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RESUMO 
 
 
 
 
 

 
Atualmente a reutilização e disposição final de resíduos ou subprodutos da mineração 

passou a ser encarada não mais como uma alternativa para redução de custos mas como 

uma necessidade, de forma a eliminar ou minimizar problemas de cunho ambiental. 

Com a redução da disponibilidade de materiais naturais devido a novas exigências e 

limitações impostas pelos órgãos governamentais na execução de obras de engenharia, 

ganha importância o estudo da utilização destes materiais. Rejeitos de mineração 

constituem agregados potencialmente interessantes como materiais de construção, desde 

que atendidas as premissas de melhoria de suas propriedades geotécnicas. Neste 

trabalho, esta condição foi analisada sob a forma de reforço estrutural mediante a 

utilização de fibras sintéticas em um material compósito a base de resíduos de 

mineração. Estes estudos foram realizados através de um amplo programa experimental 

em laboratório, compreendendo ensaios de compactação, CBR, ensaios de cisalhamento 

convencional e de grande porte, ensaios de módulo de resiliência e ensaios de 

compressão triaxial para as matrizes de solo e de solo-fibra. Os resultados indicaram 

que as fibras de polipropileno, quando adicionadas ao solo, alteraram de forma 

marcante e definitiva as suas propriedades de resistência e deformabilidade, 

principalmente para grandes deformações, ratificando a eficácia desta técnica de 

reforço, que se mostra potencialmente interessante em obras geotécnicas no âmbito da 

mineração. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

 
Currently, recycling and final disposal of waste or by-products of mining has become 

no longer seen as an alternative to reduce costs but as a necessity in order to eliminate 

or minimize problems of environmental imprint. With the reduction in the availability 

of natural materials due to new requirements and limitations imposed by government 

agencies in carrying out engineering works, increasing significance to the study of the 

use of these materials. Tailings from mining households are potentially interesting as 

building materials, provided they met the preconditions for the improvement of its 

geotechnical properties. In this work, this condition was analyzed in the form of 

structural reinforcement through the use of synthetic fibers into a composite material-

based mining waste. These studies were carried out by a large experimental program in 

the laboratory, including tests of compression, CBR, shear tests of conventional and 

large, testing module of resilience and testing of triaxial compression to the matrices of 

soil and ground-fiber. The results indicated that the polypropylene fibers, when added to 

soil, changed so striking and its final properties of strength and deformability, especially 

for large deformations, confirming the effectiveness of this technique boosts, which is 

potentially interesting in the geotechnical works part of mining. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 
Atualmente, a reutilização e a disposição final de resíduos ou subprodutos da mineração 

passaram a ser encaradas não apenas em termos de viabilidade técnico-econômica, mas 

também em termos estratégicos de forma a se eliminar ou minimizar problemas de 

cunho ambiental. Com a redução da disponibilidade de materiais naturais, devido às 

novas exigências e limitações impostas pelos órgãos governamentais na execução de 

obras de engenharia, ratifica-se a importância dos estudos para a reutilização destes 

materiais. 

 

Em geral, resíduos de mineração tendem a não atender totalmente as prescrições de um 

dado projeto geotécnico, face às inúmeras variáveis intervenientes no seu processo de 

extração, geração e disposição final. No caso convencional de solos com características 

geotécnicas inadequadas, é usual a adoção de diferentes técnicas de tratamento no 

sentido de se modificar e melhorar suas propriedades, criando um novo material mais 

resistente e/ou menos compressível, através da combinação com outros solos, inserção 

de aditivos ou mediante a introdução de algum tipo de reforço.  

 

Dentre as várias técnicas disponíveis para a melhoria das propriedades dos solos, 

destacam-se os seguintes métodos clássicos:  

 

 •  compactação;  

 •  consolidação por pré-carregamento e/ou drenos verticais;  

 •  injeção de materiais estabilizantes;  

 •  estabilização por processos físico-químicos;  

 •  reforço de solos.  
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A técnica do reforço implica a inclusão de elementos resistentes ao maciço de solo, 

gerando um material compósito capaz de alterar substancialmente o processo de 

redistribuição das tensões internas relativamente ao maciço original não reforçado. Tais 

reforços podem apresentar naturezas e geometrias diversas e, neste contexto, os 

materiais sintéticos (os chamados geossintéticos) têm ocupado um espaço especialmente 

importante, na forma de mantas (geotêxteis) ou de grelhas plásticas (geogrelhas). 

 

Uma variante da técnica de reforço de solos utilizando geossintéticos consiste na 

inclusão de elementos sintéticos na forma de fibras dissemidas em uma matriz de solo. 

A ação das fibras consiste em inibir e condicionar os processos de formação de fissuras 

sob tensões ou deformações elevadas, melhorando, assim, as propriedades mecânicas do 

material compósito final.  Este incremento vai depender das características mecânicas 

das interfaces solo-fibras, envolvendo aspectos relacionados tanto ao solo (composição 

granulométrica, índice de vazios, grau de cimentação, etc) como às próprias fibras 

(comprimento, espessura, rigidez, etc). 

 

Várias pesquisas têm estudado a aplicação da técnica de reforço de solos com fibras 

sintéticas a um grande número de obras geotécnicas, com muitos resultados disponíveis 

na literatura técnica nacional e internacional (Gray e Ohashi, 1983; Gray e Al-Refeai, 

1986; Freitag, 1986; Maher e Gray, 1990; Fatani et al., 1991; Maher e Ho, 1993; Silva 

et al., 1995; Bueno et al., 1996; Consoli et al., 1997; Feuerharmel, 2000; Wambua et al., 

2003, Santos, 2004; Kalaprasad et al.; 2004, Rajulu et al., 2005; Casagrande, 2005). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A extrapolação destes conceitos a outros materiais granulares como estéreis e rejeitos de 

mineração constitui a síntese da abordagem e do objeto da presente dissertação, como 

contribuição complementar às pesquisas disponíveis. Assim, o objetivo principal desta 

pesquisa consiste em estudar o comportamento mecânico de materiais compostos por 

resíduos de mineração reforçados com fibras de polipropileno para aplicações em obras 

geotécnicas em geral. 
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No contexto de uma valorização da aplicação destes resíduos descartados, este trabalho 

se propõe a analisar o comportamento de um material compósito à base de resíduos de 

uma mineração de ferro (solo argiloso, rejeito de jigagem e rejeito fino), aferindo suas 

propriedades geotécnicas a partir de ensaios de laboratório executados sobre amostras 

representativas do mesmo, obtidas com base na mistura ótima determinada após a 

avaliação de diferentes combinações testadas. 

 
É importante ressaltar que, em termos práticos, a reciclagem por recuperação de um 

resíduo depende dos custos associados às fases de coleta e de transporte dos resíduos da 

fonte de geração até o local de sua reutilização, do volume de resíduos disponíveis  e 

dos custos de estocagem, manuseio e reaplicação no novo local. Uma primeira questão 

relativa à utilização de resíduos em obras geotécnicas refere-se, portanto, aos impactos 

resultantes de uma real contribuição destas soluções às demandas potenciais (Gomes, 

2005). Ou seja, até que ponto uma dada aplicação geotécnica implica um consumo 

significativo dos resíduos analisados em condições mais favoráveis econômica e/ou 

ambientalmente que a sua simples disposição final? 

 

Assim, estes estudos visam estabelecer a viabilidade prática de se adotar estas soluções 

geotécnicas baseadas em resíduos reforçados com fibras em aplicações inseridas no 

âmbito da própria mineração, particularmente em trabalhos relativos à estabilização de 

taludes, aumento da capacidade de suporte de infra-estrutura de pavimentos e linhas de 

acesso e também como estruturas reforçadas em projetos de alteamentos de sistemas de 

disposição de rejeitos. 

 

Neste contexto, a pesquisa buscou contemplar o estudo do comportamento mecânico de 

materiais compósitos à base de rejeitos de mineração para diferentes condições práticas 

e diferentes estados de tensões confinantes. Com efeito, no caso de pavimentos 

(rodovias limítrofes ao empreendimento, estradas de acesso, pavimentos para 

caminhões fora-de-estrada), taludes e barragens de contenção de rejeitos (que podem 

atingir grandes alturas e comportar diversos alteamentos sucessivos), as tensões atuantes 

podem variar numa escala muito abrangente, da ordem de dezenas a centenas de kPa. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação, além da exposição geral do tema e dos objetivos da pesquisa 

expressos nesta Introdução, é composta pelos seguintes capítulos e assuntos: 

 

• Capítulo 2: revisão bibliográfica do tema geral, sendo abordados aspectos gerais 

sobre os diversos processos de mineração, seus impactos e seus respectivos 

resíduos gerados. Também são abordados os principais conceitos relacionados 

com o processo de melhoria, estabilização e reforço de solos, tipos de fibras e 

suas propriedades, mecanismos de interação e mudanças em suas propriedades 

devido a inclusão de fibras. 

 

• Capítulo 3: determinação das características e parâmetros intervenientes nas 

propriedades de resistência e de deformabilidade dos materiais estudados, 

relativos à verificação da eficácia ou não da adição de fibras ao solo. É 

apresentado o programa experimental com uma abordagem detalhada de todos 

os materiais envolvidos na pesquisa (tipos de solo, tipos de fibra) e  os detalhes 

correspondentes à preparação dos corpos de prova.  

 

• Capítulo 4: apresentação e discussão dos resultados dos ensaios de classificação 

e caracterização dos diferentes materiais utilizados no desenvolvimento da 

pesquisa, bem como dos resultados dos ensaios de laboratório que têm como 

principal objetivo avaliar as propriedades mecânicas do material com a adição 

de fibras. 

 

• Capítulo 5: apresentação e síntese das principais conclusões da pesquisa, 

incluindo ainda algumas recomendações obtidas dos processos de análise e 

interpretação dos resultados e sugestões para pesquisas futuras que visem dar 

continuidade a esta linha de pesquisa, direcionando os recursos humanos e 

técnicos para avançar e melhorar a compreensão do comportamento geotécnico 

destes materiais.  
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MATERIAIS COMPÓSITOS: REJEITOS DE MINÉRIO DE 

FERRO REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

2.1   GERAÇÃO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

 

O objetivo final da mineração é extrair, produzir e vender um bem mineral, de interesse 

econômico e potencialmente interessante ao mercado consumidor, em condições 

técnicas e econômicas adequadas e sem impactos sócio-ambientais incompatíveis 

(Gomes, 2007). Neste propósito, a mineração constitui atividade básica de sustentação 

econômica de um país e, ao mesmo tempo, um agente potencialmente degradante do 

meio físico local, gerando ainda enormes volumes de resíduos finais, muitas vezes 

contendo substâncias contaminantes. Nesta temática sócio-ambiental, estão hoje os 

maiores desafios de implantação e desenvolvimento criterioso de uma empresa de 

mineração. 

  

Na fase de lavra, o acesso ao corpo do minério bruto implica em trabalhos de 

decapeamento da jazida e a remoção de materiais sem valor comercial, que são 

chamados genericamente de estéreis ("wastes"), comumente estocados sob a forma de 

pilhas. O minério é, então, submetido a processos de tratamento ou beneficiamento, 

caracterizados pelas operações físicas e/ou químicas destinadas a modificar os bens 

minerais em termos de forma e/ou composição, visando adequá-los às aplicações 

industriais pertinentes. Os resíduos correspondentes ao processo de beneficiamento 

industrial do minério são denominados como rejeitos (“ tailings”). 

 

No Brasil e em várias partes do mundo, diversos tipos de rejeitos e estéreis provenientes 

de atividades de lavra e beneficiamento de minerais são simplesmente descartados por 

não terem nenhum aproveitamento economicamente viável. Além da inviabilidade 

econômica, acabam por gerar impactos ambientais, seja pela sua simples deposição que 
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requer áreas imensas devido aos grandes volumes, seja pelo risco de contaminação de 

lençóis freáticos e pelas perdas de água do próprio processo de deposição.  

 

Há atualmente no país diversos tipos de atividades mineradoras causando impactos no 

ambiente através do descarte de materiais não aproveitados. Podemos citar, como 

exemplo, as lamas das serrarias de mármore e granito, o lodo resultante do processo de 

tratamento dos efluentes da galvanoplastia, o mercúrio proveniente do processo de 

amalgamação do ouro (principalmente em  regiões de mineração artesanal) e os rejeitos 

da mineração de diferentes minérios (ferro, carvão, ouro, níquel, zinco, etc), muitos 

contendo substâncias potencialmente contaminantes ou propiciadores de mecanismos de  

geração de drenagem ácida, como ocorre no caso das minas de carvão ou na exploração 

de minérios sulfetados. 

 

As prescrições ambientais vigentes impõem a necessidade de uma abordagem específica 

e criteriosa para os projetos dos sistemas de disposição final dos resíduos de mineração, 

sob a forma de pilhas ou de barragens de contenção, estudos fora do escopo desta 

dissertação. Um aspecto complementar desta realidade é o de propiciar um panorama 

favorável ao estudo do potencial destes resíduos como materiais de construção. Alguns 

exemplos ilustrativos neste sentido são dados pela utilização de lama de esgoto para a 

construção de diques, da lama gerada pela indústria de celulose como cobertura de 

aterros sanitários e/ou como barreiras de contenção, das cinzas produzidas pela indústria 

de calcinação como estabilizantes de solo e dos rejeitos de mineração como material de 

infra-estrutura de pavimentos rodoviários (Saraiva, 2006). 

 

Do ponto de vista econômico, o desenvolvimento de tecnologias e metodologias para o 

emprego de rejeitos e estéreis em outras atividades constitui, para a empresa, uma fonte 

adicional de receita, o que tende a diminuir ou até mesmo a eliminar os custos de sua 

estocagem e armazenamento. Além de contribuir para um melhor aproveitamento de 

recursos não-renováveis, esta estratégia de atuação pode reduzir significativamente os 

impactos ambientais decorrentes da atividade mineradora como um todo. 
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Dentro deste contexto, a recuperação dos rejeitos, estéreis e demais subprodutos de um 

dado empreendimento mineral pode ser, então, inserida no âmbito do próprio processo 

de mineração. Um exemplo disso é o de aliar a uma boa caracterização físico-química 

destes materiais a inclusão de fibras sintéticas, obtendo-se, assim, um material 

compósito final – rejeito reforçado com fibras – de potencial aplicação em diferentes 

obras geotécnicas a serem implantadas no próprio domínio da mineração. 

