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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, o interesse pela aplicação dos resíduos industriais em outras áreas têm 

crescido amplamente. A este fato, pode ser atribuído tanto questões econômicas quanto 

ambientais. Nesta perspectiva, os agregados siderúrgicos antes chamados escória de aciaria 

se apresentam como um co-produto com grande geração nas usinas siderúrgicas integradas. 

Para cada tonelada de aço produzido, são gerados cerca 170 kg de agregado siderúrgico no 

processo Linz Donawitz. De forma geral, os agregados siderúrgicos recém produzidos 

apresentam uma expansibilidade volumétrica que conduzem o material à fragmentação e 

posterior produção de finos. Em razão dessa expansibilidade, o emprego desse material, 

deve ser feito a partir de processos de estabilização dos óxidos instáveis. O presente 

trabalho de pesquisa têm por objetivo precípuo a estabilização química dos óxidos instáveis 

por meio da fusão do agregado siderúrgico na fase líquida com refratário de coqueria 

cominuído. Após tratamento, o co-produto estabilizado foi britado na faixa específica para 

lastro e caracterizado nas áreas física, mecânica, química, ambiental, elétrica e de campo 

para aplicação em vias férreas sinalizadas. Em sequência às caracterizações, foi 

dimensionado, tanto empiricamente, como mecanisticamente, o pavimento ferroviário de 

um trecho da Estrada de Ferro Carajás com os dados de lastro composto por brita e pelo 

agregado siderúrgico estabilizado, a fim de se comparar e verificar que o co-produto 

formado pela fusão é mais competente que o usualmente aplicado. Para alcançar este 

propósito, a metodologia definida para estabilização do material passou primeiramente pela 

caracterização química do refratário de coqueria, para determinação da fração mais eficaz 

no processo, depois pela fusão da escória recém produzida com a fração escolhida, 

resfriamento em baia e consequente solidificação, para enfim britagem e transporte para as 

caracterizações no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro 

Preto. Os resultados obtidos pela metodologia de estabilização nas caracterizações para 

lastro padrão foram em conformidade com os limites estabelecidos por norma. Em relação à 

comparação entre as tensões no pavimento ferroviário, o agregado siderúrgico alcançou 

melhor performance do que a brita usualmente empregada. A avaliação em termos do custo 

do agregado estabilizado frente ao natural (brita) se mostrou favorável ao primeiro material.   

Palavras-Chave: Agregado Siderúrgico, Estabilização Química na Fase Líquida, Refratário de 

Coqueria, Lastro Padrão, Ferrovias, Nível de Tensões.   
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ABSTRACT 

 

In recent decades, interest in the application of industrial waste in other areas have grown 

extensively. In this fact, it can be attributed both economic and environmental issues. In this 

perspective, the steel aggregates before called "steel slag" are presented as a co-product 

with great generation in integrated steel plants. For each ton of steel produced, they are 

generated about 170 kg of steel aggregate in the LD process. In general, the newly produced 

steel aggregates have a volumetric expansion material leading to fragmentation and 

subsequent production of fines. Because of this expansion, the use of this material should be 

made from stabilization processes of the unstable oxides. This research work aim preciput 

chemical stabilization of unstable oxides by melting the steel aggregate in the liquid phase 

with refractory coke comminuted. After treatment, the co-stabilized product was crushed in 

the specific range for ballast and characterized in the physical, mechanical, chemical, 

environmental, electrical and field for application in marked railways. In sequence, the 

characterizations, has been designed both empirically as mechanistically, rail floor of a 

stretch of the Carajas railroad with ballast data composed of gravel and the steel aggregate 

stabilized in the liquid phase, in order to compare and verify that the co -product formed by 

the fusion is more competent than the usually applied. To achieve this purpose, the 

methodology set to stabilize material first passed the chemical characterization of refractory 

coke, to determine the most effective part in the process, after the merger of slag newly 

produced with the selected fraction bay in cooling and subsequent solidification, for finally 

crushing and conveying to the characterizations in the Railways and Asphalt Laboratory of 

the Federal University of Ouro Preto. The results obtained by the stabilization method for 

standard characterizations were ballast in accordance with the limits set by the standard. 

Regarding the comparison between the voltages on the rail deck, steel aggregate achieved a 

better performance than the gravel usually employed. The assessment in terms of the cost of 

stabilized front added to the natural (gravel) is in favor of first material. 

Keywords: Steel aggregate, Chemical Stabilization in Liquid Phase, Refractory for Coke Plant, 

Ballast Standard, Railways, Stress Level.  
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CAPÍTULO 1 

1 -INTRODUÇÃO  

 

O tema ambiental vem sendo extensivamente discutido em todo o planeta e a atenção às 

tecnologias voltadas para a reciclagem de resíduos industriais têm aumentado a cada 

dia. A consciência socioambiental da coletividade aliada a uma legislação cada vez mais 

restritiva são as responsáveis diretas por essa mudança de paradigma. Com isso em 

mente, diversos setores produtivos estão investindo em novos modelos de gestão 

ambiental, focados em reduzir consumo de insumos, gerar menos efluentes e suscitar 

formas adequadas e eficientes de reciclar os resíduos gerados nos seus processos.   

   

A definição de resíduos pode ser explicitada como: todos os rejeitos gerados dentro do 

processo de produção ou consumo de um produto, independente do seu valor comercial 

(JOHN, 1997). Segundo JOHN (1997), sob o ponto de vista ambiental, o propósito 

fundamental é buscar a transformação de um resíduo em um subproduto, uma vez que 

por meio da reciclagem é possível minimizar o consumo energético na produção de 

novos produtos, além de inibir a dispersão de compostos contaminantes, quando da 

disposição inadequada dos resíduos. 

Nas últimas décadas, o interesse pela aplicação dos resíduos industriais em outras áreas 

têm crescido amplamente. A este fato, pode ser atribuído tanto questões econômicas 

quanto ambientais. Ressalta-se ainda que os rendimentos adicionais, a redução dos 

custos envolvidos com o armazenamento, além da possibilidade de agregar valor pelo 

seu reuso, constituem motivos que enaltecem a proposta de reutilização. 

Os danos provocados por resíduos podem ser minorados a partir de ações que busquem 

a minimização de sua geração, a reutilização ou reciclagem. Para que essa minimização 

ocorra torna-se imperativo uma reorganização dos processos produtivos, almejando uma 
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expressiva redução dos resíduos (FERNANDES, 2005). Esta reutilização ou reciclagem 

passa necessariamente por uma caracterização completa dos resíduos visando o reuso no 

próprio processo produtivo, buscando uma redução de custos. A diminuição do volume 

gerado está diversas vezes relacionada aos limites técnico-operacionais difíceis de 

serem contornados (MASUERO et al., 2001). A reciclagem, por sua vez, constitui uma 

alternativa com vasto campo de aplicação e que pode trazer retorno financeiro. 

Em termos globais, a primeira iniciativa para discussão do tema meio ambiente veio em 

1962, com a publicação de Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Logo após em 

1972, houve a realização da Conferência das Nações Unidas, conhecida como 

Conferência de Estocolmo, focada na preservação e contínua melhoria do ambiente 

humano e nos problemas provenientes da poluição (BELLO, 1998). 

A partir disso, houve em 1983, a criação pela ONU da Comissão Mundial do Meio 

Ambiente. Já em 1987, esta Comissão apresentou o relatório “Nosso futuro comum” 

apresentando a urgência de um novo modelo de desenvolvimento, capaz de 

proporcionar progresso em todo o mundo, assegurando às gerações futuras as mesmas 

condições ambientais do presente. Este novo tipo de comportamento é definido como 

“Desenvolvimento Sustentável” e objetiva o crescimento econômico, com qualidade 

socioambiental. 

Em 1992, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Eco-92. Como resultado 

das discussões foi editada, a Agenda 21, selecionando temas como a pobreza, o 

crescimento econômico, a industrialização e a degradação ambiental, como aquelas que 

deveriam desprender ações objetivas e meios para implementação do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Ainda na década de 1990, segundo GUMIERI (2002), iniciou-se a elaboração das 

normas de Sistemas de Gestão Ambiental. A norma britânica BS 5750 foi a primeira 

com esta percepção, sendo seguida em 1993 por várias outras nações como a França 

(AFNOR), Espanha (AENOR), Irlanda (NSAI), Holanda (NNI) e África do Sul e Brasil 

(SABS). Em 1996, consolidou-se a família de normas ISO 14000 como a ferramenta de 

normalização ambiental, vigente na atualidade. 
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Particularmente no Brasil, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), reúne diversos instrumentos relevantes voltados para o 

avanço no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos 

decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Pressupõe a prevenção e a 

minimização na geração de resíduos, tendo como asserção a prática de hábitos de 

consumo sustentável aliado a um conjunto de ferramentas que propiciem o crescimento 

da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente 

adequada. 

Como consequência de toda essa mudança de paradigma, houve aumento na pressão 

exercida sobre as indústrias, para que haja melhora no seu desempenho ambiental. Um 

desafio apresentado particularmente para o setor siderúrgico que gera grande quantidade 

de resíduos, tais como finos, escórias, lamas, além de consumir muita energia e matéria-

prima.  

Para cada tonelada de aço produzido, são gerados, aproximadamente, 500 quilos de 

emissões, efluentes e resíduos e parte destes com potencial de degradação ambiental. 

Apesar dos investimentos realizados pelo setor siderúrgico em novas tecnologias, ainda 

existem materiais que são descartados o que representa oportunidades econômicas a 

serem exploradas. 

O desenvolvimento de projetos em consonância com o conceito de desenvolvimento 

sustentável, que implica no uso de materiais de alto desempenho produzidos a custos 

baixos e com menor impacto ambiental possível constitui um estímulo para toda a 

comunidade científica (BILODEAU e MALHOTRA, 2000). 

Nesse contexto, a área de pavimentação rodo-ferroviária se caracteriza por ser um setor 

promissor para a reciclagem de resíduos por uma série de fatores. Como motivo 

principal, a redução da quantidade de material que seria disposto em pátios e aterros 

industriais transformaria impactos e investimentos em novas aplicações e rendas 

adicionais. Outro aspecto relevante é que o emprego deste resíduo na área de 

pavimentação proporcionaria uma diminuição de alguns insumos naturais que são 

extraídos de jazidas ou minerações, que, muitas vezes, não possuem licenças ambientais 
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e degradam significativamente o meio ambiente. Sob a perspectiva financeira, a 

viabilidade encontra-se relacionada ao volume disponível de resíduo; neste ponto, 

destaca-se a siderurgia que, a despeito dos investimentos em equipamentos e formação 

de técnicos voltados para a discussão dos problemas ambientais, segue gerando uma 

imensa quantidade de resíduos.  

Os agregados siderúrgicos fabricadas na produção do aço, apresentam-se como um dos 

resíduos de mais elevada geração, sendo armazenados em pátios a céu aberto ou, 

quando não estabilizados adequadamente, seja na fase sólida ou na fase líquida, se 

mostram expansivos ao terem contato com água.  

Diante do exposto, o emprego desse agregado siderúrgico estabilizado quimicamente na 

área de pavimentação ferroviária, objeto deste trabalho, constitui um grande avanço na 

aplicação dos resíduos industriais e grande empenho no caminho do Desenvolvimento 

Sustentável. 

É preciso ainda, para uma apropriada utilização do agregado siderúrgico na área de 

pavimentos, dimensionarem-se as camadas constituintes, de forma a atenuarem-se os 

esforços provocados pela carga imposta. Nesse sentido, o presente trabalho também 

busca, além da estabilização química na fase líquida do agregado siderúrgico, apresentar 

o dimensionamento de pavimentos ferroviários pelo método mecanístico comparado ao 

tradicional método empírico, mostrando a capacidade do agregado siderúrgico 

apresentado como lastro ferroviário em reduzir significativamente a tensão que chega 

no topo da camada de subleito da Estrada de Ferro Carajás. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Instituto Aço Brasil (2014) em seu relatório de sustentabilidade, cada 

tonelada de aço produzido gerou cerca de 594 quilos de co-produtos e resíduos, 

totalizando 17,7 milhões de toneladas. Desse montante, 37% representam a geração de 

escória de alto-forno e 29%, a produção do agregado siderúrgico. O restante foram 

finos, pós, lamas e outros, resultantes dos processos e sistemas de tratamento existentes. 

A destinação final desse volume de resíduos pode acontecer das seguintes maneiras: 

reaproveitamento, disposição em aterros e estoque para tratamentos. A Figura 1.1 

apresenta os índices de cada alternativa de destinação. 

 

Figura 1.1 – Destinação final de Co-Produtos e Resíduos  (IAB, 2014). 

Ainda dentro desse tema, é relevante se observar, que os dados do Instituto Aço Brasil 

(2014), mostram a escória de alto-forno, um dos citados co-produtos, possui alta 

porcentagem de vendas, preferencialmente para cimenteiras, enquanto que o agregado 

siderúrgico possui porcentagem mediana de venda, com participação pouco 

significativa do reaproveitamento interno do material por parte das siderúrgicas. As 

88%

6%

6%

Reaproveitamento Disposição em Aterros Industriais Estoque para Tratamento
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Figuras 1.2 e 1.3 ilustram os dados discutidos a respeito da destinação final de escória 

de alto-forno e agregado siderúrgico, respectivamente. 

 

Figura 1.2 - Destinação de Escórias de Alto-Forno  (IAB, 2014). 

   

 

Figura 1.3 - Destinação dos Agregados Siderúrgicos (IAB, 2014). 

1%

99%

Reutlização interna Vendas

52%

26%

13%
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As aplicações do agregado siderúrgico, ainda segundo dados do Instituto Aço Brasil 

(2014), são diversas. A Figura 1.4 apresenta os usos do agregado com as respectivas 

porcentagens. 

 

Figura 1.4 - Destinação dos Agregados Siderúrgicos (IAB, 2014). 

Diante desse panorama, verifica-se que o emprego do agregado siderúrgico do processo 

Linz Donawitz, caracterizado pelo uso de uma lança refrigerada para se injetar oxigênio 

puro na carga de ferro gusa, como lastro ferroviário, é bastante restrito. Para a expansão 

e modernização das ferrovias em contexto nacional é imperativo o desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras para compensar a escassez de recursos, típica de um país em 

desenvolvimento. 

Os projetos de ferrovias no Brasil, ainda se norteiam por técnicas de engenharia 

balizadas por normalizações específicas elaboradas em países da Europa ou nos Estados 

Unidos. As referidas normas primam pela utilização de materiais granulares e pétreos 

para uso como lastros ferroviários. Estes materiais usualmente empregados (britas de 

granito e basalto) representam alta despesa em comparação aos agregados alternativos e 

provocam significativos impactos ambientais nas diversas fases de obtenção. 

62%

20%

7%

5%

1%
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Cimento Lastro Ferroviário Outros
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O Brasil se encontra entre os maiores produtores de aço bruto no mundo, o que 

representa grande geração de resíduos que precisam de alternativas para a reutilização. 

É entendimento comum, que a atividade siderúrgica é de extrema importância para 

qualquer país. No entanto, deve-se salientar o impacto que as mesmas geram sobre os 

ecossistemas. A conservação do meio ambiente é tema muito mais fundamentado na 

consciência da sociedade atualmente, portanto uma realidade que precisa ser integrada a 

todos os setores produtivos. 

Nesse contexto, as atividades da indústria do aço, cada vez mais, buscam soluções 

tecnológicas que visam minimizar os impactos ambientais por elas gerados. 

Dessa forma, a proposta de utilização do co-produto siderúrgico estabilizado 

quimicamente na fase líquida como lastro de ferrovias, objeto dessa pesquisa, visa 

apresentar metodologia científica que recomenda seu uso em larga escala em vias 

férreas sinalizadas com corrente elétrica. Além de projetar as camadas que compõem o 

pavimento ferroviário com método mecanístico, mostrando que o agregado siderúrgico 

tem competência para atenuar as tensões que chegam ao topo da camada de subleito, 

mesmo com espessuras menores que habitualmente se utilizam em campo.  

Este trabalho está inserido em uma linha de pesquisa dentro dos objetivos do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP, por meio do NUGEO (Núcleo de 

Geotecnia da Escola de Minas) em pesquisar e viabilizar o uso de novos materiais 

empregados na construção civil e pavimentação rodo-ferroviária.  
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1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo precípuo a elaboração de uma 

metodologia para estabilizar quimicamente na fase líquida o agregado siderúrgico 

produzido pela ARCELOR MITTAL, por meio da fusão com um refratário de coqueria 

também gerado pela mesma siderúrgica. Por meio desse processo de estabilização 

química serão também adequadas as propriedades mecânicas e ambientais do referido 

agregado estabilizado na fase líquida. O emprego do material será como lastro de 

ferrovias sinalizadas eletricamente, atendendo às conformidades prescritas pelas normas 

brasileiras. A partir desse procedimento, entende-se que haverá a minimização da 

condutividade elétrica própria do material “in natura” (escória de aciaria LD) que, em 

períodos chuvosos, acarreta paralisações devido a fenômenos de falsa ocupação na via 

férrea.  

Entre os objetivos considerados específicos deste trabalho, se encontram: 

 A revisão bibliográfica sobre o tema abordando o processo de fabricação, as 

principais propriedades, as aplicações do agregado siderúrgico em diversas 

áreas, além das metodologias mais usadas para estabilizar a expansibilidade do 

material; 

 

 Caracterizar as amostras de agregado siderúrgico estabilizada na fase líquida e 

as não estabilizadas, consideradas “in natura”, no âmbito químico, mineralógico 

e ambiental, por meio de ensaios laboratoriais embasados em normas nacionais e 

internacionais;  

 

 Caracterizar também o refratário de coqueria empregado na fusão para tratar os 

óxidos instáveis presentes no material não estabilizado; 

 

 Realizar completa caracterização a respeito do teor de cal livre presente nas 

amostras de agregado siderúrgico estabilizado e na amostra “in natura”, com 

vistas a avaliar a eficiência da metodologia proposta na fase líquida de fusão do 

agregado com refratário de coqueria. Para atingir esse objetivo serão feitos 
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ensaios de etilenoglicol para determinar o teor total de cal livre e será empregada 

técnica termoanalítica (TGA-DTA) para alcançar o teor de cal livre hidratada;  

 

 Identificar e analisar as alterações e diferenças no comportamento dos dois tipos 

de agregados ensaiados química, mineralógico e ambientalmente; 

 

 Avaliar o comportamento geomecânico das amostras de agregado siderúrgico 

estabilizada e também da não estabilizada, por meio dos ensaios da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas para Lastro Ferroviário, identificando e 

analisando as diferenças de comportamento das duas amostras no que se refere a 

propriedades geomecânicas; 

 

 Avaliar, por meio dos ensaios de condutividade e resistividade, a possibilidade 

do agregado siderúrgico estabilizado não conduzir corrente elétrica em meio 

saturado, simulando a condição de período chuvoso em trecho de via férrea 

sinalizada eletricamente; 

 

 Apresentar o dimensionamento do pavimento ferroviário com metodologia 

mecanística, usando tanto os dados do agregado siderúrgico estabilizado quanto 

os do agregado natural (brita) costumeiramente empregado como camada de 

lastro. Para alcançar esse objetivo serão usados as informações de um trecho da 

Estrada de Ferro Carajás, separado em 20 seções geológico-geotécnicas. 

Pretende-se, por meio do dimensionamento mecanístico mostrar que o agregado 

siderúrgico possui competência mecânica maior que a do agregado natural e por 

isso atenuaria as tensões que chegariam ao topo da camada de subleito. Com o 

processo de estabilização proposto, as expansões volumétricas indesejadas 

estariam solucionadas e o material não perderia a faixa granulométrica 

necessária para compor a camada de lastro; 

 

 Apresentar o dimensionamento empírico do pavimento ferroviário, usando os 

dados do agregado siderúrgico estabilizado e também os do agregado natural 

(brita) usualmente empregado como camada de lastro. Para atingir esse objetivo 
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serão utilizadas as informações do mesmo trecho da Estrada de Ferro Carajás, 

separado em 20 seções geológico-geotécnicas.  

 

 Apresentar a comparação dos dados gerados na pesquisa, para aplicação como 

fonte de informações geotécnicas correlacionadas à Estrada de Ferro Carajás. A 

partir da segmentação geotécnica serão apresentados os dados produzidos nesta 

pesquisa, com relação aos dados da EFC e também do dimensionamento 

empírico e mecanístico empregados para comparar o nível de tensões nas 

camadas do pavimento ferroviário. 

 

 Análise e síntese geral de todos os estudos realizados neste trabalho de pesquisa. 
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1.3 ESTRUTURAÇÃO DA TESE 

Esta tese de doutorado está organizada em 6 capítulos, estruturada da seguinte forma: 

No primeiro capítulo se encontra uma introdução ao tema abordado, salientando a 

viabilidade da aplicação de resíduos na pavimentação ferroviária, sob os aspectos 

ambientais e financeiros. Nesse capítulo, também estão expostos os objetivos da 

pesquisa, a justificativa do tema proposto e a estrutura da pesquisa. 

No segundo capítulo, se encontra a revisão bibliográfica abordando os agregados 

siderúrgicos do processo LD, o processo de fabricação, todo o volume gerado e as 

principais propriedades destes materiais. Estão relacionados os constituintes do 

agregado siderúrgico não estabilizado ou “in natura” que favorecem o fenômeno da 

expansibilidade, as metodologias de análise da expansão e os tipos de tratamento que 

estão sendo executados com o objetivo de alcançar a estabilização dos materiais. É 

apresentado, ainda, um levantamento das várias aplicações do agregado siderúrgico. São 

feitas considerações sobre a utilização do refratário de coqueria na siderurgia, os 

materiais refratários existentes e suas aplicações. Por último, são apresentados conceitos 

fundamentais da Mecânica de Pavimentos para ferrovias, objeto do estudo deste 

trabalho de doutorado.  

Os materiais utilizados na pesquisa e a metodologia empregada foram tratados no 

capítulo 3 da tese. Nesta parte, serão descritos os ensaios que compõem a caracterização 

física, mecânica, química, mineralógica e ambiental do agregado siderúrgico 

estabilizado e também da amostra não tratada, considerada “in natura”. Será exposto 

também todo o processo elaborado para estabilizar os óxidos instáveis presentes na 

composição do material, por meio de fusão de refratário de coqueria com a escória 

recém saída da aciaria ainda na fase líquida. São apresentados, ainda, os ensaios que 

avaliam a condutividade e a resistividade elétrica do agregado estabilizado. Compõe 

este capítulo também, uma modelagem mecanística do pavimento ferroviário usando 

como estudo de caso a Estrada de Ferro Carajás, empregando os dados do agregado 

siderúrgico estabilizado e também do agregado natural. Por fim, o dimensionamento 
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empírico empregando a Estrada de Ferro Carajás como estudo de caso, para efeito de 

comparação com a modelagem mecanística.  

No quarto capítulo da tese, são apresentados todos os resultados obtidos na 

caracterização laboratorial e de campo do agregado siderúrgico estabilizado na fase 

experimental da pesquisa e que foram orientados a partir do estado da arte sobre o tema 

e da metodologia empregada. Toda a caracterização do agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida, da escória “in natura” e do refratário de coqueria serão 

apresentados de maneira pormenorizada neste capítulo.  

No capítulo cinco, estão expostas as simulações computacionais para determinação do 

nível de tensões em um pavimento ferroviário com lastro convencional (brita) e com 

lastro de agregado siderúrgico estabilizado na fase líquida. O dimensionamento 

mecanístico será feito usando os dados do agregado estabilizado como lastro ferroviário 

da Estrada de Ferro Carajás comparados ao dimensionamento empírico empregando os 

mesmos dados da EFC. 

No capítulo seis, estão apresentadas as considerações finais sobre a pesquisa, as 

respectivas conclusões sobre o tema e também serão relatadas algumas sugestões para 

futuros estudos com relação ao assunto proposto nesta pesquisa.  

Finalizando, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

A elaboração deste trabalho de pesquisa foi realizada em três etapas principais: 

1° Etapa: Programa experimental com a fusão da escória de aciaria LD “in 

natura” com o refratário de coqueria. 

Nesta primeira fase foi feito um levantamento do estado da arte relacionada à fabricação 

do aço e da escória de aciaria LD, do refratário de coqueria e da Mecânica de 

Pavimentos aplicada a Ferrovias.  

Em seguida, foi projetado o experimento de fusão da escória de aciaria LD na fase 

líquida com o refratário de coqueria na baia de resfriamento da siderúrgica. Para tanto, 

foram coletadas amostras de alguns resíduos sólidos que eram dispostos em pátios 

industriais. Foram amostradas 2 tipos de materiais, sendo eles: o refratário de coqueria e 

o dry pit, um resíduo produzido no resfriamento da escória bruta de alto-forno. 

Posteriormente à seleção da amostra a ser fundida com a escória, procedeu-se ao cálculo 

da quantidade de material necessário ao procedimento pelo método de equilíbrio 

estequiométrico. Após o procedimento de britagem, executou-se a fusão na massa 

estimada, com a escória de aciaria LD recém saída da etapa de refino. 

2° Etapa: Programa de ensaios de campo e laboratório para caracterização das 

amostras estudadas. 

Nesta fase da pesquisa foi feita a britagem e classificação granulométrica das amostras 

na faixa para lastro ferroviário e, subsequentemente, a coleta, em conformidade com a 

Norma Brasileira Registrada (NBR) 11541 – Amostragem de material para lastro para 

via férrea – (1991). Logo após a coleta, todos os materiais foram transportados para o 

Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A partir do recebimento das amostras deu-se início a execução das caracterizações 

físicas, mecânicas, químicas, elétricas e ambientais para análise à luz das normas 

nacionais e internacionais. 
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3° Etapa: Dimensionamento empíricos e mecanísticos de um trecho da Estrada de 

Ferro Carajás com os dados do agregado siderúrgico e do agregado natural. 

A metodologia proposta consiste na comparação do dimensionamento empírico 

fundamentado nos trabalhos de Schramm, deduzidos na década de 50, com o 

dimensionamento mecanístico baseado no método de elementos finitos com uso do 

programa computacional Ferrovia 3.0 para os cálculos. 

Para tanto, foram coletados amostras e dados provenientes da Estrada de Ferro Carajás 

entre os quilômetros 890 e 790, para realização de ensaios de laboratório e campo. Na 

definição do material rodante foi selecionado o vagão do tipo GDU (Gôndola), que é 

extremamente utilizado na Estrada de Ferro Carajás, para o transporte de minérios. 

Após estas definições, os 100 quilômetros foram categorizados em 20 seções com base 

nas suas características geológica-geotécnicas, para então serem processados os 

dimensionamentos requeridos para a comparação do nível de tensões na camada de 

subleito da EFC. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A FABRICAÇÃO DO AÇO E GERAÇÃO DE 

ESCÓRIA DE ACIARIA LD 

A indústria de fabricação de aço é de essencial relevância para qualquer país, 

considerada como base para a instalação de outras fábricas, tais como a automobilística, 

de eletrodomésticos, e que alavanca uma grande quantidade de produtos e serviços. O 

Brasil possui reconhecimento internacional pela produção de aço, chegando a cerca de 

34,2 milhões de toneladas em 2013 (IAB, 2014). Esta condição associa-se com uma 

grande geração de resíduos. Estima-se que em torno de 700 quilos de resíduos são 

gerados para a produção de 1 tonelada de aço líquido em uma usina integrada 

(PEREIRA, 1994). De uma perspectiva mundial, calcula-se que a geração anual de 

resíduos esteja acima de 20 milhão de toneladas. 

Dentro do processo siderúrgico, os resíduos de maior geração são as escórias, chegando 

a atingir de 70 a 170 quilos por tonelada de aço bruto produzido (MACHADO, 2000). 

A fabricação dessas escórias podem se dar pela fusão redutora de minérios para 

obtenção do ferro-gusa ou, na etapa subsequente, no refino primário para a produção do 

aço, resultando nas chamadas escórias de alto-forno e de aciaria, respectivamente. 

O entendimento do processo de fabricação do aço é relevante, pois, a partir dele, é 

possível perceber as peculiaridades das diferentes características das escórias 

produzidas por meio do uso das mais novas tecnologias para a fabricação do aço. A 

Figura 2.1 apresenta a fabricação do aço. 
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Figura 2.1 - Processo de Produção do Aço (IAB, 2014). 

As principais tecnologias para a fabricação do aço são a fusão e o refino da sucata em 

fornos elétricos a arco e por meio do refino do gusa líquido em conversores a oxigênio 

(SANO et al., 1997). A primeira metodologia fundamenta-se na produção por meio de 

carga sólida, ao passo que a segunda trabalha com uma carga líquida antecedida por um 

carregamento de sucata. O tipo de equipamento empregado é que designa o respectivo 

processo de fabricação, ou seja, forno elétrico a arco (FEA) e conversor a oxigênio 

(LD). 

Analogamente aos fornos, as escórias de aciaria são identificadas como escórias de 

forno elétrico, se geradas a partir da alteração da sucata metálica em aço em um forno 

elétrico a arco e escória de conversor, se formada a partir da conversão do ferro-gusa em 

aço. 

A partir dos dados do Instituto Aço Brasil (2014), tem-se que a produção brasileira de 

aço bruto correspondeu a 2,1% da fabricação mundial mantendo o nono lugar no 

ranking liderado pela China. Em relação à América Latina, a produção brasileira 

representou cerca de 52,2% do total do continente no ano de 2014. O parque siderúrgico 
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do país possui 28 usinas, a maioria delas localizada na região sudeste, respondendo por 

mais de 90% da produção nacional. 

Segundo dados do IAB (2014), cada tonelada de aço produzido gerou 594kg de co-

produtos e resíduos, atingindo um total de 17,7 milhões de toneladas. Desse total, 37% 

representou a geração de escória de alto-forno, enquanto que a escória de aciaria 

totalizou 29%. O restante é composto por finos, pós, lamas e outros, gerados a partir dos 

processos e sistemas de tratamento existentes. 

HILTUNEN (2000) considera também que houve um aumento no volume de 

granulação das escórias de alto-forno e uma minimização da aplicação de escórias de 

aciaria LD em obras rodoviárias. Observa ainda que para as escórias de aciaria, obtidas 

de diferentes processos, houve uma diminuição do uso como fertilizantes e do 

reaproveitamento nas próprias siderúrgicas.  

À vista desse fato, a indicação de reaproveitamento dos agregados siderúrgicos como 

materiais de pavimentação na área ferroviária representa solução técnica, viável e 

também de sustentabilidade, pois, reflete a utilização de materiais alternativos que 

proporcionarão uma redução no impacto referente à extração de produtos britados em 

pedreiras que não possuem licenças ambientais de operação. 

2.2 O PROCESSO DE ACIARIA LD 

A fabricação do aço em conversores a oxigênio pelo processo LD (Linz Donawitz) ou 

BOF (Blast Oxygen Furnace) gera um subproduto que, quando não estabilizado, é 

denominado escória de aciaria. O propósito do refino do aço é reduzir os teores de 

carbono do ferro-gusa para menos de 1% e, também, ajustar a concentração de outros 

elementos como o silício, o enxofre ou o fósforo (MACHADO, 2000). 

Este processo de conversor a oxigênio foi idealizado em 1856 por Henry Bessemer. 

Entretanto, as dificuldades para se conseguir oxigênio puro em elevadas quantidades 

inviabilizaram a sua prática naquela época. Em meados do ano 1938, Durrer e Schwarz 

iniciaram as primeiras experiências com sopro de oxigênio em conversores na superfície 

de metais fundidos. Já na década de 40, na Suíça, Durrer e Hellbrugge aplicaram o 

sopro do oxigênio por meio de lanças refrigeradas. Desse modo, um conversor piloto foi 
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então concebido em 1947 e as corridas que obtiveram êxito se processaram no ano de 

1948 (MUNDIN, 1985). 

Após este fato, os referidos projetos experimentais expandiram-se para conversores em 

escala limitada de produção. No entanto, em novembro de 1952 entrou em 

funcionamento uma usina com suporte para produzir 250 mil toneladas/ano, com 

conversores de 35 toneladas, estabelecida em Linz, na Áustria, determinando o 

nascimento do processo LD. Em seguida, foi instalada a usina de Donawitz, entrando 

em operação no ano de 1953. A partir do desenvolvimento da tecnologia dos 

conversores diversas usinas foram implantadas em países das Américas, Ásia e Europa. 

A produção de aço brasileira e no mundo, predominantemente, é feita por meio do 

processo LD atualmente. MOORE e MARSHALL (1991) apontam que, neste processo 

não é necessário fornecer uma fonte de calor externa, pois a energia requerida é 

alcançada pelos processos de oxidação dos diversos elementos, entre outros o carbono e 

silício. 

O processo LD para fabricação de aço consiste no basculamento do conversor e 

carregamento com sucata sólida previamente separada e isenta de umidade, a seguir, 

leva-se à posição vertical para a entrada da carga. Em sequência, é inclinado novamente 

para a entrada do gusa líquido. Posteriormente ao carregamento, o conversor volta para 

a posição vertical e a lança é introduzida até a altura requerida, injetando-se o oxigênio 

a alta velocidade. Quando a fusão termina, faz-se o carregamento com a cal, por meio 

de um silo. 

O sopro de oxigênio possui uma duração média de 20 minutos e, então, o conversor é 

basculado para a posição horizontal, para a coleta de amostras para fins de análise da 

qualidade do aço. Com o término do processo, a escória se mantém sobrenadante ao 

aço, devido às diferenças de densidade entre estes dois materiais. Desse modo, o aço é 

vazado em uma panela, por meio do bico do conversor, e após esta operação, a escória é 

vazada em um carro-torpedo e transportada até o pátio de deposição, local onde será 

lentamente umectada em um processo de resfriamento.  
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MUNDIN (1985) aponta que as matérias-primas essenciais para a geração de aço pelo 

processo LD são o gusa líquido, gusa sólido, sucata de aço e de ferro fundido, minério 

de ferro, cal ou calcário, fundentes e oxigênio. MOORE e MARSHALL (1991) 

detalham ainda que o gusa líquido representa a maior parte da carga metálica, 

correspondendo a mais de 80% desta carga, e ainda torna-se responsável pela entrada de 

calor no processo. Semelhantemente à sucata, que possui alto teor de ferro, que é 

utilizada como material relevante na carga do conversor LD, conservando a temperatura 

do metal no final do sopro. A Figura 2.2 apresenta toda a sequência operacional do 

processo de produção do aço em conversor LD e a Figura 2.3 ilustra em detalhe um 

conversor a oxigênio. 

 

Figura 2.2 - Sequência de operação de um conversor a oxigênio (FERNANDES,2010). 



21 

 

 

Figura 2.3  – Detalhe de um conversor a oxigênio (FERNANDES,2010). 

MOORE e MARSHALL (1991) relatam que, nos conversores LD, as temperaturas das 

reações são bastante significativas, o gusa líquido proveniente do alto-forno na 

temperatura de cerca de 1400°C é transformado em aço por volta dos 1650°C. Desse 

modo, a concentração de carbono presente é reduzida de 4,6% para 0,05%. Ainda 

podem ser observadas algumas vantagens dentro do processo LD como, por exemplo, a 

transformação do gusa em aço é feita em tempo muito menor se comparado com outras 

metodologias, resultando em uma taxa de geração da ordem de 600 toneladas por hora. 

O intervalo entro os ciclos de produção são bem reduzidos, podendo ser menores do que 

30 minutos. 

A cal é acrescida ao processo de produção do aço com a finalidade de se retardar a 

produção de óxidos ácidos que podem investir contra o revestimento do forno. 

MUNDIN (1985) também descreve que a cal é empregada para a adequação do índice 

de basicidade (CaO/SiO2), fundamental para que haja uma eficiente dessulfuração e 

desfosforação do gusa líquido. Esta dissolução da cal precisa ser célere para a trajetória 

de composição da escória em regiões de alta basicidade seja conservada. 

Conforme MUNDIN (1985), a cal dolomítica também é empregada para a substituição 

de parte da cal calcítica (ou cálcica), buscando a minimização do desgaste dos 

refratários, no entanto, possui ação benéfica sobre a dissolução da cal. É recorrente na 

siderurgia a utilização de uma adição deste tipo de cal para se obter um teor de MgO na 

escória de fim de sopro na faixa de 6 a 10%. 

2.3 A ESCÓRIA DE ACIARIA LD 
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A escória de aciaria, subproduto da produção do aço que ainda não foi submetido a 

estabilização química, é transportado em carros-torpedo para basculamento em pátio de 

deposição, ainda no estado líquido (Figura 2.4.a), para que possa resfriar lentamente ao 

ar ou sob sprays de água, solidificando-se em forma cristalina. Posteriormente a esta 

etapa, o material resfriado é conduzido para uma planta de beneficiamento (Figura 

2.4.b), onde é processada a separação magnética. 

 

Figura 2.4 – (a) Basculamento e (b) Resfriamento da Escória (FERNANDES,2010). 

O transporte para a planta de britagem se dá por um sistema de correias, para depois 

passar por uma peneira vibratória que classifica granulometricamente o material e já 

separa por processo de magnetização a parte com elevado teor de ferro (Figura 2.5). 

 

Figura 2.5  – Classificação e separação magnética (SOUZA, 2007). 

A fração metálica obtida é fragmentada e separada por eletroímãs, peneirada e reciclada 

no próprio processo de produção do aço, como sucata. PIRET (1978) aponta que o 
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percentual da fração metálica recuperada nas usinas siderúrgicas da Europa chega a 

cerca de 15%, valores próximos aos que são obtidos no Brasil. 

O material não-metálico é selecionado granulometricamente e colocado em pilhas no 

pátio de deposição (Figura 2.6), onde é mantido por um determinado tempo, em um 

processo denominado “cura”, antes de ser alocado para o destino final. O referido 

período é relevante para alcançar a hidratação dos óxidos expansivos presentes nas 

escórias. 

 

Figura 2.6  – Classificação e estocagem em pátio (FERNANDES, 2010). 

2.4 CARACTERÍSTICAS DAS ESCÓRIAS DE ACIARIA LD 

A composição e os teores dos componentes químicos que estão presentes na escória de 

aciaria variam extremamente em função dos distintos processos de geração de diferentes 

tipos de aço em cada siderúrgica, proporcionando características peculiares e 

fundamentando a heterogeneidade do material. Desse modo, espera-se que a escória de 

aciaria possua em sua composição química, produtos resultantes da interação destes 

elementos escorificantes com os compostos que necessitam ser removidos do ferro gusa 

e, provavelmente, também da sucata metálica, uma das matérias-primas na fabricação 

do aço. Assim, os possíveis produtos encontrados são os silicatos de cálcio e ferritas 

combinadas com óxidos de ferro fundido, alumínio, manganês, cálcio e magnésio 

(WITTENBORN, 1998; MACHADO, 2000; ROBINSON, 2000; PENA, 2004). 

Para a escória de aciaria do tipo LD proveniente do processo de refino do aço por meio 

de convertedor a oxigênio, a composição química tem predominância de elementos 

como o CaO, o MgO, o FeO e o SiO2. 
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Embora a composição química da escória de aciaria LD seja bastante variável, foi 

possível elaborar a Tabela 2.1 com dados de vários pesquisadores sobre a temática. 

Tabela 2.1 - Composições químicas da escória de aciaria LD. 

 Autor CaO 
CaO 

Livre 
SiO2 Al2O3 MgO MnO P2O5 S Fe Total 

1 IGUCHI et al . 2001 52 - 9 1,3 5 3,3 0,7 - 19,2 

2 FILEV, 2002 44,3 - 13,8 1,5 6,4 5,3 - 0,07 17,5 

3 GUMIERE, 2000 49,3 7,5 11,6 2,8 4,4 4,5 1,30 0,29 23 

4 SOUZA, 2007 43,8 4,55 8,03 2,36 1,68 4,95 1,43 0,09 36,86 

5 FERNANDES, 2010 34,37 8,02 1,49 2,72 4,14 6,02 - - 51,26 

As principais discrepâncias constatadas na composição química das escórias de aciaria 

LD são ocasionadas pelo traço de fundente empregado, que pode ser a cal virgem ou a 

dolomítica. A definição sobre o tipo de fundente reflete diretamente na quantidade de 

óxido de magnésio presente no material, diferenciando-as em escórias de aciaria de 

baixo ou alto teor de MgO, segundo teores menores ou maiores que 5% (ALEXANDRE 

et al. s.d.; MOTZ, GEISELER, 2001; PENA 2004).  

No que se refere à mineralogia, a escória de aciaria LD possui predominância na sua 

composição de: alita (silicato tricálcico - C3S); belita (ou larnita) (silicato dicálcico - 

C2S); belita (β) (beta silicato dicálcico - βC2S); wustita (FeO); hematita (Fe2O3); 

periclásio (MgO); cal (CaO) e ferrita dicálcica (ALEXANDRE et al. s.d; MURPHY et 

al. 1997; GUMIERI, 2002; SHI, QIAN, 2000). Na Tabela 2.2, estão listadas outras 

espécies químicas usualmente encontradas nos difratogramas. 

Tabela 2.2– Composições químicas da escória de aciaria LD (FERNANDES, 2010). 

Fase Mineral Fórmula Ponto de Fusão 
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Silicato dicálcico - Larnita (b- C2S) β - 2CaO.SiO2 2130 

Silicato tricálcico (C3S) 3 CaO.SiO2 1900 

Silicato de magnésio β - 2MgO.SiO2 - 

Ferrita dicálcica 2 CaO.Fe2O3 1430 

Óxidos de alumínio e magnésio MgO.Al2O3 - 

Wüstita (óxido de ferro) FeO - 

Periclásio (óxido de magnésio) MgO 2800 

Óxido de cálcio CaO 2570 

 

As escórias de aciaria LD apresentam geralmente uma coloração cinza, sob aspecto 

visual. No que concerne às propriedades físicas, HAGA et al. (1981), HOLLIDAY 

(1997), KHAN e AL-ABDUL WAHHAB (1998) e MOTZ e GEISELER (2001) 

apontam que estas escórias possuem uma massa específica muito maior em relação aos 

agregados de rochas naturais. Esta elevada massa específica está correlacionada ao alto 

teor de ferro contido nas escórias. 

LÓPEZ et al. (1989), HOLLIDAY (1997), MOTZ e GEISELER (2001) ressaltam que 

as escórias de aciaria possuem resistência mecânica bastante elevada à abrasão e ao 

choque. Como resultado dessa grande dureza, tornam-se adequadas ao uso em 

pavimentação. 

No entanto, diversos pesquisadores como CRAWFORD e BURN (1969), EMERY 

(1978), ANDO (1978), PIRET (1978), HAGA et al. (1981), NOMURA e ENOKIDO 

(1981), MONTGOMERY e WANG (1991), COOMARASAMY e WALZAK (1995), 

PERA (1996), GOLDRING e JUCKES (1997), MOTZ e GEISELER (2001), entre 

outros, salientam as propriedades expansivas destas escórias, provocadas 
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essencialmente por conta da hidratação dos óxidos de cálcio livre e magnésio reativos 

em presença de umidade. Estes óxidos, contidos nestes resíduos, apresentam grande 

aumento de volume e posterior fragmentação, tornando difícil o uso destas escórias 

como materiais para pavimentação rodo-ferroviária sem o adequado tratamento 

químico. 

2.5 A EXPANSIBILIDADE DA ESCÓRIA DE ACIARIA LD 

Por conta da provável expansão volumétrica, o aproveitamento da escória de aciaria LD 

como agregado ou material para lastro ferroviário, sem devida estabilização química, 

fica prejudicada. As referidas reações expansivas decorrem devido a certos compostos 

presentes na escória de aciaria, que proporcionam tensões internas originando trincas e, 

em última etapa, resultam na fragmentação do material, numa expansão destrutiva. 

Dentre estes compostos volumetricamente instáveis, o CaO e o MgO são os mais 

relevantes e maiores responsáveis pela desintegração e enfraquecimento por diferença 

de volume molar nas suas reações (ALEXANDRE et al. s.d; GEISELER e 

SCHLOSSER, 1988; MOTZ e GEISELER, 1998; GUMIERI, 2002; MACHADO, 

2000; SAHAY et al. 2000; ÂNGULO et al. 2001). 

