAL MINERAÇÃO COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA LTDA CAPTAÇÃO 2 Ouro Preto 150.000 

408 VALE FERTILIZANTES S.A BARRAGEM A Patos de Minas 631.000 

409 VALE FERTILIZANTES S.A BARRAGEM B Patos de Minas 3.260.000 

410 VALE FERTILIZANTES S.A BARRAGEM C Patos de Minas 417.600 

411 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM A Araxá 30.000 

412 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM A0 Araxá 8.089.000 

413 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM B1-B4 Araxá 25.200.000 

414 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM B2 Araxá 3.400.000 

415 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM B5 Araxá 40.000.000 

416 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM BA-3 Tapira 650.000 

417 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM BD-2 Tapira 2.000.000 

418 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM BD-5 Tapira 3.000.000 

419 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM BL-1 Tapira 160.000.000 

420 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM BR Tapira 98.000.000 

421 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM DO RIBEIRÃO DO INFERNO Tapira 8.300.000 



 

 

422 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM E Araxá 100.000 

423 VALE FERTILIZANTES S/A BARRAGEM F Araxá 450.000 

424 

VALE MANGANÊS AS (MINA DO FUNDÃO OU 

CHÁ) BARRAGEM ÁGUA NOVA Nazareno 13.318 

425 

VALE MANGANÊS AS (MINA DO FUNDÃO OU 

CHÁ) BARRAGEM BR-1 Nazareno 238.300 

426 

VALE MANGANÊS AS (MINA DO FUNDÃO OU 

CHÁ) BARRAGEM BR-2 Nazareno 54.500 

427 

VALE MANGANÊS AS (MINA DO FUNDÃO OU 

CHÁ) BARRAGEM BR-3 Nazareno 47.000 

428 

VALE MANGANÊS AS (MINA DO FUNDÃO OU 

CHÁ) BARRAGEM BR-4 Nazareno 96.600 

429 VALE MANGANES S.A 

BARRAGEM DAS BACIAS DE CONTENÇÃO DE 

SEDIMENTOS 1, 2 E 3 Conselheiro Lafaiete 40.500 

430 VALE MANGANES S.A BARRAGEM LAGOA DO IPÊ Conselheiro Lafaiete 137.719 

431 VALLOUREC MINERACAO LTDA 

BARRAGEM  DE REJEITO (CO-DISPOSIÇÃO) – 

CACHOEIRINHA Nova Lima 2.338.281 

432 VALLOUREC MINERACAO LTDA 

BARRAGEM DE SEDIMENTOS FAZENDA SANTA 

BÁRBARA  Brumadinho 245.000 

433 VALLOUREC MINERACAO LTDA 

DIQUE DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS 

CACHOEIRINHA (LISA) Nova Lima 65.000 

434 VERMELHAO MINERACAO IND E COM LTDA B 5 Ouro Preto 225.000 

435 VOTORANTIM METAIS S.A. BARRAGEM DE ÁGUA  Fortaleza de Minas 750.000 

436 VOTORANTIM METAIS S.A. DEPÓSITO DE REJEITOS Fortaleza de Minas 2.200.000 

437 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. BARRAGEM AROEIRA Vazante 11.200.000 

438 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. BARRAGENS E MÓDULOS ANTIGOS Vazante 4.000.000 

439 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. DEPÓSITO DE REJEITOS – 02 Paracatu 1.600.000 

440 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. DEPÓSITO DE REJEITOS -01 Paracatu 1.800.000 

441 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. DEPOSITO DE REJEITOS -03 Paracatu 500.000 

442 VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A. MÓDULO III Vazante 83.000 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 
Resultados gráficos dos ensaios de difração de raios X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (RESULTADOS GRÁFICOS)  

Amostra: Gnaisse

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50 60 70 80 90

 Peak List

 Quartz low

 Diopside

 Albite

 Microcline (maximum)

 Biotite

 Muscovite 2M1 (Li-bearing)