 

2.2    REJEITOS DA MINERAÇÃO DE FERRO 

 

O estado de Minas Gerais constitui referência básica no contexto mineral brasileiro, 

possuindo uma das principais províncias minerais do mundo, o chamado Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais, região definida por um polígono de aproximadamente 7000 

km2 de área e assim denominada devido às suas vastas reservas de minério de ferro 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 – Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais 
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Neste cenário, um grande número de mineradoras exploram o minério de ferro, em 

minas a céu aberto que, em muitos casos, avançam sobre núcleos urbanos e que geram 

volumes extraordinários de estéreis e rejeitos como resíduos finais, demandando, assim, 

uma disponibilidade crescente de áreas para a sua disposição. Em geral, os estéreis 

destas minas são dispostos, na forma de pilhas, em talvegues situados próximos às 

respectivas cavas (frentes de lavra e exploração) e os rejeitos são lançados, na forma de 

polpa (mistura de água e sólidos, em proporções variadas) em reservatórios de 

barragens de contenção (conformando estruturas de grande porte, da ordem de até 300m 

de altura nos projetos atuais). 

 

Os rejeitos apresentam características mineralógicas, físico-químicas e geotécnicas 

bastante variáveis, em função da natureza do minério bruto e das etapas do processo de 

beneficiamento industrial. Estes processos podem ser bem distintos, mais ou menos 

complexos em função das técnicas adotadas para a liberação da espécie mineral de 

interesse econômico. A Figura 2.2 representa um fluxograma típico de uma planta de 

tratamento de minério de ferro, resultando tipicamente em um rejeito inerte (não 

contaminado). 

 

Figura 2.2 - Fluxograma típico de tratamento de minério. 
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Em geral, os rejeitos são constituídos por materiais granulares, com granulometria 

variável de areias finas até partículas com tamanhos correspondentes às frações argilas, 

em função dos processos primários de cominuição (britagem e moagem). No caso de 

rejeitos de minério de ferro, por outro lado, a densidade das partículas tende a ser 

elevada, uma vez que é condicionada pelos teores de ferro residuais presentes nestes 

resíduos. 

 

Em termos da disposição final dos rejeitos de minério de ferro na região do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais, a prática comum tem sido a clássica disposição dos rejeitos, 

sob a forma de polpa, utilizando-se a técnica de aterro hidráulico por alteamentos 

sucessivos, procedimento adotado pelas minerações em função das seguintes premissas 

(Gomes, 2007): 

 

• construção a partir de um dique inicial ('dique de partida') em aterro compactado 

(acumulação dos rejeitos ao longo de um período de 2 a 3 anos usualmente); 

 

• execução da estrutura em múltiplas etapas, em função dos volumes de rejeitos 

produzidos; 

 

• utilização de diferentes materiais de construção nos alteamentos sucessivos, 

incluindo-se os estéreis da mina e os próprios rejeitos;  

 

• diluição dos investimentos ao longo da vida útil do empreendimento; 

 

• adoção dos métodos de alteamento para montante, jusante ou pela linha de 

centro, definidos em função da direção de deslocamento do eixo da barragem em 

relação ao eixo do dique de partida (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Métodos construtivos de barragens de rejeitos: (a) montante; (b) jusante; 
(c) linha de centro (Gomes, 2007). 

 
2.3    FIBRAS COMO ELEMENTOS DE REFORÇO 

 

A idéia de reforçar o solo, melhorando suas características mecânicas, através da 

inserção de elementos resistentes à tração e dispersos na matriz, constitui uma prática 

bastante antiga. Com efeito, desde tempos pretéritos, comunidades já utilizavam 

materiais fibrosos vegetais como reforço de tijolos de argila. 

 

Atualmente, reforços em forma de tiras de aço, telas metálicas e vários tipos de 

materiais sintéticos têm sido amplamente utilizados na construção de obras geotécnicas. 

Tais aplicações vão desde as estruturas convencionais de contenção à estabilização de 

aterros sobre solos moles, passando por reforço de taludes, aumento da capacidade de 

suporte de fundações e reforço de pavimentos. Obras executadas a partir de solos 

reforçados, apresentam inúmeras vantagens técnicas, construtivas e econômicas, quando 
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comparadas aos métodos tradicionais, contribuindo, desta forma, para o grande aumento 

de sua utilização em diversos tipos de obra. 

 

O processo de reforço dos solos pode ser associado a um outro processo de 

estabilização do mesmo por meio de processos físicos e/ou químicos. Tais processos 

incluem, por exemplo, a compactação do solo ou a sua estabilização mediante a adição 

de novos materiais, comumente cal e/ou cimento. 

 

Em termos das técnicas de reforço, os geossintéticos constituem elementos de uso 

generalizado na prática atual da engenharia geotécnica, pela praticidade e economia de 

sua adoção e também por compatibilizar outras funções técnicas nestas aplicações (por 

exemplo, separação, drenagem ou filtração). Comumente, estes reforços sintéticos são 

representados pelos geotêxteis (tecidos e não tecidos) e pelas geogrelhas. 

 

Essa mistura de dois ou mais materiais diferentes é denominada de material compósito. 

Dentro estes, destacam-se os chamados materiais compósitos particulados e os fibrosos 

(Figura 2.4), em que o solo desempenha a função de uma matriz e os reforços são 

representados por elementos dispersos ou por fibras disseminadas no mesmo. No caso 

de materiais compósitos fibrosos, fatores como teor de fibras presentes, comprimento 

das fibras, características do solo, aderência entre matriz e reforço e orientação e 

distribuição das fibras na matriz, são determinantes para o desempenho do compósito.  
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Figura 2.4 -  Classificação de materiais compósitos (Matthews e Rawlings, 1995) 

 
A ação primária do reforço com fibras é o de inibir a propagação das trincas em função 

de suas características de elevada resistência à tração e alto módulo de elasticidade. 

Diversos tipos de fibra podem ser empregadas no reforço de solos (Figura 2.5) e o 

comportamento geotécnico do material compósito vai depender essencialmente da 

natureza e propriedades das fibras e dos correspondentes mecanismos de interação das  

fibras com a matriz de solo. 

 

(i)  Fibras Naturais 

 

Após um grande avanço tecnológico no desenvolvimento de novos materiais, as fibras 

naturais caíram em desuso. Porém, devido ao baixo grau de complexidade necessário 

para o processamento destas fibras, sua relativa abundância, o baixo custo e os impactos  

relacionados à utilização das fibras sintéticas no meio ambiente, as fibras vegetais têm 

novamente despertado a atenção e o interesse de pesquisadores de todo o mundo. 
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   Microfibras de aço soltas      Microfibras de aço coladas  Microfibras de polipropileno 

 

         Fibras de vidro              Fibras de celulose fresadas            Macrofibras metálicas 

Macrofibras metálicas               Microfibras metálicas       Macrofibras  de polipropileno                                                                                                                       

 

Microfibras de polipropileno         Macrofibras sintéticas                Fibras metálicas 

Figura 2.5 -  Diferentes tipos de fibras 
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Recentemente, tem-se buscado retomar o uso de tecnologias consagradas e o 

desenvolvimento de  novos compósitos utilizando recursos naturais renováveis, com 

grande incremento no uso das fibras naturais de celulose, coco, linho, sisal, rami, juta e 

cânhamo, entre outras. Os plásticos reforçados com fibras de vidro, até recentemente 

com uma posição de domínio em vários setores da indústria, passaram a ter a 

competição de vários compósitos reforçados com fibras vegetais, que são completa ou 

parcialmente recicláveis e biodegradáveis.  

 

As fibras vegetais são formadas basicamente de celulose, hemicelulose, lignina, pectina 

e minerais. A celulose, um polissacarídeo linear de alta massa molecular, principal 

constituinte estrutural, é responsável pela estabilidade e resistência das fibras. As fibras 

de juta, linho, rami e sisal (convencionais) são fibras com altos percentuais de celulose, 

sendo indicadas para uso como material de reforço em compósitos. Os percentuais 

elevados de lignina nas fibras de juta e sisal habilitam-nas a terem comportamento 

adicional de fortalecimento nos compósitos, principalmente naqueles submetidos a 

processos de aquecimento. 

 

A Tabela 2.1 apresenta as propriedades mecânicas de algumas das principais fibras 

naturais utilizadas como material de reforço em materiais compósitos, podendo-se 

observar a grande variabilidade das características de resistência e de extensibilidade 

das fibras naturais. 

Tipo de 

Fibra 

Massa 

Específica 

(g/cm3) 

Alongamento 

(%) 

Resistência à 

Tração  

(MPa) 

Módulo de 

Elasticidade (GPa) 

Coco 1,2 30,0 175 4,0 – 6,0 
Algodão 1,5 – 1,6 7,0 – 8,0 287 – 597 5,5 – 12,6 

Juta 1,3 1,5 – 1,8 393 – 773 26,5 

Linho 1,5 2,7 – 3,2 345 – 1035 27,6 

Cânhamo - 1,6 690 - 

Rami - 3,6 – 3,8 400 – 938 61,4 – 128 

Sisal 1,5 2,0 – 2,5 511 - 635 9,4 – 22,0 

Tabela 2.1 – Propriedades mecânicas de fibras naturais convencionais 

( Fonte:Bledzki & Gassan, 1999 ) 
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(ii)  Fibras Artificiais 

As fibras artificiais são produzidas pelo homem, utilizando produtos da natureza como 

matéria-prima como, por exemplo, a celulose. As fibras sintéticas, mais utilizadas, são 

fibras produzidas usando como matéria-prima produtos químicos, oriundos da indústria 

petroquímica. A Tabela 2.2 apresenta as características mecânicas de algumas das 

principais fibras artificiais utilizadas. 

Tipos de 

Fibra 

Diâmetro 

(µm) 

Massa 

Específica 

(g/cm3) 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

Resistência 

à Tração 

(103 MPa) 

Alongamento 

na Ruptura 

(%) 

Aço 5 – 500 7,84 200 0,5 - 2 0,5 – 3,5 
Vidro 9 – 15 2,60 70 - 80 2 - 4 2 – 3,5 

Amianto 0,02 –0,04 3,00 180 3,30 2 – 3 

Polipropileno 20 – 200 0,90 5 - 7 0,5 – 0,75 8 

Nylon - 1,10 4 0,90 13 – 15 

Polietileno - 0,95 0,30 0,0007 10 

Carbono 9 1,90 230 2,60 1 

Kevlar 10 1,45 65 - 133 3,60 2,1 - 4 

Acrílico 18 1,18 14 – 19,5 0,4 - 1 3 

Tabela 2.2 – Propriedades mecânicas de fibras artificiais – Fonte: Maccaferri M03/07 

 

• Fibras Poliméricas 

 

Dentre as diversas opções de fibras artificiais, as fibras poliméricas são as que se 

mostram mais promissoras na utilização como reforço de solos. São compostas por 

polímeros, podendo apresentar as mais variadas denominações e comportamentos, 

dando origem a diversos tipos de fibras. Na forma fibrilada, constituem um formato 

trançado que, quando esticado transversalmente ou na forma de laminetes, constitui um 

filamento único. As principais fibras poliméricas são as seguintes: poliéster, poliamida, 

polietileno e polipropileno, descritas a seguir. Numa dada aplicação geotécnica, 

particularmente em ambientes agressivos ou contaminados, a escolha de uma dada fibra 

será feita em função de sua respectiva resistência química aos compostos presentes.  
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• Fibras de polipropileno: consideradas termoplásticos, são constituídas de um 

polímero que adquire consistência plástica por meio do aumento de temperatura, 

apresentando grande flexibilidade e tenacidade e grande resistência a ataques 

químicos e aos álcalis. Estes polímeros são formados por séries de longas 

cadeias de moléculas polimerizadas separadas entre si, de maneira que possam 

deslizar umas sobre as outras (Hollaway, 1994).  

 

• Fibras de polietileno: possuem baixo módulo de elasticidade e dificuldades de 

aderência à matriz cimentada, porém, sendo caracterizadas por uma alta 

resistência aos álcalis. Suas deformações de fluência são maiores se comparadas 

às fibras de polipropileno, mas apresentam alta durabilidade. 

 

• Fibras de poliéster: o poliéster mais conhecido é o PET (polietileno tereftalato). 

Apresentam alta densidade, rigidez e resistência. Suas características são 

semelhantes às das fibras de polipropileno, porém apresentam um custo maior. 

Seu consumo vem aumentando cada vez mais nos grandes centros urbanos, 

tornando-se uma preocupação ambiental no que diz respeito à sua disposição 

final em aterros sanitários, devido aos grandes volumes gerados. Sua reciclagem 

foi uma das soluções encontradas, sendo as fibras PET um dos materiais 

provenientes desse beneficiamento. O emprego de fibras PET como reforço de 

solos tem sido registrado na literatura técnica e os resultados não foram 

influenciados pelo comprimento das fibras, mas sim, tanto melhores quanto 

maior o teor das fibras presentes. 

  

• Fibras de poliamida: devido ao processo de manufatura do seu polímero 

constituinte, reforçando suas moléculas durante o processo de fabricação, são 

fibras que apresentam elevada resistência e módulos de elasticidade. Desta 

forma, sua resistência chega a ser cinco vezes maior do que a do aço, 

comportando ainda excelente estabilidade térmica e dimensional. Também 

possui boa resistência ao desgaste e ao calor. Entretanto, são mais susceptíveis à 

quebra ou dobras por esforços de compressão, devido à sua baixa resistência à 
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compressão, ao contrário do apresentado, por exemplo, pelas as fibras de aço ou 

vidro. 

 

• Fibras Minerais 

 

Dentre as fibras minerais,  destacam-se as fibras de vidro, carbono e amianto, descritas 

resumidamente a seguir. 