O principal responsável pela elevada expansibilidade, especialmente em baixas idades, 

é o óxido de cálcio total encontrado em teores que variam de 39% a 50% nas escórias de 

aciaria. A procedência dos óxidos de cálcio e de magnésio nas escórias de aciaria está 

no final do processo do refino do aço, quando parte da cal e do óxido de magnésio 

presentes nas escórias se precipita, ao ultrapassar os limites de solubilidade das escórias 

fundidas. Isto se deve à elevada quantidade de cal que é adicionada nesta fase do 

processo para proteger o refratário (MAAS, 1984; TOSTICARELLI et al., 1985; 

MACHADO, 2000; FILEV, 2002; SBRIGHI e BATTAGIN, 2002).  

O potencial expansivo da escória de aciaria LD também pode ser atrelado à sua 

basicidade, pois escórias mais ácidas tendem a ser menos expansivas (MACHADO, 

2000). 
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2.5.1 EXPANSÃO DEVIDO AO ÓXIDO DE CAL LIVRE 

Do montante de cal virgem utilizado para retirar e neutralizar os elementos indesejáveis 

no processo de refino de gusa líquido para aço, parte fica retido pela escória de aciaria 

LD. O óxido de cálcio se apresenta sob a forma livre ou combinada de silicatos ou em 

solução sólida. A reação mais relevante a ser avaliada nas escórias de aciaria é a 

hidratação da cal livre, que forma o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2), provocando um 

aumento no volume molar da ordem de 90% e a superfície do cristal em cerca de 54% 

(OLIVEIRA, 2006). Ainda de acordo com o mesmo autor a cal livre é o composto com 

maior responsabilidade pela expansão do material, atingindo teores da ordem de 8% do 

total de óxido de cálcio encontrado nas escórias de aciaria.  Esta variação de volume, 

em alguns casos, leva à pulverização do material devido às tensões criadas pelas 

diferenças de volume molar (CINCOTTO, 1977; WEAST, 1971). 

O processo de hidratação deste óxido ocorre de acordo com a equação (2.1). 

CaO(s) + H2O(l)        Ca(OH)2(s)       (2.1) 

A cal livre pode se apresentar da forma residual ou precipitada, sendo que a cal livre 

residual se divide em esponjosa (6μm a 50μm) e granular (3μm a 10μm). No entanto, a 

cal livre precipitada se divide na cal agregada ao C2F (< 4μm) e na cal livre precipitada 

nos cristais de C3S (< 4μm). Ocorre, também, o CaO proveniente de fragmentos não 

dissolvidos que se hidratam facilmente (GEISELER e SCHLÖSSER, 1988; 

MACHADO, 2000; SAHAY et al., 2000). O processo de hidratação pode ocorrer para 

todos estes tipos de CaO, entretanto, a hidratação mais expressiva é a da cal livre 

esponjosa, que é formada por grãos de tamanho até 50μm (ALEXANDRE et al., s.d; 

GEISELER e SCHLÖSSER, 1988). Esta expansão devido ao óxido de cálcio é 

influenciada por fatores como o teor e o tipo de CaO presente, a umidade, a temperatura 

e o tamanho dos grãos (GEYER, 2001). 

A reatividade da cal livre também está vinculada à temperatura na qual ela é fabricada. 

No momento em que a cal é submetida a temperaturas menores que 1000ºC, esta reage 

instantaneamente com a água, porém, se a cal for submetida a temperaturas maiores que 

1000ºC, esta leva um tempo maior para hidratar-se, pois formam-se cristais densos e 
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compactos, que possuem menor superfície específica para reagir com a água 

(AMARAL, 1999). 

Avalia-se que o elevado teor de cal livre é o principal responsável pelo problema da 

expansão das escórias de aciaria, existem diversos estudos que visam limitar o seu teor 

como critério de classificação e aplicação das escórias. Estes estudos demonstram que, 

em teores menores que 7%, a cal livre pode não ser prejudicial à durabilidade de 

pavimentos que aplicam a escória de aciaria LD. Entretanto, outras fontes não adotam 

esse critério, preferindo utilizar como limite de tolerância um teor de cal livre entre 4 e 

5%  (CONJEAUD, GEORGE e SORRENTINO, 1981; apud MONTGOMERY e 

WANG, 1991). Dessa maneira, o que se observa, é que as escórias de aciaria LD 

apresentam uma elevada instabilidade dimensional gerada, principalmente, por elevados 

teores de cal livre geralmente acima de 5%. 

2.5.2 EXPANSÃO DEVIDO AO ÓXIDO DE MAGNÉSIO 

O emprego de dolomita no processo de refino do aço é indispensável para minorar o 

desgaste do revestimento refratário do forno. Todavia, esta adição proporciona a 

presença de MgO na escória de aciaria LD que, em contato com a umidade, hidrata-se 

lentamente conforme a equação (2.2). 

MgO(s) + H2O(g, l)         Mg (OH)2 (s)       (2.2) 

Este óxido é encontrado em três fases distintas: quimicamente combinado (monticelita, 

CaO.MgO.SiO2, e merwinita, 3CaO.MgO.SiO2); não-combinado ou livre ou reativo ou 

periclásio (MgO); e, também, em solução sólida. Assim o teor total pode chegar a 10% 

nas escórias de aciaria LD (SHOUSUN, 1980). 

Geralmente, o óxido de magnésio identificado na escória de aciaria LD se apresenta sob 

forma de soluções sólidas, constituídas por associações de óxido de ferro (FeO) e óxido 

de manganês (MnO). O periclásio é gerado quando ocorrem teores maiores que 3% de 

óxido de magnésio total na escória de aciaria LD, o que acontece na grande maioria das 

indústrias siderúrgicas (GEISELER e SCHLÖSSER, 1988; MONTGOMERY e 

WANG, 1991). A reação expansiva de hidratação do MgO na forma de periclásio gera a 

brucita, ou hidróxido de magnésio (Mg(OH)2), um composto que tem variação de 
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volume de cerca de 119,5% em relação ao MgO (WEAST, 1971; MACHADO, 2000; 

SBRIGHI e BATTAGIN, 2002). 

A referida expansão do MgO, da mesma forma que acontece com o CaO, é influenciada 

por diversos fatores como, por exemplo, o teor e tipo da espécie na escória, a umidade, 

a temperatura, o teor de dióxido de carbono (CO2) e o tamanho dos grãos. 

O tamanho dos cristais presentes no material determina o grau de instabilidade 

volumétrica produzida, se pequenos, hidratam-se apressadamente e não conseguem 

causar pressões internas. Já o tamanho dos cristais é influenciado pela velocidade de 

resfriamento do material. Para o caso de resfriamento lento, geralmente empregado, são 

formados grandes cristais que se hidratam lentamente, causando grande expansão 

(AMARAL, 1999). Dessa forma, quanto maior a partícula original do óxido, maior será 

o volume do hidróxido formado, gerando maior expansão (GEYER, 2001). 

2.5.3 EXPANSÃO DEVIDO À TRANSFORMAÇÃO ALOTRÓPICA DO 

SILICATO DICÁLCICO. 

A transformação alotrópica do silicato dicálcico representa uma contribuição 

significativa para a expansão da escória de aciaria LD. Neste caso, ocorrem grandes 

alterações volumétricas, constituindo uma modificação que contribui para o 

agravamento dos efeitos gerais da expansibilidade causada pelo CaO e pelo MgO 

(MACHADO, 2000). 

O silicato dicálcico representa um dos minerais mais presentes na composição da 

escória de aciaria LD solidificada. O referido composto se apresenta de quatro formas 

distintas, denominadas α, α’, β e γ, e a cada alterações de fase, está associada uma 

modificação de volume, seja de expansão ou contração. (TOSTICARELLI et al. 1985; 

SBRIGHI; BATTAGIN, 2002). 

A sequência de alterações de fase começa com a transformação do α-C2S para o α’-C2S, 

com uma consequente redução de volume da ordem de 8% e, também, a modificação do 

sistema cristalino de trigonal para ortorrômbica. Quando a transformação é de α’-C2S 

para β-C2S, ocorre um aumento de volume de 1%, e o sistema cristalino altera-se para 
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monoclínico. Na última transformação, do β-C2S em γ-C2S, decorre um incremento de 

volume de 10,4%, com o sistema cristalino tornando-se ortorrômbico. Entretanto, 

dependendo das condições de temperatura, pode haver a transformação direta da fase α’ 

para a fase γ (MACHADO, 2000; SAHAY et al. 2000). 

Consequentemente, observa-se que a transformação para a forma γ-C2S constitui maior 

prejuízo para a estabilidade volumétrica da escória de aciaria LD, pois gera maior 

aumento de volume (MACHADO, 2000). 

2.5.4 EXPANSÃO DEVIDO À OXIDAÇÃO DO FERRO METÁLICO. 

A oxidação e a corrosão do ferro metálico presente nas escórias de aciaria LD também 

podem contribuir para a ocorrência de expansão volumétrica. O alto teor de ferro 

metálico se apresenta devido a pequenas partículas metálicas incorporadas durante o 

sopro de oxigênio ou mesmo no decorrer do vazamento e permanecem na composição 

da escória de aciaria LD, mesmo após todo o processo de separação magnética que 

ocorre nos pátios de beneficiamento das siderúrgicas.  

As referidas partículas irão proporcionar grande teor de ferro, constatado nas escórias de 

aciaria na forma de wustita, a qual é susceptível à oxidação, e que pode se transformar 

em compostos com maior potencial de expansão. Este metal, após os processos de 

corrosão e oxidação, pode se apresentar sob a forma dos íons Fe+2, Fe+3 (LEE e LEE, 

1995). As principais reações de corrosão ou oxidação e a geração básica desses 

produtos de oxidação podem ser vistas nas equações da Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Reações de oxidação e corrosão do ferro metálico presente na escória de aciaria LD. 

 

Formação Produto Formado 

Reações de Oxidação 

Fe0 + 1/2O2         FeO Wüstita 

2Fe0 + 3/2O2        Fe2O3 Hematita 

3Fe0 + 2O2        Fe3O4 Magnetita 
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Reações de corrosão 

Fe2+ + 2OH-        Fe(OH)2 Hidróxido ferroso 

4 Fe(OH)2 + O2 + 2H2O        4 Fe(OH)3 Hidróxido férrico 

 

As reações de corrosão e oxidação do ferro metálico favorecem algumas alterações 

volumétricas na escória de aciaria LD pelas diferenças de volume molar dos produtos de 

oxidação e corrosão. Esta mudança de volume molar pode resultar numa expansão da 

ordem de 77 % a 329 % em relação à forma metálica (Fe°). A concentração de ferro 

total na escória de aciaria caracteriza cerca de 15 % a 20 % da sua composição média 

(NÜRNBERG, 1981). Deste montante, por volta de 70 % nas escórias que são 

produzidas em convertedores LD se apresentam, essencialmente, na forma bivalente 

(FeO) (SHOUSUN, 1980). O referido teor elevado de ferro possibilita a formação da 

solução sólida com o Mg ou com o Mn. 

2.6 FATORES QUE REGEM A EXPANSÃO DA ESCÓRIA DE 

ACIARIA. 

Na Tabela 2.4, podem ser observados os parâmetros mais relevantes que controlam a 

expansão ou a estabilização da escória de aciaria LD. 

 

 

Tabela 2.4 – Principais fatores que controlam a expansão da escória de aciaria LD. 

Espécies Químicas Fatores que Influenciam na Expansão Mecanismo 

CaO e MgO 

 Teor da espécie no estado livre 

 Umidade 

 Temperatura 

 Teor de CO2 

 Tamanho dos grãos da escória 

Hidratação 
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Fe0 

 Teor de Fe0 

 Umidade 

 Tempo de exposição ao ar 

 Teor de oxigênio no resfriamento 

 Tamanho dos grãos da escória 

Oxidação 

C2S 

 Velocidade de resfriamento 

 Impurezas iônicas 

 Temperatura de resfriamento 

 Basicidade das escórias 

Transformação Alotrópica 

  

2.7 AVALIAÇÃO DOS AGENTES EXPANSIVOS DA ESCÓRIA DE 

ACIARIA LD. 

Diversas pesquisas, como as de GOLDRING e JUCKES (1997) e de MOTZ e 

GEISELER (2001), foram idealizadas para a determinação de métodos voltados para a 

avaliação do potencial expansivo das escórias de aciaria LD, uma vez que a estabilidade 

volumétrica é critério essencial para aplicação nas áreas de construção civil e 

pavimentos. Estes processos foram elaborados ou adaptados para discernir e quantificar 

os compostos expansivos avaliados na composição da escória antes de sua aplicação.  

Dentre os estudos realizados, o mais citado na literatura é a determinação do conteúdo 

de óxidos livres (CaO e MgO) em escória de aciaria, por se hidratarem facilmente 

quando expostos ao ambiente. A determinação de cal livre possui um maior número de 

técnicas disponíveis do que para o MgO livre, apesar da maioria ter sido desenvolvida 

para quantificar o teor de cal livre em cimento. Como a expansão da cal livre é um 

fenômeno que acontece mais rápido do que a do MgO livre, sua análise pode 

proporcionar uma indicação mais imediata do potencial expansivo da escória. 

A respeito da análise e quantificação dos agentes expansivos das escórias, encontra-se 

um consenso na literatura científica que a técnica de extração por meio de etilenoglicol 

é a mais usada e reconhecidamente eficiente para avaliação e quantificação do CaOlivre. 
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A norma brasileira ABNT NBR NM 13 (2004) aborda o teor de CaOlivre em cimentos 

por meio de etilenoglicol.  

Contudo, estas metodologias não diferenciam o Ca(OH)2 do CaOlivre total, presente na 

amostra e, dessa forma, avaliam as duas parcelas somadas. A quantificação do Ca(OH)2 

pode ser conduzida por difração de raios-X quantitativa (QDRX), análise térmica 

diferencial (DTA) ou por termogravimetria (TG/DTG) (BIFFEN, 1956; EL-JAZAIRI e 

ILLSTON, 1977; MIDGLEY,1979; FORDHAM e SMALLEY, 1985; BHATTY, 1991). 

A avaliação por difração de raio X apenas será viável se o Ca(OH)2 se apresentar na 

forma cristalina (MIDGLEY,1979). A pesquisa por termogravimetria (TG) possui uma 

precisão maior que a termodiferencial (DTA) devido, principalmente, à influência do 

tamanho dos grãos da amostra na DTA. Outros fatores que causam a distinção entre os 

métodos são a diferença de temperatura existente entre a amostra e o termopar na DTA 

e a dificuldade de quantificação da área sob a curva da DTA (BIFFEN, 1956; JUCKES, 

1991). Deste modo, o método mais recomendado por diversos autores para 

quantificação do Ca(OH)2 e do CaCO3 é por meio de análises termogravimétricas TG e 

DTG (BIFFEN, 1956; JUCKES, 1991; DWECK et al., 2000). 

Os procedimentos que buscam a determinação do MgOlivre não são abordados na 

literatura. ARJUNAN e KUMAR (1994) relatam um método de determinação de 

MgOlivre em clínquer por nitrato de amônio, contudo, não se encontra na literatura 

científica corrente uma referência deste método. MOTZ e GEISELER (2001) salientam 

que não existe um método confiável para a determinação do MgOlivre. 

Nesse sentido, pode-se relatar que para escórias recém geradas que não sofreram 

intemperismo e que apresentem baixa concentração de MgO, o método de determinação 

do CaOlivre pelo etilenoglicol pode ser utilizado como critério para análise da 

instabilidade volumétrica (MOTZ e GEISELER, 2001). 

2.8 ABORDAGENS UTILIZADAS PARA ESTABILIZAÇÃO DA 

ESCÓRIA DE ACIARIA LD. 
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As escórias de aciaria LD que serão empregadas no setor produtivo de alguma forma, 

precisam receber um tipo de tratamento que possibilite a estabilização dos óxidos 

expansivos por meio de um período de estabilização química ou cura, na fase sólida, ou 

também por meio de tratamento de escórias na fase líquida, projetando o processo de 

resfriamento aplicado ou ainda incorporando-se elementos redutores e estabilizantes, 

almejando a completa estabilização e a melhoria das propriedades das escórias 

analisadas (FERNANDES, 2010). 

2.8.1 MODIFICAÇÕES NO PROCESSO DE ESCORIFICAÇÃO. 

Em itens anteriores, foi abordado todo processo de fabricação do aço, a cal virgem e o 

oxigênio empregados para a minimização das impurezas contidas no ferro gusa e na 

sucata metálica. A dolomita também é adicionada para a proteção do revestimento 

refratário do forno. Dessa maneira, todas as propriedades da escória de aciaria LD 

dependem das características destes materiais que, quando adicionados ao ferro, 

formam o aço e a escória de aciaria LD (FEDOTOV et al. 1997; MACHADO, 2000; 

SBRIGHI e BATTAGIN, 2002). 

A partir deste fato, surge a proposta de uma mudança nas características dos materiais 

fundentes para alterações controladas na escória de aciaria resultante. O agente 

formador da escória de aciaria deve, entretanto, continuar a cumprir sua atribuição sem 

prejuízos no aço fabricado, formando a escória de aciaria adequadamente. Uma 

possibilidade é a redução da granulometria da cal ou da dolomita adicionada no 

convertedor para maior dissolução e a completa reação, minimizando os efeitos do CaO 

e MgO deletérios na escória de aciaria (TOSTICARELLI et al. 1985; GEYER, 2001). 

Com esta proposta, é esperada uma redução do teor de CaOlivre de valores de 5% a 15%, 

para 1% a 3%; nesse sentido, ocorreria também uma redução na expansão a baixas 

idades, devido a redução do teor de CaOlivre (FERNANDES, 2007). No entanto, não há 

alteração no teor de MgO, responsável pela expansão a idades mais avançadas. 
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2.8.2 ESTABILIZAÇÃO POR ENVELHECIMENTO OU “CURA”. 

Usualmente, seguindo o resfriamento lento das escórias de aciaria LD, estes materiais 

são conduzidos por carros-torpedo para uma planta de beneficiamento, onde é 

processada a britagem e a separação magnética. As parcelas metálicas (sucatas) são 

reaproveitadas nas siderúrgicas e as escórias (frações não-metálicas) são separadas 

granulometricamente. Após o processo de peneiramento, a escória já se encontra em 

diversas granulometrias e, então, passa a ser estocada separadamente em pilhas expostas 

ao ar livre; neste período, é interessante que passem por um processo de estabilização 

química ou “cura”, por meio de intemperismo, para que haja a hidratação e estabilização 

dos óxidos expansivos (DAIDO STEEL, 1993; IBS, 1995). 

No Brasil, o DNIT – Departamento de Infraestrutura de Transporte, recomenda que o 

tempo de exposição na atmosfera e a intempéries precisa ser de, no mínimo, 6 meses. 

Posteriormente, os lotes de escória devem ser amostrados e analisados com relação às 

propriedades expansivas, avaliando as respectivas áreas de aplicação destes materiais. 

Quando algum lote se encontrar em desconformidade com o critério de expansibilidade 

para a aplicação prevista, este deverá voltar para o pátio de estocagem e continuar o 

processo de estabilização até que tenha decorrido um período adicional de mais alguns 

meses, em seguida deverá ser re-amostrado e re-ensaiado. De acordo com o DNIT, estes 

lotes de estocagem precisam ter uma forma tronco-cônica, com a menor altura e maior 

área possíveis, buscando a melhor condição para a hidratação e menor segregação do 

material (BRASIL,1988). 

A literatura consultada indica que o período de estabilização pode variar de 3 a 12 

meses, sendo 6 meses o período mais citado pela maioria dos autores (ALEXANDRE e 

RAGUIN, 1984; BRASIL,1988; JIS A 5015, 1992; DAIDO STEEL, 1993; KNELLER, 

1994; IBS, 1995; FARRAND e EMERY, 1995). Contudo, o fundamental é que no 

período de tratamento ocorra a hidratação dos óxidos expansivos, garantindo a 

estabilização das escórias de aciaria LD de acordo com seu destino e aplicação. O 

mencionado período está intimamente relacionado às concentrações de óxidos não-

reagidos, às características físicas e químicas de cada tipo de escória, bem como às 
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propriedades geométricas das pilhas de estocagem e das condições ambientes de cada 

local onde o tratamento ocorre. 

No Japão, as escórias de aciaria LD devem ser tratadas na atmosfera pelo período 

mínimo de 6 meses e a expansão obtida segundo a norma JIS A 5015 (1992) não pode 

exceder a 1,5%, quando a aplicação da escória é como agregado em pavimentos. GUTT 

e NIXON (1972) e KOBE STEEL (1977) relataram a desagregação de escórias que 

continham CaOlivre, expostas ao ambiente natural durante 6 meses. 

Existem ainda diversos autores que correlacionam a desintegração de escórias LD com 

o tamanho dos grãos e o teor de CaOlivre presente nas escórias. As conclusões da 

pesquisa relataram maior desintegração para amostras com maior tamanho de grãos e 

maiores teores de CaOlivre. Para teores inferiores, a 3% quase não se detectou 

desintegração.  

Algumas indústrias siderúrgicas na Alemanha e no Japão utilizam a estabilização a 

vapor para apressar as reações de hidratação das escórias de aciaria. O vapor pode 

reduzir a expansão em uma escória nova e também estabilizar a expansão residual em 

escórias envelhecidas. A Figura 2.7 apresenta o processo utilizado para tratamento a 

vapor a céu aberto da escória. O tempo de estabilização pode ser minimizado de meses 

para apenas alguns dias, ou até mesmo horas (IBS, 1995; GEISELER, 1999; MOTZ e 

GEISELER, 2001). 

 

Figura 2.7 – Estabilização a vapor sob pressão atmosférica da escória de aciaria LD (FERNANDES, 2010). 
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YUJI (1986) avaliou os resultados do tratamento de escórias de aciaria LD sob 

diferentes pressões de vapor e tempos adotados, com o propósito de facilitar a rápida e 

completa hidratação do CaOlivre. A partir dessas análises, percebeu-se que a condição 

ótima para a estabilização a vapor das escórias analisadas por YUJI (1986) passava por 

empregar uma pressão de 1 a 3 atm de vapor saturado, por um período de 1 a 3 horas. A 

Figura 2.8 apresenta uma autoclave desenvolvida no Japão para o tratamento sob 

pressão usando vapor saturado. 

 

Figura 2.8 – Autoclave para estabilização da escória usando vapor sob pressão (FERNANDES, 2010). 

FERNANDES (2010) aplicou metodologia de umectação temporizada das pilhas de 

escórias por meio de um sistema de aspersão, aliado ao método de vapor como maneira 

de acelerar a hidratação dos óxidos CaO e MgO. As pilhas foram projetadas 

geometricamente para terem 2 metros de altura e 6 metros de diâmetro. Todas as 

disposições apresentaram a concentração de CaOlivre abaixo de 1% após 4 meses de 

tratamento, mostrando grande eficiência no processo. As Figuras 2.9 e 2.10 apresentam 

as conformações geométricas utilizadas na pesquisa. 

 

Figura 2.9 – Disposição da pilha 1 montada para estabilização por umectação (FERNANDES, 2010). 
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Figura 2.10 – Disposição da pilha 2 para estabilização por umectação e carbonatação (FERNANDES, 2010). 

 

2.8.3 ESTABILIZAÇÃO DA ESCÓRIA DE ACIARIA LD NA FASE 

LÍQUIDA. 

O processo de resfriamento empregado nas escórias de aciaria pode alterar 

significativamente as suas propriedades. Fundamentalmente, são utilizados três 

procedimentos para resfriar as escórias: resfriamento lento ao ar, resfriamento por 

pelotização e resfriamento brusco com água ou granulada (BRASIL, 1988; IBS, 1995). 

A metodologia de resfriamento lento na atmosfera consiste em verter a escória líquida 

no pátio e deixá-la solidificar-se naturalmente na forma cristalina. No momento em que 

a sua temperatura chegar a, aproximadamente 600°C pode-se acelerar o resfriamento 

final mediante jatos de baixa vazão de água. Após solidificada, a escória é fragmentada 

e levada para a planta de beneficiamento, onde ocorre a britagem e a separação 

magnética. 

Geralmente, as escórias de aciaria LD resfriadas ao ar apresentam coloração cinza 

escura, possuem maior densidade, resistência mecânica e maior coeficiente de atrito em 

relação às escórias de alto-forno. Desse modo, mostram usualmente uma boa resistência 

ao desgaste e ao polimento, tornando-as adequadas ao uso como agregados em rodovias 

e ferrovias.  
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Já o processo de pelotização baseia-se no resfriamento rápido da escória pela aplicação 

de uma quantidade controlada de água ou vapor. A escória líquida chega por um 

cilindro dentado giratório, sendo então refrigerada por jatos de água. De maneira geral, 

a escória possui conformação esférica, apresentando estrutura alveolar no seu interior, 

devido à incorporação de gases durante o resfriamento, tornando sua densidade menor 

em relação à escória resfriada lentamente ao ar. A escória resfriada por este processo é 

conhecida como escória expandida. 

Na metodologia de resfriamento brusco, a escória líquida é atingida por jatos de água 

com alta vazão e pressão. O choque entre a escória e a água proporciona o resfriamento 

brusco. Nestas circunstâncias, a escória usualmente se solidifica na forma vítrea, 

demonstrando uma estrutura amorfa. As escórias resfriadas por este processo são 

conhecidas como escórias granuladas. Geralmente, possuem baixa densidade e 

adequadas propriedades hidráulicas quando hidratadas. O princípio desse tratamento é 

desorganizar a microestrutura do material, deixando-a amorfa, viabilizando com isso 

uma maior atividade hidráulica e consequente redução da expansibilidade (MURPHY et 

al, 1997; MASUERO et al, 2000). 

Outro procedimento que pode ser utilizado é a inclusão de sílica e oxigênio à escória de 

aciaria, demandando-se uma fonte de calor para que a escória permaneça líquida e a 

sílica reaja dissolvendo-se. A premissa deste método está na neutralização do CaOlivre 

por meio de sua combinação com a sílica, como verificado na equação 2.3, o que 

minora a relação CaO/SiO2. A fonte de calor necessária pode ser obtida da reação 

exotérmica de oxidação do FeO, que transforma-se em Fe2O3 (Equação 2.4), 

configurando um outro conjunto que pode interagir com o CaO, como analisado na 

equação 2.5 (FEDOTOV et al. 1997; GEISELER et al. 1999; MOTZ e GEISELER, 

1998; KUEHN et al. 2000; MOTZ e GEISELER, 2001). 

2CaO(LIVRE) + SiO2 → Ca2SiO4        (2.3) 

2FeO +  ½ O2 → 2 Fe2O3 + energia        (2.4) 

2CaO(LIVRE) + Fe2O3 → 2CaO x Fe2O3       (2.5) 
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Posteriormente ao basculamento da escória de aciaria no carro-torpedo, este é 

transportado para um pátio onde realiza-se este procedimento. No início, o oxigênio é 

soprado, depois é adicionada a fonte de sílica mantendo-se o sopro, para que ajude na 

mistura entre a fonte de sílica e a escória, quando a viscosidade da escória diminui 

(KUEHN et al. 2000). 

Neste processo, a escória é submetida a alterações microestruturais. Em sua forma 

original, sem o tratamento, a escória possui uma estrutura que apresenta cristais longos 

e escuros de C3S envolvidos numa matriz brilhosa de ferritas (C2F) e wustitas (FeOx), 

quando da observação de seção polida ao microscópio eletrônico. O CaOlivre pode ser 

observado na superfície áspera e irregular dos cristais. No caso da escória de aciaria 

submetida ao tratamento de adição de sílica e oxigênio, pode-se observar uma estrutura 

mais uniforme, onde o C3S que restou apresenta-se numa forma mais homogênea, já 

reagido com a sílica adicionada no tratamento, e a maioria dos cristais de C3S foi 

convertida em C2S. Nestas condições, o CaOlivre é completamente dissolvido, 

evidenciando o benefício principal do tratamento realizado (KUEHN et al. 2000). 

MOTZ e GEISELER (2001) investigaram o emprego de areia seca como fonte de sílica 

para o reprocessamento da escória de aciaria LD, obtendo, posteriormente, teores 

inferiores a 1% de cal livre e não evidenciaram uma expansão já tardia da escória de 

aciaria.  

KUEHN et al. (2000) aponta que este processo de tratamento foi elaborado pela 

Thyssen Krupp Stahl AG e pela FehS, na Alemanha e está sendo empregado, 

produzindo toneladas de escória de aciaria LD tratada por mês, sem influência negativa 

na qualidade do aço produzido ou na produtividade. Ademais, a escória de aciaria LD 

resultante obteve teores inferiores a 2% de CaOlivre, com excelente desempenho quanto 

à expansibilidade na utilização em pavimentação. 

Como pode ser visto, a introdução de uma fonte de sílica à escória de aciaria LD na fase 

líquida representa procedimento eficaz na minimização do teor de cal livre presente no 

material. Diversos autores apresentaram bons resultados analisando a expansibilidade 

do material empregado na pavimentação rodo-ferroviária.  
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2.9 UTILIZAÇÕES DA ESCÓRIA DE ACIARIA LD. 

O reaproveitamento das escórias de aciaria está intimamente relacionada às 

propriedades físicas, mecânicas, químicas, ambientais e mineralógicas que são 

apresentadas por estes materiais. Ademais, evidenciam como fator limitante ao uso o 

problema da expansibilidade. Todavia, o reaproveitamento destes resíduos demanda ser 

balizado por pesquisas e regulamentações que venham a acompanhar e minimizar este 

fenômeno, buscando-se, desse modo, a adequação e a aplicação dos mesmos de acordo 

com suas características. 

Nas décadas de 70, 80 e 90, foram desenvolvidas diversas pesquisas com o intuito de 

avaliar o uso das escórias de aciaria LD em pavimentação rodo-ferroviária. 

Majoritariamente, as escórias de aciaria são aplicadas como agregados, na estabilização 

de solos, em lastros de ferrovias, contenções executadas com gabiões e enrocamentos, 

construção de bases, sub-bases e revestimento asfáltico de rodoviárias, bem como 

materiais para aterros e obras hidráulicas. Vários autores, entre eles, GUTT (1972), 

KOBE STEEL (1977), EMERY (1978), PIRET (1978), ANDO (1978), NOMURA e 

ENOKIDO (1981), HAGA et al. (1981) e HOLLIDAY (1997), avaliaram o emprego 

das escórias de aciaria nestes tipos de obras. 

Em países da Europa, no continente Asiático e nos Estados Unidos já foram elaboradas 

normalizações a respeito do uso de escórias siderúrgicas (BRASIL,1988). Diversos 

países, como o Japão, Canadá, Austrália já mostram notáveis índices de aproveitamento 

das escórias de aciaria em obras de engenharia, particularmente na área de 

pavimentação (MOTZ e GEISELER, 2001). No Brasil, os índices são relativamente 

baixos em obras de engenharia, considerando-se que mais da metade do volume total de 

escórias de aciaria geradas são utilizadas para a fabricação de cimento (IAB, 2014). 

HILTUNEN (2000) salienta que, nos últimos anos, a taxa de reaproveitamento de 

escórias de aciaria nas próprias siderúrgicas tem sido reduzida, tanto quanto o uso em 

pavimentação, como agregado para lastro ferroviário e como fertilizante também tem 

sido reduzido. Por outro lado, o número de trabalhos e pesquisas destacando o uso de 

escórias de aciaria na construção civil tem se acentuado cada vez mais. 
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A iniciativa brasileira para reaproveitamento das escórias tem sido desenvolvida pelas 

universidades, em parceria com algumas siderúrgicas nacionais, objetivando o uso de 

escórias de aciaria LD no setor da construção civil, em pavimentação e como agregado 

para lastro ferroviário. Os resultados são expostos nos trabalhos de LOUZADA (1991), 

GEYER (2001), MACHADO (2000), MASUERO (2001), MANCIO (2001), 

FERNANDES (2005), SOUSA (2007), FERNANDES (2010), entre vários outros. 

A definição pelo tipo de tratamento empregado para estabilização dos óxidos e 

promoção da melhoria das propriedades das escórias deve ser feita em função do tipo de 

aplicação, possibilitando, dessa forma, sua utilização de maneira mais apropriada. 

2.9.1 UTILIZAÇÃO EM CIMENTOS. 

Uma possibilidade para aplicação das escórias de aciaria LD é como matéria-prima para 

o cimento Portland. O material apresenta elevado potencial para serem utilizadas como 

elementos cimentantes, reduzindo, desta maneira, o consumo de energia na obtenção do 

clínquer utilizado na fabricação dos cimentos.  

Estudos conduzidos por GUTT e NIXON (1972) e DAUBE (1982), apontaram que o 

cimento com incremento de escórias LD resfriadas paulatinamente ao ar demonstravam 

resistência à compressão abaixo a dos cimentos Portland. Cita-se, por exemplo, 

DAUBE (1982) que a substituição de 15% de cimento por escória limitou a resistência à 

compressão em 18%, para argamassas com idade de 7 dias. Para estes autores, a menor 

resistência está relacionada aos menores teores de C3S nas escórias e também ao fato 

dos silicatos presentes nas escórias apresentarem-se não-hidráulicos. 

CONJEAUD et al. (1981) descrevem que as escórias LD, comumente, demonstram 

baixa atividade hidráulica, em razão da lenta hidratação do βC2S e também pelo fato do 

C2F ser conceituado como inerte nestes resíduos. CONJEAUD et al. (1981) ainda 

propõem a incorporação de 6% a 15% de Al2O3 nas escórias LD, colaborando para a 

transformação do C2F em C4AF e permitindo, deste modo, melhor hidraulicidade às 

mesmas. Os mencionados autores avaliam que a atividade hidráulica das escórias 

aumenta com o acréscimo da proporção Al2O3/Fe2O3.  
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MONTGOMERY e WANG (1991) pesquisaram na Austrália o emprego combinado da 

escória LD com a escória de alto-forno e clínquer, na fabricação de cimento composto. 

Os autores ainda descrevem que o CaOlivre presente nas escórias LD poderá ser 

incorporado pelas escórias de alto-forno, minimizando, deste modo, a instabilidade das 

mesmas. O excesso de CaO da escória LD pode se relacionar com as propriedades 

hidráulicas da escória de alto-forno, atuando como um ativador. 

Segundo MONTGOMERY e WANG (1991), a proporção de escória de aciaria LD 

usada para produzir cimento composto deve ser entre 10 e 55% em relação à massa total 

dos materiais (escória de alto-forno, clínquer e gesso) que compõem o cimento. O 

comportamento em relação à resistência do cimento composto é equivalente à do 

cimento comum, quando a quantidade de escória LD empregada for, no máximo, 35% e 

a quantidade de clínquer for superior a 55% da massa total dos materiais utilizados. 

Estes autores também relataram que a resistência deste cimento decresce, 

aproximadamente, 5% para cada 10% de redução na quantidade de clínquer, quando 

este último é utilizado em proporções abaixo de 55%. 

Segundo ANDO (1978) e DONGXUE et al. (1997) quanto maior for a finura das 

escórias usadas na fabricação do cimento, melhor serão as propriedades hidráulicas. De 

acordo com LEA (1970), o incremento das propriedades cimentícias de um cimento por 

meio do aumento da finura é verificada devido ao aumento da superfície específica 

deste, proporcionando melhor interação entre os grãos dos agregados inertes e também 

pelo aumento da taxa de hidratação do cimento com a água. 

DONGXUE et al. (1997) e SHI e QIAN (2000) relatam que, na China, os cimentos já 

são produzidos comercialmente com adição de escórias de aciaria LD resfriadas 

lentamente na atmosfera. SHI e QIAN (2000) apontam que, aproximadamente, 40% do 

volume total de escórias de aciaria LD na China são empregados na produção de 

cimento. 

MURPHY et al. (1997) estudou em laboratório os efeitos da composição química e da 

taxa de resfriamento sobre as propriedades cimentícias das escórias de aciaria utilizadas 

em cimentos Portland. O autor aponta que diversas escórias de aciaria apresentam 

composição química similar à do cimento e são fabricadas também em condições de 
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altas temperaturas. Contudo, a composição das escórias é trabalhada, exclusivamente, 

para otimizar o refino do aço, apresentando, deste modo, grande variabilidade e, por 

conseguinte, limitando sua aplicação na fabricação de cimentos. 

2.9.2 UTILIZAÇÃO EM PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS. 

A aplicação na forma de agregados em estradas e pavimentação têm sido um dos 

principais usos da escória de aciaria LD. As vantagens fundamentais que estes materiais 

evidenciam em relação aos agregados convencionais são: o menor custo, uma vez que 

não requerem investimentos para desmontes de rocha; maior resistência ao 

derrapamento, ao desgaste e à abrasão; maior coeficiente de atrito; maior densidade, 

reduzindo desta forma a espessura das camadas de pavimentos; forma cúbica dos grãos; 

textura rugosa, conferindo melhor adesividade às misturas asfálticas (GUTT, 1972; 

GUTT e NIXON, 1972; THOMAS, 1978; PIRET, 1978; HAGA et al., 1981; 

ALEXANDRE e RAGUIN, 1984; BRASIL, 1988, LOPEZ et al., 1989; HOLLIDAY, 

1997). Todos esses fatores tornam as escórias LD muito competitivas em comparação 

aos agregados naturais. 

PIRET (1978) analisou misturas de escórias LD com escórias de alto-forno e cinzas 

volantes, utilizadas em camadas de pavimentos na Bélgica. Utilizaram-se proporções de 

75% de escórias LD e 25% de escórias de alto-forno ou cinzas, em massa, acrescentadas 

aos aglomerantes cal ou cimento. Os compostos formados por escórias de aciaria LD e 

cinzas resultaram em CBR da ordem de 100%, quando adicionadas à cal ou cimento. Já 

as misturas de escórias LD com escórias de alto-forno apresentaram CBR em torno de 

90%. 

Como agregados em misturas asfálticas, as escórias de aciaria LD foram usadas na 

cidade de Ontário, no Canadá. Os resultados obtidos em diversos testes mostraram 

excelentes qualidades, o que incentivou a aplicação em pavimentos (EMERY, 1978). 

Todavia, o Ministério dos Transportes de Ontario em 1991, paralisou o uso destes 

resíduos em obras de pavimentação devido às fissuras de caráter expansivo 

evidenciadas em diversos trechos das obras executadas na região, e passou a exigir das 

empresas siderúrgicas e do setor construtivo especificações e estudos que monitorassem 

o problema (FARRAND e EMERY, 1995; COOMARASAMY e WALZAK, 1995). 
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Na Alemanha diversos institutos buscam especificar as propriedades necessárias às 

escórias de aciaria LD quando utilizadas em estradas, rodovias e construções 

hidráulicas. Os teores de CaOlivre e os percentuais de expansão volumétrica são 

especificados de acordo com o tipo de obra (RAL, 1993). 

KRASS (1978) relata algumas construções executadas na Alemanha na década de 70, 

nas quais aproximadamente 400 mil toneladas de escórias de aciaria LD foram usadas 

em canais como reforço de cursos de água, bermas (taludes), enrocamentos 

(contenções), construção de estradas vicinais e áreas de estacionamento. MASS (1984) 

menciona ainda a execução de diversos pavimentos experimentais construídos com as 

escórias LD na Alemanha, durante as décadas de 70 e 80. Os resultados dos testes foram 

favoráveis, levando-se em consideração a instabilidade volumétrica das escórias.  

HIRANO (1984) relata que os estudos na área de pavimentação tiveram início no Japão, 

a partir de 1979, quando foi instituído o “Slag Utilization Planning Committee” dentro 

da “Japan Iron e Steel Federation” e a “Nippon Slag Association”, com o intuito de 

analisar cientificamente a utilização destes resíduos em estradas japonesas. Os citados 

autores mencionam ainda o uso de escórias LD juntamente com escórias de alto-forno, 

empregadas em várias obras de engenharia como, por exemplo: aterros, portos e 

pavimentos. Em conformidade com a norma japonesa JIS A 5015, as escórias com 

dimensão máxima característica até 20mm devem ser submetidas a uma cura normal 

por meio de hidratação ou exposta ao intemperismo, por um período superior a 3 meses, 

e materiais acima desta granulometria, a cura deve ser superior a 6 meses, sempre que a 

utilização das escórias são em base e sub-base de rodovias. 

Ainda no Japão, NOMURA e ENOKIDO (1981) demonstraram que as propriedades 

físicas de sub-bases realizadas com escórias de aciarias LD japonesas eram semelhantes 

às executadas com escórias de alto-forno e agregados convencionais. 

Em conformidade com BONNOT e DUSSART (1978), diversos ensaios executados na 

década de 70 na França, objetivando a utilização das escórias LD em concretos 

betuminosos e camadas superficiais asfálticas evidenciaram resultados adequados, 

motivando o estudo mais aprofundado da estabilização por envelhecimento das escórias. 

O “Institut de Recherches de la Sidérurgie Française – IRSID” promoveu a 
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regularização e classificação das escórias LD na França ainda na década de 70. 

BONNOT e DUSSART (1978) e ALEXANDRE e RAGUIN (1984) apontam que o 

envelhecimento destas escórias em pátio requer no mínimo de 6 a 8 meses, certificando, 

deste modo, a estabilidade volumétrica destes materiais quando usados nas estradas 

francesas. 

Um critério para o emprego da escória de aciaria LD em pavimentação e como sub-base 

de rodovias no Brasil é a estabilidade volumétrica “in situ”. Nessa perspectiva, as 

normas DNIT – PRO 263/94 e EM 262/94 regulam que a expansão do agregado 

siderúrgico não deve ser superior a 3 % - para o uso em pavimentos rodoviários. Já a 

norma rodoviária EB - 2103, usada como referência para a norma do DNIT, é mais 

rígida e orienta que para a utilização em sub-base de estradas, o agregado não pode 

apresentar expansão superior a 1 %, e para o uso em base de pavimentos, este valor 

deve ser inferior a 0,5 %. Todavia, a presença de cal (CaO) e magnésia (MgO) livres na 

composição química da escória recém produzida acarretam uma expansão superior ao 

especificado pelas referidas normas. A partir do exposto, salienta-se a relevância da 

estabilização desses óxidos para um emprego adequado destes materiais.  

Desse modo, fundamentado em um processo de tratamento estabelecido para eliminar a 

expansibilidade, pode ser comprovada a viabilidade, sob o enfoque técnico, da 

aplicação da escória de aciaria LD como agregado para pavimentação. Nessa lógica, 

têm-se buscado estudar medidas alternativas para se eliminar o problema da 

expansibilidade por hidratação do CaO e MgO. Um exemplo é a estabilização do 

material por meio de reações de hidratação aceleradas, ou mesmo, a redução da 

granulometria para expandir a superfície de contato e assim favorecer essas reações. A 

partir da estabilização química, a denominação do material passa a ser agregado 

siderúrgico e não mais escória de aciaria LD, pois, torna-se um co-produto da 

siderurgia. 

Apesar das limitações existentes, o emprego da escória de aciaria LD como agregado 

asfáltico, em substituição aos agregados naturais habitualmente empregados vem 

aumentando acentuadamente. Nas Figuras 2.11 e 2.12, apresentam-se iniciativas de 

aplicação de escórias LD em base e sub-base de rodovias importantes do Brasil. O 
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Instituto de Pesquisas Rodoviárias, órgão do DNIT, testou a capacidade e tempo de 

desgaste do trecho experimental com simulações reais de tráfego intenso. 

 

Figura 2.11  – Trecho experimental com escória de aciaria LD aplicado em base e sub-base (DNIT, 2007). 

 

Figura 2.12 – Escória de aciaria LD empregada na pavimentação rodoviária (BERNUCCI, 2007). 

2.9.3 UTILIZAÇÃO EM FERROVIAS. 

A aplicação da escória de aciaria LD nas ferrovias se dá no lastro. O lastro compõem as 

camadas usadas em Mecânica de Pavimentos para dissipação das tensões geradas pela 

passagem das cargas. Por conta disso, o lastro é de vital relevância para a execução e 

operação de uma ferrovia. Além de distribuir as cargas sobre a plataforma, o lastro é 

responsável por assegurar a estabilidade e a durabilidade da via; suprimir 

irregularidades da plataforma; garantir a elasticidade da via; manter fixa a posição dos 

dormentes; favorecer a restauração e manutenção da geometria da via; melhorar a 

permeabilidade e ventilação e desse forma, dificultar a formação de bolsões de lama. 
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As principais vantagens sobre os materiais pétreos são: preservação do meio ambiente, 

uma vez que diminui a exploração de pedreiras; maior resistência à abrasão, tornando o 

lastro mais durável; maior massa específica, resultando em economia de material no 

dimensionamento dos lastros, assegurando grande estabilidade; logística (facilidade do 

transporte do produto pela ligação siderúrgica-ferrovia). A Figura 2.13 apresenta uma 

ferrovia com lastro composto por escória de aciaria LD. 