 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (RESULTADOS GRÁFICOS) 

 Amostra: RMF1 (Rejeito de minério de ferro da Mina de Fábrica) 

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

20 30 40 50 60 70 80 90

 Peak List
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DIFRAÇÃO DE RAIOS X (RESULTADOS GRÁFICOS) 

 Amostra: RMF2 (Rejeito de minério de ferro da Mina de Alegria) 

 

 
 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

20 30 40 50 60 70 80 90

 Peak List

 Hematite (water containing)

 Quartz low

 Spinel



 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS X (RESULTADOS GRÁFICOS) 

 Amostra: RMF3 (Rejeito de minério de ferro da Mina Casa de Pedra) 
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DIFRAÇÃO DE RAIOS X (RESULTADOS GRÁFICOS) 

 Amostra: RMF4 (Rejeito de minério de ferro da Mina Oeste) 

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))
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ANEXO III 

 
Resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral 

(RT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nº do CP Mistura 

Teor de 

CAP 

(%) 

H Ø RT         

(MPa) 

RT 

médio 

(MPa) 

Desvio 

Padrão 
(cm) (cm) 

147 MCG 4,5 6,38 10,19 1,56 

1,51 0,046 148 MCG 4,5 6,39 10,19 1,49 

149 MCG 4,5 6,36 10,19 1,47 

154 MCG 5,0 6,34 10,19 1,45 

1,46 0,054 155 MCG 5,0 6,34 10,19 1,52 

156 MCG 5,0 6,33 10,19 1,41 

157 MCG 5,5 6,27 10,19 1,50 

1,42 0,097 158 MCG 5,5 6,30 10,18 1,32 

159 MCG 5,5 6,26 10,18 1,45 

161 CA1 4,5 6,30 10,18 1,85 

1,79 0,048 

162 CA1 4,5 6,26 10,18 1,80 

163 CA1 4,5 6,31 10,20 1,75 

164 CA1 4,5 6,37 10,19 1,73 

165 CA1 4,5 6,38 10,18 1,80 

166 CA1 5,0 6,37 10,19 1,44 

1,55 0,106 

167 CA1 5,0 6,36 10,18 1,47 

168 CA1 5,0 6,33 10,18 1,61 

169 CA1 5,0 6,30 10,17 1,70 

170 CA1 5,0 6,36 10,19 1,52 

171 CA1 5,5 6,34 10,17 1,48 

1,44 0,084 

172 CA1 5,5 6,34 10,19 1,37 

173 CA1 5,5 6,31 10,18 1,47 

174 CA1 5,5 6,32 10,17 1,34 

175 CA1 5,5 6,34 10,17 1,54 

184 CA1 4,7 6,38 10,20 1,64 

1,69 0,118 

185 CA1 4,7 6,39 10,19 1,81 

186 CA1 4,7 6,35 10,19 1,69 

187 CA1 4,7 6,37 10,18 1,79 

146 CA1 4,7 6,39 10,17 1,52 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nº do CP Mistura 

Teor de 

CAP 

(%) 

h Ø RT         

(MPa) 

RT 

médio 

(MPa) 

Desvio 

Padrão 
(cm) (cm) 