 

• Fibras de vidro: as fibras de vidro constituem um dos principais materiais de 

reforço para matrizes poliméricas devido ao seu baixo custo, boa resistência 

química e possibilidade de aumento de resistência mecânica através da 

manipulação dos constituintes. A eficiência de reforço das fibras descontínuas é 

menor do que as fibras contínuas; entretanto, os compósitos reforçados com 

fibras descontínuas estão se tornando cada vez mais importantes no mercado  

devido à facilidade de moldagem. As fibras de vidro são silicatos contendo 

agentes modificadores para induzir elevadas viscosidades sob menores  

temperaturas. A produção das fibras de vidro envolve fusão dos reagentes (fonte 

de borato - Borax, sílica volatilizada, caulim, dolomita, soda em pó) que, em 

geral, estão na forma de óxidos e carbonatos. Esta fusão ocorre em temperaturas 

entre 1200 e 1400ºC. Após a fusão, é realizado o puxamento através de fieiras de 

platina (orifícios com pequeno diâmetro) e posterior enrolamento dos filamentos 

e/ou corte (fibras). Normalmente, as fibras são recobertas por emulsões e outros 

agentes que as protegem da abrasão e/ou de outras fontes de defeitos superficiais 

que podem ocorrer durante a fabricação, facilitando também o manuseio, o 

processamento das fibras de reforço e promovendo uma adesão interfacial, que 

confere maior  resistência, rigidez e durabilidade ao compósito final. 

  

• Fibras de carbono: apesar de serem as fibras mais caras utilizadas como reforço, 

em algumas aplicações, como na indústria  aeroespacial, a combinação de seu 

excelente desempenho associado ao seu baixo peso, torna a fibra de carbono um 

reforço indispensável para essa finalidade, tendo o custo, nestes casos, 

importância secundária. É possível obter fibras de carbono com alta ou baixa 
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resistência à tração, e mesmas variações em termos dos seus módulos de 

elasticidade. A ocorrência de reações químicas é uma limitação potencial para 

emprego destas fibras em obras geotécnicas, uma vez que podem impor 

mudanças estruturais importantes que comprometam o reforço, podendo causar 

inclusive a  ruptura do compósito. 

 

• Fibras de amianto:  o amianto ou asbesto é uma fibra mineral natural sedosa que 

tem sido amplamente utilizada, seja pela sua abundância relativa, seja por suas  

propriedades físico-químicas positivas (alta resistência mecânica e às altas 

temperaturas, incombustibilidade, boa qualidade isolante, durabilidade, 

flexibilidade, indestrutibilidade, resistente ao ataque de ácidos, álcalis e 

bactérias, facilidades de textura, etc.). O mineral é extraído fundamentalmente 

de rochas compostas de silicatos hidratados de magnésio, com apenas 5 a 10% 

na forma fibrosa.  Está presente em abundância na natureza sob duas formas: 

serpentinas (amianto branco) e anfibólios (amiantos marrom, azul e outros), 

sendo que a primeira corresponde a mais de 95% de todas as reservas 

conhecidas. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de amianto do 

mundo. A principal limitação de sua aplicação refere-se aos riscos enormes à 

saúde oriundos de sua manipulação e produção, pela respiração dos particulados 

finos que causam graves doenças, o que levou à proibição de sua exploração em 

muitos países. 

 

• Fibras metálicas 

 

As fibras metálicas mais utilizadas são as fibras de aço, com elevados módulos de 

elasticidade e resistência à tração. Em função do meio em que estão inseridas, podem 

apresentar sérios problemas de corrosão, sendo comuns a adoção de técnicas de 

recobrimento como banhos de níquel ou a fabricação de fibras de aço inoxidável. As 

fibras de aço possuem formatos variáveis, sendo disponíveis os seguintes tipos no Brasil 

atualmente: 

 



 19 

• Fibras de aço produzidas a partir da sobra da produção de lã de aço: cortadas 

com comprimentos variando entre 25 e 60 mm (1” e 2 ¼ ”) e conformadas 

longitudinalmente de modo a obter um perfil ondulado 

 

• Fibras de aço produzidas a partir do corte de chapas de aço (convencional ou 

inox): apresentam seção transversal retangular, tendo suas extremidades 

conformadas para obtenção de ancoragem em gancho.  

 

• Fibras de aço de arame trefilado, produzidas a partir da trefilação (encruamento) 

do fio-máquina: obtenção de fios com diâmetros entre 0,55 a 1,05 mm e 

comprimentos entre 30 e 66 mm (dimensões disponíveis no Brasil), totalmente 

onduladas ou com ganchos conformados nas extremidades. 

 

2.4    MATERIAIS COMPÓSITOS REFORÇADOS COM FIBRAS 

 

Muitas das propriedades dos materiais compósitos fibrosos são funções complexas de 

uma série de parâmetros, sendo que as características químicas e de resistência da 

interface entre a fibra e a matriz são particularmente importantes na determinação 

dessas propriedades. A força de adesão entre as interfaces deve ser suficientemente 

grande para que a carga seja transferida da matriz para as fibras e, dessa forma, o 

compósito possa desempenhar uma função mais resistente do que a matriz não reforçada 

(McGown et al., 1978). 

 

Outros parâmetros com influência significativa nas propriedades dos compósitos são a 

forma, o tamanho, e a orientação das fibras, além de outras características da matriz, 

como o tamanho e o formato dos grãos. Contudo, o fator mais importante na definição 

das propriedades de um compósito fibroso está relacionado ao teor de fibras presentes  

em relação ao volume total do compósito. Este fator pode ser controlado no processo de 

produção, permitindo, assim, um controle das propriedades para finalidades específicas, 

uma vez que a variação na quantidade dos reforços discretos altera consideravelmente 

as características do conjunto. 
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Um outro aspecto relevante a compósitos fibrosos diz respeito à garantia de uma  

homogeneidade dos constituintes através da matriz da mistura. Para isso, deve existir 

uma perfeita compatibilidade entre os materiais, de modo a facilitar e manter essa 

homogeneidade não somente durante a mistura dos componentes, mas em todas as fases 

durante a vida útil da estrutura geotécnica. 

 

 A orientação dos reforços em relação à matriz também afeta a isotropia do sistema. No 

caso de partículas sem uma forma preferencial ou razão de forma muito pequena, o 

compósito tende a se comportar preferencialmente como um material isotrópico no qual 

as propriedades independem da direção. Contudo, mesmo quando as dimensões do 

reforço são desiguais, o compósito pode apresentar um comportamento isotrópico, 

desde que o reforço seja orientado ao acaso. Em algumas situações, porém, durante a 

mistura do compósito, pode ocorrer uma pré-disposição a uma orientação preferencial 

do reforço induzindo, desse modo, um comportamento tipicamente anisotrópico. 

 

Em compósitos produzidos com fibras contínuas, a anisotropia pode até constituir uma 

característica desejada, sendo as fibras orientadas de tal modo a se obter propriedades 

específicas em certas direções. Compostos formados por fibras longas apresentam um 

grau maior de orientação, uma vez que as fibras tendem a alinhar-se na direção maior, 

enquanto que os compósitos de fibras curtas apresentam fibras orientadas em diversas 

direções, podendo, entretanto, apresentar uma orientação predominante, devido aos 

processos de mistura e adensamento (Bernardi, 2003). 

 

Os diversos tipos de fibras podem possuir várias formas e tamanhos (curtas, longas, 

contínuas ou de forma aleatória), cada uma com vantagens e limitações específicas. 

Geralmente, a fragilidade das fibras é causada por imperfeições de superfície. Fibras 

com diâmetro menor, apresentando maior área superficial e, conseqüentemente, um 

número menor de fissuras, tenderão a induzir uma fratura do tipo frágil. Fibras longas, 

por outro lado, possuem as extremidades com menor capacidade de carga do que o 

restante da fibra. Fibras contínuas são difíceis de serem introduzidas na matriz, ao 

contrário das fibras curtas que, por outro lado, produzem reforço relativamente pobre, 

pois não conseguem boa ancoragem nas bordas das fissuras. 
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Taylor (1994) demonstrou que uma condição adequada de reforço com a matriz 

depende, em larga escala, do fator de forma, relação l/d (comprimento da fibra / 

diâmetro da fibra) expresso em função das resistências de tração e de atrito superficial 

mobilizadas ao longo da fibra contra a propagação de uma dada trinca (Figura 2.6) e 

dado por: 

 

πd 2 . πd 2  . FT  =  πd 2 . λ . Fa 
4    2 

 
...   λ  =  FT_ 

      d      2 Fa  
  
 

sendo: d − diâmetro da fibra;  l − comprimento da fibra; Fa  − resistência de atrito 

mobilizada ao longo da fibra e FT  − resistência à tração da fibra. 

 

 

Figura 2.6 – Geometria e esforços mobilizados nas fibras (Taylor, 1994) 

 

As propriedades mecânicas dos materiais compósitos também estão fortemente 

relacionadas ao teor de fibras  adicionado à matriz. A princípio, quanto maior o teor de 

fibras, maior o número de fibras interceptando cada microfissura, permitindo uma 

menor propagação e maior controle das mesmas. O módulo de elasticidade e a tensão de 

ruptura máxima do compósito também sofrerão incrementos. Estes incrementos tendem 

a ser cada vez menores até um dado valor limite, determinado pela quantidade de fibras 
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adicionadas à medida a partir da qual não se consegue mais uma distribuição uniforme 

das fibras na matriz. 

 

Isto reflete dois limites de incorporação de fibras no compósito. O volume crítico de 

fibras, ou seja, o volume mínimo para que o efeito da adição produza resultados, sendo 

esta propriedade dependente do comprimento, diâmetro, tipo de fibra e método de 

fabricação (Bernardi, 2003) e o volume limite de fibras, quando uma adição maior que a 

necessária do reforço passa a prejudicar as características de resistência desejadas para o 

compósito. Com relação às matrizes, geralmente são materiais considerados pouco 

resistentes quando comparados às fibras. Sua finalidade dentro do compósito é a de 

transmitir as cargas aplicadas até a região de contato com as fibras, devendo possuir, 

preferencialmente, resistência capaz de absorver estes esforços até que a interação 

matriz-fibra seja mobilizada. 

 

Em matrizes compostas por materiais poliméricos e metais, uma boa ligação entre os 

seus constituintes pode ser obtida, se houver a correta transferência do carregamento. 

Caso essa ligação seja fraca, as fibras podem sofrer uma movimentação indesejada 

durante o carregamento, reduzindo a capacidade de resistência do compósito. Portanto, 

a qualidade da acoplagem entre os componentes do material compósito é essencial na 

eficácia da transferência de cargas. Exemplo disso é o caso de fibras que exibem 

rugosidade superficial pois, além da adesão física entre os compostos, soma-se ainda o 

efeito da ancoragem mecânica. Outro aspecto relevante refere-se ao fato de tanto a 

matriz quanto o reforço possuírem coeficientes de expansão térmica bem próximo, fator 

de influência direta, por exemplo, no caso de se trabalhar com mistura asfálticas. 

 

Em termos de ruptura, os materiais compósitos podem apresentar dois mecanismos 

principais: fratura dúctil e fratura frágil. A fratura dúctil é caracterizada por um colapso 

na deformação plástica seguido de uma ruptura do material. A distribuição, o 

espaçamento e a forma das partículas que constituem a matriz influem decisivamente 

neste caso. Na fratura frágil, dois eventos são bem característicos: a iniciação e a súbita 

propagação das trincas. Tensões geradas em uma trinca pré-existente ou uma matriz 
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com baixa capacidade de deformação plástica são fatores determinantes para a 

ocorrência deste tipo de ruptura.  

 

Com base nos resultados de uma literatura técnica já bastante consolidada (Al Wahab e 

Al-Qurna, 1995; Bueno et al., 1996 ; Maher e Ho, 1994 ; Nataraj et al., 1996 ; Ulbrich, 

1997 ; Consoli et al., 1999;  Feuerharmel, 2000; Mohanty et al., 2001, Wambua et al., 

2003, Kalaprasad et al.; 2004, Rajulu et al., 2005), torna-se possível sistematizar uma 

série de princípios gerais, característicos de uma tendência de comportamento de solos 

reforçados mediante a adição de fibras. 

 

Alterações na matriz, como a inclusão de outros elementos atuando em conjunto com as 

fibras, como cimento e cal por exemplo, além da enorme variável de distribuição 

granulométrica e forma dos grãos (tipos de solo), podem produzir outros resultados e/ou 

tendências de comportamento geral. Analisados sob o âmbito específico de um dado 

parâmetro geotécnico, estes princípios ou conclusões gerais podem ser sistematizados 

de acordo com os seguintes pontos: 

 

(i)  Compactação 

 

• tendência de pequenos decréscimos na densidade dos materiais compactados 

com a inclusão de fibras, além de um pequeno acréscimo da umidade ótima; 

 

• as fibras tendem a apresentar certa resistência à compactação, sendo este 

comportamento linear em relação à quantidade de fibras e independente do tipo 

e da energia de compactação; 

 

• a influência da fibra no processo de compactação é comandada pela interação 

matriz/fibra, sendo determinante a granulometria do solo, forma das partículas, 

textura e área superficial do reforço. 
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(ii)  Resistência de pico 

 

• para materiais argilosos, observou-se um aumento de pico de resistência à 

compressão e à tração; 

 

• aumento da ductilidade do material, sendo estas alterações mais expressivas para 

umidades menores; 

 

• o aumento na quantidade de fibras aumenta a resistência à tração e compressão, 

sendo que estas resistências tendem a diminuir com a utilização de fibras de 

comprimentos maiores; solos coesivos se mostram menos sensíveis a esse 

aumento de comprimento; 

 

• acréscimos dos ângulos de atrito e da coesão com a adição de reforço, com 

tendência linear à quantidade de fibras, além de acréscimos consideráveis de 

resistência mesmo acima de 20% de deformação; 

 

• quanto maior a esbeltez da fibra (fator de forma), maior tende a ser o acréscimo 

de resistência. 

 

• para materiais granulares, observa-se um acréscimo de resistência, ângulo de 

atrito e coesão, acompanhados pela maior adição de fibras até um determinado 

limite; 

 

• em diversos casos, os resultados indicaram uma bi-linearidade das envoltórias de 

resistência, inicialmente curva e com o ângulo de atrito constante a partir de uma 

certa tensão de confinamento; 

 

• quanto menor a rugosidade ou aderência da interface matriz/fibra, maior a tensão 

de confinamento crítica necessária; 
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• fibras mais rugosas tendem a ser mais efetivas no aumento da resistência, devido 

a sua melhor capacidade de ancoragem na matriz; 

 

• a graduação do solo influi decisivamente no aumento de resistência, sendo os 

ganhos maiores para solos bem graduados; 

 

• com relação à influência da densidade, constata-se um acréscimo de resistência 

similar para areias fofas e compactas, sendo que, na maioria dos casos, a 

cimentação tende a diminuir a resistência das fibras. 