 

Figura 2.13  – Escória de aciaria LD empregada no lastro ferroviário (IAB, 2014). 

FERNANDES (2010) apresentou metodologia de estabilização química fundamentada 

em umectação temporizada com uso de aspersores conectados a uma bomba hidráulica. 

O material foi disposto em três pilhas no formato cônico, todas tinham as mesmas 

dimensões geométricas, no entanto, a primeira era tratada somente com uso da 

hidratação dos óxidos instáveis, a segunda pilha tinha uma lona que promovia uma 

reação de carbonatação do material e acelerava as reações de estabilização. A terceira 

pilha era submetida a intempéries do pátio de estocagem e por isso foi denominada 

“controle”. Ao final do prazo de 120 dias, as pilhas 1 e 2 já se encontravam 

estabilizadas e com teor de cal livre abaixo de 1%, enquanto que a pilha controle se 

apresentava ainda instável volumetricamente e com teor de cal livre igual a 5,36%. 

Após o procedimento de estabilização, o material foi reprocessado na planta de 

britagem para descarte das frações abaixo de 9,5mm, que foram geradas durante a 

estabilização, estando assim, pronto para aplicação como lastro ferroviário. 
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2.10 MATERIAIS REFRATÁRIOS. 

2.10.1 CERÂMICAS REFRATÁRIAS. 

As cerâmicas técnicas, policristalinas, normalmente inorgânicas e polifásicas 

constituem os materiais refratários. As principais propriedades desses materiais são 

estabilidade volumétrica e capacidade de manter funcionalidade em temperaturas 

elevadas e condições severas de utilização. Por apresentarem essas características, os 

refratários atuam como revestimentos, possibilitando assim a produção de certos 

materiais em altas temperaturas. Neste contexto, destacam-se as indústrias siderúrgicas, 

petroquímica, de cimento, de vidros e de não-ferrosos. Durante a aplicação, os 

refratários devem apresentar as seguintes funções: manter e armazenar o calor; resistir a 

solicitações mecânicas, térmicas e químicas; e suportar cargas sólidas e/ou líquidas, 

estáticas ou dinâmicas. 

Nas indústrias siderúrgicas, comumente, circunstâncias como essas são evidenciadas, 

onde os refratários se encontram presentes desde os fornos de coqueria até os momentos 

finais de solidificação, passando por todas as fases de preparo e tratamento do metal 

líquido. 

O mercado siderúrgico encontra-se altamente competitivo. Aliado a este fato, a 

demanda crescente por aço faz com que haja uma procura cada vez maior pela 

minimização de custos da cadeia produtiva. Dessa forma, as usinas começam a 

concentrar maior atenção e tempo para o desenvolvimento de tecnologias voltadas para 

os refratários de revestimento. O desempenho desses materiais também tem sido alvo de 

esforços constantes para uma melhora contínua, a fim de se assegurar o maior número 

de corridas em um parque siderúrgico sem a necessidade de parada para manutenção.  

A indústria de refratários se desenvolve tecnologicamente principalmente em face aos 

avanços das indústrias de produtos primários, sendo a siderurgia a principal 

consumidora, utilizando mais de 70% da produção mundial de refratários. Neste setor, o 

emprego de refratários está presente em todos os equipamentos do processo, a começar 
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pelos fornos de coqueria, passando pelo alto forno, carro torpedo, conversor LD, 

panelas de refino secundário, até o estágio final de lingotamento. 

Normalmente, tanto os refratários prensados (como os tijolos), quanto os monolíticos 

(como os concretos), são formados por agregados, partículas finas (matriz), agentes 

ligantes e outros aditivos químicos. Os agregados constituem partículas grosseiras da 

ordem de milímetros e compõem cerca de 60 a 80% de toda a formulação. São 

extremamente relevantes, pois atuam como mecanismo de aumento da resistência ao 

choque térmico e de corrosão, quando quimicamente adequados. 

Já a matriz é o conjunto das partículas finas, usualmente inferiores a 100 μm, que são 

acrescidas com o propósito de ocupar os espaços vazios deixados pelos agregados, 

aumentando assim a densidade de empacotamento do material. Os ligantes são 

matérias-primas empregadas para conceder resistência mecânica da composição 

refratária. Em concretos, os ligantes frequentemente usados são os cimentos de 

aluminato de cálcio, por conta da necessidade em desenvolver alta resistência mecânica 

em um curto período de tempo. Em tijolos queimados, ligantes orgânicos são os mais 

comuns, destacando-se o amido, o melaço e os lignosulfonatos. Já no caso dos materiais 

quimicamente ligados, é comum a utilização de resinas fenólicas, piche e alguns 

compostos fosfatados. 

Dessa forma, salienta-se a importância dos refratários empregados como materiais de 

revestimentos em praticamente todo equipamento do processo siderúrgico, desde o 

tratamento das matérias-primas (refratários de coqueria, um dos objetos de estudo nesta 

pesquisa) até os estágios finais de solidificação. Sua seleção é baseada na análise 

detalhada dos principais mecanismos de desgastes, nas interações refratário-metal, 

líquido/refratário-escória, e no custo econômico de produção. Os valores ambientais 

também estão contidos nesta avaliação, pois, estes materiais precisam ser reutilizados 

após o término de sua vida útil, não configurando passivo ambiental em pátios. 

2.10.2 FABRICAÇÃO DO COQUE. 

O carvão betuminoso, denominado comumente como carvão siderúrgico, possui 

propriedades particulares no processo transformação em coque, produto empregado 
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como combustível e redutor nos altos fornos. A sua fabricação ocorre segundo as 

seguintes etapas: na primeira etapa que transcorre durante os primeiros 150ºC, realiza-se 

a vaporização da umidade e o início das desvolatilização do carvão. Esta fase ocorre até 

cerca de 300ºC para o completo desprendimento da água de desidratação. Uma vez 

desidratado, o carvão começa a amolecer progressivamente, passando por uma fase de 

verdadeira fusão, nítida no intervalo de 350 a 550ºC, variando de um carvão para outro, 

caracterizando a segunda fase. Ademais, dá-se um acentuado desprendimento de 

matérias voláteis, o que promove um aumento significativo de volume da massa em 

fusão, não obstante, alguns carvões estabelecem uma contração seguida de expansão. 

Consequentemente, por conta desta simultaneidade da fusão e do desprendimento 

gasoso, a massa, ao solidificar-se, evidencia uma estrutura esponjosa, característica do 

coque. 

Após a fase de fusão pastosa, a massa esponjosa vai se endurecendo gradativamente, 

apesar de continuar o desprendimento de gases mais pesados. A partir daí, tem-se a fase 

de coqueificação efetivamente. Por volta de 800ºC o coque já está completamente 

solidificado, apresentando um aspecto muito escuro e sem brilho. O aspecto brilhante e 

a dureza elevada só ocorrem acima de determinada temperatura quando há uma 

verdadeira cristalização ou grafitização do carbono do coque conferindo-lhe a cor 

cinzenta, caracterizando a fase da hiper-coqueificação. 

Todo esse processo de coqueificação é formado em grandes câmaras que medem de 12 

a 13 metros de comprimento e 3,5 a 4,0 m de altura, com paredes refratárias, dispostas 

paralelamente, de tal modo que, entre duas sucessivas, seja estabelecido um sistema 

vertical de canais de chamas que as aquecem. Dezenas delas são organizadas em 

baterias e ao conjunto dessas células, denomina-se coqueria, unidade industrial para a 

fabricação de coque em larga escala como apresenta a Figura 2.14.  
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Figura 2.14  – Bateria de coque (RIZZO, 2005). 

O coque é despejado ainda incandescente, com a temperatura em torno de 1000°C a 

1100°C e, logo após o descarregamento, é apagado por uma descarga de água. Essa 

descarga é feita para evitar que o material se consuma por combustão com o ar. A 

Figura 2.15 mostra o processo ocorrendo em uma siderúrgica. 

 

Figura 2.15  – Coque incandescente pronto para ser descarregado (RIZZO, 2005). 
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Posto isto, ressalta-se que nos processos siderúrgicos, principalmente na etapa de 

coqueificação do carvão betuminoso, o emprego dos refratários é de extrema relevância. 

À vista disso, especificamente, os refratários de coqueria após a sua vida útil na 

transformação do carvão, são depositados em pátios sem a devida atenção com relação 

ao seu reaproveitamento configurando significativo passivo ambiental.  Nesse contexto, 

a presente pesquisa apresenta metodologia de estabilização da escória de aciaria LD na 

fase líquida com emprego de refratário de coqueria para fins de uso em lastro 

ferroviário em vias sinalizadas. 

 

 

2.11 MECÂNICA DOS PAVIMENTOS APLICADO A FERROVIAS. 

MEDINA (1988) propôs o termo “pavimento ferroviário” para nomear o sistema 

estrutural em camadas a ser analisado sob a visão da Mecânica dos Pavimentos, 

constituído pelo conjunto de trilhos, fixações, dormentes, lastro, sublastro e subleito. O 

pavimento ferroviário compara-se ao pavimento tradicional rodoviário porque ambos 

são estruturas em camadas que se apoiam no solo de fundação e se destinam a distribuir 

a carga dos veículos. Usualmente, é feita a divisão em duas partes: a infraestrutura e a 

superestrutura. A Figura 2.16 apresenta a seção da via permanente com os elementos de 

infra e superestrutura. 

 

Figura 2.16  – Seção da via permanente (FERNANDES, 2011). 

No Brasil, é comum a identificação da superestrutura por trilho, a fixação do trilho ao 

dormente, os retensores, as talas de junção, outros componentes metálicos, as palmilhas 
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ou outros dispositivos de apoio do trilho, dependendo do tipo de dormente ou fixação, o 

dormente, o lastro, e, em alguns casos, o sublastro. Já na infraestrutura ficam incluídos 

os componentes complementares: subleito, os elementos de drenagem superficial e 

profunda, os taludes de cortes e aterros, e as obras-de-arte correntes e especiais 

(MUNIZ DA SILVA, 2005).  

No entanto, em muitas outras partes do globo, a camada de lastro é incorporada à 

infraestrutura, alterando os integrantes da superestrutura para apenas os trilhos, os 

acessórios metálicos e de apoio, e os dormentes (MUNIZ DA SILVA, 2005). De certa 

forma, esta conformação fica mais compreensível, ao passo que são associados na 

infraestrutura todos os meios particulados (lastro, sublastro e subleito). 

A Figura 2.17 apresenta esta estrutura dos pavimentos formada em camadas. 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 2.17 – Sistema em camadas dos pavimentos (a) rodoviários e (b) ferroviários. 

Os elementos presentes no pavimento ferroviário englobam: trilhos, dormentes, 

acessórios de fixações, acessórios de apoio, lastro, sublastro e subleito. Os critérios de 

projeto para dimensionamento envolvem a determinação das tensões e deformações 

verificadas, conhecidas a geometria da via e os parâmetros de resistência e de 

deformabilidade dos materiais. 
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As deformações no pavimento ferroviário podem ser de duas espécies: as elásticas ou 

resilientes (deflexões) e as plásticas ou permanentes (recalques). Normalmente, são 

consideradas para a manutenção das ferrovias as deformações permanentes, visto que 

são as principais responsáveis pelo desnível da via. De acordo com HAY (1982), quanto 

maiores os recalques da via mais rapidamente a geometria se degrada. Assim sendo, 

baseado nos conceitos da Mecânica dos Pavimentos, é possível determinarem-se as 

deformações elásticas e julgá-las como fator da qualidade operacional, estabelecendo-a 

como elemento de medição da vida útil dos componentes da via. 

O pavimento ferroviário admite cargas quando solicitado em três direções: vertical, 

longitudinal e lateral. Todavia, os modelos geotécnicos existentes somente levam em 

conta a componente vertical e, dessa forma, os resultados da conjugação de cargas nas 

três direções não são representados.  

Em conformidade com SELIG e WATERS (1994), o princípio funcional dos modelos 

representativos da ferrovia é inter-relacionar os elementos do pavimento (trilhos, 

dormentes, fixações, lastro, sublastro e subleito) para retratar as interações que 

promovem o efeito do carregamento do tráfego sobre as tensões e deformações do 

conjunto.  

De acordo com STOPPATO (1987), não se deve separar a qualidade de uma ferrovia da 

qualidade do lastro, principalmente em relação a sua espessura e potencial de quebra 

das partículas. O recalque da via férrea é, em grande parte, causado pela deformação 

plástica na camada do lastro. Entre os principais motivos para isto estão as elevadas 

tensões impostas ao lastro e o afofamento decorrente da socaria na operação de 

manutenção da via (BROWN e SELIG 1991). 

SALIM (2004), relata que a camada de lastro apresenta uma elasticidade média, ainda 

que a deformação plástica acumulada sob o carregamento cíclico seja notória. Dessa 

forma, percebe-se que diversas pesquisas procuram determinar o módulo de resiliência 

do lastro sob efeito dinâmico enquanto poucas trabalham na modelagem da deformação 

plástica do lastro relacionada à carga cíclica. 
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Diversos trabalhos na literatura técnica expõem a experiência teórica mundial a respeito 

de modelos voltados para a representação da deformação do lastro sob cargas cíclicas. 

SHENTON (1975), abordou as deformações no lastro, relacionadas a qualquer número 

de cargas cíclicas, com as deformações correspondentes ao primeiro ciclo de 

carregamento e também com o número de cargas cíclicas. Esta função é expressa pela 

equação 2.6: 

 NLogN 101 2,01                                                                 (2.6) 

Sendo: 

N – deformação específica correspondente ao ciclo N de cargas;  

1 – deformação específica do ciclo de carga inicial (primeiro ciclo de carga);  

N – número de cargas cíclicas. 

  

INDRARATNA et al. (2001) apresentou uma função logarítmica similar de cargas 

cíclicas, ao simular as deformações plásticas do lastro, com e sem utilização de um 

geossintético como elemento de reforço. A função está mostrada pela equação 2.7: 

bLogNa                                                                              (2.7) 

Sendo:  

 - deformação específica do lastro; 

N - número de ciclos de cargas; 

a ; b - constantes empíricas. 

STEWART (1986), apresentou uma série de ensaios triaxiais de carregamento repetido 

sobre lastro para analisar a deformação permanente axial acumulada e deduziu a partir 

dos ensaios que, ao se modificar a magnitude das cargas, as correspondentes 

deformações no lastro apresentaram valores equivalentes às obtidas pela Equação 2.6. 
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Já SHENTON (1985), apresentou um modelo empírico para deformação no lastro 

baseado em uma extensa campanha de ensaios de campo, cuja expressão é dada por: 

NKNK 2

2,0

1                                                                         (2.8) 

Sendo:  

 – deformação específica do lastro; 

K1; K2 – constantes ciclos empíricas; 

N – número total de cargas. 

As considerações apontadas por SHENTON (1985), foram que as deformações no lastro 

eram compostas de duas partes: a primeira componente (K1N
0,2) predominava até 1 

milhão de ciclos de carregamento e a segunda parcela (K2N), uma componente de 

menor escala e que se torna relativamente insignificante acima de 1 milhão de ciclos de 

carga. 

Outros autores como CHRISMER e SELIG (1993) ensaiaram a deformação específica 

do lastro como uma função exponencial do número de ciclos de carga, apresentada na 

equação 2.9: 

b
N N1                                                                     (2.9) 

Sendo: 

εN – deformação específica após N ciclos de carga;  

ε1 – deformação específica correspondente ao primeiro ciclo de carga; 

N – número de ciclos de carga; 

b – constante empírica. 

Os autores concluíram que o modelo exponencial forneceu melhores resultados de 

deformações específicas do lastro do que o modelo logarítmico. 
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INDRARATNA et al. (2001), e IONESCU et al. (1998), relataram igualmente que a 

função exponencial representou melhor as deformações medidas do lastro, e retratadas 

por meio da equação 2.10: 

bN1                                                                              (2.10) 

Sendo: 

ε – deformação específica após N ciclos de carga;  

ε1 – deformação específica correspondente ao primeiro ciclo de carga;  

b – constante empírica. 

Outros modelos alternativos são abordados na literatura técnica envolvendo outros 

materiais (areia, argila, cascalho) que podem ser também relevantes para o estudo das 

deformações plásticas do lastro. 

A partir do exposto, serão apresentados inicialmente o modelo clássico baseado na 

hipótese de apoios contínuos e elásticos sob o trilho e, na sequência, o modelo de 

sistema em camadas que discretiza a grade formada pelos trilhos, dormentes e 

acessórios de fixação, o lastro, sublastro e subleito. 

2.11.1 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO. 

A mecânica dos pavimentos compõe uma das disciplinas da engenharia civil voltada 

para o estudo dos pavimentos como sistemas em camadas, que estão sujeitos às cargas 

dos veículos. São realizados cálculos para determinação de tensões, deformações e 

deslocamentos e com o auxílio dos programas computacionais são analisados os 

parâmetros de deformabilidade. São apurados o número de solicitações de carga 

necessários para provocar deformações no pavimento. Faz-se uso de ensaios dinâmicos 

ou de cargas repetidas do solo que compõe o subleito e das demais camadas que 

viabilizam o conhecimento dos parâmetros de deformabilidade fundamentais ao 

dimensionamento. Os modelos de desempenho estrutural são calibrados a partir de um 

quadro de dados experimentais obtidos por meio de ensaios de campo, deflectometria, 

medições com sensores de força, deslocamento e temperatura, pesagens de veículos e 



59 

 

avaliação de defeitos em pavimento. A introdução de novos materiais podem ser 

analisados no comportamento estrutural do pavimento. Dessa forma, são feitas 

previsões que minimizam certa predominância do empirismo, mantendo-o na dose 

adequada (MEDINA, 2005). 

Neste contexto da Mecânica dos Pavimentos, têm-se alguns particularidades a serem 

consideradas: 

 Sistema de camadas (multi-layered system); 

 Carregamento repetido de curta duração; 

 Cálculo de tensões e deformações (tráfego e clima); 

 Utilização de modelos numéricos; 

 Utilização de parâmetros obtidos em ensaios dinâmicos; 

 Parâmetros de natureza probabilística; 

 Modelos de previsão de desempenho. 

A Figura 2.18, apresentada a seguir, ilustra o sistema em camadas, o carregamento 

repetido e as tensões resultante nas camadas. 

 

Figura 2.18– Sistema em camadas com carregamento repetido e as tensões geradas. 

 

De acordo com SPADA(2003), as diferenças fundamentais entre o pavimento 

rodoviário e o ferroviário estão apresentadas na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 – Diferenças entre pavimentos rodoviários e ferroviários. 

Rodovias Ferrovias 

Adesão entre as camadas 

Revestimento asfáltico – Base - Sub.base 

Eventuais espaços vazios no sistema 

Trilho / dormente / lastro 

Tráfego distribuído transversalmente à pista Tráfego em uma única trilha 

Grande variação na magnitude e frequência das 

cargas 
Menor incerteza com relação ao carregamento 

Mecanismos de deformações: 

Trincamento por fadiga do revestimento e 

deformação plástico 

Mecanismos de deformações: 

Desgaste dos trilhos, deformação plástica 

(desnivelamento) 

Mecanismo de transmissão de carga: 

Interação pneu - revestimento 

Mecanismo de transmissão de carga 

roda – trilho – dormente 

 

Todas as tensões evidenciadas em um pavimento ferroviário estão exemplificadas, 

camada por camada, na Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 – Tensões geradas em um pavimento ferroviário. 

No momento em que as tensões derivadas da passagem da composição alcançam a 

camada de subleito, podem ocorrer dois tipos de comportamento, de acordo com a 

estrutura de rigidez do subleito apresentadas conforme a Figura 2.20 a seguir. 
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Figura 2.20 – Distribuição das tensões em função da rigidez do pavimento ferroviário. 

Dessa maneira, percebe-se que a rigidez da camada superior irá influenciar em um 

maior ou menor espraiamento das tensões sobre o subleito. A partir do exposto, é 

preciso uma combinação adequada da rigidez da camada, da espessura e da sua 

resistência às deformações plásticas. 

Segundo MEDINA (2005), o processo para dimensionamento convencional (empírico) 

do pavimento ferroviário é feito a partir do conhecimento das tensões de contato do 

dormente-lastro, com base no qual se estima a dissipação da tensão no lastro, sublastro e 

subleito. Em um momento posterior, realiza-se a avaliação desses dados com os valores 

admissíveis com o intuito de não haver deformações permanentes nem rupturas 

plásticas em virtude do carregamento sob a qual a via é submetida. 

De acordo com SPADA (2003), foram desenvolvidos, ao longo dos anos, alguns 

métodos de análise da via férrea com soluções analíticas e exatas em que a resposta da 

via é determinada por um único parâmetro. Logo a seguir, serão descritos o Método de 

Talbot e o Método de Zimmermann para análise da via férrea. 

Ainda segundo MEDINA (2005), o pavimento ferroviário também pode ser 

dimensionado por meio de modelos estruturais que se utilizam de métodos numéricos 

para a estimativa de tensões e deformações. Os referidos modelos estruturais da via 

evidenciam algumas dificuldades como, por exemplo, a determinação das cargas e sua 

distribuição de probabilidades, a simplificação dos modelos de distribuições de tensões 

e a obtenção dos parâmetros de resistência dos materiais. Os modelos comumente 

empregados são a associação de molas, vigas sobre apoios elásticos e o método dos 

elementos finitos. 
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A associação de molas utilizada nos modelos estruturais da via pode ser melhor 

visualizada por meio da Figura 2.21, apresentada a seguir, que compara o padrão físico 

e o padrão analítico. A dificuldade encontrada nessa associação de molas é relacionar os 

coeficientes de mola com os elementos. 

 

Figura 2.21 – Modelo estrutural da via com a associação de molas. 

O método dos elementos finitos aplicado aos modelos estruturais da via também pode 

ser evidenciado com a Figura 2.22 que expõe a via férrea analisada numa malha de 

elementos finitos. As dificuldades enfrentadas com essa aplicação são a obtenção dos 

parâmetros dos materiais e a simulação do contato dormente-lastro. 

 

Figura 2.22 – Modelo estrutural da via com a malha de elementos finitos. 

Já o modelo estrutural de via permanente com a aplicação de viga sobre apoios elásticos 

está ilustrada na Figura 2.23, com a ação da força P referente à passagem da 

composição ferroviária. 
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Figura 2.23 – Modelo estrutural da via com a aplicação de viga sobre apoios elásticos. 

A Figura 2.24 ilustra, de maneira mais detalhada, os modelos tradicionais preconizados 

por diversos autores como, por exemplo, Timoshenko, Talbot e Hutter, utilizando, 

respectivamente, viga sobre apoios discretos elásticos, viga sobre apoios elásticos 

contínuos. 

 

Figura 2.24 – Modelos estruturais simplificados da via. 

(SPADA, 2003) relata que alguns programas computacionais possibilitam o 

dimensionamento da via considerando seus respectivos componentes de forma 

independente. Ou seja, trilhos, fixações, dormentes e as camadas de fundação (lastro, 
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sublastro e subleito) são abordados de forma separada. Nesta trabalho de pesquisa será 

empregado o programa FERROVIA como método computacional de dimensionamento. 

2.11.2 MÉTODOS EMPÍRICOS DE DIMENSIONAMENTO – MÉTODO 

DE TALBOT. 

De acordo com SPADA (2003), é extremamente relevante, antes de descrever o Método 

de Talbot, expor o conceito de Módulo de Via (ou módulo de elasticidade do apoio do 

trilho). O Módulo de Via representa “a força por unidade de comprimento que cada 

trilho requer para provocar uma deflexão unitária na via”. 

Ainda segundo a American Railway Engineering Association, AREA (Associação 

Americana de Engenharia Ferroviária), a equação 2.11 apresenta o comportamento da 

via frente a uma solicitação por carregamento: 

𝑝 = −𝑢 × 𝑦          (2.11) 

Onde: 

p - é a força por unidade de comprimento; 

y - deflexão proporcional por unidade de comprimento; 

u - módulo de via. 

SPADA (2003) aponta que, no Método de Talbot, o Módulo de Via constitui o único 

parâmetro que corresponde à função das características dos elementos da via férrea, 

como o espaçamento entre dormentes, dimensionamento de dormentes, espessura de 

lastro, sublastro e subleito, e propriedades dos materiais constitutivos dessas camadas. E 

como relatado anteriormente, a identificação isolada da contribuição de cada elemento 

do pavimento ferroviário para o valor do Módulo de Via é impossível. 

Segundo MEDINA (2005), o modelo de Talbot apresenta a equação diferencial (2.12), 

em que são consideradas as expressões matemáticas do momento fletor e da força 

cortante, ambas oriundas da Resistência dos Materiais: 

𝐸𝐼 (
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4) + 𝑢. 𝑦 = 0         (2.12) 



65 

 

Onde: 

E = Módulo de elasticidade do aço do trilho; 

I = Módulo de inércia da seção do trilho; 

y = Deslocamento vertical ou deflexão do trilho; 

u = Módulo de via. 

De acordo com SPADA (2003), a solução da equação 2.12 coloca y em função de x, tal 

como está apresentado na equação 2.13. 

𝑦 =  
𝑃

(64 𝐸 𝐼 𝑢3)
1
4

 ℯ−𝜆𝑥[𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑥) + 𝑠𝑒𝑛(𝜆𝑥)]      (2.13) 

Onde: 

P = Carga de uma roda; 

e = 2,7183 (Neperiano); 

λ = (u/4 E I )1/4 = Fator de amortecimento; 

x = Distância para qualquer ponto a partir do carregamento ao longo do trilho. 

Segundo SPADA (2003), por derivações sucessivas da equação 2.14, são fornecidos a 

deflexão Yo, o momento fletor Mo, a força cisalhante τo e a intensidade do carregamento 

Po.  

𝑌𝑜 =  − 
𝑃

(64 𝐸 𝐼 𝑢3)
1
4

 =  Deflexão máxima                                                                    (2.15) 

𝑀𝑜 = 𝑃 (
𝐸 𝐼

64 𝑢
)

1

4
 =  Momento fletor máximo                                                              (2.16) 

𝜏𝑜 =  −𝑃/2 =  Força cisalhante máxima                                 (2.17) 

𝑃𝑜 = 𝑃 (
𝑢

64 𝐸 𝐼 
)

1

4
 =  Força máxima por metro contra o trilho = -uYo   (2.18) 
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Ainda segundo SPADA (2003), não há uma medida direta que forneça o módulo de via 

diretamente. Contudo, é possível calcular-se o valor da deflexão e substituí-lo na 

equação (2.15) para, desse modo, obter-se o módulo de via. 

𝑢 =  [(
𝑃

𝑌𝑜
)

4 1

64 𝐸 𝐼
]

1

3

                                                                                                                 

(2.19) 

A fração elevada à quarta na equação 2.19 é, por definição, a rigidez da via, onde: 

𝐾 =  
𝑃

𝑌𝑜
            (2.20) 

SPADA (2003) relata que a equação apresentada a seguir foi demonstrada pela AREA 

como sendo o meio de calcular a tensão no subleito em pontos pertencentes à linha 

vertical que passa pelo centro do dormente. A expressão pode ser utilizada em 

profundidades de lastro de 10 a 70 cm com dormentes de 20 cm. 

𝜎𝑐 =  
16,8 𝜎𝑚

ℎ1,25  (lb/pol²)          (2.21) 

Onde: 

σc = Tensão sob o centro do dormente; 

σm = Tensão média uniforme na base do dormente; 

h = Profundidade sob a base do dormente. 

A equação 2.21 é conhecida como a Fórmula de Talbot e é baseada em dados 

experimentais obtidos a partir de modelos físicos instrumentados com células de carga, 

feitos em laboratório. Observa-se que a unidade de medida das tensões apresentadas 

pela Fórmula de Talbot acima é libra por polegadas quadradas, entretanto, a expressão 

2.22 apresenta a conversão para quilograma-força por centímetros quadrados. 

𝜎𝑐 =  
53,87 𝜎𝑚

ℎ1,25    (kgf/cm²)        (2.22) 

A tensão média sob a base do dormente σm, é, de maneira inicial, função de três 

grandezas. Sejam elas: a carga “P” no dormente, espessura “b” do dormente e a 
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dimensão horizontal da faixa de socaria “c”. A equação 2.23 mostra como essas 

grandezas estão relacionadas a fim de determinar a tensão σm sob a base do dormente. 

𝜎𝑚 =  
𝑃

𝑏 𝑐
                         (2.23) 

A carga “P” no dormente pode ser calculada pela equação 2.24, em que a velocidade 

dos vagões é levada em conta, uma vez que uma das variáveis é o coeficiente de 

impacto Cd. Além disso, é imprescindível conhecer-se a distância entre os eixos dos 

vagões, como também a distância entre os centros dos dormentes. 

𝑃 =  
𝑃𝑟𝐶𝑑

𝑛
                     (2.24) 

Onde: 

Pr = Peso da roda mais pesada; 

Cd = Coeficiente de impacto; 

n = Coeficiente redutor ; representa a razão entre a distância entre eixos e a distância 

entre o centro dos dormentes. 

As equações 2.25 e 2.26 ilustram a maneira pela qual é feita o cálculo dos valores de 

“Cd” e “n”, respectivamente: 

𝐶𝑑 = 1 +  
𝑣2

30.000
 ≥ 1,4              (2.25) 

Sendo “v” é a velocidade do vagão em quilômetros por hora (km/h). Nota-se que o 

coeficiente de impacto Cd tem um valor mínimo de 1,4. É importante ressaltar que, o 

valor mínimo do Coeficiente de Impacto provêm da AREMA (American Railway 

Engineering and Maintenance-of-Way Association), e vêm sendo amplamente discutido 

atualmente no meio técnico-acadêmico. De acordo com BRINA (1988), valores 

menores para Cd são alcançados em vias com alto padrão técnico, fixações elásticas, 

lastro de boa qualidade e boa plataforma. Para vias de padrão médio ou inferior, BRINA 

(1988), relata ser mais prudente a aplicação de um coeficiente de impacto entre 1,3 e 

1,4, conforme a velocidade.  
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𝑛 =  
𝑑

𝑎
                      (2.26) 

A Fórmula de Talbot pode ser utilizada para estimar a espessura mínima necessária do 

lastro, uma vez que seja conhecida a tensão admissível σadm (tensão máxima admissível) 

do sublastro. Para tanto, é preciso calcular-se a tensão média sob a base do dormente 

σm, utilizar a tensão de ruptura σadm como a tensão sob o centro do dormente e, isolando 

a profundidade h, determina-se a espessura mínima admissível hmín do lastro. Como 

apresentado na equação 2.27. 

ℎ𝑚í𝑛 =  √
53,87 𝜎𝑚

𝜎𝑎𝑑𝑚

1,25
                       (2.27) 

Quando se analisa as expressões 2.21 e 2.22, percebe-se que a unidade de medida de σm 

e de σadm na equação 2.27 deve ser o quilograma-força por centímetro quadrado 

(kgf/cm²). 

Com o propósito de dimensionar-se a espessura do lastro adequadamente é preciso 

determinar-se qual o valor da tensão admissível σadm no sublastro. Para tanto, BRINA 

(1988), observa que Ph, pressão à profundidade “h” precisa ser menor σadm, e que este 

valor de σadm pode ser alcançado diretamente por prova de carga ou por meio de 

formulações que empregam o CBR da amostra de sublastro ou ainda através do módulo 

de resiliência (MR) do solo do sublastro. 

O CBR constitui-se, por conceito, a relação entre a resistência à penetração de uma 

amostra de solo em uma determinada energia de compactação em um cilindro 

padronizado e a resistência de uma pedra britada padrão em um mesmo cilindro. 

Determinado o valor do CBR da amostra de solo referente ao sublastro, determina-se a 

tensão admissível σadm por meio da equação 2.28, apresentada a seguir. 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =  
70 𝐶𝐵𝑅

100 𝐹𝑠
                                 (2.28) 

Onde: 

Fs é o fator de segurança que varia entre 5 e 6. 
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Por sua vez, o conceito de Módulo de Resiliência foi introduzido em 1955 por Haveem 

que concluiu que o trincamento de revestimentos betuminosos origina-se da deformação 

elástica às quais as camadas subjacentes do pavimento estavam expostas, gerando 

esforços excessivos de tração aos revestimentos. Por definição, o termo Módulo de 

Resiliência é a razão entre a tensão desvio σd aplicada de maneira repetida e a 

deformação específica resiliente εr que corresponde à essa tensão (BRITO, 2006). É 

importante salientar que no lastro não ocorrem tensões de tração como nos 

revestimentos asfálticos. 

Como forma para determinar a tensão admissível σadm por meio do módulo de 

resiliência, pode ser aplicada a equação 2.29, que correlaciona o Módulo de Resiliência 

e o CBR, podendo-se, assim, estimar σadm empregando a equação 2.28. A referida 

equação se encontra apresentada abaixo, com o MR, em quilograma-força (kgf), e o 

CBR em porcentagem (%) (PINTO e PREUSSLER, 2002; MEDINA, 1997). 

𝐶𝐵𝑅 =
𝑀𝑅−326

67
                          (2.29) 

2.11.3 MÉTODOS EMPÍRICOS DE DIMENSIONAMENTO – MÉTODO 

DE ZIMMERMANN. 

O Método de Zimmermann é apresentado com base no modelo de Winkler, cujos trilhos 

possuem comprimento infinito e estão apoiados de maneira continua sobre molas que 

possuem módulos de rigidez constantes, de modo que as reações dos apoios são 

proporcionais às deflexões (SPADA, 2003).  A Figura 2.25 ilustra o método de 

Zimmermann e a equação 2.30 expressa o referido método: 
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Figura 2.25 – Modelo de Zimmermann para dimensionamento de via permanente. 

 

𝑃 = 𝐶 𝑦                  (2.30) 

Onde: 

P = Força por unidade de área; 

y = Deflexão; 

C = Coeficiente de lastro. 

O coeficiente de lastro “C” é, por conceito, uma tensão por unidade de comprimento 

que reflete uma deflexão unitária no lastro. (PAIVA e GUIMARÃES, 1994), tendo 

como referência valores médios para C, iguais a 2 kgf/cm3, para vias permanentes em 

mau estado, 5 kgf/cm3, para vias médias e 10 kgf/cm3, para vias em bom estado. 

Avalia-se, para o desenvolvimento desse método, que o trilho está apoiado sobre uma 

viga de largura fixa “b” que, por sua vez, se mantém apoiada sobre molas. Ademais, a 

recebe uma carga pontual isolada “Q”, que representa as ações do tráfego. O Método de 

Zimmermann pode ser representado por meio de uma equação diferencial oriunda da 

Resistência dos Materiais e dos esforços em um elemento infinitesimal “dx” de viga. A 

expressão 2.31 representa o método acima referido (SPADA, 2003). 

𝐸𝐼 
𝑑4𝑦

𝑑𝑥4 + 𝑏𝐶𝑦 = 0                               (2.31) 

Onde: 
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E = Módulo de elasticidade do trilho; 

I = Momento de inércia do trilho; 

b = Largura da viga;  

C = Coeficiente de lastro; 

y = Deflexão da via; 

De acordo com SPADA (2003), existem, ainda, três equações diferenciais (2.32), (2.33) 

e (2.34) que fornecem os valores de deflexão “y” e do momento fletor “M”, 

respectivamente, associada ao caso da carga pontual isolada “Q” em qualquer ponto do 

trilho, além do comprimento elástico. 

𝑦 =  
𝑄

2𝑏𝐶𝐿
𝑒

−𝑥

𝐿 [cos (
𝑥

𝐿
) + 𝑠𝑒𝑛 (

𝑥

𝐿
)]               (2.32) 

𝑀 =  
𝑄𝐿

4
𝑒

−𝑥

𝐿 [cos (
𝑥

𝐿
) − 𝑠𝑒𝑛 (

𝑥

𝐿
)]                                   (2.33) 

𝐿 = √
4EI

bC

4
           (2.34) 

Onde: 

L = Comprimento elástico; 

X = Distância do ponto de aplicação da carga a um ponto qualquer no trilho; 

e = Neperiano, que é igual a 2,7183. 

Segundo SPADA (2003), o cálculo da tensão P1 atuante nos pontos de apoio é feito pela 

hipótese de Winkler, ilustrada pela equação 2.35: 

𝑃1 = 𝐶𝑦 =  
𝑄

2𝑏
√

𝑏𝐶

4 𝐸𝐼

4
𝑒

−𝑥

𝐿 [cos (
𝑥

𝐿
) + 𝑠𝑒𝑛 (

𝑥

𝐿
)]                                                              

(2.35) 

Os valores propostos por EISENMANN (1993), para o coeficiente de lastro estão 

expostos na Tabela 2.6: 
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Tabela 2.6 – Valores do coeficiente de lastro. 

Infraestrutura Coeficiente de Lastro (kgf/cm³) 

Ruim 2 

Média 5 

Muito Boa 10 

 

De acordo com RIVES, PITA e PUENTES (1977), a espessura do lastro pode ser 

estimada em função da qualidade da infraestrutura, como apresentado na Tabela 2.7: 

Tabela 2.7 – Formas de dimensionar o lastro em função da qualidade da infraestrutura. 

Infraestrutura Equação de dimensionamento do lastro (h) 

Ruim 0,275h + 0,972 

Média 0,194h + 0,101 

Muito Boa 0,106h + 0,212 

 

São relatadas diversas críticas em relação à aplicação do modelo de Winkler em muitas 

obras geotécnicas, em especial, no caso de ferrovias, as principais são citadas por 

MUNIZ DA SILVA et al (2005): (i) a questão das pressões em cada ponto estarem 

sujeitas a deformação apenas naquele ponto, o que a prática demonstra não ser real; (ii) 

a proporcionalidade entre tensões e deformações só é válida para tensões muito baixas; 

e (iii) o coeficiente de lastro C não constitui uma característica intrínseca do meio, 

sendo variável a partir das condições geométricas da viga considerada. KERR (1977) 

ressalta, ainda, duas outras deficiências; primeiro mostrando que, a uma certa distância 

à frente do trem, o trilho muitas vezes levanta e este é um fenômeno bem conhecido e 

para o qual o modelo de Winkler não é válido e, segundo, chamando a atenção que, na 

flexão do trilho, os dormentes a ele fixados tendem a girar em torno do próprio eixo, 

sendo contidos pelo lastro no qual estão embutidos/imersos, constituindo como que 

alguma forma de engastamento elástico, restringindo a liberdade de rotação suposta por 

Winkler na sua formulação do problema.  
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2.11.4 ANÁLISE CRÍTICA DOS MÉTODOS EMPÍRICOS DE 

DIMENSIONAMENTO. 

A prognose de crescimento na malha ferroviária brasileira, representa vultoso 

investimento para os próximos anos com o propósito de alavancar o desenvolvimento 

econômico do país. Todavia, há um grande déficit no que diz respeito à concepção e 

emprego de tecnologias voltadas para o dimensionamento de projetos ferroviários, 

carecendo assim, de maiores investimentos neste segmento, principalmente em 

pesquisas direcionadas para o aperfeiçoamento e/ou alteração dos critérios atualmente 

utilizados para dimensionamento de ferrovias.  

Usualmente, os projetos de pavimentos ferroviários são executados a partir de 

metodologia empírica, que se apoia num processo de correlações de variáveis 

geotécnicas empregadas há anos, estabelecendo uma espécie de paradigma em projetos 

de via férrea. Os critérios empregados para dimensionamento de pavimento ferroviário 

são fundamentados em metodologias que utilizam o CBR para cálculos de tensões 

admissíveis e de espessuras de camadas, entretanto, este parâmetro não fornece dados 

de deformação, apenas capacidade de suporte do solo. Dessa maneira, é consenso que, o 

método mecanístico não prevalece entre os projetistas para condução dos cálculos de 

tensão admissível do solo, o que representa perda de qualidade nos trabalhos, pois, o 

referido método mecanicista permite a avaliação da resistência das camadas do 

pavimento levando em consideração a transferência de tensões até a fundação da via, 

analisando a heterogeneidade de cada camada e sua específica capacidade geomecânica 

para deformações.  

Nesse sentido, o conhecimento do módulo de resiliência do solo vem a ser de essencial 

relevância, visto que a compreensão da característica de deformabilidade do pavimento é 

imprescindível para orientar as decisões em relação ao seu dimensionamento.   

Posto isso, é pertinente afirmar que o método empírico baseado nos valores de CBR se 

encontra defasado, apresentando resultados que variam muito em função dos dados 

analisados em relação àqueles determinados pela metodologia mecanicista que emprega o 

módulo de resiliência.  
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Sendo assim, deve-se buscar uma ruptura de conceitos “tradicionais” no setor ferroviário 

nacional a fim de se obter métodos mais eficazes para representar o real comportamento do 

pavimento ferroviário brasileiro, incluindo sobretudo a execução de ensaios triaxiais para 

obtenção do módulo de resiliência do solo.  

2.11.5 MÉTODOS MECANÍSTICOS DE DIMENSIONAMENTO – 

CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO. 

 

A partir deste tópico serão introduzidos critérios e limites estabelecidos na literatura 

técnica comumente empregados para dimensionar ou qualificar a estrutura de um 

pavimento ferroviário em função da deflexão, do módulo de via e das tensões 

admissíveis. 

De acordo com HAY (1982), em termos de deflexões, as características de suporte da 

via variam significativamente mesmo para vias com um bom padrão de manutenção. 

Isto se verifica devido à não uniformidade dos grãos de lastro, que em função dos 

diferentes graus de compactação, quantidade de finos, cimentação e eventuais 

ocorrências de bombeamento do lastro, podem se encontrar em granulometrias bastante 

distintas. Acrescenta-se a estes fatores: as características do dormente como material, 

tamanho e idade; características do subleito; grau de nivelamento da linha. 

HAY (1982) relata que em função dos aspectos expostos anteriormente, é difícil 

estimar-se qual o valor de deflexão aceitável do trilho e qual o efeito de um número de 

deflexões sobre a estabilidade e a vida da via. A AREA (American Railway 

Engineering Association) sugere que 6,35mm é o limite desejável. A Tabela 2.8 

apresenta valores limites para a deflexão da via baseado nos estudos de Talbot. Por 

meio desses estudos, pode-se concluir que não há um consenso em relação a deflexão 

do trilho, por outro lado, sabe-se que a deflexão depende da carga aplicada. 

Tabela 2.8 – Critério de deflexão da via em termos de durabilidade (HAY,1982). 

Deflexão (mm) Comportamento da Via 

0 – 5,1 
Intervalo de deflexão para via que irá durar 

indefinidamente 
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3,3 – 5,1 

Deflexão desejável máxima normal, para uma via de 

carga pesada, capaz de oferecer uma combinação de 

flexibilidade e rigidez 

9 
Deflexão desejável limite  para uma via de 

construção leve 

>10 
Via mantida pobremente ou fraca que irá deteriorar-

se rapidamente. 

 

As deflexões medidas na via são causadas devido a compressão do lastro ou ao 

fechamento de algum espaço entre trilho e placa de apoio, ou ainda entre a placa de 

apoio e o dormente, todas essas deflexões são mensuradas entre o fundo do dormente e 

o topo do lastro, e ainda, sob carregamento da via. 

2.11.6 MÉTODOS COMPUTACIONAIS DE DIMENSIONAMENTO – 

PROGRAMA GEOTRACK. 

Segundo CHANG, ADEGOKE E SELIG (1980), o programa GEOTRACK constitui 

um modelo computacional tridimensional com base em um modelo elástico e numa 

aproximação multicamadas, pela qual estima-se os cálculos necessários ao 

dimensionamento. O referido modelo foi validado por meio de comparação entre as 

medidas de ensaios de campo e diversos testes com vagões. Todas as propriedades 

dependentes da tensão dos materiais são consideradas pelo modelo. Contudo, o 

GEOTRACK destaca os aspectos geotécnicos do comportamento da ferrovia e dessa 

forma, produz também dados de saída das deflexões e do estado de tensão 

tridimensional em locais específicos dentro das camadas da via.  

A representação do modelo GEOTRACK é dada como uma viga linear elástica 

suportada por um número de reações concentradas, uma em cada ponto de contato entre 

dormente e trilho. Os trilhos rotacionam em 11 dormentes e são livres para uma rotação 

total em torno de si e em cada dormente. Os dados de entrada das propriedades dos 

trilhos são: a área da seção transversal, momento de inércia e módulo de elasticidade do 

material. Já as conexões entre os trilhos e os dormentes são reproduzidas por uma mola 

linear, a qual podem ser tensionadas tanto quanto comprimidas. Os dormentes também 

são retratados por um modelo de viga elástico, sendo ponderados o seu módulo de 
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elasticidade, a área da secção transversal e o momento de inércia. Ainda nessa 

representação, os dormentes são divididos em dez segmentos iguais com a reação 

subjacente do lastro simbolizado como uma força concentrada no centro de cada 

segmento. A aplicação dessas forças se processam na superfície do lastro como uma 

pressão uniforme sobre uma área circular de tamanho especificado pelas dimensões do 

segmento do dormente (CHANG, ADEGOKE E SELIG, 1980). 