215 CA2 4,5 6,40 10,19 1,77 

1,89 0,151 

228 CA2 4,5 6,42 10,18 1,97 

229 CA2 4,5 6,38 10,19 1,71 

258 CA2 4,5 6,46 10,19 1,94 

259 CA2 4,5 6,37 10,18 2,07 

240 CA2 5,0 6,33 10,20 1,83 

1,85 0,107 

492 CA2 5,0 6,39 10,19 1,85 

252 CA2 5,0 6,32 10,19 1,76 

265 CA2 5,0 6,37 10,16 2,02 

266 CA2 5,0 6,41 10,16 1,77 

227 CA2 5,5 6,35 10,17 1,76 

1,75 0,072 

241 CA2 5,5 6,26 10,19 1,69 

253 CA2 5,5 6,27 10,18 1,74 

272 CA2 5,5 6,32 10,21 1,71 

273 CA2 5,5 6,32 10,17 1,87 

208 CA3 4,5 6,25 10,20 1,76 

1,82 0,069 

209 CA3 4,5 6,29 10,18 1,82 

210 CA3 4,5 6,28 10,18 1,76 

216 CA3 4,5 6,26 10,18 1,85 

217 CA3 4,5 6,26 10,19 1,92 

223 CA3 5,0 6,25 10,19 1,83 

1,89 0,082 

233 CA3 5,0 6,29 10,18 1,91 

237 CA3 5,0 6,30 10,19 1,82 

286 CA3 5,0 6,37 10,22 2,02 

305 CA3 5,0 6,28 10,18 1,85 

224 CA3 5,5 6,26 10,18 1,73 

1,66 0,040 

234 CA3 5,5 6,27 10,18 1,62 

238 CA3 5,5 6,28 10,20 1,66 

287 CA3 5,5 6,28 10,18 1,65 

288 CA3 5,5 6,27 10,19 1,64 

471 CA3 4,8 6,31 10,19 1,69 

1,78 0,100 

472 CA3 4,8 6,33 10,17 1,79 

473 CA3 4,8 6,30 10,18 1,88 

474 CA3 4,8 6,29 10,17 1,66 

475 CA3 4,8 6,28 10,18 1,87 

 

 



 

 

Nº do CP Mistura 

Teor de 

CAP 

(%) 

h Ø 
RT         

(MPa) 

RT 

médio 

(MPa) 

Desvio 

Padrão 
(cm) (cm) 

230 CA4 4,5 6,34 10,18 1,81 

1,91 0,142 

231 CA4 4,5 6,34 10,19 1,93 

293 CA4 4,5 6,35 10,18 1,99 

294 CA4 4,5 6,35 10,18 2,09 

295 CA4 4,5 6,41 10,18 1,73 

490 CA4 5,0 6,42 10,19 2,00 

1,99 0,041 

247 CA4 5,0 6,29 10,18 2,05 

296 CA4 5,0 6,28 10,16 1,97 

297 CA4 5,0 6,34 10,16 1,96 

304 CA4 5,0 6,24 10,18 1,95 

232 CA4 5,5 6,26 10,18 1,64 

1,77 0,135 

244 CA4 5,5 6,34 10,17 1,71 

245 CA4 5,5 6,27 10,17 1,93 

298 CA4 5,5 6,26 10,17 1,89 

299 CA4 5,5 6,31 10,16 1,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 
Resultados dos ensaios de módulo de resiliência (MR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 
Intervalo de Valores de Módulo de Resiliência (MR)  

 DER/SP. Instrução de Projeto: IP-DE-P00/001   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Departamento de Estradas de Rodagem/SP                                                                                                           

Instrução de Projeto: IP-DE-P00/001 

Material 
Intervalo de Valores de 

Módulo de Resiliência  

(MPa) 

Concretos Asfálticos:   

- revestimento (CAP 50/70) 2000 - 5000 

- revestimento (CAP 30/45) 2500 - 4500 

- binder (CAP 50/70) 2000 - 3000 

- binder (CAP 30/45) 2500 - 4000 

Materiais Granulares:   

- brita graduada 150 - 300 

- macadame hidráulico 250 - 450 

Materiais estabilizados quimicamente   

- solo-cimento 5000 - 10000 

- brita graduada tratada com cimento 7000 - 18000 

- concreto compactado com rolo 7000 - 22000 

Concreto de cimento Portland 30000 - 35000 

Solos finos em base e sub-base 150 - 300 

Solos finos em subleito e reforço do subleito:   

- solos de comportamento laterítico (LA, LA', LG') 100 - 200 

- solos de comportamento não-laterítico (NA, NA’, NS’, NG) 25 - 75 

Solos finos melhorados com cimento para reforço de subleito 200 - 400 
 