 

(iii)  Resistência pós-pico, deformabilidade e variação volumétrica 

 

• na maioria absoluta dos casos, a inclusão de fibras em uma matriz de solo tende 

a reduzir a queda da resistência pós-pico, pois mesmo depois do compósito 

atingir o pico de resistência, as fibras continuam a interagir com a matriz, 

principalmente para altas tensões; 

 

• tendência de aumento da ductilidade do solo com a adição de fibras, observado 

até um certo limite de aumento na quantidade de fibras introduzidas, além de 

uma queda inicial na rigidez; 

 

• tendência de aumento da expansão com a maior quantidade de reforços, de 

natureza não-linear. 

 

(iv)  Modos de ruptura, condutividade hidráulica e outras propriedades 

 

• para solos argilosos reforçados, observou-se a mudança de comportamento na 

ruptura de frágil para dúctil; 

 

• correlação direta entre comprimentos da fibra e espessuras da zona de 

cisalhamento; 
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• em areias reforçadas por malhas de polipropileno, submetidas a ensaios biaxiais, 

mesmo após a formação da banda de cisalhamento, as tensões continuam a 

crescer, pois parte da carga é absorvida pelo reforço; 

 

• em todos os casos, há um aumento da condutividade hidráulica, diminuição da 

retração e do inchamento, que tendem a ser mais pronunciados no ramo seco da 

curva de compactação e menores no ramo úmido; 

 

• formação de fissuras bem visíveis com o aumento do teor e do comprimento das 

fibras. 

 

Em empreendimentos de mineração, a aplicabilidade desta técnica pode ser extrapolada 

ao projeto de pavimentos, estradas de acesso, estabilização de taludes locais e de 

sistemas de contenção dos resíduos (estéreis e rejeitos) gerados. Nestas condições, uma 

alternativa bastante interessante consiste em se utilizar os próprios resíduos (e não 

solos) como elementos integrantes do material compósito reforçado com fibras. A 

adoção de resíduos de mineração como materiais de construção de barragens de 

contenção de rejeitos constitui prática bastante disseminada na prática, ao passo que 

novas aplicações têm sido fortemente recomendadas (Gomes, 2007). 
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PROGRAMA EXPERIMENTAL 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O programa experimental estabelecido teve como objetivo investigar e identificar a 

influência da adição de fibras de polipropileno nas propriedades mecânicas de um 

material compósito à base de rejeitos de mineração. O desenvolvimento de materiais 

compósitos solos - fibras sintéticas tem sido objeto de pesquisas recentes no Brasil e no 

mundo, quase sempre enfatizando o comportamento geotécnico das misturas por meio 

de ensaios de laboratório (tipicamente, ensaios triaxiais convencionais). 

 

A melhoria das propriedades mecânicas de um solo reforçado com fibras depende da 

natureza dos solos, das características das fibras, do modo de carregamento e da 

magnitude das tensões confinantes. Os ensaios de laboratório permitem estabelecer as 

influências relativas destas diferentes variáveis e as correlações entre as propriedades 

das fibras com os parâmetros de resistência e de deformabilidade do solo analisado.  

 

Na presente pesquisa, foi implementada uma campanha experimental por meio de 

ensaios de laboratório visando estabelecer estas correlações para o caso específico de 

uma mistura envolvendo resíduos de mineração com adição de fibras sintéticas. Além 

de ensaios triaxiais, foram realizados ensaios de cisalhamento direto em equipamento 

convencional e de grande porte, com o intuito de quantificar os efeitos de escala nos 

mecanismos de interação mecânica de materiais compósitos à base de fibras.  

 

Esta mistura, envolvendo resíduos de mineração, pode ter aplicações diversas no âmbito 

do empreendimento, em obras de estabilização de taludes ou em sistemas de contenção 

de rejeitos, bem como em obras geotécnicas executadas em áreas adjacentes às minas, 

como rodovias e estruturas de contenção (Gomes, 2002; Saraiva, 2006). 
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3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A malha viária brasileira apresenta custos muito elevados, associados ao projeto 

geotécnico de sua infra-estrutura, particularmente pelas prescrições técnicas ditadas por 

parâmetros, metodologias construtivas e ensaios de laboratório de solos que não se 

enquadram às especificidades climáticas de nosso país e nem no potencial dos recursos 

disponíveis em escala regional.  

 

Impõe-se, portanto, um processo de reavaliação do modelo estrutural vigente mediante a 

adoção de materiais alternativos de inserção regional que, mesmo não atendendo todos 

os requisitos das normas, garantem um desempenho estrutural tão satisfatório quanto os 

sistemas convencionalmente adotados.  

 

O estado de Minas Gerais, por exemplo, possui um enorme acervo de bens minerais, 

particularmente na zona do chamado Quadrilátero Ferrífero, objeto de explorações 

maciças de diversos minérios diluídas em centenas e centenas de empreendimentos de 

dimensões e naturezas distintas. Esta intensa e contínua atividade mineral tende a 

resultar, naturalmente, numa necessidade crescente de disposição e estocagem de 

consideráveis volumes de estéreis e rejeitos, que não apresentam aplicações industriais 

específicas e que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente.  

 

Neste contexto, o Núcleo de Geotecnia da UFOP, mediante convênio com a VALE e o 

DER/MG, implementou um amplo programa de pesquisa centrado na aplicação de 

materiais alternativos (incluindo-se os resíduos de mineração) na construção da infra-

estrutura de pavimentos rodoviários.  

 

Estes estudos foram desenvolvidos com base em dados de instrumentação e de ensaios 

de campo realizados em trechos experimentais de obras reais. O trecho monitorado tem 

comprimento total de 300 m e foi subdividido em seis seções com diferentes projetos, 

estando compreendido entre as estacas 154 e 169 da rodovia que interliga as cidades 

mineiras de Itabira e Senhora do Carmo, no âmbito do Quadrilátero Ferrífero e em área 

de intensa atividade mineral no passado e na atualidade (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 – Vista aérea da região da cidade de Itabira/MG  e locação do trecho 
experimental monitorado (Saraiva, 2006). 

 
Conforme mencionado, o trecho experimental comportou seis diferentes seções com 

arranjos e materiais distintos. As seis seções têm dimensões de 50,0 m de comprimento 

por 7,20 m de largura. 

 

Na primeira seção, correspondente à seção tipo de projeto, as camadas estruturais do 

pavimento foram compostas por 20 cm de subleito de argila, 15 cm de sub-base de 

cascalho de mina, 18 cm de base com cascalho de itabirito e revestimento asfáltico com 

CBUQ de 6 cm. Os cascalhos eram provenientes da mina da conceição da CVRD, 

localizada em Itabira e a argila foi adquirida nas proximidades da rodovia.  

 

Nas demais seções, foram introduzidos materiais alternativos nos arranjos estruturais do 

pavimento. Para isso, a camada de cascalho de itabirito da base foi substituída por uma 

mistura de resíduos de minério de ferro e argila local (Figura 3.2), associada ou não à 

inserção de geossintéticos. Nestes casos, o geossintético (geotêxtil ou geogrelha) era 

posicionado entre a base e o revestimento asfáltico ou era inserido imediatamente  

abaixo da camada da base, ou seja, entre a sub-base e a base de mistura. 

Trecho 
Experimental 
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SUB LEITO - ARGILA
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SUB BASE - CASCALHO
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Figura 3. 2 – Projeto de infra-estrutura do pavimento com MB (Saraiva, 2006) 

 

Neste trabalho, a mistura de base (MB), utilizada com ótimo desempenho na rodovia 

estadual, é reanalisada como um material compósito, mediante a inclusão de fibras 

sintéticas, para avaliação do seu comportamento mecânico e como potencial material 

alternativo na composição da infra-estrutura de pavimentos rodoviários. 

 

Como abordagens complementares, levando-se em conta outras potenciais aplicações 

geotécnicas da mistura analisada, os estudos realizados contemplaram também faixas de 

tensões confinantes bem maiores que aquelas comumente mobilizadas em pavimentos 

rodoviários, visando englobar o cenário de estruturas de maior porte, como taludes de 

grande altura ou maciços de sistemas de contenção de rejeitos conformados por vários  

alteamentos sucessivos (Figura 3.3). 

 

Nestas estruturas, a utilização de materiais compósitos com fibras pode permitir a 

adoção de taludes mais íngremes, com aumento substancial da capacidade de estocagem 

dos depósitos, com a grande vantagem de se utilizar como material de construção os 

próprios resíduos da deposição. Tais estruturas assumem, comumente, grandes 

dimensões e acréscimos de alturas não previstas nos projetos originais, exigindo, desta 

forma, reanálises de sua estabilidade global e, muito comumente, a necessidade de 

adoção de obras de complementação e/ou estabilização. Entre estas obras, uma solução 

natural seria a execução de contra-empilhamentos a jusante, utilizando materiais 

compósitos envolvendo os rejeitos e fibras sintéticas incorporadas aos mesmos, 

conformando, assim, bermas de estabilização. 
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Figura 3.3 – Sistema de contenção de rejeitos de mineração com alteamentos sucessivos 

 

3.3 MISTURA DE BASE 

 

Para a composição da mistura de base, adotou-se uma composição de três diferentes 

materiais: rejeito da jigagem, rejeito fino e argila vermelha local, sendo testadas 

diferentes proporções, até a obtenção de um material composto com as características 

geotécnicas compatíveis com as premissas do dimensionamento da infra-estrutura de 

pavimentos rodoviários. 

 

O resíduo proveniente do rejeito do processo industrial de jigagem é chamado rejeito da 

jigagem ou jigue, simplesmente. A jigagem é um processo gravítico de beneficiamento 

industrial de minérios, em que a separação dos minerais ocorre em função de suas 

diferentes densidades; esta separação é induzida por uma corrente pulsante de água que 

promove a estratificação e a conseqüente separação entre as frações grossa e fina do 

minério ao longo do leito do jigue (Figura 3.4). O rejeito de jigagem do processamento 

industrial do minério de ferro da Mina da Conceição da VALE, em Itabira/MG, 

apresenta-se tipicamente como um material granular de granulometria média (pedrisco), 

desempenhando uma relevante função estrutural na mistura.  
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Figura 3. 4 – Esquema simplificado do processo de jigagem (Peres et al., 1996) 

 

O ‘rejeito fino’ constitui o resíduo final, em forma de polpa, lançado diretamente na 

barragem de contenção dos resíduos de processamento industrial do minério de ferro da 

Mina da Conceição da CVRD em Itabira. Trata-se de um material de textura de areia 

fina, coletado diretamente da praia de rejeitos do sistema de contenção. 

 

A princípio, sua utilização na mistura foi proposta com o objetivo de se buscar uma 

aplicação industrial para um material essencialmente descartável; entretanto, os ensaios 

realizados demonstraram o potencial de sua aplicação para a garantia de maiores valores 

de CBR para a mistura. Sua inclusão ajudou também a encaixar a curva granulométrica 

da mistura nas faixas prescritas pelo DNIT. 

 

A argila refere-se a um solo argiloso de coloração avermelhada de grande ocorrência no 

local da obra. Este solo apresentou um peso específico aparente seco igual a 15,2 

kN/m3, umidade ótima de 21,1% e CBR de 7,1% sob compactação com energia de 

Proctor Normal (Saraiva, 2006).  

 

Diferentes proporções entre estes materiais foram testadas (Tabela 3.1), de forma a se 

obter uma mistura capaz de atender todas as especificações técnicas prescritas para 

dimensionamento de pavimentos pelas normas rodoviárias. O traço que melhor atendeu 

às normas do DNIT foi obtido para as seguintes proporções dos materiais em volume: 

70% de jigue, 20% de argila e 10% de rejeito fino (Figura 3.5). 
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Tabela 3.1 – Parâmetros geotécnicos das misturas testadas (Saraiva, 2006) 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

Materiais (%) Compactação Índices (%) 

 
Jigue Argila 

Rejeito  

Fino 
Proctor 

γγγγd max 

kN/m
3    

wótima 

(%) 

ISC 

(%) 

Expansão 

(%) 
LL LP IP 

M-01 50 25 25 Int. 2,323 10,3 33,8 0,000 30,0 21,6 8,4 

M-02 50 50 0 Int. 2,241 14,3 24,7 0,200 28,4 19,1 9,3 

M-03 60 20 20 Int. 2,390 9,2 65,0 0,000 25,0 18,6 6,4 

M-04 60 40 0 Int. 2,345 10,7 26,3 0,320 23,8 16,2 7,6 

M-05 70 20 10 Int. 2,400 8,8 73,0 0,030 15,0 11,2 3,8 

 

Figura 3. 5 – Mistura de Base: 70% de jigue, 20% de argila e 10% de rejeito fino 
(Saraiva, 2006) 

 
A mistura de base adotada para projeto se enquadrou nos parâmetros granulométricos 

das faixas E e F do DNIT (Figura 3.6) e  apresentou as seguintes características: Limite 

de Liquidez = 15% Índice de Plasticidade = 3,8%; CBR = 73% e Expansão = 0,030%.  
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Figura 3.6 – Curva granulométrica da Mistura de Base enquadrada  na  faixa “E” do DNIT 
(Saraiva, 2006) 
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O jigue constituiu o principal componente da mistura para se atingir o valor de CBR 

adequado, com expressiva contribuição do rejeito fino. É importante registrar a 

relevância do rejeito fino em termos da composição da mistura, uma vez que, apesar de 

aparentemente não ter valor geotécnico, teve influência muito positiva no aumento do 

CBR (Figura 3.7) e para o ajuste da granulometria final da mistura. 