Em relação às camadas subjacentes, o lastro, o sublastro e as camadas de solo inferiores 

são modeladas como camadas elásticas lineares, nas quais são considerados o módulo 

de elasticidade e o coeficiente de Poisson. O GEOTRACK possibilita a divisão da via 

em tantas camadas quanto o usuário desejar, para que seja possível estimar-se a 

variação das propriedades, bem como a variação da tensão com a profundidade 

(CHANG, ADEGOKE E SELIG, 1980). 

Ainda de acordo com CHANG, ADEGOKE E SELIG (1980), a matriz de flexibilidade 

do sistema multicamadas retratando o lastro, sublastro e o solo do subleito, é alcançado 

por meio do uso da solução analítica de Burmister. As matrizes de flexibilidade da 

fundação e da estrutura trilho-dormente são estabelecidas avaliando-se a 

compatibilidade e as condições de equilíbrio, para formar um conjunto de equações 

simultâneas. Este conjunto de equações é resolvido para obter-se o deslocamento e a 

pressão de contato dos segmentos e, consequentemente, a tensão e os deslocamentos 

nos pontos desejados da estrutura trilho-dormente ou dentro das camadas de fundação. 

O procedimento de cálculo no GEOTRACK consiste na atribuição de módulos de 

resiliência para as camadas e, no final de cada interação, obtém-se um novo módulo de 

resiliência calculado para as camadas, em conformidade com o estado de tensão 

estabelecido na interação, que será empregado na próxima interação, até que se convirja 

para o valor calculado no resultado de estado da tensão dentro da tolerância desejada 

(CHANG, ADEGOKE E SELIG, 1980). 
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2.11.7 MÉTODOS COMPUTACIONAIS DE DIMENSIONAMENTO – 

PROGRAMA FERROVIA. 

A criação do programa Ferrovia foi idealizada por RODRIGUES (1994) e atualizado 

posteriormente, em 2002. O modelo elaborado possui suas características específicas 

com base nos seguintes conceitos: 

 Estimar as respostas da via ao carregamento aplicado pelos trens, incluindo-se 

as tensões e deformações atuantes nas camadas de lastro, sublastro e subleito;  

 Considerar a natureza tridimensional do pavimento ferroviário e, ainda assim, 

tornar o esforço computacional em nível adequado para utilização rotineira; 

 Integrar todas as vantagens dos principais modelos já disponíveis. 

Ainda segundo RODRIGUES (1994), a estrutura do programa FERROVIA é norteada 

pela superposição de programas, viabilizando os cálculos para solos, cujo 

comportamento é não linear e também dos materiais granulares. O programa também 

propicia a compatibilização dos módulos resilientes das camadas com o carregamento 

por meio de uma série de interações. Este procedimento é bastante relevante, pois, 

possibilita a identificação de anomalias localizadas nessas camadas. O mecanismo 

empregado para resolução do sistema trilho-dormente foi o método dos elementos 

finitos. Para este sistema, a representação é feita com elementos de viga interconectados 

por meio de molas, correspondendo ao sistema de fixação, que é expresso por um valor 

K que varia de zero à uma ligação perfeita rígida. 

De acordo com RODRIGUES (1994), a simulação do lastro, sublastro e subleito são 

conduzidas por meio do método das camadas finitas, aplicando-se o programa 

ELASTMCF. O referido programa indica a matriz de flexibilidade, [F], do conjunto de 

camadas e, executando a inversão desta matriz, encontra-se a matriz de rigidez, [KF] da 

estrutura em camadas. Para estimar os deslocamentos verticais e as rotações dos pontos 

nodais, δ, resolve-se o sistema: 

([KS] + [KF]) * δ = P          (2.36) 

Onde, 
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P = vetor de cargas verticais e torques externos aplicados ao sistema; 

δ = deslocamentos. 

A estrutura do programa FERROVIA promove o descarte das tensões de contato 

negativas. Tais tensões de tração não são admitidas, inclusive no cálculo dos módulos 

resilientes dos materiais granulares. Para a discretização dos elementos da grade, foi 

estruturada uma malha de pontos nodais apoiado em onze dormentes, cada um dividido 

em dez elementos de viga [KS], apresentados na Figura 2.26 (RODRIGUES, 1994). 

Para se entrar com elementos no programa FERROVIA são necessários preencher três 

conjuntos, que são: dados da grade, informações da fundação e cargas aplicadas. Os 

dados do primeiro conjunto de entrada estão descritos na Tabela 2.9. 

Tabela 2.9 – Elementos de entrada no primeiro conjunto do programa Ferrovia (SPADA, 2003). 

Elementos de entrada no programa Ferrovia 

Dados de grade Unidade 

Bitola cm 

Espaçamento entre dormentes cm 

Rigidez da fixação kgf/cm 

Dados do Trilho Unidade 

Módulo de elasticidade – E kgf/cm2 

Momento de inércia cm4 

Largura da base do trilho cm 

Área da seção do trilho cm2 

Dados dos Dormentes Unidade 

Módulo de elasticidade – E kgf/cm2 

Momento de inércia cm4 

Largura da base do dormente cm 

Área da seção do dormente cm2 

Comprimento do dormente cm 

Tipo de dormente Bi-bloco/ Monobloco 
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Figura 2.26 – Grade de onze dormentes com os pontos nodais usado no programa Ferrovia. 

A segunda série de dados no programa é formada por informações da fundação da 

plataforma ferroviária começando pelo número de camadas do trecho em estudo e da 

quantidade de incrementos de carga. Com relação às propriedades dos materiais 
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constitutivos das camadas, o programa oferece três alternativas quanto ao tipo, sendo 

eles: granular, coesivo e linear. Podem ser citados como materiais granulares os de 

origem arenosa e os coesivos, usualmente, representados pelas argilas. Para o lastro e o 

sublastro, o número de subcamadas pode ser escolha do usuário para a execução dos 

cálculos, compreendendo um máximo de 5 subcamadas para os dois, respectivamente; 

no entanto, para a camada de subleito, este número de subcamadas é fixo em 7. 

Os dados de entrada do segundo conjunto estão apresentados na Tabela 2.10 abaixo, 

junto com as respectivas unidades. 

Tabela 2.10 – Elementos de entrada no segundo conjunto do programa Ferrovia (SPADA,2003). 

Elementos de entrada no segundo conjunto do programa Ferrovia 

Dados Gerais Unidade 

Número de camadas - 

Quantidade de incremento de carga  - 

Propriedades das Camadas 

Número da camada - 

Espessura cm 

Coeficiente de Poisson - 

Coesão kgf/cm2 

Ângulo de atrito graus 

Código da Camada – Opção Granular 

Parâmentro de resiliência – K1 kgf/cm2 

Parâmentro de resiliência – K2 - 

Subcamadas - 

Código da Camada – Opção Coesivo 

Parâmentro de resiliência – K kgf/cm2 

N - 

Tensão de desvio - σdc kgf/cm2 

Subcamadas - 

Código da Camada – Opção Linear 

Módulo de elasticidade - E kgf/cm2 

Subcamadas - 
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A terceira tela de entrada de informações é relacionada às cargas aplicadas nos pontos 

nodais devido aos esforços verticais. Os pontos de aplicação das cargas são dispostos 

nas posições dos nós da grade de onze dormentes, grade essa empregada como 

referência para modelagem do programa. A carga aplicada que exerce compressão na 

via é apresentado com o seu valor de forma negativa e em toneladas-força (tf). 

Ademais, mesmo em posição posterior na janela de entradas, é necessário, primeiro, 

entrar com o número de cargas aplicadas. A Tabela 2.11 apresenta esta terceira tela de 

entrada do programa. 

Tabela 2.11 – Elementos de entrada no terceiro conjunto do programa Ferrovia (SPADA, 2003). 

Elementos de entrada no terceiro conjunto do programa Ferrovia 

Cargas Aplicadas 

Número da carga - 

Número do ponto nodal  - 

Tipo de carga Força Vertical – (tf) 

Momento Concentrado – (tf x cm) 

Valor da carga tf 

Número de cargas aplicadas - 

 

Em relação aos dados de saída do programa FERROVIA, são dispostos diversos 

parâmetros da via permanente, em conformidade com os dados de entrada. De acordo 

com MUNIZ DA SILVA et al (2005), os dados de saída do programa são descritos na 

Tabela 2.12 abaixo: 

Tabela 2.12 – Dados de saída do programa Ferrovia (MUNIZ DA SILVA et. al, 2005). 

Dados de saída do programa Ferrovia 

Máxima pressão de contato entre dormente e lastro pc 

Máxima deflexão no trilho δT 

Máxima deflexão no lastro  δL 

Máxima tensão de compressão no topo do subleito σSL 

Máxima tensão de tração no trilho σT 

Máxima tensão de tração no dormente σD 
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Ainda de acordo com MUNIZ DA SILVA et al (2005), os citados termos são definidos 

da seguinte maneira: 

 A magnitude de pc reflete um potencial comportamento entre a base do 

dormente e a superfície do lastro, podendo-se avaliar assim possíveis problemas 

de nivelamento e de esmagamento das partículas de lastro; 

 Os valores de δT e δL retratam a condição de resiliência da via, podendo 

correlacionar as medidas de deflexão com a probabilidade de descarrilamento ou 

um tráfego extremo de composições na via; 

 A medida da máxima tensão de compressão no topo do subleito σSL , pode 

indicar uma tendência a problemas de nivelamento, em casos de tensões 

superiores a capacidade da via; 

 O valor de σT indica a máxima tensão de tração no trilho, podendo desempenhar 

um parâmetro para análise de sua probabilidade de ruptura, ou defeitos de 

fundação que provocam altas trações no trilho; 

 A relevância do conhecimento do valor de σD reside na possibilidade de executar 

um dimensionamento adequado dos dormentes e, principalmente, no caso de 

dormentes de concreto, delimitar o nível de tensão que as fixações estarão 

sujeitas.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 INTRODUÇÃO. 

O programa experimental adotado nesta pesquisa de doutorado tem por objetivo 

precípuo a estabilização da escória de aciaria Linz Donawitz na fase líquida para 

aplicação como lastro ferroviário em vias sinalizadas. O processo de tratamento foi 

desenvolvido na baia de resfriamento da siderúrgica Arcelor Mittal Tubarão, localizada 

na cidade de Vitória – ES. O escopo do procedimento é adequar as propriedades 

químicas dos óxidos instáveis presentes na composição da escória a partir da fusão com 

refratário de coqueria. Será apresentada também uma comparação entre o 

dimensionamento empírico e o mecanístico de um trecho da Estrada de Ferro Carajás, 

aplicando, tanto os dados do agregado siderúrgico, como o agregado natural (brita) 

como camada de lastro e avaliando os resultados em termos de tensão no topo do 

subleito. Com o intuito de ilustrar a metodologia usada nesta pesquisa, a Figura 3.1 

apresenta um fluxograma sobre todas as etapas executadas no projeto. 

 

Figura 3.1 – Fluxograma do Projeto de Pesquisa. 
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3.2 MATERIAIS ESTUDADOS E METODOLOGIA EMPREGADA. 

Dentro desse contexto, a primeira etapa da pesquisa foi baseada em uma revisão do 

estado da arte relacionada à fabricação do aço e da escória de aciaria LD, passando a 

características do material, detalhes sobre o potencial expansivo, fatores que 

influenciam a expansibilidade, métodos de estabilização na fase sólida e líquida e, 

ainda, possíveis aplicações da escória de aciaria. Em relação ao refratário, foram 

descritos os materiais refratários com ênfase nas cerâmicas refratárias e o processo de 

fabricação do coque empregando o refratário de coqueria, objeto de estudo na mistura 

com a escória de aciaria LD na fase líquida. Por último, destaca-se a Mecânica de 

Pavimentos aplicada a Ferrovias, onde foi abordado o dimensionamento do pavimento 

ferroviário por meio de métodos empíricos e mecanísticos, além dos computacionais, 

enfocando o programa Ferrovia, que será empregado para estimativa da tensão no topo 

do subleito da Estrada de Ferro Carajás, usando agregado convencional e siderúrgico 

como lastro. 

Na segunda etapa da pesquisa, foi projetado o experimento de fusão da escória de 

aciaria LD na fase líquida com o refratário de coqueria na baia de resfriamento da 

siderúrgica. No primeiro estágio do projeto, foram coletadas amostras de alguns 

resíduos sólidos que, para a empresa, não possuíam valor econômico como co-produtos 

e eram dispostos em pátios industriais. Foram amostrados 2 tipos de materiais, sendo 

eles: o refratário de coqueria e o “dry pit”, um resíduo produzido no resfriamento da 

escória bruta de alto-forno. As Figuras 3.2 e 3.3 apresentam os respectivos resíduos no 

pátio de estocagem da siderúrgica.  
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Figura 3.2 – Amostras Refratário de Coqueria recolhidas no pátio de estocagem da siderúrgica. 

 
 

Figura 3.3 – Amostras Dry Pit recolhidas no pátio de estocagem da siderúrgica. 

A amostra refratário de coqueria ainda foi subdividida em 4 grupos, denominados 

como: a) fração cerâmica; b) fração cerâmica queimada; c) fração sílica aluminosa; d) 

mistura das frações sílica aluminosa e cerâmica. A Figura 3.4 mostra as mencionadas 

frações, já separadas no Laboratório de Ferrovias e Asfalto.  

 

Figura 3.4 – Amostras subdivididas de Refratário de Coqueria separadas em laboratório. 
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A amostra Dry Pit, já isenta de umidade, está apresentada na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Amostra Dry Pit isenta de umidade em laboratório. 

O material foi, então, encaminhado para análises químicas na Universidade Federal de 

Ouro Preto, buscando-se o maior teor de sílica nas amostras estudadas para balancear o 

índice de basicidade da escória de aciaria LD. Após a execução dos ensaios de 

fluorescência de Raio X no Nanolab Laboratório de Microscopia Eletrônica, da 

Redemat, Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, foi possível 

identificar que a amostra composta pela mistura das frações, que compunham o 

refratário de coqueria, possuía uma maior concentração de óxido de sílica que a amostra 

de dry pit. A Tabela 3.1 apresenta os resultados do ensaio de Fluorescência de Raio X 

para as amostras ensaiadas. 

Tabela 3.1 – Resultados do Ensaio de Fluorescência de Raio X. 

Material 

Espécies Químicas (% em massa) 

CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO K2O TiO2 

Amostra 1 - Dry Pit 61,04 12,17 20,63 5,43 0,73 - - 

Amostra 2 - Fração Cerâmica 0,45 59,87 1,80 32,85 - 2,68 2,35 

Amostra 3 - Fração Cerâmica Queimada 0,36 42,99 1,33 51,96 - 0,72 2,64 

Amostra 4 - Fração Sílica Aluminosa 0,17 39,99 0,63 54,46 0,11 4,06 0,58 

Amostra 5 - Mistura das Frações 0,37 49,68 1,36 44,64 0,25 1,54 2,16 
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Após a análise dos resultados apresentados, foi possível perceber que a amostra 5 - 

mistura das frações sílica aluminosa e cerâmica, possuía um teor de SiO2 bem elevado 

e, também, concentração de CaO e Fe2O3 , abaixo de 2%. Dessa maneira, com base no 

índice de basicidade das escórias de aciaria LD, selecionou-se a amostra 5 - mistura das 

frações sílica aluminosa e cerâmica do material refratário de coqueria, para a fusão com 

a escória na fase líquida, almejando a estabilização dos óxidos instáveis. 

Posteriormente à seleção da amostra a ser fundida com a escória, procedeu-se ao cálculo 

da quantidade de material necessário ao procedimento pelo método de equilíbrio 

estequiométrico de massa fundamentada, na adequação do índice de basicidade 

(CaO/SiO2) para 1,0. Por meio da análise química por Fluorescência de Raio X, tanto da 

escória de aciaria LD, como da amostra 5 - fração sílica aluminosa e cerâmica do 

refratário de coqueria, procedeu-se a soma dos óxidos de cálcio e de silício para 

obtenção da basicidade requerida para estabilizar os óxidos instáveis. A Tabela 3.2, 

também apresentada no Capítulo 4, mostra o resultado do ensaio de Fluorescência de 

Raio X, realizado para a escória de aciaria LD, sem nenhum tipo de tratamento (in 

natura). 

Tabela 3.2 – Resultados do Ensaio de Fluorescência de Raio X para Escória sem Tratamento. 

Material 

Espécies Químicas (% em massa) 

CaO SiO2 Fe2O3 Al2O3 MnO Outros  

Escória  41,54 14,80 30,93 8,27 3,03 1,43  

 

Para a estimativa das massas correspondentes dos materiais foi estabelecida a massa 

total da mistura final em 50.400 quilogramas, com base nas dimensões da baia de 

resfriamento e também na espessura média que a escória de aciaria fica disposta após 

basculamento do carro-torpedo. Depois de estimada a massa total da mistura, foi 

calculada a quantidade de escória e da amostra 5 que seriam fundidos na baia de 

resfriamento. Para esse cálculo, foi considerado o Índice de Basicidade, IB = CaO/SiO2 

= 1,00 sendo as variáveis x e y representadas, respectivamente, pela massa de escória e 

pela massa da amostra 5, tem-se: 
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 - Mistura: Escória + Amostra 5 

X = Massa de Escória; Y = Massa da Amostra 5; e sendo X+Y = 50.400 kg. 

14,80(X) + 49,68(Y) = 41,54(X) + 0,37(Y)   

-26,74(X) + 49,31(Y) = 0; recordando que X = 50.400 - Y 

Substituindo em X: 

-26,74(50400-Y) + 49,31(Y) = 0; 

76,05(Y) = 1.347.696,00 

Dessa forma: Y= 17.721,18 kg da amostra 5 e X = 32.678,82 kg de escória de aciaria 

LD não tratada. 

Em seguida, deu-se início o processo de britagem e separação da amostra selecionada 

na massa requerida para a mistura. A cominuição do material foi executada no pátio de 

britagem da siderúrgica. A Figura 3.6 apresenta um leiaute da planta de britagem e 

classificação granulométrica. 

 

Figura 3.6  – Leiaute da planta de britagem e classificação granulométrica. 

O procedimento de britagem foi conduzido para reduzir-se o tamanho das partículas de 

refratário de coqueria para menor que de 9,5mm e, com isso, facilitar a fusão com a 
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escória de aciaria líquida recém saída da etapa de refino. A Figura 3.7 apresenta a 

sequência executada para britar o material. 

 

Figura 3.7 – Sequência de britagem e classificação granulométrica do material. 

Em relação ao tamanho das partículas após o procedimento de britagem, a Figura 3.8 

apresenta a amostra 5 já cominuída abaixo de 9,5mm. O material passou duas vezes 

pelo processo para poder ser encaminhado para a pátio onde foi executada a fusão.  

 

Figura 3.8 – Amostra após separação granulométrica. 
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Após o procedimento de britagem, executou-se a fusão da amostra 5, na massa 

estimada, com a escória de aciaria LD recém saída da etapa de refino; a temperatura do 

processo foi de cerca de 1600°C. Depois da fusão, o material ficou resfriando na baia 

sem uso de choque térmico e sem aspersão de água. O tempo de resfriamento da massa 

fundida foi de 5 dias. Esta mistura foi realizada no pátio de resfriamento de escória da 

siderúrgica, as dimensões da baia usada no processo são de 10 metros de comprimento 

por 6 metros de largura. A Figura 3.9 apresenta um leiaute da baia de resfriamento 

empregada. 

 

Figura 3.9 – Leiaute da baia de resfriamento. 

Para a efetiva mistura dos materiais foi elaborado um procedimento executivo para 

assegurar a fusão e, consequentemente, as reações para adequar o Índice de Basicidade 

da Escória e estabilizar os óxidos instáveis. Nesse sentido, foi executado um forro com 

25cm de espessura, usando-se a amostra 5 na granulometria abaixo de 9,5mm para 

receber o primeiro carro-torpedo com a escória LD na fase líquida. Em sequência, foi 

aspergido, com uso de uma carregadeira, a mesma amostra 5 em uma espessura de 

25cm, em cima da mistura. E, dessa forma, sucessivamente, adicionou-se a escória 

líquida do segundo carro-torpedo por cima da camada anterior, aspergindo mais 25cm 

da amostra 5 sobre o conjunto. Por último, adicionou-se a escória líquida do terceiro 

carro-torpedo e lançou-se mais 25cm da amostra 5. As Figuras 3.10 e 3.11 apresentam a 

baia de resfriamento empregada no processo de fusão e o forro com a amostra 5. 
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Figura 3.10 – Baia de resfriamento empregada na fusão do material. 

 

Figura 3.11 – Baia de resfriamento empregada na fusão do material. 

Já as Figuras 3.12 até 3.18, apresentam a sequência descrita acima para executar a fusão 

dos materiais na baia. 

Forro 

Forro 
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Figura 3.12 – Chegada do 1° carro-torpedo para basculamento da escória LD. 

 

Figura 3.13 – Basculamento do 1° carro-torpedo de escória LD. 
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Figura 3.14 – Baia recebendo a escória líquida do 1° carro-torpedo. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 – Aspersão da amostra 5 em cima da escória LD. 
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Figura 3.16– Basculamento do 2° carro-torpedo de escória LD. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.17  – Baia recebendo a escória líquida do 2° carro-torpedo. 
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Figura 3.18 – Aspersão da amostra 5 em cima da escória líquida do 2° carro-torpedo. 

Finalizada a aspersão da amostra 5 sobre a escória LD, deu-se início à etapa de 

resfriamento do material já misturado à temperatura ambiente para que as reações de 

estabilização dos óxidos instáveis obtivessem o gradiente ótimo para ocorrerem. Após a 

total solidificação da fusão, o conjunto foi conduzido para a britagem na granulometria 

adequada para lastro ferroviário no pátio da siderúrgica.  

Na terceira etapa do projeto de pesquisa, foi realizada a caracterização física, mecânica, 

química, mineralógica e ambiental das amostras de agregado siderúrgico estabilizado na 

fase líquida e, também, da escória de aciaria sem tratamento. Com relação à 

caracterização elétrica, foram conduzidos ensaios de resistividade e condutividade 

elétrica. Na amostra 5, foram feitas campanhas de ensaios químicos e ambientais para 

uma completa caracterização do material. 

Para uma melhor compreensão dos ensaios laboratoriais executados nessa etapa, a 

Figura 3.19 apresenta um fluxograma mais detalhado dos processos. 

  

 



96 

 

 

 

Figura 3.19 – Fluxograma dos ensaios realizados na pesquisa. 
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3.2.1 COLETA DAS AMOSTRAS. 

Decorrido o processo de cominuição e classificação granulométrica, o material foi 

coletado, em conformidade com a Norma Brasileira Registrada (NBR) 11541 – 

Amostragem de material para lastro para via férrea – (1991). Logo após a coleta, todos 

os materiais foram transportados para o Laboratório de Ferrovias e Asfalto da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Foram trazidos 5 sacos, sendo 2 do agregado 

siderúrgico estabilizado na fase líquida, 2 da escória de aciaria LD sem tratamento e 1 

com a amostra 5 representando a mistura da fração cerâmica com a fração sílica 

aluminosa. 

3.3 ENSAIOS LABORATORIAIS. 

3.3.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA. 

Os ensaios descritos neste item foram realizados nos laboratórios do Departamento de 

Engenharia Civil da Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, 

principalmente, nas dependências do Laboratório de Ferrovias e Asfalto. A execução 

dos ensaios está em conformidade com a NBR 5564/2014 – Via Férrea – Lastro 

Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio. 

3.3.1.1 ENSAIO DE GRANULOMETRIA. 

O ensaio de granulometria se constitui no processo empregado para a determinação da 

porcentagem em peso que cada faixa especificada de tamanho de partículas representa 

na massa total ensaiada. Por meio dos resultados alcançados neste ensaio, é possível a 

construção da curva de distribuição granulométrica, tão relevante para a classificação do 

material, como também para a estimativa de parâmetros para filtros, bases estabilizadas, 

permeabilidade, capilaridade, etc. A distribuição granulométrica, por si só, constitui-se 

num indicativo indireto muito importante para a aferição de outras propriedades do 

material de lastro tais como, potencial de quebra, resistência à quebra, resiliência, 

acumulação de deformação plástica, além do índice Bg, que favorece a estimativa de 

vida útil e do ciclo de manutenção do lastro em via férrea. O ensaio granulométrico de 

uma dada amostra pode ser executado apenas por peneiramento ou por peneiramento e 
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sedimentação, se necessário. A granulometria dos materiais estudados foi avaliada em 

conformidade com a norma NBR NM248 – Agregados - Determinação da composição 

granulométrica (ABNT, 2003) referenciada pela NBR 5564/2014 – Via Férrea – Lastro 

Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio. 

Para a execução dos ensaios, empregou-se um peneirador mecânico convencional, com 

a série normal e intermediária de peneiras padronizadas pela metodologia da referida 

norma. Dessa forma, os pesos retidos e acumulados foram medidos e, respectivamente, 

as porcentagens retidas e passantes em cada peneira foram calculadas. A Figura 3.20 

apresenta o peneirador mecânico utilizado para os ensaios. 

 

Figura 3.20 – Peneirador mecânico empregado nos ensaios de granulometria. 

Ainda em relação ao ensaio de composição granulométrica, são relevantes os conceitos 

de dimensão máxima característica, que é a grandeza associada à distribuição 

granulométrica do agregado, correspondente à abertura nominal, em milímetros, da 

malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta uma 

porcentagem retida acumulada igual ou imediatamente inferior a 5% em massa e, 

também, o conceito de módulo de finura, que é a soma das porcentagens retidas 

acumuladas em massa de um agregado nas peneiras da série normal, dividida por 100. 



99 

 

3.3.1.2 ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO. 

Com o propósito de avaliar a contaminação granulométrica existente nos materiais de 

lastro, SELIG e WATERS (1994) instituíram o chamado “fouling index” ou índice de 

contaminação do lastro (FI), expresso por: FI = P4 + P200, sendo P4 e P200 as 

porcentagens em pesos passantes, respectivamente, nas peneiras 4 e 200. A Tabela 3.3 

apresenta as correlações deste índice com a contaminação do lastro (SELIG et al., 

1994). 

Tabela 3.3 – Condição de contaminação do lastro (SELIG et al., 1994). 

Grau de contaminação Índice de contaminação 

Limpo <1 

Moderadamente Limpo 1-9 

Moderadamente Contaminado 10-19 

Contaminado 20-39 

Altamente Contaminado >39 

 

A partir dos referidos conceitos, os índices de contaminação, tanto do agregado 

siderúrgico estabilizado na fase líquida, quanto da escória de aciaria LD não tratada, 

foram analisados para lastro ferroviário nesta pesquisa. 

3.3.1.3 ENSAIO DE ABRASÃO LOS ANGELES. 

O ensaio de Abrasão Los Angeles consiste na quantificação do desgaste que o material 

analisado sofre quando inserido no equipamento padrão (Figura 3.21), juntamente com 

uma carga abrasiva e submetido a um número determinado de rotações. Nesta pesquisa, 

o ensaio foi realizado na faixa em que o material se enquadrou a partir do ensaio de 

granulometria, em conformidade com a NBR NM 51 (ABNT, 2001), empregando uma 

carga abrasiva de 12 esferas de aço, caracterizadas por possuírem 48 mm de diâmetro e 

massa compreendida entre 390 a 445 gramas. Todas as esferas, em conjunto, possuem 
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massa total aproximada de 6 kg. A quantidade de carga abrasiva é função do tipo de 

material a ser ensaiado. O índice de Abrasão Los Angeles, An é calculada da seguinte 

maneira (Equação 3.1): 

100



f

fi

m

mm
T                           (3.1)     

sendo mi a massa total seca colocada no tambor do equipamento padrão e mf , a massa 

da amostra lavada na peneira de 1,7mm e seca após o ensaio.  

A Figura 3.21 mostra o equipamento padrão e as esferas usadas no ensaio de Abrasão 

Los Angeles. 

 

Figura 3.21 – Equipamento padrão e as esferas usadas como carga abrasiva no Ensaio Abrasão Los Angeles. 

 

3.3.1.4 RESISTÊNCIA AO CHOQUE  

O índice de tenacidade Treton caracteriza um ensaio muito usado para a avaliação de 

materiais aplicados como lastro para via férrea, pois, o tipo de esforço simulado é 

bastante habitual para esse tipo de via durante a passagem das composições. Desta 

forma, o resultado do ensaio pode antecipar o comportamento do material quando 

aplicado como material de lastro.  

Esferas 
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O ensaio foi executado em conformidade com a norma NBR 5564/2014 – Via Férrea - 

Lastro Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo E – Determinação da 

Resistência ao Choque, a partir de 20 fragmentos de material com dimensões entre 16 e 

19 mm, escolhidos ao acaso e submetidos a 10 (dez) choques no equipamento padrão 

para o ensaio Treton (Figura 3.22). 

 

Figura 3.22 – Equipamento padrão do Ensaio Determinação da Resistência ao Choque. 

O índice de tenacidade treton é calculado da seguinte forma (Equação 3.2): 

            

   (3.2) 

sendo mi a massa total seca das partículas colocada no equipamento padrão e mf , a 

massa da amostra lavada na peneira de 1,7mm e seca após o ensaio. 

3.3.1.5 MASSA ESPECÍFICA APARENTE, ABSORÇÃO DE ÁGUA E 

POROSIDADE APARENTE. 

Os ensaios de massa específica aparente, absorção de água e porosidade aparente devem 

evidenciar informações relevantes sobre as propriedades que o material analisado 

dispõe em relação ao seu emprego como material de lastro. Estas propriedades são 

estabelecidas em conformidade com a norma NBR 5564/2014 – Via Férrea – Lastro 

Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo B – Determinação da massa 

100
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específica aparente, da absorção de água e da porosidade aparente do material, editada 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

3.3.1.6 FORMATO DO MATERIAL. 

A adequada forma do material de lastro é relevante para o funcionamento apropriado do 

mesmo; dessa maneira, formas laminares e alongadas das partículas não são almejadas, 

preferindo-se formatos cúbicos. A avaliação do formato dos materiais pesquisados 

ocorreu de acordo com os procedimentos e a classificação prescrita na norma NBR 

5564/2014 – Via Férrea – Lastro Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo 

A – Determinação da Forma do Material. Para a preparação dos corpos de prova, são 

calculadas as porcentagens retidas e acumuladas nas peneiras de 63mm, 50mm, 38mm, 

25mm e 19mm, e então são obtidos 100 fragmentos a partir da aplicação da equação 

3.3, apresentada a seguir: 

𝑁𝑖 = (
100

𝐹1+𝐹2+⋯𝐹𝑖… 𝐹𝑛)
) 𝑥 𝐹𝑖            (3.3) 

Onde: 

Ni = Quantidade de fragmentos para medição da fração i; 

Fi = Porcentagem em massa retida individual correspondente à fração i; 

F1 + F2 + ...Fi...Fn  = Soma das porcentagens em peso retidas individuais das frações 

obtidas. 

Após a obtenção dos fragmentos, as dimensões a, b e c de cada corpo de prova foram 

analisadas com base na terminologia indicada na Figura 3.23, com os critérios de 

classificação prescritos na Tabela 3.4 .  
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Figura 3.23 – Dimensões do corpo de prova a serem medidas. 

 
Tabela 3.4 – Classificação da forma dos fragmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.7 FORMATO DO MATERIAL PELA AMERICAN SOCIETY 

TESTING AND MATERIALS (ASTM). 

Como relatado anteriormente, o ensaio de forma do material fornece importantes 

informações sobre o material avaliado para compor a camada de lastro de um pavimento 

ferroviário como, por exemplo, assegurar o adequado alinhamento e nivelamento da via 

férrea e impedir os deslocamentos dos dormentes. A análise da forma dos materiais 

estudados nessa pesquisa também foi conduzida pela norma ASTM D4791 – 10 – 

 

Classificação NBR 5564 

Medida das relações B/A e C/B Forma 

1 B/A >0,5 e C/B > 0,5 Cúbica 

2 B/A < 0,5 e C/B > 0,5 Alongada 

3 B/A > 0,5 e C/B < 0,5 Lamelar 

4 B/A < 0,5 e C/B < 0,5 Alongada ou lamelar 

Fator de Forma ( RAYMOND e DIYALJEE, 1979 ) 

Medida das relações A e C Forma 

1 A /C <= 2 Cúbica 

2 A / C > 2 Alongada / Lamelar 
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Método A, relação 1:3. Para a preparação dos corpos de prova, são coletados 100 

fragmentos de cada peneira do ensaio de granulometria, onde a porcentagem retida foi 

maior que 10% do que o total da massa ensaiada. Após a preparação, todos os 

fragmentos são testados no equipamento padrão para defini-los em um dos 4 grupos: a) 

partículas lamelares; b) partículas alongadas; c) partículas que se enquadram no critério 

para grupo a e para o grupo b; d) partículas que não se enquadram no critério para o 

grupo a e nem para o grupo b.   

O equipamento padrão empregado nos testes para partículas lamelares e, também, para 

partículas alongadas, está apresentado na Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 – Equipamento padrão para Ensaio de Forma pela ASTM. 

3.3.1.8 FRAGMENTOS MACIOS E FRIÁVEIS. 

Na composição do material de lastro é preciso que não haja fragmentos considerados 

macios e friáveis, isto é, um conjunto de partículas consideradas sãs. Dessa maneira, a 

utilização de um dado material está condicionado ao ensaio de teor de fragmentos 

macios e friáveis. Neste estudo, a análise desses teores foi conduzida em conformidade 

com a norma NBR 5564/2014 – Via Férrea – Lastro Ferroviário – Requisitos e Métodos 

de Ensaio – Anexo F – Determinação do teor de fragmento macio e friável. O ensaio 

consiste em submeter cada partícula do corpo de prova ao movimento esclerométrico da 

vareta de bronze, separando-se as partículas macias e friáveis. A partícula que 

apresentar sulco, sem o depósito do metal da vareta ou aquela separada do corpo da 

rocha, deve ser considerada macia e friável. O cálculo do teor de fragmentos macios e 

friáveis é semelhante ao Índice de Tenacidade Treton e o Abrasão Los Angeles. A 

vareta utilizada no ensaio foi especificamente projetada com base na norma. A Figura 

3.25 apresenta o equipamento usado no ensaio. 
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Figura 3.25 – Equipamento padrão para Ensaio de Teor de Macio e Friável. 

3.3.1.9 TEOR DE ARGILA EM TORRÕES. 

O ensaio de teor de argila em torrões e outros materiais considerados friáveis identifica 

elementos inadequados para compor a camada de lastro em um pavimento ferroviário. 

Desse modo, a avaliação desse teor é muito pertinente para garantir a não contaminação 

do lastro por materiais terrosos. O mencionado ensaio foi conduzido em conformidade 

com a NBR 7218/2010 – Agregados – Determinação do teor de argila em torrões e 

materiais friáveis.  

3.3.1.10 RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE. 

A avaliação em termos da resistência a intempéries do material que compõe o lastro é 

imprescindível para se determinar o desempenho do mesmo na via férrea. Os 

procedimentos deste ensaio estão detalhados na norma NBR 5564/2014 – Via Férrea – 

Lastro Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo C – Determinação da 

resistência à intempérie. O ensaio resume-se em submeter o material a 40 ciclos com 

imersão em solução de sulfato de sódio pelo período mínimo de 8 horas, seguindo com 

o material em estufa com temperatura de 100ºC, pelo mesmo período mínimo de 8 

horas. Este ensaio tem por objetivo avaliar a porcentagem em massa de resíduos 

coletados em relação à massa total do corpo de prova e analisar as possíveis alterações 

em relação ao aspecto do mesmo, particularmente quanto ao desenvolvimento de trincas 

e/ou à inexistência de homogeneidade entre as amostras que são analisadas em cada 

ensaio. 
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3.3.2 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA. 

3.3.2.1 CARGA PONTUAL. 

Para a execução do ensaio de carga pontual são escolhidas amostras com forma 

aproximadamente prismática, de acordo com a norma ASTM D5731-95 (ASTM, 2008). 

O carregamento pontual do corpo de prova é feito empregando-o na posição 

correspondente à metade do comprimento e à metade da largura. Nos ensaios 

executados, a carga foi aplicada com orientações variadas nos corpos-de-prova; metade 

deles posicionados em direção paralela ao sistema de aplicação das cargas e a outra 

metade posicionada normalmente em relação ao mesmo. Para todas as amostras 

avaliadas os diâmetros alternaram entre 30 e 80 mm (ASTM D5731-2008). A Figura 

3.26 mostra o equipamento usado para romper as amostras selecionadas. 

 

Figura 3.26 – Equipamento usado para romper os corpos de prova selecionados. 

O ensaio é considerado lídimo quando o plano de ruptura confere com a seção 

transversal de cada corpo de prova. Para cada ensaio, estimou-se o índice de 

carregamento pontual Is, a partir da carga de ruptura P e, para o cálculo, levou-se em 

consideração a seguinte relação: 

     
2

e
S

D

P
I 

                        (3.4) 
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Sendo De o diâmetro equivalente das partículas selecionadas, definido pela ASTM 

D5731-2008 dado por: 

    
S

e

A
D

4


            (3.5) 

Sendo As a área do plano de ruptura, definida, de forma aproximada, de acordo com a 

norma ASTM D5731-2008. 

3.3.2.2 COMPRESSÃO AXIAL. 

O ensaio de resistência à compressão axial constitui um dos indicadores mais 

expressivos para o reconhecimento da qualidade do material para lastro de via férrea. 

Neste estudo, a resistência foi avaliada em conformidade com a norma NBR 5564/2014 

– Via Férrea – Lastro Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo D – 

Determinação da resistência à compressão uniaxial no estado saturado. As Figuras 3.27 

e 3.28 apresentam, respectivamente, a prensa empregada durante o ensaio de resistência 

à compressão uniaxial e também os corpos de prova ensaiados.  

 

 

Figura 3.27 – Prensa empregada no Ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial. 
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Figura 3.28 – Corpos de prova usados no Ensaio de Resistência à Compressão Uniaxial. 

Ainda no ensaio de resistência à compressão axial, foi definido o parâmetro 

experimental C que representa as características internas do material, sendo conceituado 

como a relação entre os corpos de prova de mesma dimensão usados para o ensaio de 

carga pontual e de compressão axial, que depende da dimensão característica dos corpos 

de prova e das propriedades internas do material. O parâmetro experimental C foi 

estimado a partir da norma ASTM D5731-95 (ASTM, 2008). 

3.3.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA. 

3.3.3.1 DIFRAÇÃO DE RAIO X. 

O ensaio de difração de raios-x foi executado com o propósito de identificar a 

composição cristalina das amostras pesquisadas. As células cristalinas são constituídas 

por planos definidos, diretamente associados com o raio atômico de cada um dos 

átomos e seus tipos de ligação. Os picos exibidos no difratograma são as distâncias 

interplanares característica dos minerais presentes. 

Nas análises realizadas, empregou-se um difratômetro (Figura 3.29), do Laboratório de 

Metalurgia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, com tubo de 

ferro e intervalo de varredura de 5 a 70º. A velocidade aplicada no ensaio foi de 2 

graus/minutos com duração de 40 minutos. 
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Figura 3.29 – Difratômetro de Raio X usado nos ensaios. 

Com relação à análise dos resultados obtidos, foi usado um sistema computacional 

específico (MDI Jade 9), que examina o pico da incidência de elétrons e correlaciona 

com um banco de dados disponíveis para caracterização dos minerais constituintes. 

O ensaio consiste em uma radiação monocromática de raios-X que é imposta às 

amostras, sob diversos ângulos de incidência. A dispersão dos diferentes comprimentos 

de onda obedece à lei de Bragg que é demonstrada na equação 3.6: 

 sen2dn               (3.6) 

Sendo:   

λ – comprimento da onda do tubo do aparelho;  

θ – ângulo de incidência; 

d – distância (espaçamento) interplanar. 

A partir desta equação, pode-se estimar as distâncias interplanares do material cristalino 

estudado. Os espaçamentos interplanares dependem exclusivamente da dimensão das 

células unitárias dos cristais, ao passo que as intensidades dos raios difratados 

constituem função da localização dos átomos na célula unitária. Os elementos 

resultantes deste processo ótico são alcançados por um detector sob a forma de um sinal 



110 

 

elétrico amplificado, que são arquivados na forma digital ou analógica, correspondentes 

aos difratogramas. Os difratogramas evidenciam picos característicos que são os 

resultados do processo de difração de raios-X em planos cristalográficos dos materiais 

analisados, correlacionados à posição, intensidade e forma da estrutura cristalina, 

determinando, dessa forma, a composição mineralógica dos materiais estudados. 

3.3.3.2 ANÁLISE QUANTITATIVA – FLUORESCÊNCIA DE RAIO X. 

O espectrômetro de fluorescência de raios-X é um equipamento com a capacidade de 

quantificar os elementos obtidos em uma amostra por meio da exposição de raios-X na 

superfície do material e a decorrente avaliação dos raios fluorescentes emitidos. Como 

se trata de uma técnica não-destrutiva, é frequentemente empregada para o estudo e 

controle de qualidade de uma vasta gama de materiais.  

De uma maneira geral, o estudo quantitativo por fluorescência de raios-X estabelece 

uma metodologia fundamentada na mensuração da intensidade dos raios-X 

característicos emitidos pelos elementos que fazem parte do material. Dessa forma, os 

raios-X emitidos a partir de uma fonte radioativa estimulam as partes constituintes que, 

por sua vez, lançam linhas espectrais com energias características do elemento e cujas 

intensidades estão correlacionadas com a concentração do elemento na amostra. 

De forma resumida, a análise por fluorescência de raios-X está fundamentada em três 

etapas principais: excitação dos elementos que constituem a amostra, dispersão dos 

raios-X característicos emitidos pela amostra e detecção desses raios-X emitidos. 

Nos mencionados ensaios, foi utilizado um espectrômetro de Raios-X, modelo EDS – 

720 da marca Shimadsu (Figura 3.30), do Nanolab Laboratório de Microscopia 

Eletrônica, da Redemat, Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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Figura 3.30 – Espectrômetro de Raio X utilizado nos ensaios. 

3.3.3.3 ANÁLISE QUÍMICA – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA. 

A microscopia eletrônica de varredura constitui um método que permite a obtenção de 

informações estruturais e químicas de amostras diversas. Um feixe fino de elétrons de 

alta energia incide na superfície da amostra onde, ocorrendo uma interação, parte do 

feixe é refletida e coletada por um detector que converte este sinal em imagem de BSE 

(ou ERE) - imagem de elétrons retroespalhados – ou, nesta interação, a amostra emite 

elétrons produzindo a chamada imagem de ES (elétrons secundários). Ocorre também a 

emissão de raios-X, que fornece a composição química dos elementos de um ponto ou 

região da superfície, possibilitando a identificação de, praticamente, qualquer elemento 

presente. 

Na microscopia eletrônica de varredura, os sinais de maior interesse para a formação da 

imagem são os elétrons secundários e os retroespalhados. À medida que o feixe de 

elétrons primários vai varrendo a amostra, estes sinais vão sofrendo modificações de 

acordo com as variações da superfície. Os elétrons secundários fornecem imagem de 

topografia da superfície da amostra e são os responsáveis pela obtenção das imagens de 

alta resolução, já os retroespalhados fornecem imagem característica de variação de 

composição. 

A imagem examinada no Microscópio Eletrônico de Varredura – MEV é o efeito ou 

consequência da passagem de contraste que acontece quando um feixe de elétrons varre 
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a superfície da amostra em análise ponto a ponto. Esta caracterização qualitativa da 

morfologia de partículas das amostras dos materiais em estudo foi realizada no Nanolab 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, da Redemat, Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto. A Figura 3.31 apresenta o equipamento usado nos referidos 

ensaios. 

 

Figura 3.31 – Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV/EDS). 