RELAÇÃO ENTRE AS MISTURAS E CBR
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Figura 3.7 – Resultados do CBR para as diferentes proporções de misturas (Silveira, 2006) 

 

3.4 FIBRAS SINTÉTICAS 

 

As fibras sintéticas utilizadas nessa pesquisa são constituídas por fibras de polipropileno 

disponíveis comercialmente sob a forma de pequenos filamentos, produzidas pela Fitesa 

Fibras e Filamentos S/A e com ampla aplicação em reforço de concretos, visando inibir 

o aparecimento de fissuras por retração.  As fibras possuem densidade relativa de 0,91, 

resistência à tração na ruptura de 120 MPa, alongamento de ruptura de 80% e módulo 

de elasticidade de 2,3 GPa (dados fornecidos pela empresa fabricante).  

 

A princípio, foram selecionados dois títulos (termo relativo à espessura dos filamentos, 

cuja unidade é o dtex, sendo 1dtex = 1g/10000m): microfibras de polipropileno para 

concreto de 3,3 dtex (nome comercial Polycret MF), com diâmetros médios de 0,023 

mm e comprimentos de 20 mm e fibras de polipropileno corrugadas de 1,6 dtex (nome 

comercial Polycret CR), com diâmetros médios de 0,11 mm e comprimentos de 50 mm 

(Figura 3.8).  
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Figura 3.8 – Fibras de polipropileno: Polycret CR e Polycret MF (FITESA) 

 

Inicialmente, foram efetuados testes para se caracterizar o processo de incorporação das 

fibras pela mistura de base. Observou-se que as fibras Polycret MF, de menor 

comprimento e superfície lisa não apresentaram uma boa distribuição na mistura, 

tendendo a formar pequenas aglomerações durante o processo de homogeneização. Ao 

contrário, a fibra Polycret CR se distribuía de forma bastante satisfatória e relativamente 

fácil, fato explicado pelo seu maior comprimento e pela sua superfície corrugada. As 

fibras corrugadas apresentam tratamento superficial mecânico, são quimicamente 

inertes, imputrescíveis, resistentes a meios alcalinos e não absorvem água.  

 

Uma vez selecionado o tipo de fibra a ser utilizada, fez-se necessário determinar a 

quantidade (teor) de fibra a ser acrescentado na mistura de base para se obter uma 

adequada trabalhabilidade e uma elevada resistência mecânica do material compósito. 

Assim, séries de ensaios de compactação (energias do Proctor Intermediário) e de CBR 

foram realizados para diferentes teores de fibras adicionadas à mistura de base (teores 

correspondentes a 0,25, 0,5 e 1,0% em relação ao peso da mistura seca, correlacionados 

com os valores para o caso da mistura de base isenta de fibras)  e os resultados obtidos 

estão indicados nas Figuras 3.9 e 3.10, respectivamente. 
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Para os ensaios de compactação, as amostras de solo foram preparadas conforme a 

norma NBR 6457 (ABNT, 1986a). Os ensaios de compactação foram realizados 

segundo as prescrições da norma NBR 7182 (ABNT, 1986b). Para os ensaios de CBR, 

as amostras de solo foram preparadas conforme a norma NBR 6457 (ABNT, 1986a). Os 

ensaios de CBR foram realizados segundo as prescrições da norma NBR 9895 (ABNT, 

1987), complementadas pelos procedimentos constantes das normas NBR 5734 (ABNT, 

1984) e NBR 7182 (ABNT, 1984). 
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Figura 3.9 – Curvas de compactação dos materiais compósitos 
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Figura 3.10 – Resultados dos Ensaios CBR dos materiais compósitos 
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Os resultados mostram que, à medida que adicionamos fibras à mistura de base, 

particularmente após teores de 0,5%, a massa específica seca tende a diminuir em 

relação ao comportamento da mistura de base sem fibras. Por outro lado, o teor de 

adição de 0,5% das fibras foi a condição que proporcionou o maior valor de ISC 

(79,70%), maior inclusive que o valor obtido para o solo sem fibras.  

 

Para 0,25% de fibras, não ocorreu um impacto significativo no valor de ISC do material, 

ao passo que, para o teor de 1,0%, este parâmetro apresentou um valor bem inferior ao 

da mistura de base. Neste último caso, foi visível, durante a preparação do corpo de 

prova, a influência negativa da presença elevada de fibras, comprometendo a 

trabalhabilidade e a coesão da mistura.  

 

Dos ensaios preliminares, constatou-se que a mistura de base, preparada com uma 

adição de 0,5% de fibras, conduziu a uma umidade ótima do material compósito de 

8,8% e propiciou o valor máximo de CBR, além de favorecer a trabalhabilidade na 

preparação e moldagem dos corpos de prova ensaiados. As análises ratificaram as 

observações constantes da literatura técnica, no sentido que o teor de 0,5% de fibras em 

peso seco, constitui aproximadamente o limite superior para a composição de materiais 

compósitos mediante a adição de fibras de polipropileno (Consoli et al., 1997, Consoli 

et al., 1999 e Consoli et al., 2001; Montardo, 1999; Specht, 2000).  

 

3.5 PROGRAMA DOS ENSAIOS DE LABORATÓRIO 

 

O comportamento mecânico da mistura rejeito – fibras sintéticas foi avaliado com base 

em uma campanha experimental em laboratório, compreendendo ensaios de 

cisalhamento convencional e de grande porte, ensaios de módulo de resiliência e ensaios 

de compressão triaxial.  

 

Com base nos resultados dos ensaios prévios de compactação e CBR, foram preparados 

e moldados os corpos de prova dos materiais compósitos, com adição de 0,5% das 

fibras de poliprolileno do tipo Polycret CR à mistura de base, tipificada pela presença de 

rejeitos de minério de ferro de uma mina do Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. 
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3.5.1 Preparação dos Corpos de Prova 

 

As amostras dos rejeitos foram coletadas do sistema de disposição de rejeitos da Mina 

de Conceição da VALE e as amostras da argila vermelha de área de empréstimo no 

local da construção do trecho experimental em Itabira/MG. No Laboratório de 

Geotecnia da UFOP, os materiais foram secos ao ar, destorroados e peneirados. 

 

Os materiais constituintes foram, então, compostos para a preparação da mistura de 

base, nas seguintes proporções em volume: 70% do rejeito de jigagem, 20% de argila e 

10% de rejeito fino. A preparação dos corpos de prova para os ensaios compreendeu as 

seguintes etapas: preparação do material compósito, moldagem e acondicionamento dos 

corpos de prova. Os corpos de prova foram moldados para as condições de umidade 

ótima (8,8%). As densidades de compactação utilizadas foram de 2,60 g/cm³ para o caso 

da mistura sem fibras e de 2,55 g/cm³ para a mistura com a adição de 0,5% de fibra.  

 

• Preparação do Material Compósito 

 

A quantidade de fibras adicionadas, individualizadas manualmente, foi determinada em 

relação à massa seca da mistura de base e a quantidade de água, em relação ao peso total 

seco do material compósito. Os componentes foram manipulados, então, até se obter 

uma completa homogeneidade do material compósito final (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 – Fases da preparação do material compósito (mistura de base + fibras) 
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• Moldagem dos Corpos de Prova para os Ensaios de Cisalhamento Direto 

Convencional 

 

Imediatamente após a mistura, a amostra era preparada e compactada de acordo com as 

especificações da Norma, correspondentes às energias dos ensaios de Proctor 

Intermediário. Após a retirada do solo compactado e com a utilização de um molde nas 

dimensões da caixa de cisalhamento, era obtido o corpo de prova para o ensaio (Figura 

3.12). Ao final desta etapa uma pequena amostra de material era retirada para as 

determinações de seus respectivos teores de umidade.  

 

 
 

Figura 3.12 – Moldagem do CP para o ensaio de cisalhamento direto convencional 

 
• Moldagem dos Corpos de Prova para Ensaios de Cisalhamento Direto de 

Grande Porte 

 

Devido às maiores dimensões da caixa de cisalhamento (200 x 200 x 100 mm) para este 

tipo de ensaio, envolvendo grandes quantidades de preparação e moldagem do material 

compósito, optou-se pela moldagem dos corpos de prova diretamente na própria caixa 

do equipamento de cisalhamento de grande porte. Imediatamente após a mistura, a 

amostra era compactada estaticamente em cinco camadas, sendo o controle de 

densidades feito com base no monitoramento das alturas correspondentes a cada 
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camada. Analogamente ao ensaio anterior, era retirada uma pequena amostra do 

material para as determinações de seus respectivos teores de umidade. 

 

• Moldagem dos Corpos de Prova para os Ensaios Triaxiais 

 

Imediatamente após a mistura, a amostra era colocada no interior de um molde metálico 

bi-partido, devidamente lubrificado, de 8cm de altura e 3,56cm de diâmetro (Figura 

3.13). A amostra era compactada estaticamente em quatro camadas, com o controle de 

densidades sendo feito pelo monitoramento das alturas de cada camada. Ao final desta 

etapa, uma pequena amostra de material era retirada para as determinações de seus 

respectivos teores de umidade. 

 

 
 

Figura 3.13 – Molde metálico para a preparação de amostras para o ensaio triaxial 

 
A técnica de compactação empregada foi estática, por meio dos esforços impostos por 

um êmbolo metálico inserido no molde sob velocidades aproximadamente constantes. 

Um vez retirado do molde, o corpo de prova tinha suas dimensões e massa registrados 

com resolução de 0,01cm e 0,01g, respectivamente, sendo, então, imediatamente 

acondicionado em um saco plástico, devidamente identificado e vedado para evitar 

quaisquer perdas de umidade.  

 

 



 41 

• Moldagem dos Corpos de Prova para os Ensaios dos Módulos de Resiliência 

 

Imediatamente após a mistura, a amostra era compactada, estaticamente e em quatro 

camadas, no interior de um molde plástico bi-partido com as seguintes dimensões: 15 

cm de altura e 7 cm de diâmetro, devidamente lubrificado (Figura 3.14). Analogamente 

aos procedimentos adotados nos ensaios anteriores, o controle da densidade foi feito 

monitorando-se as alturas de cada camada, sendo, ao final desta etapa, retiradas 

pequenas amostras de material para as determinações de seus respectivos teores de 

umidade. 

 

 
 

Figura 3.14 – Moldagem do CP para os ensaios dos módulos de resiliência 

 

3.5.2 Metodologia dos Ensaios de Cisalhamento Direto Convencional 

 

No ensaio de cisalhamento direto convencional, os corpos de prova previamente 

preparados foram confinados em uma caixa metálica bipartida (chamada ‘caixa de 

cisalhamento’), de seção transversal quadrada (de dimensões 100mm x 100mm), 

mantendo-se um certo espaçamento entre as metades superior e inferior da caixa. Pedras 

porosas, associadas a placas metálicas e ranhuradas (para evitar o deslizamento do solo 
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em relação às pedras porosas), foram colocadas no topo e na base do corpo de prova 

para permitir a livre drenagem da água intersticial durante os ensaios. 

 

Na presente pesquisa, foram adotados ensaios de cisalhamento direto sob deformações 

controladas para a avaliação dos parâmetros de resistência da mistura de base e do 

material compósito. Os valores de tensões normais adotadas foram de 25, 50, 75, 100, 

200 e 400 kPa.  

 

Como os ensaios foram realizados sob condições drenadas, tornou-se necessária a 

determinação prévia da velocidade a ser adotada nos ensaios, de modo a garantir a livre 

dissipação das poropressões geradas. Para a estimativa da velocidade de cisalhamento, 

foi realizado um ensaio-teste nas condições mais desfavoráveis para a drenagem da 

amostra. O corpo de prova foi moldado seguindo as especificações de umidade ótima e 

de densidade seca máxima para a mistura de base.  

 

Os resultados do ensaio-teste para uma tensão normal de 400 kPa, em termos das 

variações de altura do corpo de prova ao longo da raiz quadrada dos tempos, estão 

indicados na Figura 3.15. Este gráfico correspondeu à condição de máximo valor de t
100 

(tempo de ocorrência relativo a 100% do recalque) para todos os acréscimos de carga 

aplicados. Neste caso, o parâmetro t
100 

apresentou um valor igual a 1,7 min.  

 
 

Figura 3.15 – Determinação do parâmetro t
100  

para a tensão normal de 400 kPa. 
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A estimativa da velocidade de cisalhamento para os ensaios de cisalhamento direto foi 

feita utilizando-se a seguinte equação: 

v =  εf  .  H0  .  ___1___ 
                      100 . tf 

 
sendo: v - velocidade do ensaio de cisalhamento; ε

f 
- deformação especificada na 

resistência de pico; t
f 
- tempo para atingir a resistência de pico e H

o 
- altura inicial do 

corpo de prova.  

A deformação especificada para atingir a resistência de pico é uma função do estado de  

compacidade do material ensaiado. Por ser um material composto de 70 % de rejeito de 

jigagem, que confere pouca coesão à mistura em qualquer condição de drenagem, foi 

utilizada uma deformação de ruptura de 15 % para a determinação da velocidade do 

ensaio de cisalhamento, valor este ratificado posteriormente pelos resultados dos 

ensaios – testes.  

 
Para ensaios de cisalhamento direto convencional em condições drenadas e sob dupla 

fronteira drenante, o tempo necessário para se atingir a condição de ruptura (t
f
) é 

estimado com base na seguinte equação:  

tf = 14 . t100 
 

sendo: t
100 

 o valor do tempo correspondente a 100% dos recalques induzidos pelos 

acréscimos de carga.  

 

Para o valor de t
100

 = 1,7 min, obtido para a tensão confinante de 400 kPa, resultou uma 

estimativa da velocidade de 0,126 mm/min. Nos ensaios, adotou-se uma velocidade 

igual a 0,12 mm/min, disponível na prensa de cisalhamento (Figura 3.16).  
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Figura 3.16 - Equipamento utilizado nos ensaios de cisalhamento direto convencional. 

 

As cargas normais, mantidas constantes durante o ensaio, foram aplicadas à amostra por 

meio de uma sapata rígida superior e esforços horizontais foram impostos à metade 

superior da caixa de cisalhamento, forçando o seu deslocamento em relação à metade 

inferior mantida fixa, mobilizando-se, desta forma, tensões cisalhantes gradualmente 

crescentes ao longo do plano horizontal que constitui a interface entre as metades  da 

caixa de cisalhamento. As grandezas medidas no ensaio são as forças horizontais (cujos 

valores, divididos pela respectiva área da interface, correspondem às tensões cisalhantes 

mobilizadas), os deslocamentos horizontais e verticais e as cargas normais aplicadas.  

 

Em contrapartida às vantagens da fácil moldagem dos corpos de prova e execução dos 

ensaios, a metodologia destes ensaios condiciona o processo de ruptura a uma interface 

pré-definida, a distribuição das tensões no plano de ruptura não é uniforme e ocorrem 

rotações das tensões principais à medida que se incrementam as tensões cisalhantes 

aplicadas. Um outro aspecto relevante refere-se às dimensões da caixa de cisalhamento 

dos equipamentos convencionais que, em muitos casos, influenciam muito a magnitude 

dos mecanismos de interação mecânica das interfaces (efeitos de escala). 
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3.5.3 Metodologia dos Ensaios de Cisalhamento Direto de Grande Porte 

 

O equipamento de cisalhamento direto de grande porte disponível no Laboratório de 

Geotecnia da UFOP (Figura 3.17) é constituído por um conjunto de duas caixas de 

cisalhamento bipartidas, com dimensões superiores às dos equipamentos convencionais: 

200 x 200 x 100 mm e 300 x 200 x 100 mm (comprimento x largura x altura), 

permitindo medidas de deformações específicas até 12,5 e 8,33%, respectivamente.  

 

O sistema de aplicação de carga é composto por duas vigas em perfil “I”, com 1000 mm 

de comprimento (viga menor) e 1620 mm de comprimento (viga maior). Em uma das 

extremidades da viga menor, na parte superior, há uma conexão com encaixe para a 

estrutura rígida do equipamento. Na parte inferior, um dispositivo em forma de anel  (35 

mm de diâmetro), totalmente rotulado e acoplado a um sistema de trilhos, encaixa-se 

perfeitamente na parte superior da caixa de cisalhamento, constituindo um braço de 

alavanca que permite a transmissão das cargas.  

 

 
 

Figura 3.17 - Equipamento utilizado nos ensaios de cisalhamento direto de grande porte. 
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Na outra extremidade, além de uma conexão para um pêndulo que atua como elemento 

de suporte para o conjunto de pesos, há um encaixe para o braço maior, com a função de 

proporcionar aumentos ao braço de alavanca, permitindo a aplicação de maiores  

tensões. O deslocamento relativo entre as caixas é induzido por um eixo em contato 

com a metade superior da caixa e conectado a um anel dinamométrico que permite a 

quantificação das cargas aplicadas. Extensômetros permitem a aquisição contínua dos 

dados dos deslocamentos horizontais e verticais ocorridos.  

 

O material compósito foi lançado diretamente nas caixas de cisalhamento e compactado 

estaticamente em cinco camadas, com o auxílio de um soquete de ensaios de 

compactação. A densidade do material foi controlada por meio do monitoramento das 

alturas das camadas. A velocidade de ensaio adotada foi a mesma utilizada para os 

ensaios de cisalhamento direto convencional (0,12 mm/min), pois os valores de t100 

encontrados foram os mesmos após a fase de adensamento. A metodologia do ensaio é 

essencialmente similar às aplicadas nos ensaios convencionais. Cada amostra foi 

ensaiada para tensões normais de 75, 100, 200, 400 e 800 kPa, efetuando-se, para cada 

um destes ensaios, as correspondentes  leituras dos deslocamentos horizontais, 

deslocamentos verticais e dos esforços cisalhantes aplicados. 

 

3.5.4 Metodologia dos Ensaios Triaxiais 

 

Ensaios de compressão triaxial adensados drenados e não drenados foram executados 

em amostras previamente moldadas do material compósito e sob carregamento estático, 

de acordo com os procedimentos convencionalmente adotados nestes casos. Os ensaios 

foram executados em equipamento disponível no Laboratório de Geotecnia da UFOP 

(Figura 3.18), dotado de sistema de aquisição automática dos dados (conversor 

analógico-digital (datalogger) modelo HBM Spider 8 com microcomputador acoplado) 

e sob tensões confinantes de 25, 50, 75, 100, 200 e 400 kPa.  
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Figura 3.18 - Equipamento utilizado nos ensaios de compressão triaxial. 

 
Após a montagem do corpo de prova na câmara triaxial e do ajuste dos sensores, 

iniciou-se a fase de saturação da amostra. O processo de saturação foi feito de duas 

maneiras: (i) por meio da percolação de água, efetuada da base para o topo do corpo de 

prova; nesta etapa a amostra era submetida a uma tensão confinante de 50 kPa para 

impedir o fluxo preferencial entre o corpo de prova e a membrana; (ii) pela aplicação de 

contra-pressão, para estágios de incrementos de 50 kPa na tensão confinante e na 

contra-pressão, sendo a tensão confinante mantida ligeiramente superior (da ordem de 

10 kPa).  

 

No momento em que as poropressões monitoradas na base do corpo de prova 

equalizavam-se com as contrapressões aplicadas no topo, um novo incremento de 

pressão era aplicado. O processo foi repetido para diferentes tensões confinantes, desde 

25 até 400 kPa. A garantia de saturação da amostra foi monitorada através da medição 

contínua do parâmetro B (Skempton, 1954), medido após a aplicação de cada 

incremento de tensão. A velocidade de carregamento adotada nos ensaios drenados foi 

igual a 0,04 mm/min. 
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3.5.5 Metodologia dos Ensaios dos Módulos de Resiliência 

 

Os ensaios triaxiais dinâmicos visam reproduzir, em laboratório, as condições impostas 

pelas cargas de tráfego às estruturas de pavimentos. Isto se dá pela aplicação contínua 

de cargas repetidas, variáveis e cíclicas, a partir de um valor nulo até um dado valor 

máximo e daí, por descarregamento, até se anular novamente, para ser reaplicada após 

um breve intervalo de tempo. A velocidade e o fluxo do tráfego são simulados, 

respectivamente, pelos pulsos de tempos e pelas freqüências das cargas aplicadas. 

 

O ensaio de resiliência contempla duas fases distintas. Na primeira fase, a seqüência de 

carregamentos dinâmicos aplicados impõe ao corpo de prova uma condição de pré-

adensamento, reduzindo, assim, os efeitos decorrentes do histórico das tensões sobre o 

valor dos módulos de resiliência. Estes são efetivamente calculados na segunda fase do 

ensaio, em que as deformações resilientes são medidas a partir dos valores das tensões 

de desvio aplicadas. Esta estimativa é feita a partir da determinação dos valores dos 

chamados parâmetros ki  dos modelos de resiliência adotados. 

 

Os módulos de resiliência da mistura e do material compósito foram determinados de 

acordo com os procedimentos prescritos pela Norma DNER-ME 131 (ABNT, 1994), a 

partir dos resultados dos ensaios triaxiais de cargas repetidas, com instrumentação 

interna à câmara triaxial. Os ensaios foram realizados no equipamento do Laboratório 

de Geotecnia da UFV (Universidade Federal de Viçosa), sendo constituído por uma 

célula triaxial, sistema de controle e registro das deformações e sistema pneumático de 

cargas (Figura 3.19).  
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Figura 3.19 - Equipamento utilizado nos ensaios de resiliência. 

 
O corpo de prova foi preparado sob compactação estática em molde específico, com 

altura da ordem de duas vezes o diâmetro, sendo este bem superior a 4 vezes o diâmetro 

máximo das partículas da mistura, conforme previsto pelas especificações da Norma 

DNER-ME 131/94.  

 

O corpo de prova, assim moldado, foi acondicionado na câmara triaxial e submetido a 

uma tensão confinante imposta pelo sistema pneumático. A seguir, o corpo de prova foi 

submetido a esforços axiais contínuos (tensões de desvio) de forma repetida e com 

freqüências pré-determinadas. Estes esforços são aplicados por meio de um pistão, de 

maneira que a passagem do ar comprimido pelo dispositivo regulador das pressões atua 

diretamente sobre uma válvula ligada ao cilindro de pressão. O tempo de abertura da 

válvula e a freqüência desta operação são controlados por um dispositivo mecânico 

digital. Dois sensores de deslocamento linear (LVDT), acoplados ao corpo de prova, 

registram as correspondentes deformações resilientes do ensaio. Devido à natureza 

tipicamente granular da mistura de base, a sistemática dos ensaios obedeceu a seqüência 

das tensões propostas para solos arenosos pela Norma DNER-ME 131/94 (Tabela 3.2).  
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Tabela 3.2 – Seqüência das tensões aplicadas nos ensaios triaxiais dinâmicos 

para solos arenosos (Norma DNER-ME 131/94). 

σ3 (kPa) σd (kPa) σ1 / σ3 

21 2,0 

42 3,0 

 

21 

 63 4,0 

35 2,0 

70 3,0 

 

35 

 105 4,0 

52,5 2,0 

105 3,0 

 

52,5 

 157,5 4,0 

70 2,0 

140 3,0 

 

70 

 210 4,0 

105 2,0 

210 3,0 

 

105 

 315 4,0 

140 2,0 

280 3,0 

 

140 

 420 4,0 

 

Seguindo as especificações padronizadas, as tensões desvio foram aplicadas 200 vezes, 

com uma freqüência de 20 ciclos por minuto e duração de 0,10 segundos, registrando-se 

em um oscilógrafo, para cada par de valores σ3 x σd, a deformação resiliente após as 200 

aplicações de cada carregamento vertical aplicado.  

 

O termo resiliência está associado à energia potencial de deformação, ou seja, à energia 

armazenada em um material deformado elasticamente quando cessam sobre ele as 

tensões indutoras das deformações (Medina, 1997). O módulo resiliente é definido, 

então, pela relação entre o valor da tensão desvio, dada por σ
d 

= (σ
1 

- σ
3 

), e o valor da 

deformação resiliente axial (vertical) δ
1 
ou δ

r
, tal que: 
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M
R 

= σ
d 
/δ

1 
 

 

com δ
1 

= ∆h/ h
o
, sendo: ∆h o deslocamento vertical máximo e h

o 
a altura inicial do 

corpo de prova.  A rigor, para cada aplicação de tensão desvio, a deformação axial 

apresenta duas componentes distintas (Figura 3.20), uma elástica ou resiliente (δ
r
 ) e 

outra plástica ou permanente (δ
p
), tal que δ

t 
= δ

r 
+ δ

p 
, sendo apenas a parcela δ

r 

considerada em termos da determinação do módulo resiliente do material ensaiado. 

 

 

Figura 3.20 – Registro oscilográfico dos ensaios de cargas repetidas (Medina, 1997). 

 
Nos ensaios de resiliência, os resultados são plotados correlacionando-se, nos eixos das 

ordenadas, os valores dos módulos de resiliência (MR) em escala logarítmica e, no eixo 

das abcissas, os valores das tensões confinantes, também em escala logarítmica. 

Análises de regressão permitem a obtenção do parâmetro MR por meio de modelos de 

resiliência, sendo comumente aplicados os seguintes: 

• solos arenosos ou pedregulhosos:   MR = k1 - σ3

k
2      

  
• solos argilosos ou siltosos: MR = k2 + k3 (k1 - σd

) k1 > σ
d   

      ou   MR = k2 + k4 (σd 
– k1) k1 < σ

d
     

 

sendo: k1, k2, k3 e k4 os parâmetros do material ensaiado, obtidos de acordo com os 

procedimentos gráficos indicados nas Figuras 3.21 (solos arenosos ou pedregulhosos) e 

3.22 (solos argilosos ou siltosos).  
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 Figura 3.21 – Determinação dos parâmetros Ki dos ensaios de resiliência para solos 
arenosos ou pedregulhosos.  

 

 

 
Figura 3.22 – Determinação dos parâmetros Ki dos ensaios de resiliência para solos 

argilosos ou siltosos 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
4.1  ENSAIOS DE CISALHAMENTO DIRETO  

 

Para avaliar o comportamento mecânico do compósito fibroso, amostras do material 

foram submetidas inicialmente a ensaios de cisalhamento direto em equipamento de 

grande porte (ECGP), em escala maior (caixas com dimensões de 200 x 200 x 100 mm) 

que a do dispositivo convencional (Figura 4.1), em função da granulometria da mistura 

de base (MB) utilizada nos ensaios. 

 

 
 

Figura 4.1 – Caixas de cisalhamento de maior porte utilizadas nos ensaios 
 

As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam os resultados dos ensaios em termos das curvas de 

tensões cisalhantes versus deformações horizontais e deslocamentos verticais versus 

deformações horizontais dos corpos de prova para a mistura de base (MB) e para a 

mistura de base reforçada com 0,5% de fibras, respectivamente. Nestes ensaios, foram 

utilizadas tensões normais de 75, 100, 200, 400 e 800 kPa. 
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Figura 4.2 – Curvas tensões cisalhantes e deslocamentos verticais versus deformações 

horizontais para a MB (CDGP)  
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Figura 4.3 – Curvas tensões cisalhantes e deslocamentos verticais versus deformações 

horizontais para a MB reforçada com 0,5% de fibras (CDGP) 
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Os resultados dos ensaios mostram acréscimos contínuos de resistência com as 

deformações, com as tensões residuais permanecendo bem elevadas e estabilizadas após 

ligeira queda em relação aos valores máximos das resistências. Quanto às variações 

volumétricas, evidencia-se uma tendência geral de dilatância dos materiais sob menores 

tensões, que passa a um comportamento de contração sob maiores tensões confinantes.  

 

A ação de reforço propiciado pelas fibras sintéticas tende a impor um comportamento 

elástico-plástico de enrijecimento ao material compósito, definido em termos de um 

acréscimo contínuo das resistências com as deformações distorcionais e estes aumentos 

tendem a se tornar mais expressivos a partir de uma dada deformação (da ordem de 5% 

para o material ensaiado). O paralelismo entre as curvas tensão – deformação obtidas 

para a mistura de base reforçada evidencia também a mobilização de uma taxa constante 

de aumento das resistências com as deformações distorcionais, que independe das 

tensões confinantes iniciais e que expressa os efeitos de mobilização das fibras 

presentes no material compósito.  