A concepção do funcionamento do microscópio eletrônico de varredura é fundamentado 

em uma coluna de alto vácuo, os elétrons gerados a partir de um filamento de 

tungstênio, por efeito termiônico, são acelerados por uma diferença de potencial entre 

cátodo e ânodo. O feixe produzido passa por lentes condensadoras que minimizam o seu 

diâmetro e por uma lente objetiva que o focaliza sobre a amostra. Logo acima da lente 

objetiva, existem dois estágios de bobinas eletromagnéticas responsáveis pela varredura 

do feixe sobre a amostra. 

O feixe interage com a região de incidência da amostra até uma profundidade que pode 

variar de 1 µm a 6 µm, dependendo da natureza da amostra. Esta região é conhecida por 

volume de interação, o qual gera os sinais que são detectados e utilizados para a 

formação da imagem e para microanálise. 

Para formação da imagem, o fluxo de informação do microscópio para o computador 

consiste na localização dos pontos de varredura no plano x,y com o conjunto de 
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intensidades correspondentes, originadas pelo detector de elétrons retroespalhados ou 

pelo detector de elétrons secundários, que estão localizados dentro da câmara de vácuo. 

Quando a amostra é varrida, a tela do display é varrida simultaneamente com 

correspondência de posições, utilizando as intensidades dos detectores para cada ponto. 

Para que o ensaio ocorra é necessário que as amostras sejam condutoras em presença de 

carbono e, portanto, são submetidas a um processo chamado de metalização. Desse 

modo, as amostras são preparadas sob a condição de monocamadas em peças cilíndricas 

metálicas, revestidas de grafite por uma fita de dupla face e, imediatamente, colocadas 

em um evaporador de vácuo por um período de cerca de 1 hora. Logo após, faz-se a 

vaporização dos eletrodos de grafite por cerca de 10 (dez) minutos. Depois deste 

processo, a amostra passa a ser condutora. A Figura 3.32 evidencia as pastilhas já 

preparadas. 

 

Figura 3.32 – Pastilhas preparadas para  ensaio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV/EDS). 

Após este procedimento, a pastilha é posicionada na câmara do microscópio, fazendo-se 

um vácuo de cerca de 3 (três) minutos. As amostras são, então, submetidas a processos 

de bombardeamento de elétrons e feitas fotomicrografias. Neste estudo, os aumentos 

empregados foram de 50x, 200x, 250x nas amostras, sendo adotados diversos acessórios 

como, por exemplo, os espectrômetros de raios-x, detector de elétrons retroespalhados, 

detector de elétrons absorvidos e detector de elétrons emitidos. 

3.3.3.4 TEOR DE CAL LIVRE. 

Para a avaliação do teor de CaOlivre e Ca(OH)2 presente nas amostras analisadas, 

utilizou-se o método de ensaio prescrito pela NBR NM 13 – Cimento Portland - 

Determinação de óxido de cálcio livre pelo etilenoglicol (ABNT, 2004). A referida 

norma indica a avaliação do óxido de cálcio livre por dissolução em etilenoglicol e 
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posterior titulação em solução padronizada de ácido clorídrico (HC), adotando-se uma 

solução mista como indicadores de pH (vermelho de metila e verde de bromocresol). 

Todas as determinações de cal livre por este método foram executadas em três ensaios 

para assegurar exatidão nos resultados obtidos no procedimento. Por esta metodologia 

não há como distinguir o óxido de cal livre do hidróxido de cal, dessa forma, se faz 

necessário a execução de outro ensaio que quantifique o hidróxido de cal, para então 

obter-se o óxido de cal livre. A Figura 3.33 ilustra a sequência da metodologia utilizada 

no ensaio de teor de cal livre pelo etilenoglicol. 

 

Figura 3.33 – Sequência do ensaio de Teor de Cal Livre. 

3.3.3.4 ANÁLISE TÉRMICA. 

A análise térmica foi executada empregando-se as técnicas termogravimétricas (TG) e 

derivadas termogravimétricas (DTG). A finalidade principal foi auxiliar o método 

titulométrico para o cálculo do teor de CaOlivre e também avaliar outros fenômenos que 

ocorrem durante estas análises. O equipamento empregado nos ensaios das amostras foi 

a termobalança NETZSCH STA 409, cujas condições de análise são referenciadas 

abaixo:  

• aquecimento até 1450°C; 
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• taxa de aquecimento e resfriamento de 10°C/min; 

• atmosfera de nitrogênio; 

• 100mg de amostra. 

A análise termogravimétrica é utilizada para precisar mudanças na massa de uma 

amostra que pode ocasionar de uma transformação química ou física como função da 

temperatura ou tempo. A TG é uma técnica que mensura e compila automaticamente 

mudanças na massa como uma função da temperatura. Os dados obtidos provêm 

informações a respeito da estabilidade térmica, composição e decomposição da amostra 

original (SIBILIA, 1988). Para alcançar as etapas na curva termogravimétrica, a 

derivada termogravimétrica (DTG) é usualmente obtida pela taxa de mudança de massa 

com o tempo, dm/dt (HAINES, 1995). 

3.3.3.5 POROSIDADE, SUPERFÍCIE ESPECÍFICA E DENSIDADE 

REAL. 

O conceito de adsorção define-se na associação de moléculas gasosas em uma 

superfície sólida limpa que encontra-se em contato com uma fase gasosa ou vapor (gás 

abaixo de sua temperatura crítica, portanto, condensável), isso ocorre devido a forças 

Intermoleculares movimentadas entre as moléculas de gás e a superfície sólida. 

Correntemente, denomina-se de adsorvente o sólido e o gás ou vapor utilizado, de 

adsorvato. O fenômeno oposto à adsorção é conhecido como dessorção (RABOCKAI, 

1979). 

 

De forma geral, o fenômeno da adsorção é representado por equações empíricas do tipo:  

na/ms = f (E, P, T)                    (3.7) 

Sendo: na - quantidade adsorvida; ms - massa de sólidos; E - potencial de interação entre 

adsorvente e adsorvato; T - temperatura absoluta; P - pressão de equilíbrio do gás. 

Como a quantidade adsorvida por unidade de massa de adsorvente é medida à 

temperatura constante, a equação anterior pode ser simplificada. Estando o gás abaixo 
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de sua temperatura crítica, é possível referir-se à pressão relativa P/Po, sendo Po a 

pressão de saturação do gás à temperatura T. Nessas condições, pode-se escrever:  

na/ms = f (E, P)T           (3.8) 

A curva derivada da plotagem de na / ms versus P é denominada de isoterma de 

adsorção, indicando assim, a quantidade adsorvida por unidade de adsorvente com a 

pressão relativa, a temperatura constante (RABOCKAI, 1979). Contudo, pelo fato do 

potencial de interação E poder se modificar com as propriedades do vapor e do sólido e 

decorrerem variações durante o processo de adsorção, todas as isotermas apresentam 

diferenças (RABOCKAI, 1979). 

As propriedades físicas do sólido controlam bastante o fenômeno da adsorção, 

especialmente a estrutura dos poros. O gás utilizado nos ensaios foi o nitrogênio. O 

equipamento utilizado para a determinação da densidade real dos grãos foi um 

Multipienômetro a gás hélio (Figura 3.34) da marca Quantachrome, presente no 

Laboratório de Metalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Figura 3.34 – Equipamentos empregados nos ensaios de porosidade, superfície específica e densidade real. 

De acordo com PENA (2004), o procedimento operacional consiste em desgaseificar 

uma massa conhecida da amostra, submetendo-a ao vácuo sob uma dada temperatura, 

busca-se, dessa forma, restringir possíveis contaminantes presentes. Logo após, fixa-se 

os valores de pressão relativa durante o ensaio, enquanto a amostra foi conservada à 

temperatura de ebulição do nitrogênio líquido (77 K ou –196 ºC), e depois submetida a 

um pequeno fluxo de N2 gasoso. No momento em que foi atingida a pressão relativa 

pré-definida, o volume de nitrogênio adsorvido na superfície foi, então, medido e 
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registrado. Foram utilizados valores progressivos de pressão relativa no intervalo de 

0,05 até 0,98. 

A partir da isoterma de adsorção, foi definida a superfície específica (m2/g), aplicando o 

método baseado na teoria de Brunauer, Emmett e Teller, conhecida como B.E.T., que 

aprimoraram o tratamento de Langmuir (monocamada adsorvida) para o caso de 

adsorção em múltiplas camadas. Este método demanda a determinação da quantidade de 

gás necessária para formar uma monocamada completa na superfície do sólido, 

utilizando a seguinte equação de B.E.T., segundo Lowell e Shields (1984), que é 

expressa como uma reta na faixa de valores de P/Po entre 0,05 e 0,35: 

1

𝑊[(
𝑃𝑜

𝑃
)−1]

=
1

𝑊𝑚 𝐶
+

(𝐶−11)

𝑊𝑚 𝐶
× (𝑃/𝑃𝑜)          (3.9)  

Sendo: 

Wm – massa de moléculas em uma monocamada completa; 

W – massa de moléculas adsorvidas; 

P/Po – pressão relativa; 

C – constante B.E.T., relacionada com a energia de adsorção na primeira camada e, 

portanto, indicativo da intensidade das interações adsorvente/adsorvato; este valor é da 

ordem entre 50 e 300, quando se usa nitrogênio a 77 K. 

O ensaio de porosidade é expresso por cm3/kg, sendo caracterizado pela adsorção de 

nitrogênio à temperatura de ebulição de 77 K. A técnica utilizada para descrever a 

porosidade consistiu na determinação do volume total e na distribuição do tamanho de 

poros. Dessa maneira, foram obtidas como resultados do ensaio realizado no aparelho 

NOVA 1000, tabelas e gráficos com dados sobre área superficial específica, volume 

total de poros, tamanho médio dos poros, distribuição e tamanhos de poros, volume de 

microporos, isotermas de adsorção e dessorção, que permitem a obtenção de diversas 

informações sobre a forma geométrica dos poros. 
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A densidade real das amostras foi determinada no multipienômetro a gás hélio, citado 

previamente. Trata-se de um instrumento especificamente designado para medir o 

volume real de material sólido ou em pó, empregando o princípio de Archimedes de 

deslocamento de um fluido (FERNANDES, 2005). Para este ensaio se emprega um 

fluido capaz de penetrar em poros muitos pequenos, por esta razão se utiliza o gás hélio, 

que em virtude de sua dimensão atômica, garante penetração em poros da ordem de 1 Å 

(10-10 m). 

O Multipienômetro determina a densidade real por meio da diferença de pressão quando 

uma quantidade conhecida de gás hélio sob pressão flui de um volume conhecido e 

calibrado de referência (Vr) para o de outra amostra (de volume Vc conhecido e 

calibrado), contendo o material em pó (de volume Vp). Nesse momento, ocorre então, 

uma queda de pressão de P1 (antes) para P2 (após passagem do volume Vr no circuito) e, 

a partir da relação entre estas pressões, determina-se o volume do material em pó (Vp) 

pela equação: 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑐 − 𝑉𝑟. [(
𝑃1

𝑃2
) − 1]          (3.10) 

Conhecendo-se a massa do material (Mp), medida em balança analítica de precisão, 

determina-se a densidade real (d) pela equação: 

𝑑 =  
𝑀𝑝

𝑉𝑝
            (3.11) 

 

3.3.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL. 

3.3.4.1 LEGISLAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO. 

O manuseio e a utilização dos resíduos sólidos industriais tem demandado muito mais 

atenção por parte das empresas e dos órgãos ambientais. A ênfase dada é no sentido de 

observar as disposições legais pertinentes de forma a se impedir possíveis riscos de 

problemas e eventuais punições previstas na Lei de Crimes Ambientais – Lei nº.9.605, 



119 

 

de 12 de fevereiro de 1998. É preciso observar também as resoluções que o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente publica regularmente tratando sobre o tema.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou algumas normas técnicas 

para a definição e classificação de resíduos sólidos industriais (ABNT NBR 10004, 

2004; ABNT NBR 10005, 2004 e ABNT NBR 10006, 2004). Estas normas 

caracterizam tais resíduos, no estado sólido e semi-sólido, como resultado de atividades 

industriais como, por exemplo, a siderurgia na produção do aço. 

As deliberações técnicas e econômicas tomadas em todas as fases do gerenciamento dos 

resíduos sólidos industriais precisam estar fundamentadas na classificação ambiental 

dos mesmos e considerar o seu potencial de contaminação ao meio ambiente, tanto a 

curto, quanto a médio e longo prazo. Em conformidade com a NBR 10004, os resíduos 

podem ser classificados da seguinte maneira: Resíduos Classe I – Perigosos; Resíduos 

Classe II – Não Perigosos: Resíduos Classe IIA – Não Inertes e Resíduos Classe IIB – 

Inertes. 

Os resíduos caracterizados como Classe I ou Perigosos são aqueles que, em função de 

suas propriedades de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, podem oferecer riscos à saúde pública, contribuindo para um aumento 

de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos danosos ao meio 

ambiente quando manuseados ou dispostos de maneira inadequada. 

Os resíduos classificados como Classe IIA ou Não Inertes são aqueles que, não se 

enquadram na Classe I ou na Classe IIB. Os referidos materiais podem apresentar 

propriedades tais como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água.  

Por fim, os Resíduos Classe IIB ou Inertes são aqueles que, submetidos a testes de 

solubilização (norma NBR 10006), não apresentem nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões definidos na listagem nº 08 

anexa à norma. 
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3.3.4.2 ENSAIO DE LIXIVIAÇÃO. 

Os testes de lixiviação, em conformidade com a NBR 10005 – Lixiviação de resíduos 

(ABNT, 2004), caracterizam ou definem os resíduos como perigosos quando, 

apresentarem valores de poluentes no extrato lixiviado em concentração superior aos 

padrões constantes na listagem nº 07 anexa à norma.  

O ensaio baseia-se na pesagem de 100 g de amostra, cominuída abaixo da peneira de 9,5 

mm, que então é transferida a um frasco de lixiviação, para mistura com a solução de 

extração nº 1 ou nº 2 (ácido acético glacial ou solução de ácido acético e hidróxido de 

sódio, dependendo do pH do resíduo medido anteriormente). Logo após, o frasco é 

mantido sob agitação durante 18 horas à temperatura de 25º C, com rotação de 30 vezes 

por minuto em agitador rotatório. Depois desse período, realiza-se a filtração do produto 

e o extrato lixiviado é analisado. O teste de lixiviação foi realizado no Laboratório de 

Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. A Figura 3.35 apresenta o 

equipamento utilizado no ensaio de lixiviação para caracterização ambiental. 

 

Figura 3.35 – Ensaio de Lixiviação. 

3.3.4.2 ENSAIO DE SOLUBILIZAÇÃO. 

O teste de solubilização realizado em conformidade com a norma NBR 10006 – 

Solubilização de resíduos (ABNT, 2004), avalia a solubilidade dos compostos presentes 

nas amostras estudadas na pesquisa. O ensaio consiste em se tomar 250 g de amostra, 
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triturada abaixo da peneira de 9,5mm e misturá-la com 1000 ml de água destilada, sem 

correção do pH. A mistura permanece em repouso, sendo agitada manualmente de 

tempos em tempos, durante um período 7 dias. Logo após esse período, a amostra é 

filtrada e o material filtrado analisado. O ensaio foi realizado no Laboratório de 

Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. A Figura 3.36 apresenta o 

ensaio de solubilização sendo executado. 

 

Figura 3.36 – Ensaio de Solubilização. 

De acordo com a NBR 10004/2004 para classificação de resíduos, este ensaio é adotado 

para diferenciar um resíduo inerte (Classe IIB) de um não inerte (Classe IIA). A análise 

do filtrado foi conduzida em conformidade com a metodologia proposta pelo "Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater" (WEF, 1998). 

3.3.5 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA. 

3.3.5.1 ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA. 

O ensaio de condutividade elétrica tem como propósito principal avaliar se o agregado 

siderúrgico estabilizado na fase líquida pode ou não conduzir em meio saturado. Para 

tanto foi montada uma caixa-teste (espécie de tanque) simulando uma secção transversal 

ferroviária. A caixa feita de madeira, revestida por uma membrana plástica, possuí 2,2m 

de comprimento, 1,2m de largura e 0,5m de altura, sendo preenchida com o agregado 

siderúrgico estabilizado na fase líquida e água até o nível acima do material. A Figura 

3.37 apresenta a caixa-teste projetada para o ensaio de condutividade. 
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Figura 3.37 – Caixa-teste para avaliação da condutividade nas amostras. 

O condutivímetro é o equipamento empregado para a medição da condutividade elétrica 

do meio no qual o material se encontra. O ensaio buscou simular uma situação real 

possível de ocorrer em muitos trechos ferroviários, em que a drenagem do lastro e da 

via são deficientes sob uma chuva intensa e prolongada, colaborando, dessa forma, para 

a saturação do lastro. Na realização do ensaio, também foi medido o pH da água. 

A campanha de coleta de dados para condutividade e pH foi executada continuamente 

após a fusão dos materiais na baia de resfriamento. Como o objetivo da montagem era 

de se analisar o efeito do tratamento executado sobre a possível condutividade do 

material empregado como lastro, o tempo de realização do ensaio foi fixado em 90 dias, 

fundamentado em estudos prévios de SOUZA (2007). A descarga da água contida nas 

caixas foi feita a cada 6 dias e o enchimento feito após 24 horas de cada descarga. 

3.3.5.1 ENSAIO DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA. 

A resistência de um certo condutor R é proporcional ao seu comprimento l, 

inversamente proporcional à sua seção S e também proporcional a um fator, , chamado 

resistividade que decorre da natureza do material e da temperatura do próprio condutor, 

tal como apresentado na Equação 3.12: 
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S

l
R 

                                                                                                                      

(3.12) 

A unidade de resistência no sistema SI é expressa em ohms (). A condutância é o 

inverso da resistência e sua unidade no sistema SI é Siemens (S), equivalente a (-1). 

Explicitando-se , que caracteriza a resistividade elétrica (cujo inverso representa a 

chamada condutividade ou condutância específica do material), resulta como 

apresentado na Equação 3.13: 

l

SR


                                                                                                                      

(3.13) 

Com o intuito de avaliar a resistividade elétrica das amostras de agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida e compará-las com a resistividade da brita foi projetada uma 

caixa-teste com dimensões 2,2m de comprimento, 1,2m de largura e 0,5m de altura para 

ensaios de resistividade do material. 

A resistividade elétrica é medida empregando-se um equipamento denominado 

megôhmetro, capaz de gerar diversas tensões de teste. Usou-se também hastes banhadas 

em cobre para atingir a totalidade da espessura do lastro e facilitar a passagem da 

tensão. A tensão escolhida para o ensaio foi a de 500 V, estabelecida após uma bateria 

de testes preliminares e em concordância com as proposições de SILVA et al. (2000). 

Foram realizadas medições com distâncias de 1,60 e 1,00 metro entre as hastes, 

simulando as bitolas usadas na Estrada de Ferro Carajás e também Vitória-Minas. Em 

relação a condição do lastro, foram feitas medições com lastro saturado (pior condição 

de resistividade) e com lastro seco (melhor condição de resistividade), todas as 

condições com espessura de 35cm.  

A Figura 3.38 e 3.39 apresentam respectivamente a configuração feita para execução 

dos ensaios e também o megôhmetro usado nas medições.  
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Figura 3.38 – Ensaio de Resistividade Elétrica da amostra estudada. 

 

Figura 3.39 – Megôhmetro usado nas medições. 

 

3.4 ENSAIOS DE CAMPO. 

Os ensaios relatados neste item foram realizados, na área externa ao laboratórios do 

Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro 

Preto. A execução dos ensaios de módulo de resiliência e rigidez da camada de lastro 

foram conduzidos a partir da construção de uma caixa experimental com dimensões de 

1 metro de comprimento, 1metro de largura por 1 metro de profundidade. Nesta caixa 

foram alocados a amostra ATFL na espessura de 0,35 metros, e então a camada foi 
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compactada com auxílio de um soquete manual. Para medição do módulo de resiliência 

e a rigidez da camada foi utilizado o Geogauge H4140, que trabalha aplicando 

carregamentos senoidais sobre a superfície e medindo o deslocamento resultante. 

Durante o ensaio a força aplicada e o respectivo deslocamento são medidos para 25 

frequências de vibração diferentes, na gama de valores entre 100 e 196 Hz 

(FERNANDES, 2005). Os ensaios deverão seguir os procedimentos recomendados pela 

norma D 6758 da ASTM. A Figura 3.40 ilustra a caixa construída e o ensaio em 

andamento. 

 
 

Figura 3.40 – Ensaio para determinação do módulo de resiliência e rigidez da camada. 

 

3.5 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO FERROVIÁRIO. 

3.5.1 INTRODUÇÃO. 

A metodologia proposta na presente pesquisa de doutorado consiste na comparação do 

dimensionamento empírico fundamentado nos trabalhos de Schramm deduzidos na 

década de 50 com o dimensionamento mecanístico baseado no método de elementos 

finitos com uso do programa computacional Ferrovia 3.0 para os cálculos. A ferrovia a 

ser analisada é a Estrada de Ferro Carajás com carga de 40 toneladas por eixo. 

A Estrada de Ferro Carajás é definida como uma ferrovia de integração da mina de ferro 

implantada em Parauapebas/PA ao porto de Ponta da Madeira/MA de propriedade da 

VALE S.A, possuindo uma extensão aproximada de 820 quilômetros. 

Nesse trabalho foram coletados amostras e dados provenientes da Estrada de Ferro 

Carajás entre os quilômetros 890 e 790, para realização de ensaios de laboratório e 
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campo pelo Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Estes 100 quilômetros foram categorizados em 20 seções com base nas suas 

características geológica-geotécnicas. Em cada seção geológica-geotécnica foram 

coletadas amostras para execução dos seguintes ensaios: granulometria por 

peneiramento e sedimentação (NBR-7181/1984); limite de liquidez (NBR- 6459/1984); 

índice de plasticidade (NBR-7180/19810; CBR (NBR-9895/1987); e a classificação do 

solo em termos de AASHTO e Classificação Unificada, ainda foram realizados ensaios 

triaxiais tipo CU, para definição do ângulo de atrito e coesão do solo do subleito. Como 

etapa de campo, foram feitos ensaios com uso do equipamento Geogauge H4140, para 

determinação do módulo de resiliência dos materiais e rigidez da estrutura formada pelo 

subleito e também pelo lastro. 

Para caracterização do material rodante foi selecionado o vagão do tipo GDU 

(Gôndola), que é extremamente utilizado na Estrada de Ferro Carajás, para o transporte 

de minérios. Este será o modelo de vagão empregado para a simulação de aplicação de 

cargas no dimensionamento do pavimento ferroviário. As principais características 

técnicas do vagão gôndola estão descritas na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Características Técnicas do Vagão Gôndola (GAOBT, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3.41 ilustra o vagão GDU utilizado para aplicação das cargas na plataforma 

ferroviária. 

Vagão Gôndola  

Nome Gôndola 

Prefixo GDU 

Bitola 1600mm 

Tara 23t 

Lotação 127t 

Peso Máximo por Vagão 150t 

Largura Total 3133mm 

Altura Total 3300mm 

Comprimento Útil 9800mm 
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Figura 3.41 – Vagão Gôngola tipo GDU (SILVA FILHO, 2013). 

3.5.1 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MECÂNICO DO 

PAVIMENTO. 

Nesta etapa de análise do comportamento mecânico do pavimento ferroviário foram 

executados os dimensionamentos empíricos e mecanísticos da Estrada de Ferro Carajás, 

no trecho entre os quilômetros 890 e 790, já categorizados em 20 seções geológica-

geotécnica.  

Para o dimensionamento empírico foi utilizada a metodologia de Schramm, os dados 

usados para análise estão descritos na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Dados usados no dimensionamento empírico por Schramm. 

Dados Valores Unidade 

Quantidade de Locomotivas 4 - 

Quantidade de Vagões 330 - 

Carga por Eixo 40 ton/eixo 

Trens Carregados por dia 27 - 

Tipo de Trilho TR-68 - 

Bitola da via 160 cm 

Espessura do Lastro 35 cm 

Largura do Dormente 26,5 cm 

Comprimento do Dormente 280 cm 

Número de Solicitações (N) 1,59x10-8 - 

Ângulo de Espraiamento 36 graus 
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Os dados empregados como entrada para a simulação do comportamento das camadas 

do pavimento ferroviário por meio do programa computacional Ferrovia 3.0 serão 

apresentados na Tabela 3.7 abaixo. 

Tabela 3.7 – Dados de entrada no Programa Ferrovia 3.0. 

                  Elementos de entrada no programa Ferrovia 

Dados de grade Valores Unidade 

Bitola 160 cm 

Espaçamento entre dormentes 61 cm 

Módulo K 173.352,40 kgf/cm 

Dados do Trilho Valores Unidade 

Módulo de Elasticidade – E 2.100.000 kgf/cm2 

Momento de Inércia 3950 cm4 

Largura da base do trilho 15,24 cm 

Área da Seção do trilho 86,12 cm2 

Dados dos Dormentes Valores Unidade 

Módulo de Elasticidade – E 136.000 kgf/cm2 

Momento de Inércia 31.830 cm4 

Largura da Base do Dormente 26,5 cm 

Área da Seção do Dormente 612,5 cm2 

Comprimento do Dormente 280 cm 

Tipo de Dormente Monobloco Bi-bloco/ Monobloco 

 

Em relação aos dados para a Fundação, na primeira simulação a camada de lastro foi 

analisada composta por agregado natural britado enquanto a camada de subleito foi 

avaliada com as propriedades geotécnicas (coesão, ângulo de atrito) variando em função 

de 20 seções geológicas categorizadas do quilômetro 890 até o 790. Na segunda 

simulação, a alteração realizada foi substituir a composição da camada de lastro de 

agregado natural britado para o agregado siderúrgico estabilizado na fase líquida. Em 

ambas as simulações, a camada de sublastro foi inserida no programa com os mesmos 

dados geotécnicos. Com isso, foi analisado e comparada a tensão que chega no topo da 

camada de subleito tanto na primeira simulação com lastro de agregado natural britado 

quanto na segunda simulação com lastro de agregado siderúrgico. Ainda foram 
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simuladas variações na espessura da camada de lastro com agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida face ao comportamento mecânico apresentado com melhor 

performance e proporcionando redução de custos, nas espessuras das camadas do 

pavimento. 

Quanto aos dados gerais adotados para o dimensionamento das camadas do pavimento 

ferroviário na primeira e na segunda simulações, a Tabela 3.8 apresenta abaixo o 

número de camadas e o número de incrementos de carga utilizadas para Fundação no 

Programa Ferrovia 3.0. 

Tabela 3.8 – Dados de Fundação no Programa Ferrovia 3.0. 

                  Elementos de Fundação no programa Ferrovia 

Dados Gerais Valores Unidade 

Número de Camadas 3 - 

Número de Incrementos de Carga 4 - 

 

Com referência ao número de camadas, foram simuladas as camadas de lastro, sublastro 

e subleito na Fundação da plataforma ferroviária, pois, no decorrer do trabalho de 

campo as amostras ensaiadas em todas as 20 seções geológica-geotécnicas apresentaram 

valores típicos para módulo de resiliência e CBR para as referidas camadas.    

A respeito das informações sobre os solos ensaiados nas 20 seções geológica-

geotécnicas e que foram simulados como camada de subleito tanto na dimensionamento 

com lastro de agregado natural britado quanto no lastro de agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida, a Tabela 3.9 evidencia o tipo de solo analisado em cada 

seção avaliada no trecho da Estrada de Ferro Carajás. 

Tabela 3.9 – Dados do Solo de Fundação no Programa Ferrovia 3.0. 

Dados do Solo de Fundação 

SG KM Extensão (km) Tipo de Solo 

1 889,5 a 885,6 5,56 Argila Compactada 

2 885,6 a 884,3 1,30 Areia Argilosa com Pedregulho 

3 8843 a 883,1 1,20 Areia Argilosa com Pedregulho 

4 883,1 a 879,2 3,80 Argila Arenosa 

5 879,2 a 876,8 2,50 Areia Argilosa com Pedregulho 
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6 876,8 a 872,5 4,30 Areia Argilosa com Pedregulho 

7 872,5 a 867,7 4,80 Areia Siltosa com Pedregulho 

8 867,7 a 866,2 1,50 Areia Argilosa 

9 866,2 a 864,6 1,60 Areia Argilosa com Pedregulho 

10 864,6 a 863,8 0,80 Argila Arenosa 

11 863,8 a 858,6 5,20 Areia Argilosa com Pedregulho 

12 858,6 a 857, 1,60 Argila Arenosa 

13 857 a 854,700 2,40 Areia Siltosa com Pedregulho 

14 854,7 a 850,1 1,50 Areia Argilosa com Pedregulho 

15 850,1 a 842,6 7,50 Areia Argilosa com Pedregulho 

16 842.6 a 841,1 2,40 Areia Argilosa com Pedregulho 

17 841,1 a 835,7 6,90 Areia Argilosa com Pedregulho 

18 835,7 a 824,6 11,10 Areia Argilosa com Pedregulho 

19 824,6 a 815,1 9,50 Areia Argilosa 

20 815,1 a 790,1 25,00 Pedregulho Argiloso Areia 

 

A Figura 3.42 apresentada abaixo ilustra a seção transversal da plataforma ferroviária 

utilizada para o dimensionamento mecanístico na primeira e segunda simulações 

analisadas neste trabalho de pesquisa. As espessuras das estruturas que compõem a 

seção transversal da via são: trilho – 17cm; dormente – 18cm; lastro – 35cm; sublastro – 

20cm; subleito – 150cm. 

 

Figura 3.42 – Seção transversal com as espessuras de cada camada para simulação no programa. 

Com respeito às cargas aplicadas na via férrea, é fundamental salientar que a definição 

sobre o posicionamento dos carregamentos aplicados, junto com a distribuição do 

conjunto de dormentes posteriores e anteriores ao ponto de aplicação da carga, e ainda a 

porcentagem de majoração desta carga para as camadas subsequentes constitui etapa 

elementar na simulação numérica da questão. As informações relacionadas aos pontos 
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nodais do carregamento para o vagão GDU, tipo de carga aplicada, valor da carga por 

roda e o número de cargas aplicadas estão descritas na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Dados sobre as cargas aplicadas para simulação. 

Elementos de carga aplicadas 

Número de Cargas Aplicadas 4 

Tipo de Carga Vertical 

Valor da Carga 20 t/roda 

Número do ponto nodal  

Carga 1 133 

Carga 2 127 

Carga 3 156 

Carga 4 150 

 

A Figura 3.43 e 3.44 apresentam respectivamente o leiaute do vagão GDU com a sua 

geometria em relação à aplicação de cargas e também o leiaute da malha de elementos 

finitos que foi projetada a partir do conhecimento da geometria do vagão GDU. 

 

Figura 3.43 – Leiaute da geometria das cargas no vagão GDU (SILVA FILHO, 2013). 
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Figura 3.44 – Leiaute da malha de elementos finitos projetada para a simulação. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E ANÁLISES DOS ENSAIOS 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir das caracterizações 

físicas, mecânica, químicas, mineralógicas, ambientais e elétricas realizadas em 

amostras de escórias de aciaria LD recém produzidas e no agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida por meio da fusão com a mistura da fração cerâmica com a 

fração sílica aluminosa do refratário de coqueria, resíduo da etapa de coqueificação. 

O presente trabalho de pesquisa teve por objetivo estabilizar as reações expansivas 

causadas pela cal livre na fase líquida e analisar se o material tratado atende a todos os 

requisitos necessários como lastro ferroviário. Para tanto, foi executada uma extensa 

campanha experimental após a fusão dos materiais em campo, os ensaios laboratoriais 

foram realizados no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 

Conforme exposto no Capítulo 3, a metodologia adotada para estabilização baseou-se 

em fundir a escória recém produzida com uma mistura de frações provenientes do 

refratário de coqueria. Essa mistura das frações sílica aluminosa e cerâmica foi chamada 

FSAC para efeito das caracterizações feitas no material. Já as amostras após fusão 

foram denominadas como: ANT – Agregado Não Tratado; ATFL – Agregado Tratado 

na Fase Líquida. Todas as duas amostras foram coletadas após processo de solidificação 

e classificação granulométrica realizadas nos pátios da siderúrgica.  

A etapa laboratorial consistiu em diversas caracterizações nas amostras ANT e ATFL, 

com vistas a comparar os materiais analisados evidenciando que a estabilizada na fase 

líquida é competente como lastro ferroviário e ao mesmo tempo não apresenta as 
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chamadas expansões volumétricas causadas pelo óxido de cal livre. Em um segundo 

momento apresentar o dimensionamento empírico e mecanístico de um trecho da 

Estrada de Ferro Carajás mostrando que a amostra ATFL por ser mais competente que o 

agregado natural britado, como lastro ferroviário, pode atenuar as tensões que chegam 

ao topo da camada de subleito, e então, demonstrar, também,  que a partir do módulo de 

resiliência da amostra ATFL pode-se ter um dimensionamento com uma espessura 

menor de lastro chegando a mesma tensão no topo da camada de subleito, empregando-

se agregado natural como lastro.  

Além dos ensaios de campo, foram executadas ensaios de caracterização física, química, 

elétrica, mecânica e ambiental, nas amostras estudadas. A Tabela 4.1 apresenta o 

quantitativo de ensaios realizados. 

Tabela 4.1– Quantitativo de ensaios realizados. 

Caracterização Física ANT ATFL FSAC 

Granulometria 3 3 - 

Abrasão Los Angeles 3 3 - 

Índice de Tenacidade Treton 3 3 - 

Massa Específica 3 3 - 

Porosidade 3 3 - 

Absorção 3 3 - 

Índice de Forma 3 3 - 

Macio e Friável 3 3 - 

Teor de Argila 3 3 - 

Resistência a Intempéries 3 3 - 

Carga Pontual 3 3 - 

Caracterização Mecânica ANT ATFL FSAC 

Compressão Uniaxial 5 5 - 

Caracterização Química ANT ATFL FSAC 
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Difração de Raio X 3 3 3 

Fluorescência de Raio X 3 3 3 

MVE/ EDS 3 3 3 

Teor de Cal Livre 3 3 3 

Análise Térmica – TG/DTG 3 3 3 

Caracterização Ambiental ANT ATFL FSAC 

Lixiviação 1     1 1 

Solubilização 1 1 1 

Caracterização Elétrica ANT ATFL FSAC 

Condutividade - 90 - 

Resistividade - 5 - 

Medição de pH - 90 - 

Caracterização de Campo ANT ATFL FSAC 

 Módulo de Resiliência e Rigidez - 5 - 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DAS AMOSTRAS. 

Para os ensaios de caracterização física, são apresentados os resultados dos seguintes 

ensaios: análise granulométrica, índice de contaminação, abrasão ‘Los Angeles’, índice 

de tenacidade Treton, da massa específica aparente, da porosidade aparente e da 

absorção, formato do material pela ABNT e pela ASTM, teor de fragmentos macios e 

friáveis, teor de argila em torrões e resistência às intempéries. Os mencionados ensaios 

estão contidos na norma padrão para lastro ferroviário da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e norma VALE para lastro padrão. 

4.2.1 ENSAIO DE GRANULOMETRIA. 

A classificação granulométrica das amostras ANT e ATFL foram conduzidas em 

conformidade com as especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A 

graduação do agregado britado para lastro precisa exibir dimensões acima de 12,7 mm 
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(1/2”), com uma pequena tolerância de 5% em relação à massa total, de acordo com a 

NBR 5564/2014. Nas Tabelas 4.2 e 4.3 estão apresentados, respectivamente, os ensaios 

de granulometria para as amostras ATFL e ANT.   

Tabela 4.2 – Resultato Ensaio de Granulometria na Amostra ATFL. 

Peneiras Material Percentagem em Peso 

Número (mm) Retido (g) % Retido % Acumulada % Passante 

3" 75 1509 2,5 2,5 97,5 

2 1/2" 63 4666 7,8 10,3 89,7 

2" 50 10208 17,0 27,2 72,8 

1 1/2" 38 13985 23,2 50,4 49,6 

1" 25 13129 21,8 72,3 27,7 

3/4" 19 9411 15,6 87,9 12,1 

1/2" 12,5 3654 6,1 94,0 6,0 

3/8" 9,5 540 0,9 94,9 5,1 

1/4" 6,3 471 0,8 95,6 4,4 

4 4,8 204 0,34 96,0 4,0 

8 2,4 308 0,51 96,5 3,5 

10 2 139 0,23 96,7 3,3 

16 1,2 298 0,50 97,2 2,8 

30 0,6 331 0,55 97,8 2,2 

50 0,3 388 0,64 98,4 1,6 

100 0,15 512 0,85 99,3 0,7 

200 0,075 232 0,39 99,6 0,4 

Prato 211 0,35 100,0 0,0 

Total 60196 100,0 
  

Dimensão Máxima Característica (mm) 75 

Material Pulverulento      6,06 

Módulo de Finura   8,21 

 

Tabela 4.3 – Resultato Ensaio de Granulometria na Amostra ANT. 

Peneiras Material  Percentagem em Peso 

Número (mm) Retido (g) % Retido % Acumulada % Passante 

3" 75 1430,03 2,3 2,3 97,7 

2 1/2" 63 4211,82 6,8 9,2 90,8 

2" 50 12973,84 21,1 30,3 69,7 

1 1/2" 38 9184,56 14,9 45,2 54,8 

1" 25 12297,08 20,0 65,2 34,8 

3/4" 19 9846,61 16,0 81,2 18,8 

1/2" 12,5 5548,28 9,0 90,2 9,8 

3/8" 9,5 1460,04 2,4 92,6 7,4 
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1/4" 6,3 1010,89 1,6 94,2 5,8 

4 4,8 497,02 0,81 95,0 5,0 

8 2,4 453,73 0,74 95,7 4,3 

10 2 111,97 0,18 95,9 4,1 

16 1,2 375,04 0,61 96,5 3,5 

30 0,6 506,60 0,82 97,4 2,6 

50 0,3 726,38 1,18 98,5 1,5 

100 0,15 626,55 1,02 99,6 0,4 

200 0,075 177,08 0,29 99,9 0,1 

Prato 91,46 0,15 100,0 0,0 

Total 61529 100,0     

            

Dimensão Máxima Característica (mm) 75     

Material Pulverulento         9,8     

Módulo de Finura   8,04     

 

Por meio dos resultados apresentados nas Tabelas 4.2 e 4.3, constata-se a eficácia da 

metodologia de tratamento adotada na amostra ATFL. Nas peneiras que representam a 

graduação necessária para composição do lastro ferroviário (12,5 – 76mm) percebe-se 

um desempenho mais apropriado em termos das frações retidas na amostra ATFL sobre 

o ANT. Em relação ao diâmetro máximo característico dos materiais verifica-se valores 

iguais a 75mm, o que mostra ocorrência de fragmentos maiores, mesmo na amostra 

submetida a processo de estabilização. A respeito do percentual de materiais 

pulverulentos, observa-se um acréscimo considerável na amostra ANT em comparação 

com os dados do ATFL, evidenciando que mesmo após o tratamento, o agregado gerou 

menos finos, comprometendo menos a drenagem da via e o alinhamento da mesma. 

Sobre o módulo de finura, os resultados alcançados por ambas são bastante similares, no 

entanto, com performance mais adequada na amostra ATFL, que apresentou fragmentos 

com maior dimensão na soma das porcentagens retidas. Essas partículas mais graúdas, 

representam um lastro com boa drenagem, menor efeito de capilaridade, além do 

adequado alinhamento e nivelamento dos trilhos.      

As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam respectivamente os gráficos do ensaio de 

granulometria da amostra ATFL em relação aos padrões A e B da ABNT e também a 

graduação preconizada pela AREMA.   
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Figura 4.1 – Enquadramento da amostra ATFL na curva do padrão A da ABNT. 

 

Figura 4.2 – Enquadramento da amostra ATFL na curva do padrão B da ABNT. 

 

Figura 4.3 – Enquadramento da amostra ATFL na curva do padrão AREMA. 
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As Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 apresentam respectivamente os gráficos do ensaio de 

granulometria da amostra ANT em relação aos padrões A e B da ABNT e também a 

graduação preconizada pela AREMA.   

 

Figura 4.4 – Enquadramento da amostra ANT na curva do padrão A da ABNT. 

 

 

Figura 4.5 – Enquadramento da amostra ANT na curva do padrão B da ABNT. 
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Figura 4.6 – Enquadramento da amostra ANT na curva do padrão AREMA. 

A partir da análise das Figuras apresentadas percebe-se a não conformidade das 

amostras ATFL e ANT para o padrão A da ABNT, que é referenciado ao lastro para 

aplicação em linhas principais. Em relação ao padrão B, referenciado ao lastro para 

aplicação em linhas de pátio, e a faixa de graduação preconizada pela AREMA, ambas 

as amostras se enquadraram dentro dos limites estabelecidos. A desconformidade no 

padrão A da ABNT não deve ser entendido como fator para desmerecer as amostras, 

pois, com um apropriado arranjo nos britadores, a granulometria dos materiais 

analisados deve se enquadrar na faixa recomendada.  

Após a execução dos ensaios de granulometria, foram determinados os parâmetros 

característicos das amostras, como por exemplo o Coeficiente de Não Uniformidade        

Cu = D60/D10, o coeficiente de curvatura Cc = (D30)
2/D60.D10) e dimensão máxima 

característica – DMC, além do módulo de finura. A Tabela 4.4 apresenta os resultados 

obtidos. 

Tabela 4.4 – Propriedades geotécnicas obtidas a partir do ensaio de granulometria nas amostras. 

Material Parâmetro Cu Parâmetro Cc DMC (mm) Módulo de finura 

ATFL 3,63 1,38 75 8,21 

ANT 3,38 1,05 75 8,04 

 

Quanto aos resultados demonstrados na Tabela 4.3, a análise das amostras ATFL e ANT 

indicam que são bem graduadas, pois o coeficiente de não uniformidade é superior a 3, 
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e o coeficiente de curvatura apresenta índice entre 1 e 3. O conjunto de materiais 

pesquisados exibiram DMC de 75mm que constitui o número da peneira da série normal 

na qual a porcentagem acumulada é inferior ou igual a 5 %. Este valor de DMC para os 

agregados pesquisados é igual ao encontrado por SOUZA (2007) e FERNANDES 

(2005). O módulo de finura, que representa à soma das porcentagens acumuladas em 

todas as peneiras da série normal dividida por 100, obteve valores que variaram entre 

8,21 e 8,04. É necessário salientar que quanto maior o valor de módulo de finura, mais 

grosso o material de lastro ferroviário. 

É importante notar que, a partir da análise das curvas granulométricas dos materiais 

representados pelas amostras ATFL E ANT, tornou-se possível obter parâmetros para 

avaliar o efeito da distribuição granulométrica no comportamento mecânico e na 

trabalhabilidade das amostras dos agregados tratados na fase liquida e do agregado não 

tratado, o que as torna materiais com tipologias diferentes e evidencia as melhorias da 

performance mecânica da ATFL com relação a ANT, o que demonstra a redução nos 

parâmetros que indicam a quantidade de material pulverulento e de pó na peneira # 200 

que o efeito da adição dos minerais dos refratários no agregado líquido houve uma nova 

formação de cristais nos poros que proporcionaram uma nova estrutura cristalina com 

mais estabilidade na constituição de grãos.  

4.2.2 ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO. 

Com base no ensaio de granulometria já apresentado, foi determinado o índice de 

contaminação e o grau de contaminação para as amostras ATFL e ANT. A Tabela 4.5 

abaixo mostra os resultados obtidos. 

Tabela 4.5 – Índice e grau de contaminação para as amostras ensaiadas. 

Material Índice de contaminação (FI) Grau de contaminação 

ATFL 4,36 Moderadamente Limpo 

ANT 5,14 Moderadamente Limpo 

 

As amostras ATFL e ANT foram classificadas como moderadamente limpo, pois os 

índices de contaminação situaram-se entre 1 e 9 na escala de avaliação idealizada por 
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SELIG e WATERS (1994). Pode-se afirmar que o índice de contaminação está 

intimamente associado com o ciclo de vida útil do lastro ferroviário, na medida em que 

quanto mais contaminado o lastro estiver menor será sua eficácia para desempenhar 

suas funções estruturais. A função estrutural mais relevante para se determinar que a 

vida útil do lastro está comprometida é a perda da capacidade de drenagem. 

Para o caso deste trabalho de pesquisa, os índices de contaminação encontrados foram 

apropriados levando-se em consideração a fusão dos materiais e o processo de britagem 

para classificação granulométrica, não houve maior quebra da amostra ATFL em vista 

da amostra ANT. Portanto, pode-se afirmar que o tratamento empregado contribuiu para 

uma menor geração de finos após processos de solidificação, britagem e granulometria. 