 

Estes efeitos do reforço podem ser mais bem evidenciados pela superposição dos 

resultados dos ensaios realizados (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Comparação entre os resultados dos Ensaios CDGP para a MB e MB com 

0,5% de fibras 

 

Pela comparação direta das curvas representativas dos efeitos de resistência e das 

variações volumétricas dos materiais, para as faixas de tensões consideradas, observa-se 

que as feições mais relevantes propiciada pelo reforço de fibras à mistura de base são 

expressas por maiores resistências quanto maiores as tensões efetivas médias iniciais, 

maiores efeitos de ductilidade e de redução da magnitude da queda da resistência 

máxima em relação à resistência residual e por acréscimos da tendência à contração do 

material sob cisalhamento. 

 

Com base nestes resultados, pode-se estabelecer que o comportamento mecânico do 

material compósito reforçado é governado basicamente por duas fases bem distintas: 

uma etapa inicial de mobilização do conjunto matriz - fibras em que predomina a ação 

da matriz e uma etapa final em que os mecanismos de interação são condicionados pela 

presença das fibras. Este comportamento e a tendência de aumento das deformações 

volumétricas de contração do material com a introdução de fibras constituem feições 

que ratificam observações já relatadas pela literatura técnica sobre o assunto (Stauffer e 

Holtz, 1996; Feuerharmel, 2000; Casagrande, 2005).  
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A Figura 4.5 apresenta as envoltórias de resistências obtidas para a mistura de base e a 

mistura reforçada com 0,5% de fibras, correspondentes a uma deformação de 12,5%. 

Enquanto que, para a mistura de base, a envoltória tende a ser essencialmente linear, 

para a mistura de base reforçada com fibras, a envoltória é caracterizada por uma 

inflexão para a tensão confinante de 400 kPa, apresentando, então, um padrão bi-linear.  
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Figura 4.5 – Envoltórias de Resistência para a MB com e sem reforço 

 (CDGP; ε = 12,5%) 

 

Esta tensão crítica (Gray e Osashi, 1983) delimita mecanismos distintos de ruptura de 

materiais reforçados com fibras sob diferentes tensões confinantes. Para tensões mais 

baixas, a ruptura é condicionada por processos de deslizamento das fibras em relação à 

matriz, ao passo que, para tensões confinantes mais elevadas, a ruptura é condicionada 

pela resistência à tração das fibras. O trecho inferior da envoltória é caracterizado por 

um menor intercepto de coesão e um valor maior do ângulo de atrito; o trecho superior é 

caracterizado por um maior intercepto de coesão e um valor menor do ângulo de atrito, 

o qual tende a ser praticamente igual ao da mistura de base não reforçada. Isto decorre 
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do fato de que, neste caso, a resistência mobilizada ao longo da zona de cisalhamento 

torna-se igual ou maior que a resistência à tração das fibras.  

 

A Figura 4.6 apresenta as envoltórias de resistências obtidas para a mistura de base e a 

mistura reforçada com 0,5% de fibras, correspondentes a uma deformação de 5%, para 

fins de comparação dos resultados. Verifica-se que o modelo de comportamento 

descrito anteriormente se aplica integralmente para este novo regime de deformações 

distorcionais.  
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Figura 4.6 – Envoltórias de Resistência para a MB com e sem reforço (CDGP; ε = 5%) 

 

A Tabela 4.1 apresenta os valores dos parâmetros de resistência dos materiais, para 

ambas as situações analisadas. 

Tabela 4.1 – Parâmetros de Resistência para a MB com e sem reforço (CDGP) 

ε = 12,5 % ε = 5 % 
MB SEM FIBRA MB REFORÇADA MB SEM FIBRA MB REFORÇADA 

TENSÕES 
NORMAIS (kPa) 

c (kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) 
75 - 800 21,8 37,6   47,0 37,9   
75 - 400 30,3 41,3 46,1 41,6 
> 400 

  
76,7 37,6 

  
100,0 37,3 
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A presença da fração fina (rejeitos finos) tem especial relevância em termos do 

comportamento mecânico do material compósito no que diz respeito aos mecanismos de 

interação mobilizados entre as fibras e a matriz ao longo da zona de cisalhamento e para 

a melhoria do comportamento mecânico da mistura de base reforçada. Por outro lado, a 

presença de partículas mais grosseiras que compõem o rejeito de jigagem exigiu a 

adoção de equipamentos de maior porte para os ensaios, de forma a superar problemas 

nos resultados analisados devido a efeitos de escala. 

 

Estes efeitos estão associados também à espessura da zona de cisalhamento, parâmetro 

bastante afetado pelas dimensões dos equipamentos de cisalhamento direto, tanto maior 

quanto maior o porte do mesmo (Shewbridge e Sitar, 1989). Neste contexto, não apenas 

as dimensões das partículas, mas também o tamanho das fibras (particularmente no caso 

de fibras mais longas, como na presente pesquisa) influem decisivamente na resposta 

mecânica ao cisalhamento de materiais compósitos fibrosos. Com efeito, cada fibra 

possui uma zona de abrangência específica em termos da ação da distribuição das 

deformações mobilizadas, com o solo atuando isoladamente fora das zonas reforçadas. 

Para fibras longas e zonas cisalhantes de pequena espessura, ensaios de cisalhamento 

direto convencionais tenderiam a ser totalmente inadequados para a simulação da 

interação matriz – fibras, com obtenção de resultados incongruentes (Figura 4.7).  
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Figura 4.7 – Resultados de Ensaios de Cisalhamento Direto Convencional (CDC) para a 

mistura de base e para a mistura reforçada com 0,5% de fibras 

 

Verifica-se uma discrepância acentuada do comportamento mecânico do material 

compósito fibroso em relação aos resultados dos ensaios de cisalhamento direto de 

grande porte; particularmente, os resultados dos ensaios de cisalhamento direto 

convencionais indicam uma tendência de aumento da dilatância da mistura de rejeitos 

quando reforçados com fibras sintéticas, tanto maiores quanto maiores foram as tensões 

confinantes, resultados francamente opostos quando se corrigem as interferências 

devido aos efeitos de escala (ECGP). 

 

4.2  ENSAIOS DE COMPRESSÃO TRIAXIAL - DRENADOS 

Ensaios triaxiais drenados foram realizados para a mistura de base com e sem reforço de 

0,5% de fibras de polipropileno, nas tensões confinantes de 25, 50, 75, 100, 200 e 400 

kPa para os dois casos, com as amostras nas condições de umidade ótima e peso 

específico aparente seco máximo, de acordo com as curvas de compactação previamente 

estabelecidas para os materiais. A velocidade de carregamento adotada nos ensaios foi 

igual a 0,04 mm/min. 
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As Figuras 4.8 e 4.9 apresentam os resultados dos ensaios realizados em termos das 

curvas tensões versus deformações axiais e das curvas deformações volumétricas versus 

deformações axiais dos corpos de prova para a mistura de base e para a mistura de base 

reforçada com 0,5% de fibras, respectivamente.  
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Figura 4.8 – Curvas tensões versus deformações axiais e curvas deformações 

volumétricas versus deformações axiais para a MB (triaxiais CID) 
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Figura 4.9 – Curvas tensões versus deformações axiais e curvas deformações 

volumétricas versus deformações axiais para a MB reforçada com 0,5% de fibras 

(triaxiais CID) 
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Os resultados dos ensaios triaxiais drenados ratificam as observações dos ECGP em 

termos da ação característica do reforço das fibras sobre a ductilidade do material 

compósito, com respostas evidentemente distintas do comportamento da mistura de base 

com e sem reforços fibrosos sob pequenas deformações.  

Para a mistura sem fibras, a resistência é imediatamente mobilizada já desde o início do 

cisalhamento (tipicamente, sob 2 a 3% de deformação axial para as tensões até 200 kPa, 

quando o material exibe tendências de contração sob cisalhamento). Para a mistura 

reforçada, a mobilização somente é induzida após um certo nível de deformação inicial, 

com conseqüentes reduções da rigidez do material compósito, tanto maiores quanto 

menores as tensões confinantes de ensaio. Estes efeitos estão intimamente associados à 

capacidade muito maior do material compósito absorver a energia oriunda das 

deformações, fortemente influenciada pela inclusão aleatória de fibras sintéticas longas 

ao longo da matriz da mistura de base.  

 

Este comportamento é fortemente condicionado pelos mecanismos de interação matriz-

fibras em função das tensões confinantes. Sob baixas tensões, a inclusão de fibras afeta 

a parcela friccional da resistência. Para a mistura sem fibras, devido ao maior contato 

entre os grãos da matriz induzido pela compactação, a aplicação de quaisquer tensões 

mobiliza de imediato uma resposta deste atrito inicial. No caso da mistura reforçada, os 

esforços de compactação mobilizam outros contatos de interface dos grãos com as 

fibras, resultando num arranjo inicial totalmente distinto da mistura original. 

Para uma dada tensão crítica, ocorre uma mudança no mecanismo de interação matriz-

fibras, a partir da qual a parcela friccional atinge o mesmo patamar do solo sem reforço, 

sendo característica da condição em que a resistência ao cisalhamento, desenvolvida na 

interface matriz-fibra, iguala ou supera a resistência à tração da fibra. Abaixo da tensão 

crítica, a resistência à tração da fibra é maior e a ruptura nas zonas de cisalhamento do 

material compósito se dá por deslizamento entre a mistura de base e as fibras. 

O comportamento mecânico da própria mistura de base é claramente diferenciado para o 

caso das tensões mais elevadas de 400 kPa, ocorrendo o mesmo em relação à mistura 

reforçada. Neste caso, a tensão máxima somente é atingida para deformações bem 

maiores que aquelas atingidas sob tensões mais baixas (em torno de 10%), quando, 

então, observa-se o decaimento característico de resistência até um valor residual. Desta 
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forma, os resultados dos ensaios sob tensões de 400 kPa, pelo padrão distinto dos 

demais, foram desconsiderados para fins das envoltórias de resistências. 

A Figura 4.10 apresenta um comparativo entre os resultados encontrados para os 

ensaios da mistura compactada, permitindo uma avaliação direta dos efeitos da inclusão 

do reforço com fibras sintéticas. 
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Figura 4.10 – Comparação entre os resultados dos Ensaios CID para a MB e MB com 

0,5% de fibras 
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A Figura 4.11 apresenta as envoltórias de resistências obtidas para a mistura de base e a 

mistura reforçada com 0,5% de fibras, correspondentes a uma deformação de 20%. 

Enquanto que, para a mistura de base, a envoltória tende a ser essencialmente linear, 

para a mistura de base reforçada com fibras, a envoltória é caracterizada por uma 

inflexão para a tensão confinante de 100 kPa, apresentando, um padrão bi-linear.  
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Figura 4.11 – Envoltórias de Resistência para a MB com e sem reforço (CID; ε = 20%) 

 

A Tabela 4.2 apresenta os valores dos parâmetros de resistência dos materiais, para 

ambas as faixas de tensões confinantes. 

Tabela 4.2 – Parâmetros de Resistência para a MB com e sem reforço (CID; ε = 20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ε ε ε = 20%    

MB SEM FIBRA MB REFORÇADA 

 
 

TENSÕES 
CONFINANTES 

(kPa) 
c (kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) 

25-50-75-100-200 0,0 32,0   

25-50-75-100 0,0 39,2 

100 - 200   110,0 31,5 
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As Figuras 4.12 e 4.13 apresentam as envoltórias de resistências obtidas para a mistura 

de base e a mistura reforçada com 0,5% de fibras, para deformações da ordem de 5 e 

12,5%, respectivamente, para fins de comparação com os resultados obtidos pelos 

ensaios de cisalhamento direto de grande porte. A Tabela 4.3 apresenta os valores dos 

parâmetros de resistência dos materiais, para ambas as faixas de deformações.  
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Figura 4.12 – Envoltórias de Resistência para a MB com e sem reforço (CID; ε = 5%) 
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Figura 4.13 – Envoltórias de Resistência para a MB com e sem reforço (CID; ε = 

12,5%) 
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Tabela 4.3 – Parâmetros de Resistência para a MB com e sem reforço (ε = 5%; 12,5%) 

 

Mais uma vez, os resultados ratificam o modelo físico de delimitação de mecanismos 

distintos de ruptura de materiais reforçados com fibras: sob baixas tensões, a ruptura é 

condicionada por processos de deslizamento das fibras em relação à matriz (o trecho 

inferior da envoltória sendo caracterizado por um intercepto de coesão praticamente 

nulo e um valor maior do ângulo de atrito); para tensões confinantes mais elevadas, a 

ruptura é condicionada pela resistência à tração das fibras (o trecho superior sendo 

caracterizado por um maior intercepto de coesão e um valor menor do ângulo de atrito, 

o qual tende a ser da mesma ordem de grandeza que aquele da MB não reforçada).  

 

4.3  ENSAIOS DE COMPRESSÃO TRIAXIAL - NÃO DRENADOS 

 

Complementarmente, ensaios triaxiais não drenados foram realizados para a mistura de 

base com e sem reforço de 0,5% de fibras de polipropileno, nas tensões confinantes de 

100, 200 e 400 kPa para os dois casos, com as amostras nas condições de umidade 

ótima e peso específico aparente seco máximo, de acordo com as curvas de 

compactação previamente estabelecidas para os materiais.  

 

As Figuras 4.14 e 4.15 apresentam os resultados dos ensaios realizados, em termos das 

curvas tensões versus deformações axiais dos corpos de prova, para a mistura de base e 

para a mistura de base reforçada com 0,5% de fibras, respectivamente. A Figura 4.16 

constitui a representação conjunta destes resultados, ratificando o comportamento 

padrão de influência dos reforços fibrosos em relação às características de resistência do 

material estudado. 