4.2.3 ENSAIO ABRASÃO LOS ANGELES. 

Os resultados alcançados nos ensaios de abrasão Los Angeles indicam que as amostras 

ATFL e ANT analisadas neste estudos se encontram qualificadas para serem utilizadas 

como lastro ferroviário. A abrasividade do material constitui outro elemento que exerce 

muita influência na vida útil do lastro, pois, quanto mais abrasiva a amostra analisada 

mais rápido perderá a forma cúbica necessária ao intertravamento das partículas e ao 

alinhamento e nivelamento da via férrea. A Tabela 4.6 exibe os resultados obtidos para 

cada amostra ensaiada. 

Tabela 4.6 – Resultados do Ensaio de Abrasão Los Angeles. 

Material 
Graduação da 

amostra 

Número de 

esferas 

Abrasão Los 

Angeles (%) 

Limite 

Máximo 

(ABNT) 

Limite 

Máximo 

(AREMA) 

ATFL E 12 11,1 25% 30% 

ANT E 12 22,5 25% 30% 

 

De acordo com a AREMA (American Railway Engineering and Maintenance-of-Way) 

o limite máximo para o ensaio de Abrasão Los Angeles é de 25%, já em relação a 

ABNT é de 30%. Posto isso, é relevante apontar os resultados alcançados por meio do 

tratamento na amostra ATFL (11,1%) que reduziu à metade a abrasividade obtida pela 

amostra ANT (22,5%). Com isso, pode-se afirmar que a amostra ATFL se introduzida 
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como lastro ferroviário levaria a um ciclo de vida útil maior do que a amostra ANT. 

Este resultado obtido corrobora a tese de que o tratamento feito na fase líquida 

proporcionou maior resistência ao material, pois as reações expansivas que contribuem 

para maior abrasividade e quebra da amostra foram minimizadas. Além disso, também é 

importante ressaltar que a amostra ANT teve resultado próximo do limite máximo 

estabelecido, portanto, a aplicação do tratamento é de extrema relevância. 

As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam respectivamente as amostras ATFL e ANT após o 

ensaio de Abrasão Los Angeles. 

 

Figura 4.7 – Amostra ATFL após ensaio de abrasão Los Angeles. 

 
 

Figura 4.8– Amostra ANT após ensaio de abrasão Los Angeles. 

 

4.2.4 RESISTÊNCIA AO CHOQUE. 

Os resultados dos ensaios de resistência ao choque – índice de tenacidade treton para as 

amostras ATFL e ANT apresentaram valores abaixo do limite máximo estabelecido por 

norma ABNT (20%) e também pela AREMA (15%) para lastro ferroviário. A Tabela 

4.7 apresenta os valores obtidos para o ensaio de índice de tenacidade treton. 
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Tabela 4.7  – Resultados do Ensaio de Índice de Tenacidade Treton. 

Material 
Nº de 

fragmentos 

Número de 

golpes 

Resistência ao 

choque (%) 

Limite 

Máximo 

(ABNT) 

Limite 

Máximo 

(AREMA) 

ATFL 20 10 9,4 20% 15% 

ANT 20 10 13,7 20% 15% 

 

Para efeito de comparação dos resultados é importante apontar o desempenho da 

amostra ATFL (9,4%) em face ao desempenho mostrado pela amostra ANT (13,7%). 

Novamente, o tratamento aplicado na fase líquida com a fusão das frações cerâmica e 

sílica aluminosa promoveu ganho de resistência para a amostra ATFL. Pelo resultado 

obtido, é possível visualizar que a amostra ANT ficou próxima ao limite máximo 

estabelecido pela AREMA.  

Analogamente ao ensaio de Abrasão Los Angeles, a conformidade dos Índices de 

Tenacidade Treton confere aos materiais uma vida útil maior, promovendo menores 

custos com manutenção da via férrea. Portanto, a partir dos resultados alcançados é 

pode-se afirmar que a amostra ATFL irá conferir uma vida útil maior ao lastro e menor 

custo de manutenção que a amostra ANT. A Figura 4.9 apresenta a amostra ATFL após 

o ensaio de Índice de Tenacidade Treton.  

 

Figura 4.9 – Amostra ANT após ensaio de Tenacidade Treton. 

4.2.5 MASSA ESPECÍFICA APARENTE, ABSORÇÃO DE ÁGUA E 

POROSIDADE APARENTE. 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos nos ensaios de massa específica, absorção 

de água e porosidade aparente. 
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Tabela 4.8 – Resultados dos Ensaios de Massa Específica, Absorção de Água e Porosidade Aparente. 

Material 
Massa Específica 

(kN/m3) 

Absorção de Água 

(%) 

Porosidade Aparente  

(%) 

ATFL 37,5 0,14 0,39 

ANT 32,5 1,67 4,07 

 

A Figura 4.10 apresenta o ensaio de absorção de água sendo executado no Laboratório 

de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Figura 4.10 – Execução do ensaio de absorção de água. 

Para os ensaios de massa específica aparente, os resultados obtidos nas amostras ATFL 

e ANT foram acima do limite mínimo preconizado pela norma de lastro padrão da 

ABNT (24 kN/m3). Em relação ao valor mínimo requerido pela AREMA, todas as 

amostras também performaram acima de 29 kN/m3. Este resultado mostra que o 

tratamento aplicado na amostra ATFL influenciou em um aumento da massa específica 

aparente em vista da amostra ANT, o que pode ser creditado ao preenchimento dos 

poros e a uma redistribuição das ligações químicas com um cristalino mais estável pois 

aconteceram melhorias nos valores medidos na porosidade aparente e na absorção água.     

Com relação aos resultados dos ensaios de absorção de água nas amostras ATFL e 

ANT, pode-se afirmar que a metodologia implantada no tratamento do agregado 

produziu mudanças no desempenho da amostra ATFL que apresentou valores abaixo do 

preconizado pela norma de lastro padrão pela ABNT (1%) e pela AREMA (2%). Este 

resultado indica que a fusão com a mistura das frações cerâmica e sílica aluminosa 

promoveu reações que estabilizaram o material, colaborando para que a absorção de 

água fosse bem inferior ao apresentado pela amostra ANT.    
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Sobre os ensaios de porosidade aparente das amostras, pode-se afirmar após análise dos 

resultados que o material ATFL mostrou desempenho mais adequado frente ao ANT. 

Com referência aos limites estabelecidos, a amostra ATFL apresentou resultados 

inferiores ao máximo permitido pela norma ABNT (1%) e também em comparação com 

as prescrições propostas por pesquisas da UFOP e da VALE (2%). Este dado 

apresentado mostra que o processo de fusão do agregado na fase líquida com as frações 

cerâmica e sílica aluminosa, aliado à técnica de resfriamento mais lento, sem aspersão 

de água, favoreceu uma solidificação mais coesa, com menos porosidade aparente em 

relação a amostra ANT. 

De maneira geral, a partir da análise dos resultados apresentados nos ensaios de massa 

específica aparente, absorção de água e porosidade aparente, afirma-se que a 

metodologia aplicada na amostra ATFL propiciou uma menor absorção de água e 

menor porosidade aparente em comparação com a amostra ANT. Estes resultados 

mudam um paradigma sobre o tratamento de escórias, pois, antes nenhum tratamento na 

fase sólida proporcionou redução na absorção de água e também na porosidade aparente 

sem perdas na resistência física ou mecânica das amostras. 

4.2.6 FORMATO DO MATERIAL. 

O arranjo geométrico dos fragmentos do material é analisado pela representação das 

dimensões que certa amostra apresenta. Na Tabela 4.9 são exibidos as relações medidas 

para cada grandeza (comprimento, largura e espessura) e a consequente classificação da 

forma dos materiais estudados segundo a NBR 5564/2014 – Via Férrea – Lastro 

Ferroviário – Requisitos e Métodos de Ensaio – Anexo A – Determinação da Forma do 

Material e pela metodologia de Raymond e Diyaljee (1979).  

Tabela 4.9 – Resultados dos Ensaio de Forma do Material. 

Material 
Relação 

B/A 

Relação 

C/B 

Relação  

A/ C 

Classificação 

NBR 5564 

Classificação 

Raymond e Diyaljee, 

1979 

ATFL 0,78 0,80 1,68 Cúbica Cúbica 

ANT 0,76 0,75 1,81 Cúbica Cúbica 
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Consonante com a classificação estabelecida pela norma de lastro padrão, as amostras 

ATFL e ANT analisadas apresentaram forma cúbica. Com relação a classificação 

proposta por Raymond e Diyaljee (1979), também todas as amostras repetiram a forma 

cúbica exibida anteriormente. 

A ocorrência da forma cúbica preponderar em todas as amostras avaliadas institui uma 

vantagem à aplicação dos agregados siderúrgicos em relação aos agregados naturais 

como materiais de lastro ferroviário. Este fato decorre em função dos fragmentos com 

formas cúbicas, proporcionarem um adequado intertravamento entre as partículas, em 

vista daqueles com formas lamelares, com isso assegura-se maior rigidez à camada de 

lastro, impede deslocamento dos dormentes e propicia alinhamento e nivelamento dos 

trilhos. 

A Figura 4.11 apresenta o ensaio de forma do material sendo realizado no Laboratório 

de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Figura 4.11 – Execução do ensaio de forma do material. 

4.2.7 FORMATO DO MATERIAL PELA AMERICAN SOCIETY 

TESTING AND MATERIALS (ASTM). 

Para o ensaio de formato do material pela American Society Testing and Materials, os 

resultados obtidos para as amostras ATFL e ANT mostraram-se majoritariamente com 

classificação Não Lamelar (N.L) e Não Alongada (N.A), de acordo com a norma ASTM 

D4791 – 10 – Método A, relação 1:3. Esta norma se baseia na classificação em quatro 
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grupos citados no capítulo anterior. As Tabelas 4.10 e 4.11 apresentam respectivamente 

as classificações das amostra ATFL e ANT analisadas. 

Tabela 4.10 – Resultados dos Ensaio de Forma da amostra ATFL pela ASTM. 

F. Granulométrica Total Não Lamelar e Não Alongada (%) Resultados 

2" ( 50mm) 100 70 N.L. e N.A. 

1 1/2" ( 38mm) 100 96 N.L. e N.A. 

1" ( 25mm) 100 98 N.L. e N.A. 

3/4" (19mm) 100 98 N.L. e N.A. 

 

Em relação ao resultado apresentado na Tabela 4.10, é importante ressaltar que os 

grupos Lamelar, Alongada e Lamelar e Alongada, não apresentaram fragmentos 

suficientes para classificar a amostra ATFL nos respectivos grupos. Somente o grupo 

Não Lamelar (N.L.) e Não Alongada (N.A.) teve fragmentos para confirmar a 

classificação.  

Tabela 4.11 – Resultados dos Ensaio de Forma da amostra ANT pela ASTM. 

F. Granulométrica Total Não Lamelar e Não Alongada (%) Resultados 

2" ( 50mm) 100 79 N.L. e N.A. 

1 1/2" ( 38mm) 100 92 N.L. e N.A. 

1" ( 25mm) 100 93 N.L. e N.A. 

3/4" (19mm) 100 84 N.L. e N.A. 

 

Da mesma forma, o resultado apresentado na Tabela 4.11, ilustra a quantidade 

majoritária de fragmentos do grupo Não Lamelar (N.L.) e Não Alongada (N.A.) em 

comparação com outros 3 grupos de classificação pela norma ASTM. 
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A partir dos resultados alcançados para ambas as amostras ATFL e ANT pode-se 

afirmar que o intertravamento entre os fragmentos e a drenagem na via férrea são 

beneficiados com um formato Não Lamelar e Não Alongado. 

A Figura 4.12 apresenta o ensaio de forma do material pela ASTM sendo feito no 

Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

Figura 4.12 – Execução do ensaio de forma do material pela ASTM. 

4.2.8 FRAGMENTOS MACIOS E FRIÁVEIS. 

Por intermédio do ensaio de fragmentos macios e friáveis é possível obter a 

porcentagem da massa total da amostra que não é considerada sã. Para a amostra ATFL, 

o resultado obtido ficou abaixo do limite máximo estabelecido pela norma ABNT (5%) 

e também pela AREMA (5%). No entanto, para a amostra ANT, o valor calculado se 

encontra acima dos referidos limites máximos. A Tabela 4.12 apresenta os resultados 

para o ensaio de fragmentos macios e friáveis. 

Tabela 4.12 – Resultados dos Ensaio de Fragmentos Macios e Friáveis dos Materiais. 

Material 
Massa de Fragmentos 

analisados (g) 

Teor de Fragmento Macio e 

Friável (%) 

ATFL 18885 3,9 

ANT 18912 5,6 

 

Com base nos resultados apresentados, é possível afirmar que a metodologia aplicada na 

amostra ATFL possibilitou após processo de solidificação uma expressiva redução no 

teor de fragmentos macios e friáveis, que contribui para menor quebra de partículas e 

menos geração de finos na camada de lastro. Enquanto que a amostra ANT que não foi 
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submetida a nenhum tratamento apresentou teores maiores que o limite máximo, como 

consequência, há maior geração de finos e mais quebra nas partículas, comprometendo 

a granulometria do lastro e sua vida útil na via férrea. 

4.2.9 TEOR DE ARGILA EM TORRÕES. 

Os resultados obtidos para as amostras ATFL e ANT são exibidos na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Resultados dos Ensaio de Teor de Argila em Torrões. 

Material Massa Inicial Total (g) 
Massa Total Removida 

(g) 

Teor de Argila em 

Torrões (%) 

ATFL 15416 15404 0,08 

ANT 14485 14871 0,09 

Nas amostras ATFL e ANT não foram encontrados teores significativos de argila em 

torrões que fossem considerados em desconformidade com o estabelecido pelas normas 

da ABNT e pela AREMA, que prescreve um teor máximo de 0,5%. Por se tratarem de 

agregados siderúrgicos, era esperado que o ensaio de teor de argila em torrões 

apresentassem índices quase nulos, pois a presença de argila é mais própria de 

agregados naturais. No entanto, a manutenção deste teor em níveis abaixo do permitido 

por norma, seja a lastro padrão, NBR 5564/2014, ou a AREMA, é necessária para a 

qualificação destes materiais como lastro padrão.  

4.2.10 RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. 

O ensaio de resistência às intempéries tem por objetivo simular condições agressivas de 

campo para avaliação dos possíveis danos causados pelas intempéries durante anos de 

exposição dos materiais no local da ferrovia. A Tabela 4.14 apresenta os resultados 

alcançados, após ciclos de imersão em solução de sulfato de sódio e secagem em estufa.  

Tabela 4.14 – Resultados dos Ensaio de Resistência às Intempéries. 

Material 
Massa Inicial Total do 

corpo de prova (g) 

Massa Final Total do corpo 

de prova (g) 

Resistência às 

Intempéries (%) 

ATFL 149,53 148,73 0,53 

ANT 140,80 138,18 1,86 
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Com relação a resistência às intempéries, as amostras ATFL e ANT apresentaram uma 

fração ínfima de resíduos após reação na solução de sulfato e período na estufa. Dessa 

maneira, os resultados obtidos se enquadraram nas prescrições estabelecidas pela norma 

de lastro padrão e pela AREMA (5%). 

Analisando o efeito do processo de estabilização na amostra ATFL pode-se verificar 

que houve uma melhoria na performance do material no ensaio de resistência às 

intempéries, em comparação com a amostra ANT. Este fato é creditado à minimização 

da quantidade de cal livre que estaria disponível para reação com a solução de sulfato, 

possibilitando maior fragmentação das partículas e posterior geração de finos. A 

amostra ANT exibiu um desempenho semelhante ao demonstrado pela ATFL, contudo, 

obteve o valor mais alto no ensaio, com presença de finos no fundo do recipiente 

utilizado para desenvolver o ensaio. 

A Figura 4.13 apresenta o ensaio de resistência às intempéries do material sendo 

conduzido no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

 

Figura 4.13 – Execução do ensaio de resistência às intempéries da amostra ATFL. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DAS AMOSTRAS. 

Em relação aos ensaios de carga pontual nas amostras ATFL e ANT, a Tabela 4.15 

apresenta os resultados obtidos. Assim sendo, para a avaliação do índice Is(50), as cargas 

de ruptura retratadas com os correspondentes diâmetros equivalentes, considerando-se o 

diâmetro De = 50mm como representando a dimensão de referência para os corpos- de 

prova que foram ensaiados, tanto em referência ao plano paralelo, quanto ao plano 

perpendicular, em relação ao plano de ruptura. 
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Tabela 4.15 – Resultados dos Ensaio de Carga Pontual. 

Identificação 

Índice de carregamento  IS50 

(MPa) 

Resistência à compressão 

uniaxial δuc (MPa) 
Índice de 

anisotropia 

Ia(50) 
Plano 

 

Plano 

// 

Plano 

 

Plano 

// 

ATFL 8,03 6,98 175,22 152,28 1,25 

ANT 10,61 11,53 224,04 243,46 0,96 

 

A partir da análise dos resultados apresentados pode-se afirmar que os índices de 

carregamento pontual para o fator Is(50) paralelo e também para o fator Is(50) 

perpendicular foram adequados, já que se encontram acima dos limites preconizados 

pela norma ABNT e compatíveis com os de materiais rochosos, por exemplo o basalto 

(Is(50) = 9,5). 

Este resultado demonstra que o tratamento aplicado na amostra ATFL promoveu a 

manutenção das propriedades de resistência do material, proporcionando a eliminação 

das expansões destrutivas do agregado. Uma vez que a amostra ANT apresentou índices 

de carregamento maiores, no entanto, em contato com a água pode se fragmentar, 

perdendo parte da resistência a carga.  

Com base nos fatores Is(50) e Is(50)//, definiu-se também o correspondente índice de 

resistência anisotrópico que representa o quociente entre os dois índices , para todas as 

amostras analisadas, os valores estão exibidos na Tabela 4.15. 

Analisando os valores dos índices de anisotropia, conclui-se que a amostra ANT não 

apresentou um plano preferencial de ruptura, sendo a sua resistência praticamente 

uniforme em todas as direções. Já a amostra ATFL apresentou um plano preferencial de 

ruptura o que corrobora com a tese do preenchimento dos poros com substâncias 

provinda dos argilominerais já que segundo FERNANDES (2005) a forma dos poros 

em escórias são bastonetes e posicionados na vertical o que provavelmente pode 

enfraquecer o plano paralelo de aplicação de cargas. Segundo GOODMAN (1989) o 

índice de carregamento pontual é um parâmetro representativo das características de 

resistência que leva em conta a geometria das partículas e a porosidade. Contudo, é 
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necessário avaliar estes corpos de prova a partir do teor de cal livre presente, pois 

quanto maior for esse teor, maior será a probabilidade do corpo-de-prova se expandir e 

fragmentar, quando em contato com a água. 

A resistência à compressão uniaxial δuc foi obtida para ambas as amostras ATFL e 

ANT, por meio da relação empírica δuc=C.Is(50), sendo C um coeficiente experimental 

que depende do diâmetro dos corpos-de-prova e das características do material. Para a 

determinação do coeficiente experimental C, foram feitos ensaios de carga pontual e de 

compressão uniaxial em uma série de amostras. Os resultados alcançados para a amostra 

ATFL e ANT estão apresentados nas Figuras 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 e também estão 

comparados com os valores da norma ASTM D5731 na Tabela 4.16. 

 

Figura 4.14 – Determinação do coeficiente característico C da amostra AFTL. 

 

 

Figura 4.15 – Relação entre índices de carregamento pontual e resistências à compressão uniaxial  para 

amostra AFTL. 
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Figura 4.16 – Determinação do coeficiente característico C da amostra ANT. 

 

 

 

Figura 4.17 – Relação entre índices de carregamento pontual e resistências à compressão uniaxial  para 

amostra ANT. 
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Tabela 4.16 – Comparações entre os valores de C entre dados da ASTM para material rochoso e os resultados 

das amostras ATFL e ANT. 

Diâmetro CP (mm) Valores de C (ASTM) Valores de C (ATFL) Valores de C (ANT) 

20 17,5 15,6 16 

30 19 16,9 17,6 

40 21 18,6 19,1 

50 23 20,4 20,3 

60 24,5 21,8 21,1 

 

Dessa forma, pode-se verificar que os valores encontrados para o coeficiente 

experimental C apresentam uma boa comparação com os valores adotados pela norma 

ASTM. A relação entre os índices de carregamento pontual e as resistências à 

compressão uniaxial também apresentaram coeficientes de determinação (R2) de 

elevado valor tanto para amostra ATFL quanto para a ANT. A partir dessa correlação 

será possível indicar a resistência à compressão uniaxial para corpos de prova de 

qualquer diâmetro, com a aplicação do coeficiente experimental C das amostras ATFL e 

ANT. 

4.4 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS AMOSTRAS. 

4.4.1 ANÁLISES POR DIFRAÇÃO DE RAIO X. 

Os resultados alcançados por meio do ensaio de difração de raio-X, para as amostras 

ATFL, ANT e FSAC encontram-se apresentados nas Figuras 4.18 a 4.20 e refletem a 

ocorrência das fases mineralógicas dos padrões difratométricos. Na amostra ATFL, os 

principais constituintes mineralógicos foram: Wustite – FeO; Óxido de Ferro – Fe3O4; 

Óxido de Magnésio – MgO2; Magnésio de Cálcio – Mg2Ca; Periclásio – MgO; 

Portlandite Ca(OH)2. 

Sobre os compostos identificados é possível observar as intensidades dos picos nos 

difratogramas com padrões diferenciados para a amostra ATFL e ANT.   
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Figura 4.18  – Padrão difratométrico para a amostra ATFL. 

Para a amostra ANT foram identificados os seguintes compostos minerais: Portlandite – 

Ca(OH)2; Wustite – FeO; Óxido de Ferro – Fe3O4. 

 

Figura 4.19 – Padrão difratométrico para a amostra ANT. 
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Já em relação à amostra FSAC os padrões difratométricos evidenciaram os seguintes 

compostos: Akaganeite-Q – Fe3+ O(OH); Ferrihydrite – Fe9,76 O14(OH)2 ; Fougerite – 

((Fe2+) (Fe3+) (Mg) (OH)4 . 

 

Figura 4.20 – Padrão difratométrico para a amostra FSAC. 

Por meio da análise dos difratogramas apresentados percebe-se que a metodologia de 

tratamento empregada proporcionou efeitos significativos, pois, a amostra ATFL 

mostrou padrões com menor intensidade das fases consideradas expansivas, em vista da 

amostra ANT que mostrou padrões com alta intensidade de Portlandite. A identificação 

dessas fases mineralógicas mostra que se o agregado não for estabilizado apresentará 

compostos expansivos que em contato com água podem acarretar em fragmentação do 

material. Essa consequência é de efeito muito deletério em uma camada de lastro com 

agregado siderúrgico, porque favorece a contaminação com finos, colmata o lastro 

prejudicando a drenagem e o alinhamento da via. Em relação à amostra FSAC observa-

se constituintes mineralógicos baseados no Ferro, Magnésio. 

4.4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA – FLUORESCÊNCIA DE RAIO X. 

Os resultados obtidos no ensaio de fluorescência de raio X para as amostras ATFL, 

ANT e FSAC estão apresentados na Tabela 4.17. 
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Tabela 4.17  – Fluorescência de Raio X para as amostras pesquisadas. 

Material 
Espécies químicas (% em massa)  

CaO SiO2 Al2O3 MnO MgO P2O5 Fe2O3 S K2O 

ATFL 35,10 19,91 17,38 2,28 2,41 - 22,92 - - 

ANT 41,54 14,80 8,28 3,03 1,41 - 30,94 - - 

FSAC 0,35 46,52 48,70 - - 1,10 1,14 0,63 1,65 

  

A análise de cada espécie química encontrada nos ensaios de fluorescência de raio X 

mostram que a amostra ATFL, por meio do tratamento imposto, reduziu as 

concentrações em massa do CaO, principal responsável pela expansões volumétricas 

destrutivas. Dessa forma, pode-se afirmar que a metodologia proposta obteve êxito em 

minimizar o teor de óxido de cálcio no agregado. Ressalta-se o grande teor de óxido de 

cálcio apresentado na amostra ANT, que pode provocar expansões. Em relação a 

amostra FSAC, percebe-se a alta concentração de sílica e de alumínio, com pequenas 

porções de pentóxido de fósforo, óxido férrico, óxido de potássio.  

A AREMA, norma americana para ferrovias, recomenda que o lastro composto por 

escória de aciaria LD esteja com uma percentagem de óxido cálcio inferior a 45%, além 

do somatório entre óxido de alumínio e ferro menor que 30%. Nesta pesquisa, os 

valores obtidos para óxido de cálcio, na amostra ATFL se enquadram nos limites 

estabelecidos (35,10%). Para a amostra ANT o enquadramento ocorreu (41,54%), mas 

ficando na margem estabelecida por norma. Quando se avalia o somatório dos óxidos de 

ferro e de alumínio, os índices alcançados pelas amostras ATFL e ANT não estão em 

conformidade com o preconizado pela norma. Este fato decorre da metodologia 

proposta para a estabilização dos óxidos instáveis, uma vez que foram adicionados à 

escória na fase líquida, a Fração Sílica Aluminosa Cerâmica. Portanto, é natural que o 

teor de alumínio esteja acima do estabelecido pela AREMA. Na verdade, a preocupação 

da norma é que este teor de alumínio se solubilize nas águas pluviais e contamine 

mananciais à jusante do ponto. Como poderá ser visto, na classificação ambiental das 

amostras, essa porcentagem de alumínio e de ferro não representam risco à 

contaminação de mananciais, para a amostra ATFL, pois o ensaio de solubilização 
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mostrou que nenhum constituinte analisado teve concentração superior ao limite 

estabelecido pela norma NBR 10.004/2004.   

4.4.3 ANÁLISE QUÍMICA – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA. 

A caracterização química das amostras ATFL, ANT e FSAC referente a composição de 

um ponto foi realizada por meio da microscopia eletrônica de varredura com EDS 

acoplado. As análises foram conduzidas no material pulverizado. As Figuras 4.21, 4.22 

e 4.23 evidenciam a morfologia das respectivas amostras ATFL, ANT e FSAC. Nas 

Tabelas 4.18; 4,19 e 4.20 estão listadas as espécies químicas identificadas, além da 

porcentagens para cada análise pontual realizada.    

 

Figura 4.21 – Morfologia encontrada na amostra ATFL. 

 

Tabela 4.18 – Resultado do EDS para a amostra ATFL. 

ATFL 
Óxidos (% em Massa) 

Na Mg Al Si P S Ca Ti V Cr Mn Fe Zn Sb 

Pt. 1     0,59 27,38 4,37   63,2         1,43   3,03 

Pt. 2     0,78 28,18 4,93             1,44     

Pt. 3     4,53 17,44 4,35 1,46 64,19       2,49 5,52     

Pt. 4 0,69   25,87 62,27     10,42 0,75             

Pt. 5   1,8 9,16 3,43     9,15       0,99 75,46     

Pt. 6     9,6 1     45,45 2,38   0,91   40,65     

Pt. 7     10 0,73     46,06 1,54 0,97     40,7     

Pt. 8     8,3 0,87     48,39 1,39       41,04     

Pt. 9   18,38         4,15     0,79 10,06 66,63     
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Pt. 10   14,11   1,52     5,73     0,54 6,94 71,16     

Pt. 11     2,22 26,75 3,06             2,28     

Pt. 12 0,8   40,76 43,61     13,95         0,87     

Pt. 13   12,68   1,07     10,85       7,2 68,19     

Pt. 14   1,73 2,46 1,86     39,28       5,9 46,25   2,52 

Pt. 15     10,59 1,23     45,23 0,88 0,83   0,67 37,64   2,95 

Pt. 16     1,03 21,07 6,12   65,16         2,88   3,73 

Pt. 17   25,23         3,54       10,04 61,19     

Pt. 18     69,01 28,34       1,25       1,4     

Pt. 19     4,4 14,65   1,57 57,1       0,83 16,77   4,69 

Pt. 20   16,7         4,68       9,67 68,95     

Média 0,75 12,95 13,29 16,55 4,57 1,52 31,56 1,37 0,90 0,75 5,48 34,23 0,00 3,38 

 

 

Figura 4.22 – Morfologia encontrada na amostra ANT. 

 
Tabela 4.19 – Resultado do EDS para a amostra ANT. 

ANT 
Óxidos (% em Massa) 

Na Mg Al Si P S Ca Ti V Cr Mn Fe Zn Sb 

Pt. 1     1,56 26,53 7,86   61,61         2,44     

Pt. 2       30,87 3,63   63,44         2,07     

Pt. 3 0,85   2,1 28,7 7,38   59,04         1,93     

Pt. 4       30,26 4,62   63,8         1,33     

Pt. 5     1,47 26,84 7,03   62,45         2,21     

Pt. 6     1,12 26,48 6,73   64,35         1,32     

Pt. 7       29,44 6,26   61,45         1,64     

Pt. 8     1,47 25,73 7,73   63,21         1,86     

Pt. 9   2,13   26,53 18,07   47,81         3,83 1,64   
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Pt. 10       28,82 4,41   62,56         0,87   3,33 

Pt. 11       28,24 4,05   63,33         1,14   3,26 

Pt. 12     3,36 0,91     44,31       0,68 50,74     

Pt. 13   0,5 7,47 1,33     43,96 3,36 0,45 0,76 0,76 39,3   2,1 

Pt. 14       30,48 3,56   65,06         0,91     

Pt. 15   2,93 1,21 30,59 11,38 1,43 48,18       0,91 3,37     

Pt. 16   18,15   1,11     4,91     0,68 8,86 66,28     

Pt. 17       14,93 1,28   73,63       0,99 4,51   3,88 

Pt. 18 0,67   1,69 26,87 1,99 0,79 62,6         2,55   2,84 

Média 0,76 5,93 2,38 23,04 6,40 1,11 56,43 3,36 0,45 0,72 2,44 10,46 1,64 3,08 

 

 

Figura 4.23 – Morfologia encontrada na amostra FSAC. 

 
Tabela 4.20 – Resultado do EDS para a amostra FSAC. 

FSAC 
Óxidos (% em Massa) 

Na Al Si K Ti Fe 

Pt. 1   39,48 54,13 4,62 1,05 0,72 

Pt. 2   41,25 53,17 4,82 0,75   

Pt. 3   43,52 53,17 1,62 0,83 0,86 

Pt. 4   25,57 70,36 2,32 1,75   

Pt. 5   48,54 48,67 1,37 0,39 1,02 

Pt. 6   43,77 53,23 1,72 0,36 0,93 

Pt. 7   42,18 54,13 2,11 0,67 0,92 

Pt. 8   49,01 48,65 1,55   0,79 

Pt. 9 0,58 44,86 52,09 1,38 0,53 0,56 

Média 0,58 42,02 54,18 2,39 0,79 0,83 
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Por meio dos resultados da análise química por microscopia eletrônica de varredura 

com EDS acoplado, realizado nas amostras ATFL; ANT e FSAC, foi possível perceber 

porcentagens bem semelhantes aos valores encontrados na análise quantitativa por 

fluorescência de raio X. Dessa forma, reafirma-se que a metodologia proposta obteve 

boa eficácia na minimização das concentrações dos óxidos instáveis que favorecem a 

fragmentação do material. Através dos resultados, também é possível verificar o alto 

teor de sílica que a amostra FSAC apresenta, ratificando assim, a escolha pela fração 

certa para fusão com a escória, reduzindo o índice de basicidade da amostra ANT 

(2,45%) em comparação com a amostra ATFL (1,90%).    

4.4.4 TEOR DE CAL LIVRE. 

Os resultados obtidos para o ensaio de teor de cal livre total nas amostras ATFL, ANT e 

FSAC encontram-se apresentados na Tabela 4.21 e também na Figura 4.24. Os ensaios 

foram executados no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade Federal de 

Ouro Preto. 

Tabela 4.21 – Resultado do Ensaio de Teor de Cal Livre. 

Ensaio Teor de Cal Livre Total 
Limite da 

AREMA 

ATFL 2,42 3% 

ANT 6,63 3% 

FSAC 0,17 3% 

 

 

Figura 4.24  – Resultado Ensaio de Teor de Cal Livre. 
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Os resultados apresentados na tabela e no gráfico demonstram como a metodologia 

adotada, baseada na fusão com a fração sílica aluminosa cerâmica, para estabilização da 

cal livre presente nas escórias “in natura” obteve êxito. A amostra ATFL apresentou 

valores de cal livre inferiores ao limite de 3% estabelecido pela AREMA. Esta 

minimização ocorreu pela reação dos óxidos instáveis com a fração silicosa da amostra 

FSAC, reduzindo o índice de basicidade para 1,90%. No caso da amostra ANT, 

percebe-se que o teor de cal livre não está em conformidade com o preconizado pela 

AREMA, o que significa, necessidade de tratamento para uso como lastro ferroviário. 

Este tratamento se for conduzido na fase sólida do material, tem período estimado em 

pelo menos 4 meses, com uso de água temporizada, de acordo com FERNANDES 

(2010), enquanto que a metodologia aplicada neste trabalho de doutorado reduz o tempo 

de estabilização para o período de solidificação do agregado na baia de resfriamento. É 

preciso ressaltar ainda que a amostra FSAC apresentou teores de cal livre abaixo de 

0,5%, o que mostra a aptidão do material para fusão com a escória de aciaria LD. 

4.4.5 ANÁLISE TÉRMICA. 

Os resultados obtidos para os ensaios de análise térmica pelas curvas de 

termogravimetria (TG) e de termogravimetria derivada (DTG) para as amostras ATFL, 

ANT e FSAC, estão apresentadas nas Figuras 4.25, 4.26 e 4.27, respectivamente.  

 

Figura 4.25 – Curvas TG/DTG para a amostra ATFL. 
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Figura 4.26  – Curvas TG/DTG para a amostra ANT. 

 

 

Figura 4.27 – Curvas TG/DTG para a amostra FSAC. 
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A Tabela 4.22 resume os resultados obtidos nas termoanálises apresentadas nas Figuras 

4.25 até 4.27, para as amostras ATFL, ANT e FSAC. As respectivas perdas de massa de 

cada amostra foram alcançadas pelas curvas de TG e o intervalo de temperatura de 

ocorrência da perda de massa foram determinados pelas curvas DTG. 

Tabela 4.22 – Resultados das Termoanálises das amostras ATFL e ANT. 

Amostra ATFL 

Fases 

Avaliadas 

Intervalo de 

Temperatura (°C) 

Temperatura de 

Pico (°C) 
Perda de Massa (%) 

H2O 19,3 - 178 125 1,24 

Mg(OH)2 178 - 299 277 0,38 

Ca(OH)2 299 - 463 413,6 0,66 

 
Amostra ANT 

Fases 

Avaliadas 

Intervalo de 

Temperatura (°C) 

Temperatura de 

Pico (°C) 
Perda de Massa (%) 

H2O 14,5 - 227 81 1,14 

Mg(OH)2 227 - 381 302 0,36 

Ca(OH)2 381 - 468 416,12 0,48 

  

Para a amostra FSAC não foi possível executar a análise da curva TG/DTG, pois o 

material não apresentou picos característicos para correlação com as faixas de 

temperatura onde há perda de massa, como pode ser observado na Figura 4.27. No 

entanto, em todos os outros ensaios de caracterização química a amostra FSAC não 

apresentou elevadas concentrações para o óxido de cal livre. Dessa forma, levando-se 

em consideração os objetivos deste trabalho de pesquisa, afirma-se com base no ensaio 

de teor de cal livre que a amostra FSAC não apresenta cal livre em sua composição 

química.  

Em relação às amostras ATFL e ANT, o percentual de CaO correspondente com a fase 

hidratada, foram determinados estequiometricamente, de acordo com a equação 

apresentada abaixo: 

CaO / 56 = Δ H2O /18            (4.1) 
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Os índices (56) e (18) representam respectivamente os pesos moleculares dos 

componentes CaO e H2O. Já o valor Δ H2O referem-se às perdas de massa da Tabela 

4.22, obtida por meio das curvas de TG, correspondentes à dehidroxilação do Ca(OH)2. 

Analisando os resultados encontrados para a amostra ATFL, tem-se que a resolução da 

equação 4.1 está representada na equação 4.2 a seguir: 

CaO / 56 = 0,66 / 18                   CaO = 2,05%         (4.2) 

A partir do cálculo verifica-se que o CaO correspondente ao Ca(OH)2 é igual a 2,05%. 

Dessa forma, pode-se afirmar que o CaOlivre total obtido pelo ensaio de etilenoglicol foi 

de 2,42%, e que desse valor 2,05% corresponde a fração de CaOlivre devido a 

dehidroxilação do Ca(OH)2, com isso percebe-se que a fração de CaOlivre remanescente 

ou não hidratado é igual a 0,37% . 

Já quando se analisa os resultados apresentados pela amostra ANT, obtém-se a equação 

4.3 mostrada abaixo: 

CaO / 56 = 0,48 / 18                   CaO = 1,49%         (4.3) 

Analogamente aos cálculos efetuados anteriormente, tem-se que o CaO correspondente 

ao Ca(OH)2 é igual a 1,49%. Pelo ensaio de etilenoglicol obtém-se que o CaOlivre total é 

igual a 6,63%, e que desse valor 1,49 representa a fração dehidroxilada do Ca(OH)2 , 

com isso percebe-se que a fração de CaOlivre remanescente, ou não hidratada, é igual a 

5,14%. 

A partir dos resultados apresentados observa-se que a amostra ATFL possui apenas 

0,37% de CaOlivre enquanto que a amostra ANT possui 5,14% de CaOlivre. Estes 

resultados evidenciam claramente que a metodologia de tratamento imposta ao 

agregado siderúrgico promoveu as reações necessárias para reduzir consideravelmente o 

teor de cal livre presente nos materiais. A amostra ATFL pode ser empregada como 

lastro ferroviário em qualquer via férrea, pois não apresentará fenômenos de expansão 

volumétrica devido ao CaOlivre. Já a amostra ANT, se empregada como lastro, 

apresentará os referidos fenômenos, pois possui em sua composição alto teor de cal 

livre não hidratado.   
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4.4.6 POROSIDADE, SUPERFÍCIE ESPECÍFICA E DENSIDADE 

REAL. 

As amostras ATFL, ANT e FSAC pesquisadas foram submetidas a ensaios de adsorção 

de nitrogênio à temperatura de 77K (-196°C), em conformidade com a técnica B.E.T., 

para se determinar os parâmetros intrínsecos de porosidade e superfície específica dos 

materiais analisados: superfície específica, volume total de poros (porosidade), diâmetro 

médio de poros, diâmetro máximo de poros e volume total de microporos 

(microporosidade). Além desses ensaios, foram obtidas as correspondentes isotermas de 

adsorção e os valores de densidade real (FERNANDES et al., 2005). Os resultados 

estão apresentados na Tabela 4.23. 

Tabela 4.23  – Resultados dos ensaios de porosidade, superfície específica e densidade real das amostras ATFL 

e ANT. 

Parâmetro ATFL ANT FSAC 

Densidade (g/cm3) 3,23 2,70 2,41 

Superfície Específica BET (m2/g) 1,74 2,53 2,93 

Volume de Microporos (cm3/kg) 0,001 0,001 0,001 

Área de Microporos (m2/g) 2,44 3,66 4,16 

Tamanho Médio dos Microporos (Å) 20,94 19,97 37,19 

Volume Total de Poros (cm3/kg) 0,002492 0,005600 0,003494 

Diâmetro Máximo dos Poros (A) 476,2 476,3 523,0 

Diâmetro Médio dos Poros (A) 28,65 44,21 23,82 

Coef. de Correlação 45,81    86,80 56,72 

 

Os resultados obtidos são considerados adequados para amostras de escórias de aciaria 

LD com ampla faixas de granulometria e formato dos poros, onde a diferença entre os 

diâmetro dos poros está relacionada ao preenchimento e esvaziamento dos poros por 

condensação capilar. De acordo com os dados das amostras analisadas, percebe-se 

presença de microporos mais largos e principalmente de mesoporos e macroporos na 

forma de fendas ou placas paralelas ou espaços entre placas paralelas.  
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Analisando a densidade real observa-se que os resultados alcançados foram similares 

àqueles levantados na caracterização física principalmente para a amostra ATFL. Em 

relação ao volume total de poros, verifica-se um valor bem menor para a amostra 

ATFL, em vista daquele observado para a amostra ANT, provavelmente em função da 

fusão com a amostra FSAC. 

4.5 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS AMOSTRAS. 

4.5.1 TESTES DE LIXIVIAÇÃO E SOLUBILIZAÇÃO. 

Os resultados do ensaio de lixiviação para parâmetros inorgânicos das amostras ATFL, 

ANT e FSAC encontram-se apresentados nas Tabelas 4.24, 4.25 e 4.26, 

respectivamente. 

Os resultados do ensaio de solubilização para parâmetros inorgânicos das amostras 

ATFL, ANT e FSAC estão indicados nas Tabelas 4.27, 4.28 e 4.29, respectivamente.  

Tabela 4.24 – Resultado do Ensaio de Lixiviação para parâmetros inorgânicos amostra ATFL. 

 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Lixiviado 

(mg/L) 

Arsênio 1,0 <0,004 

Bário 70,0 0,03 

Cádmio 0,5 <0,001 

Chumbo 1,0 <0,01 

Cromo Total 5,0 <0,01 

Fluoretos 150,0 <0,1 

Mercúrio 0,1 <0,0002 

Prata 5,0 <0,005 

Selênio 1,0 <0,01 
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Tabela 4.25 – Resultado do Ensaio de Lixiviação para parâmetros inorgânicos amostra ANT. 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Lixiviado 

(mg/L) 

Arsênio 1,0 <0,004 

Bário 70,0 0,04 

Cádmio 0,5 <0,001 

Chumbo 1,0 <0,01 

Cromo Total 5,0 <0,01 

Fluoretos 150,0 1,66 

Mercúrio 0,1 0,0006 

Prata 5,0 <0,005 

Selênio 1,0 <0,01 

 

 

Tabela 4.26 – Resultado do Ensaio de Lixiviação para parâmetros inorgânicos amostra FSAC. 

 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Lixiviado 

(mg/L) 

Arsênio 1,0 <0,004 

Bário 70,0 0,03 

Cádmio 0,5 <0,001 

Chumbo 1,0 <0,01 

Cromo Total 5,0 <0,01 

Fluoretos 150,0 0,57 

Mercúrio 0,1 <0,0002 
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Prata 5,0 <0,005 

Selênio 1,0 <0,01 

 

Tabela 4.27 – Resultado do Ensaio de Solubilização para parâmetros orgânicos e inorgânicos da amostra 

ATFL. 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Amostra 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Duplicata 

(mg/L) 

Arsênio (mg As/L) 0,01 <0,004 <0,004 

Bário (mg Ba/L) 0,7 <0,01 <0,01 

Cádmio (mg Cd/L) 0,005 <0,001 <0,001 

Chumbo (mg Pb/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Cianeto (mg CN/L) 0,07 <0,01 <0,01 

Cromo Total (mg Cr/L) 0,05 <0,01 <0,01 

Fluoretos (mg F/L) 1,5 0,92 0,91 

Mercúrio (mg Hg/L) 0,001 <0,0002 <0,0002 

Nitrato (mg N/L) 10,0 <0,02 <0,02 

Prata (mg Ag/L) 0,05 <0,005 <0,005 

Selênio (mg Se/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Alumínio (mg Al/L) 0,2 0,18 0,17 

Cloreto (mg Cl/L) 250,0 1,17 <1 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,009 <0,009 

Ferro (mg Fe/L) 0,3 <0,1 <0,1 

Manganês (mg Mn/L) 0,1 <0,025 <0,025 

Sódio (mg Na/L) 200,0 2,13 1,82 

Sulfato (mg SO4-2/L) 250,0 1,12 <1,0 

Zinco (mg Zn/L) 5,0 <0,1 <0,1 

Surfactantes (mg MBAS/L) 0,5 <0,30 <0,30 

Fenóis Totais 

(mg C6 H5 OH/L) 
0,01 <0,002 <0,002 
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Tabela 4.28 – Resultado do Ensaio de Solubilização para parâmetros orgânicos e inorgânicos da amostra ANT. 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Amostra 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Duplicata 

(mg/L) 

Arsênio (mg As/L) 0,01 <0,004  <0,004 

Bário (mg Ba/L) 0,7 <0,01 <0,01 

Cádmio (mg Cd/L) 0,005 0,001 <0,001 

Chumbo (mg Pb/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Cianeto (mg CN/L) 0,07 <0,01 <0,01 

Cromo Total (mg Cr/L) 0,05 0,02 0,02 

Fluoretos (mg F/L) 1,5 1,56 1,91 

Mercúrio (mg Hg/L) 0,001 <0,0002 <0,0002 

Nitrato (mg N/L) 10,0 0,76 0,81 

Prata (mg Ag/L) 0,05 <0,005 <0,005 

Selênio (mg Se/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Alumínio (mg Al/L) 0,2 0,68 0,53 

Cloreto (mg Cl/L) 250,0 34,3 36,8 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 0,02 0,03 

Ferro (mg Fe/L) 0,3 <0,1 <0,1 

Manganês (mg Mn/L) 0,1 <0,025 <0,025 

Sódio (mg Na/L) 200,0 98,7 99,1 

Sulfato (mg SO4
-2/L) 250,0 135 137 

Zinco (mg Zn/L) 5,0 <0,1 <0,1 

Surfactantes (mg MBAS/L) 0,5 <0,30 <0,30 

Fenóis Totais 

(mg C6 H5 OH/L) 
0,01 <0,002 <0,002 
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Tabela 4.29 – Resultado do Ensaio de Solubilização para parâmetros orgânicos e inorgânicos da amostra 

FSAC. 

Parâmetro 

Valor 

Máximo 

Permitido 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Amostra 

(mg/L) 

Concentração 

no Resíduo 

Solubilizado 

Duplicata 

(mg/L) 

Arsênio (mg As/L) 0,01 <0,004 <0,004 

Bário (mg Ba/L) 0,7 <0,01 <0,01 

Cádmio (mg Cd/L) 0,005 <0,001 <0,001 

Chumbo (mg Pb/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Cianeto (mg CN/L) 0,07 <0,01 <0,01 

Cromo Total (mg Cr/L) 0,05 <0,01 <0,01 

Fluoretos (mg F/L) 1,5 0,09 0,06 

Mercúrio (mg Hg/L) 0,001 <0,0002 <0,0002 

Nitrato (mg N/L) 10,0 0,05 0,05 

Prata (mg Ag/L) 0,05 <0,005 <0,005 

Selênio (mg Se/L) 0,01 <0,01 <0,01 

Alumínio (mg Al/L) 0,2 0,14 0,12 

Cloreto (mg Cl/L) 250,0 <1 <1 

Cobre (mg Cu/L) 2,0 <0,009 <0,009 

Ferro (mg Fe/L) 0,3 <0,1 <0,1 

Manganês (mg Mn/L) 0,1 <0,025 <0,025 

Sódio (mg Na/L) 200,0 0,87 1,01 

Sulfato (mg SO4
-2/L) 250,0 <1,0 <1,0 

Zinco (mg Zn/L) 5,0 <0,1 <0,1 

Surfactantes (mg MBAS/L) 0,5 <0,30 <0,30 

Fenóis Totais 

(mg C6 H5 OH/L) 
0,01 <0,002 <0,002 
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Em conformidade com as prescrições das normas NBR 10004/2004, 10005/2004 e 

10006/2004, pode-se ressaltar que o material analisado da amostra ATFL é classificado 

como Classe IIB (Não Perigoso – Inerte) por não possuir nenhum dos seus constituintes 

solubilizados à concentrações superiores aos padrões do Anexo G da norma NBR 

10.004. E ainda pode-se considerar que a amostra não é corrosiva e também não é 

reativa por não apresentar as características que indicam tal propriedade. 

A amostra analisada ANT foi classificada como Classe IIA (Não Perigoso – Não 

Inerte), pois apresenta o parâmetro Alumínio solubilizado em concentrações superiores 

aos padrões estabelecidos pelo Anexo G da norma NBR 10.004, sendo avaliada como 

não corrosiva e não reativa. 

O material avaliado da amostra FSAC foi classificado como Classe IIB (Não Perigoso – 

Inerte), pois não evidencia nenhum dos seus constituintes solubilizados à concentrações 

superiores aos padrões do Anexo G da norma NBR 10.004. No entanto não apresentou 

características corrosivas e nem reativas. 

Com este resultado, ressalta-se uma mudança na classificação ambiental dos agregados 

siderúrgico, a amostra ATFL apresentou-se como Classe IIB, em virtude do tratamento 

empregado no material que além de estabilizar os óxidos instáveis, conseguiu promover 

a não solubilização dos parâmetros Alumínio e Fluoretos que acabaram por classificar a 

amostra ANT como Classe IIA. Em relação a FSAC, tem-se que nenhum dos 

parâmetros analisados no ensaio de solubilização resultou em desconformidade com os 

padrões da norma, portanto classificada como Classe IIB. 

4.6 CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DAS AMOSTRAS. 

4.6.1 ENSAIO DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA. 

A condutividade indica para o nível de solubilidade de sais ou outros compostos em 

ambiente aquático. Dessa forma, avaliando-se este parâmetro em água doce, pode-se 

correlacionar o valor da condutividade com as concentrações dos principais íons 

determinantes da salinidade, como cálcio, magnésio, sódio, potássio, carbonatos, 

sulfatos e cloreto. Normalmente, a condutividade elétrica de águas doces naturais é 
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inferior a 500µS/cm, sendo que valores superiores a este, podem indicar problemas de 

poluição (Agência Nacional de Águas, 2011)  

Assim sendo, os resultados alcançados por meio do monitoramento da condutividade no 

período de três meses da amostra ATFL está apresentada na Figura 4.28 e 4.29. Estes 

dados são referentes ao segundo dia após o enchimento dos tanques utilizados, num 

total de 14 ciclos de carga e descarga. Os ciclos de ensaios tiveram uma duração de 3 a 

10 dias, sendo que o pH da água também foi monitorado. 

 

Figura 4.28– Monitoramento da Condutividade da amostra ATFL. 
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Figura 4.29  – Monitoramento do pH da amostra ATFL. 

A amostra ATFL apresentou um comportamento descendente com os índices de 

condutividade reduzindo conforme os ciclos de descarga da água foram sendo 

executados. Durante todo o período de monitoramento da condutividade, nenhum ciclo 

apresentou valores acima de 500 µS/cm, portanto, pode-se afirmar que a água em 

contato com a amostra ATFL não esteve contaminada com sais. Com relação à 

avaliação do pH da água, percebe-se que no decorrer de todos os ciclos de 

monitoramento, os valores ficaram entre 8 e 10,5, não evidenciando possível 

contaminação. 

Dessa forma, em virtude dos resultados apresentados observa-se que a amostra ATFL, 

se empregada como lastro em vias férreas sinalizadas não causará problemas de falsa 

ocupação, por não dissipar a corrente elétrica em eventos chuvosos. 

4.6.2 ENSAIO DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA. 

Com o objetivo de analisar a resistividade da amostra ATFL, foi projetada uma caixa-

teste com dimensões 2,2m de comprimento, 1,2m de largura e 0,5m de altura para 

ensaios de resistividade do material. Foram realizadas medições com distâncias de 1,60 

e 1,00 metro entre as hastes, simulando as bitolas usadas na Estrada de Ferro Carajás e 

também Vitória-Minas. Em relação a condição do lastro, foram feitas medições com 

lastro saturado (pior condição de resistividade) e com lastro seco (melhor condição de 

resistividade), todas as condições com espessura de 35cm. Além da medição na 
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partícula do agregado tratado na fase líquida, para verificação da sua resistividade. As 

Figuras 4.30 até 4.34 apresentam os resultados alcançados para as citadas situações. 

 

Figura 4.30 – Ensaio de resistividade com bitola de 1,60m e amostra ATFL seca. 

 
Figura 4.31 – Ensaio de resistividade com bitola de 1,60m e amostra ATFL molhada. 
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Figura 4.32 – Ensaio de resistividade com bitola de 1,00m e amostra ATFL seca. 

 

 

Figura 4.33 – Ensaio de resistividade com bitola de 1,00m e amostra ATFL molhada. 
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Figura 4.34 – Ensaio de resistividade na partícula da amostra ATFL. 

 

Em relação aos resultados apresentados, pode-se observar que em todos os cenários 

ensaiados a amostra ATFL demonstrou ótimo desempenho, se comparada ao padrão 

VALE e AREMA para o ensaio de resistividade elétrica em lastro de agregado 

siderúrgico (>300 Ω.m). Em particular, o cenário representado pelas Figuras 4.31 e 

4.33, apresentaram resultados significativos, pois retratavam a amostra ATFL molhada 

(pior situação para a resistividade elétrica) e com bitola de 1,60m e 1,00m 

respectivamente. 

Dessa maneira, constata-se que na eventualidade do emprego da amostra ATFL como 

lastro em vias férreas sinalizadas, não ocorreriam eventos de falsa ocupação, pois, 

mesmo em períodos chuvosos, a resistividade do material estaria acima do limite 

preconizado tanto pela VALE quanto pela AREMA, seja em bitola métrica ou bitola de 

1,60 metros. 

4.7 ENSAIOS DE CAMPO. 

Foram executados ensaios para determinação do módulo de resiliência e rigidez da 

camada de lastro, para tanto, foi construída uma caixa experimental com dimensões de 1 
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metro de comprimento, 1metro de largura por 1 metro de profundidade. Nesta caixa 

foram alocados a amostra ATFL com espessura de 0,35 metros, e então a camada foi 

compactada com auxílio de um soquete manual. Para medição do módulo de resiliência 

e a rigidez da camada foi utilizado o Geogauge H4140. A Tabela 4.30 apresenta os 

valores obtidos no ensaio. 

Tabela 4.30 – Ensaio com Geogauge H4140 para módulo de resiliência e rigidez da camada na amostra ATFL. 

Posições Desvio Padrão Módulo de Resiliência (MPa) Rigidez (MN/m) 

Centro 1,54598 71,20 7,50 

Inferior Esquerdo 1,63871 81,89 8,63 

Inferior Direito 1,45377 90,88 9,58 

Superior Esquerdo 1,42975 75,86 7,99 

Superior Direito 1,68158 87,28 9,20 

Média   81,42 8,58 

 

Os resultados obtidos para a amostra ATFL nos ensaios de campo para determinação do 

módulo de resiliência e da rigidez da camada se mostraram consistentes quando 

comparados com os encontrados por FERNANDES (2005), que neste trabalho obteve 

valores variando entre 71,37 e 139,24 MPa. Ainda sobre os resultados obtidos, ressalta-

se o estado de compacidade da amostra ATFL na caixa-teste em comparação com o 

conseguido quando em uma via férrea, que por usar de equipamentos mais adequados se 

encontra mais compactada, aumentado o módulo de resiliência e consequentemente a 

rigidez da camada.  

Os resultados obtidos nesta etapa de campo serão empregados no dimensionamento 

mecanístico da camada de lastro composta pela amostra ATFL. 

4.8 ANÁLISE ECONÔMICA DOS AGREGADOS USADOS COMO 

LASTRO FERROVIÁRIO. 

A avaliação econômica dos agregados que são utilizados como lastro foi conduzida 

nesta etapa da pesquisa com base em uma comparação de custo entre a brita (agregado 

natural) e o agregado siderúrgico já estabilizado.  
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Dessa maneira, foram considerados os preços da tonelada dos materiais destinados a uso 

como lastro ferroviário provenientes de 3 pedreiras, denominadas nesta ordem: A; B e 

C, e que estão localizadas respectivamente em Vitória/ES, Belo Horizonte/MG e Ouro 

Preto/MG, além do agregado siderúrgico estabilizado na fase líquida, objeto de estudo 

deste trabalho, que foi produzido na Arcelor Mittal, localizada em Serra/ES. Para a 

composição do preço, não foram considerados os gastos com mão de obra, energia, 

encargos sociais, equipamentos e outros. É preciso salientar que os valores são 

referentes ao custo de aquisição dos agregados. A Tabela 4.31 apresenta os valores 

médios do custo dos materiais. 

Tabela 4.31 – Preço médio do agregado natural (brita) e agregado siderúrgico estabilizado. 

Materiais Unidade Custo (reais) 

Agregado Natural Pedreira A t 33,00 

Agregado Natural Pedreira B t 42,00 

Agregado Natural Pedreira C t 40,00 

Agregado Siderúrgico t 15,00 

 

Percebe-se por meio da Tabela 4.31, que o agregado siderúrgico possui vantagem 

econômica significativa quando comparado aos demais materiais analisados. Em 

relação a brita proveniente da pedreira B, localizada em Belo Horizonte, tem-se quase 3 

vezes o custo do agregado siderúrgico estabilizado. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DE TENSÕES NA VIA PERMANENTE 

 

5.1 INTRODUÇÃO.  

Neste capítulo, são apresentadas as análises de tensões na via permanente realizadas 

pelo método empírico baseado na metodologia de Schramm e também pelo método 

mecanístico, utilizando o programa Ferrovia 3.0. Para que seja feita a comparação entre 

as metodologias foi considerada a Estrada de Ferro Carajás, como ferrovia a ser 

dimensionada. Conforme relatado no Capítulo 3 – Materiais e Métodos, as principais 

características de projeto da referida ferrovia são apresentadas na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 – Dados de projeto da EFC. 

Dados Valores Unidade 

Quantidade de Locomotivas 4 - 
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Quantidade de Vagões 330 - 

Carga por Eixo 20 ton/eixo 

Trens Carregados por dia 27 - 

Tipo de Trilho TR-68 - 

Bitola da via 160 cm 

Tipo do Dormente Monobloco de concreto - 

Largura do Dormente 26,5 cm 

Comprimento do Dormente 280 cm 

Tempo de Projeto 12 anos 

Número de Solicitações (N) 1,59x10-8 - 

Ângulo de Espraiamento do Lastro 36 graus 

 

Sobre os dados de projeto da EFC, especialmente o tempo de projeto e ângulo de 

espraiamento do lastro, são informações levantadas junto a VALE.  

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CAMADAS DO PAVIMENTO 

FERROVIÁRIO.  

Em relação ao trecho avaliado no dimensionamento da Estrada de Ferro Carajás, 

consiste em um segmento de 100 quilômetros (km 890 ao 790). A Tabela 5.2 apresenta 

a caracterização do trecho analisado da EFC. 

Tabela 5.2 – Caracterização Geológico-Geotécnica do trecho da EFC. 

Intervalos das 

Unidades (Km) 
Unidades Características 

Km 790+100m 

a Km 805 

Suíte 

metamórfica 

Bacajaí 

Seqüência metamórfica de fácies anfibolito superior a granulito. 

Enderbito Cajazeiras e Piriclasito Rio Preto. De idades variando de 

2.556 +- 97 M.a. e 2.700 M.a., pelos métodos Sr87/86 e Ar40/39. 

Do Km 805 a 

Km 813 

Grupo 

Buritirama 

Apresenta uma sucessão de quartzitos micáceos basais que evoluem no 

topo com micaxistos, quartzito bandados e xistos variados, ocorrendo 

subordinadamente camadas de mármore cálcio-silicático. Nenhuma 

datação geocronológica foi realizada nestes litótipos. 

Do Km 813 a 

Km 821 + 

500m 

 

Grupo 

Tapirapé 

Rochas ortoanfibolíticas, de paragênese mineral hornblenda-

plagioclásio formadas sobre um protólito de natureza basáltica. Estudos 

feitos pelos métodos K/Ar e Rb/Sr datam idades de 2.222 a 32 M.a. e 

2.160 a 140 M.a. 

Do Km 821 + 

500m a Km 

829 

 

Coberturas 

Quaternárias 

Os colúvios e elúvios são compostos de fragmentos de rochas de 

frações sílticas e argilosas. Enquanto os alúvios são constituídos por 

areia, cascalho, silte e argila. 
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Do Km 829 a 

Km 835 + 

500m 

 

Grupo 

Tapirapé 

Rochas ortoanfibolíticas, de paragênese mineral hornblenda-

plagioclásio formadas sobre um protólito de natureza basáltica. Estudos 

feitos pelos métodos K/Ar e Rb/Sr datam idades de 2.222 a 32 M.a. e 

2.160 a 140 M.a. 

Do Km 835 + 

500m a Km 

839 + 500m 

 

Complexo 

Xingu 

Granitóides, dominados por tonalitos e granodioritos e, 

subordinadamente, monzogranitos com assembléia mineral de 

plagioclásio, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, clorita, sericita, 

opacos, apatita, zircão, allanita. Variam de 1.800 M.a. a 2851 M.a. em 

diferentes métodos de datação. 

Do Km 839 + 

500m a Km 

847 

Coberturas 

Quaternárias 

Os colúvios e elúvios são compostos de fragmentos de rochas de 

frações sílticas e argilosas. Enquanto os alúvios são constituídos por 

areia, cascalho, silte e argila. 

Do Km 847 a 

Km 849 + 

500m 

 

Maciço 

Granito 

Cigano 

 

O maciço se caracteriza por minerais varietais tipo anfibólio-biotita 

associados à paragênese quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. A 

provável idade desse maciço é de 1,731 a 28 M.a 

Do Km 849 + 

500m a Km 

851 

 

Coberturas 

Quaternárias 

Os colúvios e elúvios são compostos de fragmentos de rochas de 

frações sílticas e argilosas. Enquanto os alúvios são constituídos por 

areia, cascalho, silte e argila. 

Do Km 851 a 

Km 854 

 

Maciço 

Granito 

Cigano 

O maciço se caracteriza por minerais varietais tipo anfibólio-biotita 

associados à paragênese quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. A 

provável idade desse maciço é de 1,731 a 28 M.a 

Do Km 854 a 

Km 859 + 500 

 

Coberturas 

Quaternárias 

Os colúvios e elúvios são compostos de fragmentos de rochas de 

frações sílticas e argilosas. Enquanto os alúvios são constituídos por 

areia, cascalho, silte e argila. 

Do Km 859 + 

500m a Km 

860 

 

Maciço 

Granito 

Cigano 

O maciço se caracteriza por minerais varietais tipo anfibólio-biotita 

associados à paragênese quartzo, plagioclásio e feldspato potássico. A 

provável idade desse maciço é de 1,731 a 28 M.a 

Do Km 860 a 

Km 862 

 

Grupo Rio 

Novo 

Os litótipos são quartzitos, metarenitos, filitos ferruginosos, 

manganesíferos e grafitosos, talco clorita xistos, anfibolitos, formações 

ferríferas, metabasaltos, gabros, noritos e basaltos, que se trata de uma 

seqüência com características de um greenstone belt. Pelo método U/Pb 

essas rochas foram datadas em 2.763 a 6 M.a. 

Do Km 862 a 

Km 880 

 

Complexo 

Xingu 

Granitóides, dominados por tonalitos e granodioritos e, 

subordinadamente, monzogranitos com assembléia mineral de 

plagioclásio, quartzo, microclina, biotita, hornblenda, clorita, sericita, 

opacos, apatita, zircão, allanita. Variam de 1.800 M.a. a 2851 M.a. em 

diferentes métodos de datação. 

Do Km 880 a 

Km 890 

 

Grupo Grão 

Pará, 

Formação 

Parauapebas 

 

Representa uma seqüência metavulcânica dominantemente máfica, com 

ocorrências de metafelsitos associados. Metabasaltos dominantes e 

metadacitos subordinados são os litotipos formação. Estudos foram 

feitos por Gibbs et al (op.cit.), Ferreira (op.cit.) e Machado (op.cit.) 

encontrando 2687 a 54 M.a., 2500M.a. e 2759 a 2 M.a. 

respectivamente. 

 

Conforme a caracterização geológico-geotécnica do trecho e também de acordo com as 

especificidades de cada formação, os 100 quilômetros avaliados foram categorizados 

em 20 seções. A partir da compartimentação em seções de mesma características, foi 

realizada a coleta de amostras, sendo conduzido um recolhimento em cada ponto das 
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seções, nas camadas de lastro, sublastro e subleito, para completa campanha de ensaios. 

As amostras foram ensaiadas no Laboratório de Ferrovias e Asfalto da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

Em relação à determinação dos módulos de elasticidade dinâmico e de rigidez da 

camada de lastro e subleito nas 20 seções avaliadas, foi utilizado o equipamento 

Geogauge H4140, que trabalha em função de uma força constante vibratória aplicada na 

superfície do solo e da sua respectiva deflexão em um espaço de tempo de 75 segundos. 

O aparelho possui 25 tipos de faixas de freqüência de vibração, variando de 100 a 196 

Hz. Para cada faixa é calculado o desvio padrão, o módulo de resiliência e a rigidez da 

camada. 

A partir da execução dos ensaios laboratoriais, obteve-se a completa caracterização das 

20 seções geológico-geotécnicas. A Tabela 5.3 apresenta as seções separadas por 

quilometragem, extensão, classificação AASHTO, classificação Unificada e Tipo de 

solo. 

Tabela 5.3 – Ensaios Laboratoriais e classificações do solo de subleito. 

Ensaios de Laboratório 

Seção 

Geotécnica 

Quilometragem 

(Km) 
Extensão 

Clas. 

AASHTO 

Clas. 

Unif. 
Tipo de Solo 

SG -1 889,5 a 885,6 5,56 A-2-6 CL Argila Compactada 

SG -2 885,6 a 884,3 1,30 A-2-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -3 8843 a 883,1 1,20 A-2-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -4 883,1 a 879,2 3,80 A-7-6 CL Argila Arenosa 

SG -5 879,2 a 876,8 2,50 A-7-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -6 876,8 a 872,5 4,30 A-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -7 872,5 a 867,7 4,80 A-1-b SM 
Areia Siltosa com 

Pedregulho 

SG -8 867,7 a 866,2 1,50 A-7-6 SC Areia Argilosa  

SG -9 866,2 a 864,6 1,60 A-7-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -10 864,6 a 863,8 0,80 A-7-6 CL Argila Arenosa 



185 

 

SG -11 863,8 a 858,6 5,20 A-2-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -12 858,6 a 857, 1,60 A-7-6 CL Argila Arenosa 

SG -13 857 a 854,700 2,40 A-4 SC 
Areia Siltosa com 

Pedregulho 

SG -14 854,7 a 850,1 1,50 A-2-6 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -15 850,1 a 842,6 7,50 A-2-4 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -16 842.6 a 841,1 2,40 A-2-4 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -17 841,1 a 835,7 6,90 A-2-4 SC 
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -18 835,7 a 824,6 11,10 A-2-6 SC  
Areia Argilosa com 

Pedregulho 

SG -19 824,6 a 815,1 9,50 A-4 SC Areia Argilosa 

SG -20 815,1 a 790,1 25,00 A-2-6 GC 
Pedregulho Argiloso com 

Areia 

 

De acordo com as seções geológicos-geotécnicas, são apresentadas nas Figuras 5.1 até 

5.4, abaixo, as características geotécnicas do solo de subleito em relação a: índice de 

grupo, limite de liquidez, índice de plasticidade e CBR. 

 

Figura 5.1 – Índice de grupo para as 20 seções geológico-geotécnicas. 
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Figura 5.2 – Ensaio de Limite de Liquidez para as 20 seções geológico-geotécnicas. 

 

 

 

Figura 5.3 – Índice de Plasticidade para as 20 seções geológico-geotécnicas. 
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Figura 5.4 – CBR para as 20 seções geológico-geotécnicas. 

Ainda sobre os ensaios laboratoriais, o ângulo de atrito e a coesão do solo de subleito 

foi definido pelo ensaio triaxial tipo CU executado nas amostras da seção 18, e utilizado 

para o dimensionamento mecanístico de todas as seções, visto o comportamento 

geotécnico semelhante. 

Em relação à determinação dos parâmetros de módulo de resiliência e de rigidez da 

camada de subleito e de lastro (brita), as Figuras 5.5 até 5.8 apresentam os resultados 

alcançados por meio do Geogauge H4140. 

13,00

16,00 16,50

9,80

5,70

10,60 9,85

16,20
13,60

9,80
10,00

9,80

17,20 17,00
18,90

7,40 7,30

13,60

29,60

40,10

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00
C

B
R

 (
%

)



188 

 

 

Figura 5.5 – Rigidez da camada de subleito para as 20 seções geológico-geotécnicas. 

 

 

Figura 5.6 – Módulo de Resiliência da camada de subleito para as 20 seções geológico-geotécnicas. 
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Figura 5.7 – Rigidez da camada de lastro (brita) para as 20 seções geológico-geotécnicas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.8 – Módulo de resiliência da camada de lastro (brita) para as 20 seções geológico-geotécnicas. 
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5.3 DIMENSIONAMENTO EMPÍRICO.  

A partir dos resultados apresentados no subitem anterior, com os dados sobre o CBR de 

cada uma das seções geológico-geotécnicas, e utilizando também as definições 

mencionadas na Tabela 5.1, procedeu-se o dimensionamento empírico, com o 

estabelecimento das tensões admissíveis (Heukelom) e também da tensão atuante no 

topo da camada de subleito em cada uma das seções. A Tabela 5.4, mostra as alturas 

reais das camadas do pavimento ferroviário pelo dimensionamento empírico, enquanto 

que a Figura 5.9 apresenta as respectivas tensões admissíveis e tensões do topo da 

camada de subleito para cada seção pelo mesmo método. 

Tabela 5.4 – Alturas reais das camadas do pavimento ferroviário. 

Seção Geotécnica Lastro (cm) Sublastro (cm) Reforço do Subleito (cm) 

SG - 1 35 25 40 

SG - 2 35 25 20 

SG - 3 35 25 15 

SG - 4 35 25 75 

SG - 5 35 25 185 

SG - 6 35 25 64 

SG - 7 35 25 75 

SG - 8 35 25 15 

SG - 9 35 25 35 

SG - 10 35 25 75 

SG - 11 35 25 70 

SG - 12 35 25 75 

SG - 13 35 25 10 

SG - 14 35 25 10 

SG - 15 35 25 5 

SG - 16 35 25 125 

SG - 17 35 25 125 

SG - 18 35 25 35 

SG - 19 35 25 0 

SG - 20 35 25 0 

 

Percebe-se pelos resultados apresentados que a partir da fixação das espessuras de lastro 

e sublastro, e que dependendo do CBR da camada de subleito, foi preciso executar uma 
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camada de reforço para que a tensão atuante no topo do subleito ficasse abaixo da 

tensão admissível para a respectiva seção geológico-geotécnico. 

 

Figura 5.9 – Tensões admissíveis e tensões no topo do subleito para método empírico e lastro de brita. 

Em relação aos resultados apresentados na Figura 5.9, observa-se que a tensão atuante 

no topo da camada de subleito foi projetada sempre para ficar abaixo da tensão 

admissível, para evitar possíveis rupturas ou colapso da estrutura ferroviária, para isso 

foi necessário o uso do reforço, em casos de CBR insuficiente. 

5.4 DIMENSIONAMENTO MECANÍSTICO.  

Neste subcapítulo são apresentados os resultados do dimensionamento mecanístico das 

seções geológico-geotécnicas usando os dados relatados nos subitens anteriores.  

É importante salientar que as espessuras das camadas de lastro, sublastro e subleito, 

estão em conformidade com as usadas com o dimensionamento empírico para efeito de 

comparação entre as tensões atuantes no topo do subleito. 

Os dados que serviram de entrada para o programa Ferrovia 3.0 foram: 

1 – Lastro 

Espessura: 35cm 

Coeficiente de Poisson: 0,3 

Ângulo de atrito: 40° 
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Coesão: 0 kgf/cm2 

Código: Linear 

E: Valor retirado do ensaio Módulo de Resiliência - Geogauge no caso de Lastro 

composto por brita e variando para cada seção geológica-geotécnica.  

E: 926,72 kgf/cm2 no caso de Lastro composto pela amostra ATFL (Ensaio Módulo de 

Resiliência - Geogauge). 

2 – Sublastro 

Espessura: 20 cm 

Coeficiente de Poisson: 0,4 

Ângulo de atrito: 29°   (SILVA FILHO, 2013) 

Coesão: 0,19 kgf/cm2   (SILVA FILHO, 2013) 

Código: Granular 

K1 = 2196; K2 = - 0,37    (SILVA FILHO, 2013) 

3 – Subleito 

Espessura: 150cm 

Coeficiente de Poisson: 0,4 

Ângulo de atrito: 36,5°   (Valor retirado do ensaio triaxial tipo CU da seção 18) 

Coesão: 0,17 kgf/cm2      (Valor retirado do ensaio triaxial tipo CU da seção 18, 

resultado no Anexo 1) 

Código: Linear 

E: Valor retirado do ensaio de Ensaio Módulo de Resiliência – Geogauge, e variando 

para cada seção geológica-geotécnica. 
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As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12, apresentam respectivamente o dimensionamento 

mecanístico para lastro composto de agregado natural, para a amostra ATFL e por 

último a comparação entre a tensão admissível, a tensão no topo do subleito pelo 

método empírico, a tensão no topo do subleito pelo método mecanístico com lastro 

composto de brita e também a com lastro formado pela amostra ATFL.  

 

Figura 5.10 – Tensões admissíveis e tensões no topo do subleito para método mecanístico e lastro de brita. 

 

 

Figura 5.11 – Tensões admissíveis e tensões no topo do subleito para método mecanístico e lastro da amostra 

ATFL. 
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Figura 5.12 – Tensões admissíveis e tensões no topo do subleito para método empírico e mecanístico com lastro de brita e da amostra ATFL 
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A Tabela 5.5, apresentada a seguir, contribui para uma melhor visualização dos 

dimensionamento executados nas 20 seções geológico-geotécnico da Estrada de Ferro 

Carajás. 

Tabela 5.5 – Alturas reais das camadas do pavimento ferroviário. 

SG 

Dimensionamento Empírico Dimensionamento Mecanístico 

Tensão no Topo 

do Subleito - 

Empírico 

Tensão 

Admissível 

Tensão no Topo do Subleito 

/ Mecanístico - Brita 

Tensão no Topo do Subleito / 

Mecanístico - Amostra ATFL 

SG - 1 0,990 1,157 0,721 0,697 

SG - 2 1,266 1,424 0,655 0,646 

SG - 3 1,314 1,469 0,679 0,684 

SG - 4 0,722 0,872 0,676 0,666 

SG - 5 0,401 0,507 0,724 0,684 

SG - 6 0,788 0,943 0,692 0,683 

SG - 7 0,726 0,877 0,670 0,663 

SG - 8 1,285 1,442 0,708 0,678 

SG - 9 1,046 1,211 0,745 0,602 

SG - 10 0,722 0,872 0,717 0,570 

SG - 11 0,738 0,890 0,711 0,677 

SG - 12 0,722 0,872 0,646 0,640 

SG - 13 1,381 1,531 0,672 0,618 

SG - 14 1,362 1,513 0,715 0,670 

SG - 15 1,550 1,682 0,706 0,697 

SG - 16 0,530 0,659 0,623 0,584 

SG - 17 0,523 0,650 0,681 0,667 

SG - 18 1,046 1,211 0,676 0,661 

SG - 19 1,643 2,635 0,687 0,670 

SG - 20 1,643 3,569 0,739 0,727 

 

A partir da análise das Figuras 5.9 até 5.12 e da Tabela 5.5, apresentados percebe-se 

nitidamente que o dimensionamento empírico é bastante conservador em relação ao 

dimensionamento mecanístico, pois em quase todas as 20 seções geológico-geotécnicas, 

os resultados se mostraram com tensões no topo do subleito inferiores ao calculado 

empiricamente. As exceções foram as seções 5, 16 e 17, que por demonstrar um CBR 

muito inferior aos demais, respectivamente iguais a 5,7; 7,40 e 7,30, (Figura 5.4), 

obtiveram uma tensão admissível muito reduzida e consequentemente foi necessário uso 

de reforço no dimensionamento empírico com espessuras que chegaram a 1,85 metros 
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(Seção 5). Como no dimensionamento mecanístico foi definido o uso de 3 camadas para 

as simulações, e posteriores comparações, a tensão no topo do subleito ficou acima da 

estabelecida pelo empírico e também da tensão admissível. No entanto, para as outras 

17 seções a redução média da tensão no topo do subleito foi da ordem de 31%, resultado 

bastante expressivo. 

Nesta metodologia empírica calcula-se a tensão admissível por meio da fórmula de 

Heukelon, observando apenas o módulo de resiliência do solo de subleito e o número de 

ciclos de carga. Já a determinação da tensão no topo do camadas do via férrea é feita 

pela fórmula de Schramm, avaliando-se a carga aplicada, as dimensões do dormente 

usados e as espessuras pré-fixadas das camadas anteriores. Posto isso, deve-se ressaltar 

que os solos brasileiros são de natureza tropical com manto de alteração bem mais 

espesso, principalmente na região da ferrovia estudada, e que nesse caso, estudos mais 

específicos que se ajustem às condições de campo são muito relevantes. 

Quanto ao método mecanístico, verifica-se uma variedade maior de parâmetros 

analisados quando comparados ao empírico. Como exemplo, cita-se as especificidades 

dos trilhos, dormentes, bitola, espaçamento entre os dormentes, rigidez da fixação, são 

aspectos considerados no dimensionamento mecanístico.    

Em relação aos resultados obtidos pelo método mecanístico com lastro de brita e lastro 

com a amostra ATFL, a comparação mostra que em quase todas as 20 seções geológico-

geotécnicas houve redução da tensão no topo do subleito com uso do lastro da amostra 

ATFL. A única exceção foi percebida na seção 3, que por apresentar um módulo de 

resiliência maior que o empregado na simulação com o lastro da amostra ATFL, obteve 

tensão maior no topo do subleito, contudo ainda com nível de tensões dentro da 

admissível para a referida seção, portanto sem risco de ruptura da camada. Dessa forma, 

verifica-se que nas outras 19 seções houve uma redução média na tensão no topo do 

subleito de 5%, resultado extremamente significativo, essencialmente porque o lastro de 

brita que se encontra no trecho analisado da EFC foi construído a mais de 20 anos, e 

está bastante compactado pelo serviço de manutenção da via, ao longo desse período. 

Posto isto, pode-se afirmar ainda que é possível reduzir a espessura da camada de lastro 
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na mesma proporção da redução da tensão no topo do subleito pelo uso da amostra 

ANTF como lastro, sem comprometimento da segurança via férrea.   
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES FINAIS 

 

6.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA.  

Os trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa objetivaram a elaboração de uma 

metodologia de estabilização da escória de aciaria LD na fase líquida baseada na fusão 

com o refratário de coqueria para potencial aplicação em vias férreas como lastro, e 

ainda, a partir dos dados do agregado siderúrgico, apresentar uma comparação entre o 

dimensionamento empírico e o mecanístico de um trecho da Estrada de Ferro Carajás, 

avaliando os resultados em termos de tensão no topo do subleito.  

Nesse sentido, o programa experimental do projeto envolveu a fusão da escória recém 

produzida com o refratário de coqueria em uma baia da siderúrgica Arcelor Mittal 

Tubarão em Vitória/ES. Após processo de resfriamento, foram conduzidos os ensaios de 

campo e uma completa caracterização laboratorial. Dessa forma, as principais 

conclusões obtidas estão apresentadas abaixo: 

 O programa experimental adotado para estabilizar a escória de aciaria LD “in 

natura” na fase líquida com uso de refratário de coqueria obteve êxito com 

comprovação por meio dos ensaios químicos realizados, mostrando a redução 

expressiva dos óxidos instáveis presentes na composição do material. A partir 

da campanha de ensaios, constata-se a eficiência do procedimento de fusão 

dos materiais proporcionando melhora da competência mecânica.  

 

 Os resultados dos ensaios preconizados pela NBR 5564/2014, norma de 

lastro padrão, mostraram que as amostras ATFL e ANT se enquadraram em 

quase todos os índices prescritos. Em uma análise conjunta, pode-se afirmar 

que o ensaio de granulometria apresentou deficiência para ambas amostras, 
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pois as curvas granulométricas não se conformaram ao padrão A da ABNT, 

que é destinado a linhas principais. Como proposta de solução para a referida 

desconformidade ao padrão A, pode ser executado um arranjo mais adequado 

dos britadores usados na siderúrgica em função da faixa granulométrica. Com 

relação ao padrão B e a graduação da AREMA, o comportamento das curvas 

granulométricas foi enquadrado como o preconizado. Ainda concluindo sobre 

o ensaio de granulometria, percebe-se, a partir da massa retida nas peneiras 

que representam a graduação necessária para composição do lastro 

ferroviário (76 – 12,5mm) um desempenho mais adequado em termos das 

frações retidas na amostra ATFL sobre o ANT. Quando se avalia o diâmetro 

máximo característico dos materiais constata-se valores iguais a 75mm, o que 

evidencia a ocorrência de fragmentos maiores, mesmo na amostra submetida 

a processo de estabilização. No que se refere ao percentual de materiais 

pulverulentos, nota-se um acréscimo considerável na amostra ANT em 

comparação com os dados do ATFL, mostrando que mesmo após o 

tratamento, o agregado produziu menos finos, prejudicando menos a 

drenagem da via. Com respeito ao módulo de finura, os resultados obtidos 

por ambas são similares, todavia, com performance mais apropriada na 

amostra ATFL, que apresentou fragmentos com maior dimensão na soma das 

porcentagens retidas. Em última análise, partículas mais graúdas representam 

um lastro com boa drenagem, menor efeito de capilaridade, além do 

adequado alinhamento e nivelamento dos trilhos. 

 

 No tocante ao Índice de Contaminação, ambas amostras avaliadas foram 

classificadas como moderadamente limpo, pois os respectivos índices 

situaram-se entre 1 e 9 na escala de avaliação idealizada por SELIG e 

WATERS (1994). Particularmente neste projeto de pesquisa, os índices de 

contaminação encontrados foram considerados normais levando-se em 

consideração a fusão dos materiais e o processo de britagem para 

classificação granulométrica. Não houve maior quebra da amostra ATFL em 

vista da amostra ANT. Diante deste fato, conclui-se que o tratamento 
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empregado contribuiu para uma menor geração de finos após processos de 

solidificação, britagem e granulometria. 

 

 Em referência aos ensaios de Abrasão Los Angeles e Resistência ao Choque, 

pode-se concluir que o processo de estabilização adotado proporcionou maior 

resistência à amostra ATFL, que apresentou abrasividade duas vezes menor 

que a amostra ANT e, ainda, uma tenacidade mais adequada quando 

comparada aos limites da AREMA e da ABNT. Posto isso, é notório que a 

amostra ATFL, se introduzida como lastro ferroviário levaria a um ciclo de 

vida útil maior, tanto em relação a amostra ANT. 

 

 Sobre os ensaios de massa específica, absorção de água e porosidade 

aparente, conclui-se que a metodologia aplicada na amostra ATFL propiciou 

uma menor absorção de água e menor porosidade aparente em comparação 

com a amostra ANT. A partir dos resultados observa-se uma mudança de 

paradigma, uma vez que nenhum processo de tratamento na fase sólida, 

proporcionou redução na absorção de água e também na porosidade aparente 

sem que houvessem perdas na resistência das amostras. 

 

 Por meio dos ensaios executados para determinação do formato das amostras 

estudadas, seja pela metodologia de Raymond e Diyaljee, ou pela NBR 

5564/2014 da ABNT, ou ainda pela ASTM, conclui-se que o procedimento 

de estabilização adotado não influenciou na forma dos materiais que foi 

predominantemente cúbica nas amostras ATFL e ANT. 

 

 Com relação ao ensaio de resistência às intempéries que procura reproduzir 

as condições de campo do lastro ferroviário, conclui-se que, após os 40 ciclos 

de imersão em solução de sulfato de sódio e posterior secagem em estufa, 

tanto a amostra ATFL quanto o ANT apresentaram desempenho adequado, 

uma vez que os índices alcançados foram abaixo do limite de 5% 

estabelecido pelas normas ANBT e AREMA. No entanto, quando se compara 

os valores de resistência à intempéries de cada um dos agregados, conclui-se 
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que o ATFL apresentou melhoria na performance do ensaio, muito em função 

do processo de estabilização, que reduz a quantidade disponível de óxido de 

cal para reação. Já o ANT, mesmo com índices abaixo do limite permitido, 

obteve o maior valor para o ensaio, com presença de finos no fundo do 

recipiente empregado para execução do ensaio. 

 

 A respeito da caracterização mecânica, pode-se concluir que a intervenção 

executada na amostra ATFL proporcionou a preservação das propriedades de 

resistência do material, garantindo a elisão das expansões destrutivas do 

agregado. A conclusão sobre a resistência mecânica da amostra ANT foi que, 

apesar dos índices de carregamento maiores, o agregado, quando estiver em 

contato com a água, irá se fragmentar, perdendo parte da resistência à carga. 

Dessa forma, torna-se imperativo a estabilização do material “in natura” para 

manter resistência mecânica sem a ocorrência de expansões destrutivas. 

 

 Com referência à caracterização química das amostras ATFL e ANT, 

conclui-se que o processo de estabilização na fase líquida do agregado com 

emprego do refratário de coqueria contribuiu para uma significativa 

minimização dos teores de cal livre presentes na composição da escória. Os 

ensaios de teor de cal livre e a análise térmica das amostras atestam que as 

reações provocadas pela adição do refratário rico em sílica proporcionaram 

diminuição no Índice de Basicidade da Escória e, com isso, a redução 

expressiva na concentração de óxido de cal livre. Corroboram ainda, para 

este fato, os ensaios de difração de raio X, análise quantitativa e microscopia 

eletrônica de varredura que apresentaram compostos hidratados nos 

resultados para a amostra ATFL, enquanto que para a amostra ANT alguns 

compostos expansivos foram observados. Em relação a amostra FSAC, os 

ensaios químicos mostraram que a escolha desta fração para a mistura foi 

adequada, uma vez que os resultados apresentados indicam grande 

concentração de sílica, que favorece a redução do Índice de Basicidade e, 

consequentemente, a concentração de óxido de cal livre.  
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 Na caracterização ambiental das amostras ATFL, ANT e FSAC, pode-se 

concluir que por meio da fusão do agregado “in natura” com o refratário 

houve uma mudança na classificação ambiental dos co-produtos siderúrgicos 

já que a amostra ATFL apresentou-se como Classe IIB (Inerte), e que a 

amostra ANT foi classificada como Classe IIA (Não-Inerte), por solubilizar 

os parâmetros Alumínio e Fluoretos acima do limite estabelecido por norma. 

A FSAC por não apresentar nenhum dos parâmetros analisados no ensaio de 

solubilização em desconformidade com os padrões da norma, foi classificada 

como Classe IIB (Inerte). Este resultado permite concluir que a fusão não só 

estabilizou os compostos instáveis, como também conseguiu promover a não 

solubilização dos parâmetros Alumínio e Fluoretos, que acabaram por 

classificar a amostra ANT como Classe IIA. 

 

 Na avaliação da condutividade elétrica e do pH da amostra ATFL foi possível 

concluir que os valores encontrados estão em conformidade com o prescrito 

por norma (ANA), após o período de monitoramento de 90 dias. Dessa 

forma, pode-se afirmar também que a água em contato com a amostra ATFL 

não esteve contaminada com sais. Portanto, a estabilização química 

promoveu resultados significativos em termos de condutividade elétrica do 

material. 

 

 Sobre o módulo de resiliência e a rigidez obtidos por meio de ensaio de 

campo com Geogauge, foi possível concluir que a amostra ATFL 

compactada na caixa-teste usada no experimento teve desempenho 

compatível com a linha férrea. Isso porque os resultados mostraram índices 

muito semelhantes aos alcançados em estudos anteriores por outros autores 

(FERNANDES, 2005); dessa forma, conclui-se também que os dados obtidos 

no trabalho de campo são consistentes e que o dimensionamento mecanístico 

da camada de lastro com a amostra ATFL se encontra adequadamente 

fundamentado. 

 



203 

 

 Em relação à avaliação econômica dos agregados utilizados como lastro 

ferroviário, conclui-se que o agregado tratado na fase líquida constitui 

vantagem econômica significativa, pois tem custo cerca de 3 vezes menor 

que o agregado convencional (brita).  

 

 Em relação à caracterização geotécnica do trecho estudado na Estrada de 

Ferro Carajás é possível concluir que na maior parte das 20 seções, o solo é 

classificado como A-2-6, ou seja, constituído por pedregulhos ou areias 

siltosas ou ainda argilosas, com comportamento como subleito considerado 

como de excelente a bom. Existem casos particulares que devem ser 

observados, como nas seções 4 e 5, que tiveram classificações A-7-6, que 

representam solos argilosos com mau comportamento como subleito. Nesse 

sentido, os ensaios de CBR vieram a corroborar com a conclusão sobre o 

trecho analisado, pois, as mesmas seções (4 e 5) obtiveram resultados 

relativamente baixos quando comparados às outras, e consequentemente, um 

dimensionamento empírico resultando em 1,85m de camada de reforço de 

subleito, para que a tensão atuante na camada de subleito estivesse abaixo da 

tensão admissível do solo. 

 

 A respeito dos dimensionamentos empíricos e mecanísticos usando os dados 

do agregado siderúrgico e da brita para o trecho estudado da Estrada de Ferro 

Carajás, é possível concluir que o nível de tensões na camada de subleito é 

consideravelmente conservador (cerca de 31%) quando se opta pelo método 

de Schramm, em detrimento da metodologia mecanística. E mais relevante 

nessa pesquisa, o emprego do agregado estabilizado na fase líquida 

proporcionou uma redução média de 5% nas tensões que chegaram a camada 

de subleito nas 20 seções geológico-geotécnicas analisadas, em comparação 

com o lastro formado por agregado natural. 

 

Em função das conclusões obtidas neste trabalho de pesquisa, entende-se que a 

metodologia elaborada para redução da instabilidade volumétrica do óxido de cal livre 

obteve êxito e favorece cada vez mais o emprego do agregado estabilizado como lastro 
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ferroviário, pois o problema da expansão destrutiva se encontra solucionado como 

apresentado nos resultados. Nesse sentido, as simulações com o dimensionamento 

mecanístico permitiram constatar que o uso do agregado siderúrgico estabilizado na fase 

líquida representa menores tensões atuantes na camada de subleito, ou ainda trabalhar 

com espessuras menores de lastro, além do ganho de resistência mecânica e da vida útil 

do lastro. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS.  

Como sugestões para pesquisas futuras e para o prosseguimento dos estudos 

desenvolvidos neste trabalho de doutorado propõem-se: 

 A realização de um trecho experimental, usando o agregado siderúrgico 

estabilizado na fase líquida, pela metodologia estabelecida nesse trabalho de 

pesquisa, como lastro ferroviário em vias sinalizadas para que sejam 

observados em escala real de campo os dados produzidos; 

 

 A execução de ensaios de resistividade em escala real de uso, em 

conformidade com as metodologias propostas por normas específicas com 

monitoramento das variáveis que compõem o sistema de sinalização; 

 

 Proporcionar a inserção de ensaios novos na caracterização do agregado 

siderúrgico para aplicação como lastro ferroviário, como por exemplo, o 

ensaio de esmagamento, com a padronização de índices de qualidade para os 

referidos ensaios; 

 

 Realização de ensaios para determinação do desgaste gerado nos 

equipamentos de grande porte para a manutenção de lastro de escória de 

aciaria. 

 



205 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AECB. O Papel da Ferrovia na Política Nacional de Transportes. 1° Encontro 

Nacional Ferroviário. ENFER. Associação de Engenheiros da Central do Brasil, 

Brasília, DF, 60p, 1991. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS Disponível em: < 

http://capacitacao.ana.gov.br/Lists/Cursos_Anexos/Attachments/32/Parâmetros.pdf> 

Acesso em: 03 junho 2016. 

 

ALEXANDRE, J.; RAGUIN, J. Beneficiation of blast furnance slag and converter 

slag in the french iron and steel industry. In: COMMITTEE ON 

ENVIRONMENTAL AFFAIR. Utilisation of blast furnance and BOF slag. Brussels, 

Belgium: International Iron and Steel Institute, 1984. section A2, p.1-21. 

 

AMARAL, L. A. Hormigones com escorias de horno elétrico como aridos: 

propriedades, durabilidad y comportamiento ambiental. Tese de doutorado. 

Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 230 p., 1999. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL. ASTM C 151 – Standard 

test method for autoclave expansion of Portland cement. Philadelphia, 1993. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D 5731: 

Determining of Point Load Strength Index of Rocks. 1995. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D 4792 - 

Standard test method for potential expansion of aggregates from hydration 

reactions. Philadelphia, 1995. 

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C 1260: 

Potencial de reatividade a álcalis em agregados: Método das barras de argamassa: 

Procedimento. 2001. 

 

ANDO, R. Points de vue japonais sur l’utilisation des scories LD. Revue de 

Métallurgie, Paris, p.297-301, mai., 1978. 

 

ÂNGULO, S. C.; ZORDAN, S. E.; JONH, V.M. Desenvolvimento sustentável e a 

reciclagem de resíduos na construção civil. In: IV Seminário desenvolvimento 



206 

 

sustentável e a reciclagem na construção civil. CT206 - IBRACON. São Paulo – SP, 

2001. 

ARAUJO, L. A. Manual de Siderugia. 1 ed. São Paulo: Editora Arte & Ciência, 1997. 

v.1. 470 p. 

 

AREA. Stresses in Railroad Track – The Talbot Reports. 1980. 

 

AREA.  Manual for Railway Engineering. Lanham: American Railway Engineering 

Association – AREA, 1991. v. I - II.  

 

AREMA.  Manual for Railway Engineering. Lanham: American Railway Engineering 

and Maintenance Association – AREMA, 2001. v. I - IV.  

 

AREMA. Communications and Signals. In:  AREMA. Communications & Signals. 

Lanham: American Railway Engineering and Maintenance – AREMA, 2003. cap. 7,           

p. 265-303. 

 

ARJUNAN, P.; KUMAR, A. Rapid techniques for determination of free lime and 

free 

magnesia in cement clinker and portlandite in hydrates. Cement and Concrete 

Research, Elmsford, N.Y., v.24, n.2, p. 343-352, 1994. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7702: Lastro 

padrão:  Determinação da resistência do material à intempérie do material: 

Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1983. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6465: Agregados - 

Determinação da  Abrasão Los Angeles - Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8697: Lastro 

padrão:  Determinação do teor de fragmentos macio e friável - Método de ensaio. 
Rio de Janeiro, 1984. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8938: Determinação 

da resistência ao choque: Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1985. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7218: Agregados:  

Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis: Método de ensaio. 
Rio de Janeiro, 1987. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7219: Agregados: 

Determinação do teor de material pulverulento: Método de ensaio. Rio de Janeiro, 

1987. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7418: Lastro 

padrão: Determinação da massa específica aparente, da absorção de água e da 

porosidade aparente do material: Método de ensaio. Rio de Janeiro, 1987. 



207 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9938: Determinação 

da resistência ao esmagamento de agregados graúdos: Método de ensaio. Rio de 

Janeiro, 1987.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6954: Lastro 

padrão:  Determinação da forma do material: Método de ensaio. Rio de Janeiro, 

1989. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6953: Lastro 

padrão:  Determinação da resistência à compressão axial: Método de ensaio. Rio de 

Janeiro, 1989. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11582 – Cimento 

Portland – determinação da expansibilidade de Le Chatelier. Rio de Janeiro, 1991. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11541:  

Amostragens de material para lastro para via férrea:  Procedimento. Rio de 

Janeiro, 1991 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5564: Via férrea 

Lastro Padrão: Especificação. Rio de Janeiro, 1991. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR EB 2103: Materiais 

para sub-base ou base de pavimentos estabilizados granulometricamente - 

Especificação. Rio de Janeiro, 1991.  

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação: Referências: Elaboração: Apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 248: 

Agregados: Determinação da composição granulométrica: Método de ensaio. Rio 

de Janeiro, 2003. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos 

Sólidos: Classificação. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10005: Lixiviação de 

resíduos: Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10006: Solubilização 

de resíduos: Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: Amostragem 

de resíduos:  Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 



208 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 13: Cimento 

Portland: Determinação de óxido de cálcio livre pelo etileno glicol: Análise 

química. Rio de Janeiro, 2004. 

 

BELLO, C.V.V. Zeri - Uma proposta para o desenvolvimento sustentável, com 

enfoque na qualidade ambiental voltada ao setor industrial. Florianópolis: 

Dissertação de Mestrado. UFSC. 1998. 7 p. 

 

BERNUCCI, L. B; MOTTA, L. M. G; CERATI, J. A. P; SOARES, J. B. Pavimentação 

asfáltica: Formação Básica para Engenheiros. Petrobrás/Abeda. Rio de Janeiro, 

2007. 

 

BHATTY, J.I. A review of the application of thermal analysis to cement – 

admixture systems. Thermochimica Acta, Amsterdam, v. 189, p. 313-350, 1991. 

 

BIFFEN, F.M. Determination of free lime and carbonate in calcium silicate 

hydrates by thermobalance. Analytical Chemistry, v. 28, n. 7, p. 1133-36, jul. 1956. 

 

BILODEAU, A.; MALHOTRA, M. High-volume fly ash system: concrete solution 

for sustainable development. ACI Materials Journal, p. 41-48. Jan.-Feb. 2000. 

 

BOURDEAU (2000) The Agenda 21 on Sustainable Construction. In:  

CONSTRUCTION & ENVIROMENT. CIB. Nov, 2000. São Paulo. Cd. 

 

BONNOT, J.; DUSSART, J. Utilisation des scories LD. Revue de Métallurgie, Paris, 

p. 311-313, maio, 1978. 

 

BRASIL. Ministério dos Transportes. Escórias siderúrgicas – material de múltiplas 

aplicações. Brasília: DNER – Instituto de Pesquisas Rodoviárias, 1988. 50p. 

 

BRASIL EM QUESTÃO. Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/ 

em_questao/.questao/eq497> Acesso em: 29 junho 2016. 

 

BRILHANTE, O. Diagnóstico do SGA e da adesão à certificação ambiental com 

base na ISSO 14001, das primeiras indústrias potencialmente poluidoras da Baía 

da Guanabara (Rio de Janeiro). In: II SIMPÓSIO INTERNATIONAL DE 

QUALIDADE AMBIENTAL. Porto Alegre, out. 1998. p. 10-14. 

 

BRINA, H.L. Estradas de Ferro 2. 1 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1988. v.2. 

215 p. 

 

BRITO, L. A. T. Avaliação e análise paramétrica do ensaio de compressão 

diametral sob cargas repetidas em misturas asfálticas. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. 

 



209 

 

BROWN, S.F., SELIG, E.T. The Design of Pavement and Rail Track Foudations 

Ciclic Loading of Soils: From Theory to Design, Chapter 6,O’Reilly e Brown 

Editores, Blackie, London, UK, 1991, pp 265-305. 

 

CALVERT, J. B. Electronic publishing at APS: How A Track Circuit Really Works. 

Denver. University of Denver. 1999. Disponível em: 

<www.du.edu/jcalvert/railway.htm> Acesso em: 15  fevereiro 2006. 

 

CASTELO BRANCO, V. T. F. Caracterização de misturas asfálticas com o uso de 

escória de aciaria como agregado. Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado. COPPE, 

2004. 135 p. 

 

CHANG, C. S., AGEDOKE, C.W., SELIG, E.T. Geotrack Model for Railroad Track 

Performance. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 106, No. GT11, 1980. 

CHEHEBE, J. R. et al. Geração e destinação de escórias pela indústria siderúrgica 

brasileira. Escola Técnica Federal do Espírito Santo. 1986. 

 

CHRISMER, S., SELIG, E.T. Computer model for callast maintenance planning. 

Proc. 5th International Heave Haul Railway  Conference , Beiging, 1993. pp.223-227.  

 

CINCOTTO, M. A. Estudo da composição química da cal hidratada produzida no 

estado de São Paulo. São Paulo, 1977, 45p. Dissertação (Mestrado) — Escola 

Politécnica, Universidade de São Paulo. 

 

CINCOTTO, M.A.; BATTAGIN, A. F.; AGOPYAN, V. Caracterização da escoria 

granulada de alto-forno e seu emprego como aglomerante e agregado. São Paulo. 

IPT, 1992. 33p. ( Boletim 65). 

 

CONJEAUD, M.; GEORGE, M.C.; SORRENTINO, F.P. A new steel slag for cement 

manufactore: mineralogy and hidraulicity. Cement and Concrete Research, Elmsford, 

N.Y., v. 11, n. 5, p. 85-102, 1981. 

 

COOMARASAMY, T.; WALZAK, T. Effects of moisture on surface chemistry of 

steel slags and steel slag-asphalt paving mixes. Transportation Research Board. n. 

1492. Washington. p. 85-95. 1995. 

 

CRAWFORD, C.B.; BURN, K.N. Building damage from expansive steel slag backfill. 

Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. New York, n. SM6, 

p.1325-1334., nov. 1969. 

 

CRUZ, E.B.; BENEDUCE NETO, F.; TOSETTI, J.P.V.; FERREIRA NETO, J.B. 

Pyrometallurgical treatment of BOF slags for the production of construction 

materials and refining fluxes. In: Japan-Brazil Symposium On Dust Processing-

Energy-Environment In Metallurgical Industries, 1st, 5 oct., São Paulo, Brazil – 4 nov., 

Sendai, Japan, 1999. Proceedings... São Paulo, p. 97-115, 1999. 

 



210 

 

DAIDO STEEL. Aproveitamento da escória de Forno elétrico. Material apresentado 

no 39° simpósio do grupo de Forno elétrico.. Comite de Pesquisa Cooperada da Japan 

and Steel Association. 13 p, Maio, 1993. 

 

DAUBE, J. Etude de la valorisation de scories d’aciérie LD. Silicates Industriels, 

Paris, p.55-58, n. 2, 1982. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE. 

Manual de Pavimentação. 3ed. Rio de Janeiro, 274p., 2006. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE. 

DNIT. EM 262/94. Escórias de aciaria para pavimentos rodoviários. Rio de Janeiro, 

4 p., 1994. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE. 

DNIT. PRO 263/94 – Emprego de escórias de aciaria em pavimentos rodoviários. 

Rio de Janeiro, 3 p., 1994 

 

DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre. Disponível 

em:<www.dnit.gov.br/noticias/investimentoferroviario> Acesso em: 24 março 2016. 

 

DONGXUE, L.; XINHUA, F.; XUEQUAN, W.; MINGSHU, T. Durability study of 

steel slag cement. Cement and Concrete Research, Elmsford, N.Y., v. 27, n. 7, p. 983-

87, 1997. 

 

DWECK, J.; BUCHLER, P.M.; COELHO, A.C.V.; CARTLEDGE F.K. Hydration of a 

Portland cement blended with calcium carbonate. Thermochimica Acta, v. 346, p. 

105-113, 2000. 

 

DZIARMAGOWSKI, M.; KARBOWNICZEK, M.; PYZALSKI, M.; OKÓN, J. 

Reduction of converter slag in electric arc furnace. Ironmaking and Steelmaking, 

v.19, n.1, p.45-49, 1992. 

 

EATON, A. D. Clesceri, L. S. e Greenberg, A. E. Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 20 ed. USA: WEF, 1998. 

 

EISENMANN, J. Deflection and Settlement Behaviour of Ballast. The Fifth 

International Heavy Haul Railway Conference Annals. Beijing, China. June, 1993. pp. 

193-199. 

 

EL-JAZAIRI, B.; ILLSTON, J.M. A simultaneous semi-isothermal method of 

thermogravimetry and derivative thermogravimetry, and its application to cement 

pastes. Cement and Concrete Research, Pergamon Press, N.Y., v. 7, n.3, p. 247-258, 

1977. 

 

EMERY, J.J. Utilisation des scories d’aciérie dans la construction des autoroutes 

canadiennes. Revue de Métallurgie, Paris, p. 303-310, mai., 1978. 

http://www.dnit.gov.br/noticias/investimentoferroviario


211 

 

 

ESVELD, C. Modern Railway Track. Second Edition, Delft University, 2014. 

 

EUROPEAN STANDARD. BS EN 1744-1 – Tests for chemical properties of 

aggregates – part 1- chemical analysis. Brussels, 1998. 

 

FARRAND, B.; EMERY, J. Recent improvements in quality of slag aggregate.  

Transportation Research Record, Washington, n. 1486, p. 137-41, jul. 1995. 

 

FATMA – Fundação do Meio Ambiente: Programa Nacional de Meio Ambiente. 

Disponível em: < www.fatma.sc.gov.br/projetos/conveio_pnmaII.htm>. Acesso em: 22 

fevereiro 2016. 

 

FEDOTOV, V. M.; DOLINSKI, V. A.; GLUSHAKOV, Y. M. Reprocessing of 

steelmaking slags. In: Steel in translation, v. 27, nº 4, p. 12-16. 1997 

 

FERNANDES, D.P.; PRADO FILHO, J.F. Caracterização da escória de aciaria 

como base para indicação de uso em lastros de ferrovias. Ouro Preto: Relatório de 

pesquisa. UFOP/FAPEMIG, 2007.60 p. 

 

FERNANDES, D.P. Estudo de Estabilização Química, Geomecânica e Ambiental 

das Escórias de Aciaria LD para Fins de Aplicação como Material de Lastro 

Ferroviário em Vias Sinalizadas. Ouro Preto: Dissertação de Mestrado. NUGEO, 

2010. 142 p. 

 

FERNANDES, G. Comportamento de Estruturas de Pavimentos Ferroviários com 

Utilização de Solos Finos e/ou Resíduos de Mineração de Ferro Associados a 

Geossintéticos. Brasília: Tese de doutorado. UnB, 2005. 253 p. 

 

FERNANDES, G. Relatório Capacidade Suporte Subleito Estrada de Ferro 

Carajás. São Luíz: Relatório Técnico. UFOP, 2011. 

 

FILEV, Rodrigo. Escória de aciaria, Ficha técnica. Universidade de São Paulo, São 

Paulo, disponível em http://www.reciclagem.pcc.usp.br/escoria_de_aciaria.htm 

Acessado em abril de 2016. 

 

FORDHAM, C.J.; SMALLEY, I.J. A simple thermogravimetric study of hydrated 

cement. Cement and Concrete Research, Pergamon Press, N.Y., v. 15, n.1, p. 141-44, 

1985. 

 

GEIPOT - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes. 2001. Disponível em:              

<www.geipot.gov.br/indicadores_internet/indicadores_do_setor_transporte.htm>Acesso 

em: 25 junho 2016. 

 

GEISELER, J. Slag - approved materials for a better future. Iron and Steel Slags - 

Properties and utilization. Reports, Marseilles, p. 9 - 23, 1999. 

 

http://www.trainweb.org/signals/waysidetrack.htm


212 

 

GEISELER, J.; DRISSEN P.; KUEHN, M.; SCHREY, H. Liquid slag treatment 

guarantees high product quality of steel slags. Iron and Steel Slags - Properties and 

utilization. Reports, p 177-188, 1999. 

 

GEISELER, J e MOTZ, H. – The steel slags - characteristics, properties and quality 

assurance, Iron and Steel Slags - Properties and utilization. Reports p. 149 – 168, 

1998. 

 

GEISELER, J.; SCHLOSSER, R. Investigations concerning struture and properties 

of steel slags. In: International Conference On Molten Slags And Fluxes, 3., jun. 27-29, 

1988, Glasgow, Scotland. Proceedings...Glasgow: The Institute of Metals, 1989. p.40-

42. 

 

GEISELER, J.; SCHLOSSER, R. Investigations concerning structure and properties 

of steel slags. Proceedings.. In: 3rd International Conference On Molten Slag And 

Fluxes. Glasgow. 1998. p. 40-42. 

 

GEORGE, C. M.;SORRENTINO, F. P. Valorization of basic oxygen steel slags. 7º 

International Congress on the Chemistry of Cement - ICCC, v. III, p 140-144, Paris, 

1980. 

 

GEORGE, C.M.; SORRENTINO, F.P. New concrete based on oxygen steel slag 

containing alumina. Silicates Industriels, n.3, p.77-83, 1982. 

 

GEYER, R. M. T. Estudo sobre a potencialidade de uso das escórias de aciaria 

como adição ao concreto. Porto Alegre: Tese de doutorado. UFRGS, 2001. 

 

GOBBO, C. C. A. S.; GEYER, R. T.; ALBUQUERQUE, A. C.; ANDRADE, M. A. S.; 

ANDRADE, W. P. Utilização da escória de aciaria como adição ao concreto 

compactado com rolo. In.: CONGRESSO BRAILEIRO DO CONCRETO – 

IBRACON, 45., 2003, Rio de Janeiro. Anais...Rio de Janeiro, 2003. 

 

GOLDRING, D.C.; JUCKES, L.M. Petrology and stability of steel slags. Ironmaking 

and Steelmaking, London, v. 24, n. 6, p. 447-456, 1997. 

 

GOODMAN, R.E. Introduction to Rock Mechanics. 2ed. New York: John Wiley  

Sons, 1989. 534 p. 

 

GROMOV, B.V. Utilización de escorias metalúrgicas en la Union Soviética. 

PNUMA Industria y Medio Ambiente, [S.I.s.n.], p. 13-18, abr./may./jun., 1984. 

 

GUMIERE, A. G. Estudo da Viabilidade Ténica da Utilização de Escórias de 

Aciaria do Processo LD em Materiais de Construção Civil. Tese Doutarado. 

Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 2002. 101 p. 

 



213 

 

GUTT, W. Agregates from waste materials. Chemistry and Industry, p. 439-447, 3 

jun. 1972. 

 

GUTT, W.; NIXON, P.J. Steel-making slag as a skid resistant roadstone. Chemistry 

and Industry, London, n. 17, p. 503-504, jun. 1972. 

 

HAGA, N.; OHKAWA, Y.; KONNO, M.; KAWAMOTO, T. Utilization of blast 

furnance and steel slags in road construction. Nippon Steel Technical Report, Tokio, 

n. 17, p. 73-89, june, 1981. 

 

HAN, X & SELIG.; T. Effects of fouling on ballast settlement. In: International 

Heavy Haul Conference, 6., 1997, St Louis. Anal… St Louis: Int. Heavy Haul 

Association, 1997. p. 257-268. Spoornet Vol. 1. 

 

HAY, W. Railroad Engineering. 2nd, Ed. John Wiley & Sons. New York, USA 758p., 

1982. 

 

HILL, R. J.; CARPENTER, D. C.; TASAR , T. Railway Track Admittance, Earth-

Leakage Effects and Track Circuit Operation. School of Electrical Engineering, 

University of Bath, Claverton Down, Bath BA2 7AY, 1989. p. 55-62. 

 

HILTUNEN, A. The influence of chemical and physical properties on the utilization 

of slags. In: International Conference On Molten Slags, Fluxes And Salts, 6., June 2000, 

Stockholm, Sweden – Helsinki, Finland. Proceedings...cd. 

 

HIRANO, Y. How to expand the market for BOF slags in Japan. In: Committee On 

Environmental Affair. Utilisation of blast furnance and bof slag. Brussels, Belgium: 

International Iron and Steel Institute, 1984. section A2, p. 32- 43. 

 

HOLLIDAY, K.A. Steel slag: the high performance industrial aggregate. Steel 

World, v. 2, n. 1, p. 11-14, 1997. 

 

INOUE, R.; SUITO, H. Hydration of crystallized lime in BOF slags. ISIJ 

International, v. 35, n 3, p. 272-279. 1995. 

 

INSTITUTO AÇO BRASIL – IAB: Estatísticas. Disponível em: 

<http://www.acobrasil.org.br/site2015/relatorios.asp>. Acesso em: 23 junho de 2016 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA – IBS: Material obtido no curso sobre 

gestão de resíduos, realizado no Japão em outubro de 1995. (AOTS – JISF/IBS). In: 

FÓRUM DE MEIO AMBIENTE – IBS. 1995. Rio de Janeiro. 

 

IGUCHI, Y.; NARUSHIMA T.; IZUMI C. Calorimetric study on hydration of CaO-

based oxides. In.: Journal of alloys and compounds. Sendai. 2001. nº 321, p. 276 – 281. 

 



214 

 

IHOBE S.A. Libro Blanco de minimización de residuos y emisiones de escorias de 

aceria. Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Departamento de Ordenación Del 

Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, 131 p., 1999. 

 

INDRARATNA, B., SALIM, W., IONESCU, D. & CHRISTIE, D. Stress-strain and 

degradation behavior of railway ballast under static and dynamic looding, based 

on large-scale triaxial testing. Proc. 15th Int. Conf. on Soil Mech. and Geotech. Engg, 

Istanbul, vol. 3, 2001. pp. 2093-2096.  

 

INDRARATNA, B., SALIM, W., RUJIKIATKAMJORN C. Advanced Rail 

Geotechnology – Ballasted Track. London, 2011, CRC Press/Balkema. 

 

INDRARATNA, B. Railroad performance with special reference to ballast and 

substructure characteristics, 1st Proctor Lecture of ISSMGE: Transportation 

Geotechnics, 2016. 

 

IONESCU, D., INDRARATNA, B., CHRISTIE, H.D. Behaviour of railway ballast 

under dynamic loads. Proc. 13th Southeast Asian Geotechnical Conference Taipei, 

1998. pp.69-74. 

 

JAPAN INSTITUTE STANDARD – JIS A 5015. Escória siderúrgica para 

construção de estradas. 1992, 48p. (tradução em português). 

 

JOHN, V.M. Cimentos de escória ativada com silicato de sódio. 1995. 112 p. Tese 

(Doutorado em Engenharia) - Escola Politécnica de São Paulo, Departamento de 

Engenharia de Construção Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

JOHN, V.M. Pesquisa e desenvolvimento de mercado para resíduos. In: 

WORKSHOP SOBRE RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS COMO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 25-26 nov., 1996, São Paulo. Anais... São 

Paulo: EPUSP/ANTAC, 1997. p.21-30. 

 

JUCKES, L. M. Test Methods for the assement of the volumetric stability of steel 

slags. British Steel Technical. 12 pag. 1991. 

 

KANDHAL, P.S. e G.L HOFFMAN. Evaluation of steel slag fine aggregate in hot-

mix asphalt mixtures. Transportation Research Record, Washington, D.C, n. 1583, p. 

28-36, 1998. 

 

KHAN, M. I.; AL-ABDUL WAHHAB, H.I. Improving slurry seal performance in 

Eastern Saudi Arabia using steel slag. Construction and Building Materials, v. 12, p. 

195-201, 1998. 

 

KNELLER, W.A.; GUPTA, J.; BORKOWSKI, M.L.; DOLLIMORE, D. 

Determination of original free lime content of weathered iron and steel slags by 

thermogravimetric analysis. Transportation Research Record, Washington, n. 1434, p. 

17-22, jul. 1994. 



215 

 

 

KOBE STEEL. Utilization of LD slag for construction material considering on 

free lime. Report of Research Society of the Iron Steel Institute of Japan, Steelmaking 

Division, n. 68, 1977. 14 p. 

 

KRASS, K. Possibilités et problèmes de valorisation des scories d’aciérie em 

République Féderale d’Allemagne. Revue de Métallurgie, Paris, p. 315-320, mai., 

1978. 

 

KUEHN, M.; DRSSEN, P.; SCHREY, H. Treatment of liquid steel slag. In:  

EUROPEAN SLAG CONFERENCE – EUROSLAG, 2., 2000, Dusseldorf. 2000. 

Annals… Dusseldorf: EUROSLAG, 2000. 

 

LEA, F.M. The chemistry of cement and concrete. London: Edward Arnold Ltd., 

1970. 727 p. (3ª ed.). 

 

LEE, F.T.; LEE, C.H. Study on the reduction behavior of FeO in EAF slag. Steel 

Times International. p 20-25, Jan. 1995. 

 

LI, D., HYSLIP, J., SUSSMANN, T., CHRISMER, S., Railway Geotechnics. CRC 

Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, U.S.A, 2016. 

 

LIM, W. L. Mechanics of Railway Ballast Behaviour. United Kingdom: Doctor 

Thesis.  University of Nottingham, 2004. 195 p. 

 

LITTLE, A.D.; SETEPLA. Estudo sobre aplicações de escórias siderúrgicas. 

Relatório elaborado para o IBS, Rio de Janeiro, 1999. 

 

LÓPEZ, F.A.; FORMOSO A.; MEDINA F. Escórias LD. Co-productos de la 

industria siderúrgica – I Parte. Composición, tratamiento y aplicaciones. IN: 

Revista de Metalurgia. v.25, n.4, P.247-54, 1989. 

 

LOUZADA, D. M. Contribuição ao estudo do emprego das escórias siderúrgicas na 

fabricação de blocos pré-moldados. 85 p. Rio de Janeiro. 1991. Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal Fluminense. Centro Tecnológico. Pós-Graduação em 

Engenharia Civil. 

 

MAAS. Steelmaking slags. IISI - Utilization of BOF and BF slag, 1984. 

 

MACHADO, A.T. Estudo comparativo dos métodos de ensaio para avaliação da 

expansibilidade das escórias de aciaria. São Paulo: Dissertação de mestrado. 

POLI/USP, 2000.135 p. 

 

MAGALDI, M. Noções de Eletrotécnica. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan S.A, 1981. 320 p. 

 



216 

 

MAIA, P.C.A.; NUNES, A.L.L.S.; ANTUNES, F.S. Alterabilidade de Rocha 

Basáltica - Caracterização Mecânica. IN: Solos e Rochas, Revista Latino - Americana 

de Geotecnia. ABMS/ABGE, v.26, n.3, p.205-215, 2004. 

 

MANCIO, M. Caracterização e avaliação das escórias de aciaria elétrica. Porto 

Alegre, 2001. Dissertação a ser defendida (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

MASS, H.G. Steelmaking Slags. Utilisation of blast furnance and BOF slag. In: 

Committee On Environmental Affair. Brussels, Belgium: International Iron and Steel 

Institute , 1984. Section A2, p. 22-31. 

 

MASUERO A. B. Estabilização das escórias de aciaria elétrica com vistas a sua 

utilização como substituição ao cimento. Tese (Doutorado em Engenharia) - 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalurgia e Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 264p., 2001. 

 

MASUERO, A. B., DAL MOLIN, D. C. C., VILELA, A. C. Emprego de escórias de 

aciaria elétrica como adição a concretos. In: Resíduos Industriais. Seminário 

Nacional Sobre Reuso/Reciclagem. Cd. São Paulo – SP. 10 p. cd. 2000a. 

 

MEDINA, J. Fundamentos da Mecânica dos Pavimentos. Tese de Concurso para 

Professor Titular, COPPE/UFRJ – Área de Mecânica dos Solos, Rio de Janeiro, Brasil, 

1988. 

 

MEDINA, J. Mecânica dos Pavimentos. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ. 380p., 

1997. 

 

MEDINA, J.; MOTTA, L. M. G. Mecânica dos Pavimentos. 2. ed. Rio de janeiro: 

UFRJ, 2005. 

 

MIDGLEY, H.G. The determination of calcium hydroxide in set Portland cements. 

Cement and Concrete Research, Pergamon Press, N.Y., v. 9, n.1, p. 77-83, 1979. 

 

MONTGOMERY, D.G.; WANG, G. Prelimirary laboratory study of steel slag for 

blended cement manufacture. Materials Forum, n. 15, p. 374-382, 1991a. 

 

MONTGOMERY, D.G.; WANG, G. Instant-chilled steel slag aggregate in concrete 

– strength related properties. Cement and Concrete Research, Pergamon Press, N.Y., 

v. 21, n. 6, p. 1083-91, 1991b. 

 

MOORE C.; MARSHALL R.I. Steelmaking. London: The Institute of Metals, 1991. 

172 p. 

 

MOTZ, H.; GEISELER, J. The steel slags - characteristics, properties and quality 

assurance, Iron and Steel Slags - Properties and utilization - Reports p. 149 - 168, 

1998. 



217 

 

 

MOTZ, H.; GEISELER, J. Products of steel slag an opportunity to save natural 

resources. In: Waste Management, 21, Duisburg, Alemanha, p. 285-293, 2001. 

 

MUNDIN, M.J. Tecnologia de fabricação do aço líquido – aciaria LD. 3ª ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 1985. v. 2, 255p. 

 

MUNIZ DA SILVA, L.F. Fundamentos para um Sistema de Manutenção de 

Pavimentos Ferroviários Utilizando Critério de Deformação Resiliente. Rio de 

Janeiro: Tese de Doutorado. COPPE/UFRJ, 2002. 

 

MUNIZ DA SILVA, L.F.; SPADA, J.L.G.; SOUZA, C.J.; SILVA, F.C.M.; VIDON JR, 

W.; RODRIGUES, C.M.O. Sleeper Lay Out Redesign of the Brazilian Southeast 

Railroad Net. In: Proceedings of 8th International Heavy Haul Conference. Rio de 

Janeiro, junho, 2005. 

 

MURPHY J. N.; MEADOWCROFT T. R.; BARR P. V. Enhancement of the 

cementitious properties of steelmaking slag. In: Canadian Metallurgical Quarterly, v. 

36, p. 315-331, 1997. 

 

NAKAMURA, Y.; TANIGUCHI, A.; OKADA, S.; TOKUDA, M. Positive growth 

ofphytoplankton under conditions enriched with steel-making slag solution. ISIJ 

International, Tokio, v.38, n.4, p. 390-98, 1998. 

 

NASCIMENTO, J. F. Estudo da expansibilidade em escória de aciaria para uso em  

pavimentação rodoviária. Belo Horizonte: Dissertação de mestrado. UFMG, 2003. 

163 p. 

 

NOMURA, T.; ENOKIDO, T. Study on utilization of BOF slag as road base 

material. Nippon Steel Technical Report, Tokio, n. 17, p. 22-32, jun., 1981. 

 

NÜRNBERG, K. Slag Atlas. Composition and structure of iron and steelmaking slags, 

Germany. Committee for Fundamental Metallurgy. s. ed. 1981. 

 

OLIVEIRA, F.U. Avaliação de três métodos de ensaio para determinação do 

potencial de expansão de escórias de aciaria para uso em pavimentação. Vitória: 

Dissertação de Mestrado. UFES, 2006. 152 p. 

 

PAIVA, C.E.L. e GUIMARÃES, C.A.B. The Railway Subgrade and Its 

Construction in Brazil. In: Proceedings of XIX Pan American Railway Congress, pp. 

44-72, Isla de Margarita, Venezuela, 1994. 

 

PENA, D. C. Avaliação da expansibilidade da escória de aciaria curada a vapor 

para utilização em peças de concreto para pavimentação. Vitória: Dissertação de 

Mestrado. UFES, 2004. 152 p. 

 

http://lattes.cnpq.br/5380249775013077


218 

 

PERA, J. State of the art report – use of waste materials in construction in Western 

Europe. In: Workshop Sobre Reciclagem e Reutilização de Resíduos Como Materiais 

De Construção Civil, 25-26 nov., 1996, São Paulo. Anais... São Paulo: 

EPUSP/ANTAC, 1997. p. 1-20. 

 

PEREIRA, E.A.C. Aspectos técnicos de gestão de resíduos nas siderúrgicas 

integradas a coque. In: 25º Seminário De Redução, Matérias-Primas E Resíduos Na 

Siderurgia. Volta Redonda, RJ. Anais.. p. 187-199. 1994. 

 

PIMENTA, A.; LIMA E.O. O lastro ferroviário – alternativa econômica e 

ambiental. In.: Seminário escória de aciaria: a excelência na utilização do material de 

múltiplas aplicações. Vitória. 2003. 

 

PINTO, S. e PREUSSLER, E. Pavimentação rodoviária – conceitos fundamentais 

sobre pavimentos flexíveis. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Copiarte, 2002. 260 p. 

 

PIRET, J. Valorisation de la scorie LD – aspects généraux de problème ET 

réalisations dans le domaine de la construction routière. Revue Métallurgie, Paris, 

p.321-327, mai. 1978. 

 

RABOCKAI, T. Física-Química de superfícies. Secretaria Geral da OEA, 

Washington, D.C., 128p., 1979. 

 

RAL - INSTITUTO ALEMÃO PARA GARANTIA DA QUALIDADE E 

MARCAÇÃO A. R. Escória de Aciaria – Garantia de Qualidade RAL – GZ513. 

Sankt Augustin, Alemanha, 44p.,1993. 

 

RAYMOND, G.P. & DIYALJEE, V.A. Railroad Ballast Ranking Classification. In: 

Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 1979, New York.v. 105, No 

GT 10. p.1135-1155, 1979. 

 

RIVES, F.O., PITA, A.L. e PUENTE, M.J.M. Tratado de Ferrocarriles. I – Via. 

Madrid, Editorial Rueda, 1977. 

 

RIZZO, E.M.S. Introdução aos Processos de Preparação de Matérias-Primas para 

o Refino do Aço. Editora ABM, 2005. 

 

ROBINSON, H. L. Low energy, sustainable, materials incorporating blast furnace 

and basic oxygen steel slag for highway construction and maintenance in the UK. 

In: 2nd European slag conference - Euroslag. Dusseldorf, 2000. 

 

RODRIGUES, R.M. Análise Estrutural da Via Permanente Ferroviária. 

DYNATEST ENGENHARIA Ltda. São Paulo, março, 1993a. 

 

RODRIGUES, R.M. Metodologia para Projeto e Controle da Execução de Via 

Permanente Ferroviária. DYNATEST ENGENHARIA Ltda, São Paulo, abril, 1993. 

 



219 

 

RODRIGUES, R.M. Um Modelo para Análise Estrutural de Vias Permanentes 

Ferroviárias sobre Lastro. X COBRAMSEG, Volume 3, pp. 755-762, Foz do Iguaçu, 

novembro, 1994. 

 

SAHAY, J. S.; NAGPAL, O. P.; PRASAD, S. Waste management of steel slag. In.: 

Steel times international. p.38-40, 2000. 

 

SALIM, MD.W. Deformation and degradation aspects of ballast and the role of 

geosynthetics in track stabilisation. Phd Thesis, faculty of engineering, university of 

wollongong. 2004. 

 

SANO, N.; LU, W.; RIBOUD, P. Advanced Physical Chemistry for Process 

Metallurgy. Academic Press. 1997. 429 p. 

 

SBRIGHI, C. N. e BATTAGIN, I. L. S. Precauções e limitações do uso de escórias 

como agregados na construção civil, CPTI, São Paulo, 40 p., 2002. 

 

SCHRAMM, G. Permanent Way Technique and Permanent Way Economy. 1. ed. Otto 

Elsner Verlagsgesellschaft Darmstadt, 1961. 

 

SELIG, E. T. E WATERS.; J. M. Track geotechnology and substructure 

management.   1 ed. London: Thomas Telford Services Ltd, 1994. 750 p. 

 

SELIG, E. T., PARSONS.; B. K. & COLE, B. E. Drainage of Railway Ballast. In: 

International Heavy Haul Conference, 5., 1997, Beijing. Proceedings Beijing: Int. 

Heavy Haul Association, 1993. p. 200-206. 

 

SHENTON, M.J. Deformation of Railway Ballast Under repeated loading 

conditions. Railroad Track Mechanics and Tecnology, ker ed., Proc of Symposium 

held at Princeton Univ., 1975. pp. 387-404. 

 

SHENTON, M.J. Ballast Deformation and track Deterioration. Track Technology, 

Proc. Of a conf. organized by the Int. of Civil Engineers and held at the Univ. of 

Nottinghan, 1985. pp. 242-252. 

 

SHI, C.; QIAN, J. High performance cementing materials from industrial slags – a 

review. Resources Conservation & Recycling. v. 29, p. 195-207, 2000. 

 

SHOUSUN, L. Effect of MgO in steel slag on soundness of cement. In: International 

Symposium on the Chemistry of Cement, 7., 1980, Proceedings... Published 1980. VII, 

p.25-30. 

 

SILVA, E.A. e MENDONÇA, R.L. Utilização da escória de aciaria em todas as 

camadas do pavimento. Revista Engenharia Ciência e Tecnologia, Vitória, v. 4, n. 2, p. 

7-20, 2001. 

 



220 

 

SILVA, E.A.; MENDONÇA, R.L.; DOBELE, C.H.M.; SIQUEIRA , M.; SOARES,  

J.B. Uma experiência inédita: uso da escória de aciaria LD em todas as camadas do 

pavimento. In: Reunião Anual de Pavimentação, 34., 2003, Campinas. Anal... 

Campinas: ABPv, 2003. p. 238-244. 

 

 

 

SILVA FILHO, J.C. Análise númerica do comportamento mecânico de um 

pavimento ferroviário para diferentes tipos de veículos de via. 107f. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, 2013. Escola de Minas. Núcleo de 

Geotecnia – NUGEO. 

 

SILVA, N. S.; JUSTUS, S. M.; ANDRADE, R. M.; LONGO, E.; CUNHA, F. N.; 

OLIVEIRA BRITO, H. L.; BALDUINO, F. Aplicação de Escória LD como 

Pavimento Rodoviário e Lastro Ferroviário. In: Seminário de Redução de Minério de 

Ferro, XXXI., 2000, Santos. Anal...Santos: ABM, 2000. P. 43-53. 

 

SOUZA,G.M. Estudo experimental de escórias de aciaria para fins de 

caracterização tecnológica como material de lastro ferroviário em vias sinalizadas. 
Ouro Preto: Dissertação de mestrado. UFOP, 2007. 65 p 

 

SOUSA, G.M.; ALMEIDA, M.M.; FERNANDES, G.; GOMES, R.C. Estudo do 

comportamento da escória de aciaria a ser utilizada como lastro de ferrovias 

através de Ensaio de carga pontual. In: Simpósio brasileiro de jovens geotécnicos, 1., 

2004, São Carlos. Anal... São Carlos: ABMS, 2004. 1 CD-ROM. 

 

SPADA, J. L. G. Uma Abordagem de Mecânica dos Pavimentos Aplicada ao 

Entendimento do Mecanismo de Comportamento Tensão Deformação da Via 

Férrea. Tese de doutorado. UFRJ-COPPE. RJ. 333 p., 2003. 

 

STEWART, H.E. Permanent Strains from Cyclic Variable amplitude loadings. J. of 

Geotechnical Engineering, ASCE, vol. 112, nº6, 1986. pp.646-660. 

 

STOPATTO, S. Via Permanente Ferroviária - Conceito e Aplicações. Ed. UsP. São 

Paulo, SP, 1987. 321p. 

 

TAKASHIMA, T.; NAGASHIMA, S.; HORI, S.; KIMURA, H. TAKAHASHI, M. 

Development of instantaneous slag chill (ISC) process. Nippon Steel Technical 

Report, Tokio, p. 66-72, jun., 1981. 

 

TEIXEIRA, E. N. Resíduos sólidos: minimização e reaproveitamento energético. In:  

Resíduos Industriais. Seminário Nacional Sobre Reuso/Reciclagem. Cd. São Paulo – 

SP. 10 p. cd. 

 

TRAINWEB: Origin of the Track Circuit. Disponível em: 

<www.trainweb.org/signals/waysidetrack.htm>. Acesso em: 15 abril 2009. 

 

http://www.trainweb.org/signals/waysidetrack.htm


221 

 

THOMAS, G.H. Expériences britanniques d’utilisation des scories LD comme 

revêtements routiers. Revue de Métallurgie, Paris, p. 329-334, mai., 1978. 

 

THOMAS G. H. Progress in the utilization of steel slags in the UK. In: 2nd European 

slag conference - Euroslag. Dusseldorf, 2000. 

 

TOSTICARELLI, J.; ANGELONE, S.; ANDREONI, R. Escoria de aceria. Estado 

actual de estudios sobre su utilização. Memoria técnica de las primeras jornadas 

técnicas de escorias siderúrgicas. Buenos Aires, 1985. 

 

VIKLUND-WHITE, C., YE, G. Utilization and treatment of steelmaking slags. In: 

Global Symposium On Recyclin Waste Treatment And Clean Technology. Rewas, 

1999, Ed. By I. Gaballatt, J. Hager, R. Solozabal. San Sebástian, SPAIN. p.337-345. 

Sept. 1999. 

 

WEAST, R.C. Handbook of Chemistry and Physics. 52 nd. Edition. 1971-1972. 

  

WITTENBORN e GREEN, J. L.; GREEN, J.J. Steelmaking slag: a safe and valuable 

product. The Steel Slag Coalition, Washington, 1998.  

 

WRIGHT, S. E. Damage caused to ballast by mechanical maintenance techniques. 

British Rail Research Technical Memorandum, United Kingdom, TM TD 15, May 

1983.  

 

YAN, J.; MORENO, L.; NERETNIEKS, I. The long-term acid neutralizing capacity 

of steel slag. Waste Management, v. 20, p. 217-23, 2000. 

 

YUJI, W. The effect of hydration products in steam treated steel slag (ºC.S) on the 

hydration of steel slag-portland blended cement. In: International Congress on the 

Chemistry of Cement, 8., 1986, Rio de Janeiro. Proceedings... v.4, theme 3, p. 36- 40. 

 

 

 

 

 

 

 



222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

ENSAIO TRIAXIAL 

 

 

 

 

 

 



223 

 

 

 

 

 

 



224 

 

 