ε ε ε ε = 5%    ε ε ε ε = 12,5%    

MB SEM FIBRA 
MB 

REFORÇADA MB SEM FIBRA 
MB 

REFORÇADA 

TENSÕES 
CONFINANTES 

(kPa) 
c 

(kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) c 
(kPa) φ (graus) c (kPa) φ (graus) 

25-50-75-100-200 5,0 32,2   5,0 32,0   

25-50-75-100 5,0 38,6 5,0 39,6 

100-200   93,9 32,2   159,0 30,1 
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Figura 4.14 – Curvas tensões versus deformações axiais para a MB (triaxiais CIU) 

 

 

0

400

800

1.200

1.600

2.000

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Deformação axial (%) 

T
en

sã
o 

D
es

vi
ad

or
a 

(k
P

a)

100 kPa

200 kPa

400 kPa

 

Figura 4.15 – Curvas tensões versus deformações axiais para a MB reforçada 

 (triaxiais CIU) 
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Figura 4.16 – Comparação entre os resultados dos Ensaios CIU realizados 

 

As Figuras 4.17 e 4.18 apresentam os resultados dos ensaios realizados, em termos das 

curvas dos acréscimos de poropressões versus deformações axiais dos corpos de prova, 

para a mistura de base e para a mistura de base reforçada com 0,5% de fibras, 

respectivamente. A Figura 4.19 constitui a representação conjunta destes resultados.  
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Figura 4.17 – Curvas dos acréscimos de poropressões versus deformações axiais para a 

MB (triaxiais CIU) 
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Figura 4.18 – Curvas dos acréscimos de poropressões versus deformações axiais para a 

MB reforçada com 0,5% de fibras (triaxiais CIU) 
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Figura 4.19 – Comparação entre os resultados dos Ensaios CIU realizados 

 

A influência do reforço das fibras sintéticas à mistura de base é direta: aos efeitos de 

tendência à contração sob condições drenadas, constatam-se efeitos correspondentes de 

geração de maiores acréscimos de poropressões sob condições não drenadas. 
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Por outro lado, os máximos acréscimos de poropressões para o material compósito 

tendem a ocorrer em deformações ligeiramente maiores que para as correspondentes a 

esta condição no material não reforçado. No caso dos reforços fibrosos, outro efeito 

característico consistiu na tendência de eliminação dos efeitos de sucção (geração de 

poropressões negativas) observados para a mistura de base compactada. 

 

4.4  ENSAIOS DOS MÓDULOS DE RESILIÊNCIA 

 

Ensaios triaxiais dinâmicos foram realizados para simular as condições impostas pelas 

cargas de tráfego às estruturas de pavimentos executados com a mistura de base 

(reforçada ou não) como material de construção de sua infra-estrutura. Os módulos de 

resiliência da mistura e do material compósito foram determinados de acordo com os 

procedimentos prescritos pela norma DNER-ME 131 (ABNT, 1994). Após a montagem 

do corpo de prova no aparelho, deu-se início ao ensaio com a aplicação das seguintes 

cargas de condicionamento: 

 

• aplicar uma tensão confinante de 70 kPa; 

• repetir 200 vezes (nº golpes) uma tensão desvio de 70 kPa, com uma freqüência 

de 20 ciclos por minuto, com duração de 0,10 segundos; 

• repetir 200 vezes uma tensão desvio de 210 kPa, com uma freqüência de 20 

ciclos por minuto, com duração de 0,10 segundos; 

• aplicar uma tensão confinante de 105 kPa; 

• repetir 200 vezes uma tensão desvio de 315 kPa, com uma freqüência de 20 

ciclos por minuto, com duração de 0,10 segundos. 

 

A etapa posterior compreendeu a aplicação das cargas para registro das deformações no 

oscilógrafo. Seguindo as especificações padronizadas, as tensões desvio foram aplicadas 

200 vezes, com uma freqüência de 20 ciclos por minuto e duração de 0,10 segundos, 

registrando-se em um oscilógrafo, para cada par de valores σ3 x σd, a deformação 

resiliente após as 200 aplicações de cada carregamento vertical aplicado, de acordo com 

os seguintes procedimentos: 
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• aplicar uma tensão confinante de 21 kPa e 200 vezes a tensão desvio de 21 kPa, 

com uma freqüência de 20 ciclos por minuto, com duração de 0,10 segundos, 

com o registro da deformação resiliente após as 200 aplicações do carregamento 

vertical; 

• repetir estes procedimentos para as tensões de desvio de 42 e 63 kPa; 

• aplicar uma tensão confinante de 35 kPa e 200 vezes a tensão desvio de 35 kPa, 

com uma freqüência de 20 ciclos por minuto, com duração de 0,10 segundos, 

com o registro da deformação resiliente após as 200 aplicações do carregamento 

vertical; 

• repetir estes procedimentos para as tensões de desvio de 70 e 105 kPa; 

• manter a seqüência de aplicação de tensões confinantes e desvio, com o registro 

da deformação resiliente após as 200 aplicações do carregamento vertical para 

os seguintes valores: 

 

� tensão confinante de 52,5 kPa e tensões desvio de 52,5, 105 e 157,5 kPa 

respectivamente; 

� tensão confinante de 70 kPa e tensões desvio de 70, 140 e  210 kPa 

respectivamente; 

� tensão confinante de 105 kPa e tensões desvio de 105, 210 e 315 kPa 

respectivamente; 

� tensão confinante de 140 kPa e tensões desvio de 140, 280 e 420 kPa 

respectivamente; 

 

O módulo resiliente é definido, então, pela relação entre o valor da tensão desvio, dada 

por σ
d 

= (σ
1 

- σ
3 

) e o valor da deformação resiliente axial (vertical) δ
1 

ou δ
r
, tal que se 

tem M
R 

= σ
d 
/δ

1
. Análises de regressão permitem a obtenção do parâmetro MR por meio 

de modelos de resiliência, tendo sido adotados, nestas análises, os modelos analíticos 

previamente abordados no Capítulo 3 desta dissertação.  

 

Os resultados obtidos para os ensaios de resiliência relativos à mistura de base e à 

mistura de base reforçada com 0,5% de fibras estão representados nas Tabelas 4.4 e 4.5. 
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Tabela 4.4 – Módulos de Resiliência para a Mistura de Base. 

Cargas  σσσσ3    σσσσd    εεεεr    MR 

1 21,18 18,66 0,0331 56398 
2 20,86 37,83 0,0690 54795 
3 21,14 58,41 0,0971 60169 
4 34,73 32,18 0,0435 74049 
5 35,15 66,43 0,0883 75240 
6 34,98 101,20 0,1183 85581 
7 52,48 50,13 0,0514 97520 
8 52,37 102,40 0,1024 99998 
9 52,51 155,20 0,1392 111480 
10 104,40 102,30 0,0692 147840 
11 104,30 209,40 0,1232 169920 
12 104,70 315,10 0,1812 173850 
13 138,90 139,20 0,0852 163450 
14 138,70 279,60 0,1449 192900 
15 139,00 418,40 0,1988 210490 

 

Tabela 4.5 – Módulos de Resiliência para a Mistura de Base reforçada com fibras 

Cargas  σσσσ3    σσσσd    εεεεr    MR 

1 21,12 17,10 0,0834 20511 
2 21,06 34,61 0,1547 22377 
3 21,10 53,13 0,1962 27074 
4 35,05 30,07 0,0855 35161 
5 34,88 62,00 0,1541 40222 
6 34,81 94,42 0,2117 44600 
7 52,39 47,89 0,0937 51126 
8 52,28 97,53 0,1657 58869 
9 52,21 149,40 0,2316 64503 
10 104,70 102,60 0,1101 93202 
11 104,50 206,10 0,2028 101650 
12 104,60 312,10 0,2887 108120 
13 138,90 137,40 0,1312 104740 
14 138,80 278,30 0,2285 121810 
15 138,80 419,00 0,3271 128100 

 

Os resultados dos ensaios foram plotados correlacionando-se, nos eixos das ordenadas, 

os valores dos módulos de resiliência (MR) em escala logarítmica e, no eixo das 

abcissas, os valores das tensões confinantes, também expressos em escala logarítmica 

(Figura 4.20). 
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Figura 4.20 – Módulos de Resiliência para a MB reforçada ou não com fibras sintéticas 

 

Os resultados evidenciam que a inclusão das fibras de polipropileno à mistura de base 

piorou significativamente as suas características de resiliência. Ao final dos quinze 

carregamentos aplicados às amostras ensaiadas, os valores das deformações específicas 

resilientes (εR) foram sistematicamente maiores para a mistura de base com a adição de 

fibras; neste sentido, o corpo de prova da mistura reforçada foi submetida a uma maior  

deformação permanente em comparação ao CP não reforçado, tendendo a não retornar, 

de forma mais efetiva, à configuração original  do início de cada ciclo. 

 

Uma vez que a inclusão de fibras, dispostas aleatoriamente numa matriz granular, tende 

a promover um aumento da porosidade do material, sendo este aumento proporcional à 

quantidade de fibras presentes (Hoare, 1979), tal condição tende também a propiciar 

uma maior capacidade de rearranjo dos grãos da matriz sob as cargas cíclicas impostas 

pelos estágios sucessivos dos carregamentos aplicados. 

 
 
 
 
 



 76 

CCAAPPÍÍ TTUULL OO  55  

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

COMPLEMENTARES 

 
5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 
A partir dos resultados dos ensaios de laboratório apresentados e analisados nos 

capítulos anteriores, foram estabelecidas algumas conclusões relatadas a seguir.  

 

� A adição de fibras de polipropileno induz uma redução da resistência inicial da 

mistura de base, propiciando maiores efeitos de ductilidade ao material 

compósito. A magnitude destes efeitos depende de diversos fatores, entre eles, 

do tipo e comprimento das fibras e das características da matriz confinante; 

 

� A ação de reforço propiciado pelas fibras sintéticas tende a impor um 

comportamento elástico-plástico de enrijecimento ao material compósito, 

definido em termos de um acréscimo contínuo das resistências com as 

deformações distorcionais e estes aumentos tendem a se tornar mais expressivos 

a partir de uma dada deformação, característica e variável em função do material 

a ser reforçado; 

 

� Para baixas tensões, a ruptura é condicionada por processos de deslizamento das 

fibras em relação à matriz, ao passo que, para tensões confinantes mais elevadas, 

a ruptura é condicionada pela resistência à tração das fibras;  

 

� Para a mistura de base reforçada com fibras, a envoltória é caracterizada por um 

padrão tipicamente bi-linear; o trecho inferior da envoltória sendo caracterizado 

por um menor intercepto de coesão e um valor maior do ângulo de atrito, ao 

passo que o trecho superior é caracterizado por um maior intercepto de coesão e 
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um valor menor do ângulo de atrito, o qual tende a ser praticamente igual ao da 

mistura de base não reforçada; 

 

� O comportamento mecânico do material compósito reforçado é governado 

basicamente por duas fases bem distintas: uma etapa inicial de mobilização do 

conjunto matriz - fibras em que predomina a ação da matriz e uma etapa final 

em que os mecanismos de interação são condicionados pela presença das fibras; 

 

� Os parâmetros de resistência da mistura de base reforçada são representados por 

um ângulo de atrito elevado na porção inicial e um intercepto coesivo muito alto 

na segunda porção da envoltória, quando a resistência ao cisalhamento 

desenvolvida na interface mistura de base-fibra se iguala ou supera o valor da 

resistência à tração da fibra; 

  

� Tensões confinantes mais elevadas tenderam a induzir movimentos relativos das 

partículas da matriz granular da mistura de base que, transferindo estes esforços 

às fibras, forçaram as mesmas a grandes deformações e a alongamentos 

contínuos, até uma eventual ruptura das fibras; 

 

� A influência dos reforços fibrosos é característica mesmo sob deslocamentos 

muito maiores, com as tensões residuais permanecendo elevadas e estabilizadas 

após ligeira queda em relação aos valores máximos das resistências; 

 

� Quanto às variações volumétricas, os resultados dos ensaios de cisalhamento 

direto de grande porte e dos ensaios triaxiais drenados mostraram a tendência 

característica de materiais reforçados com fibras de exibirem um acréscimo das 

deformações volumétricas de contração, em relação ao material não reforçado; 

 

� aos efeitos de tendência à contração sob condições drenadas, constatam-se 

efeitos correspondentes de geração de maiores acréscimos de poropressões sob 

condições não drenadas, constatando-se que os máximos acréscimos de 
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poropressões para o material compósito tenderam a ocorrer para deformações 

ligeiramente maiores que para as correspondentes ao material não reforçado; 

 

� Para fibras longas e zonas cisalhantes de pequena espessura ao longo do material 

compósito fibroso, ensaios de cisalhamento direto convencionais mostraram ser 

totalmente inconsistentes com a simulação efetiva da escala dos mecanismos de 

interação matriz – fibras; 

 

� Os resultados dos ensaios triaxiais dinâmicos indicaram que a inclusão das fibras 

sintéticas à mistura de base reduziu significativamente suas características de 

resiliência; tal comportamento é resultante da maior capacidade de rearranjo dos 

grãos da matriz fibrosa sob a ação de cargas cíclicas impostas pelos estágios 

sucessivos dos carregamentos aplicados; 

 

� Estes resultados evidenciam a não adequação de materiais reforçados fibrosos 

para ambas as estruturas geotécnicas associadas à presente pesquisa. Com efeito, 

os efeitos maiores de contração destes materiais compósitos sob cisalhamento 

tendem a tornarem mais críticos os riscos de liquefação de rejeitos depositados 

sob a forma de polpa em estruturas por aterro hidráulico; por outro lado, a perda 

de resiliência da mistura de base com a inclusão de fibras sintéticas tende a 

tornar inadequado o emprego destes materiais na construção da infra-estrutura 

de pavimentos rodoviários. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 
Ao longo desta pesquisa, enfatizou-se especificamente o comportamento mecânico de 

misturas de rejeitos de mineração reforçadas com fibras de polipropileno por meio de 

ensaios de cisalhamento direto convencional, ensaios de cisalhamento direto de grande 

porte, ensaios triaxiais drenados e não drenados e ensaios triaxiais dinâmicos, para a 

avaliação dos módulos de resiliência das misturas reforçada e não reforçada. 
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Durante este processo, as abordagens são variadas e comportam várias alternativas 

diferentes em termos do desenvolvimento do trabalho, sendo definidas algumas análises 

e desconsideradas várias outras, em face do cronograma e da abrangência do trabalho. 

Neste sentido, outras possibilidades acabam sendo descartadas, que podem constituir 

novas frentes de pesquisa, dentre elas, as seguintes sugestões para a ampliação do 

conhecimento relativo ao comportamento mecânico de materiais compósitos fibrosos: 

 

� Estudo experimental de materiais reforçados com fibras por meio de ensaios de 

laboratório, sob diferentes velocidades de carregamento e para grandes 

deformações distorcionais (utilizando equipamentos do tipo ring shear); 

 

� Realização de estudos de campo, avaliando-se as dificuldades operacionais de 

preparação das misturas de solos e fibras em grande escala e quantificando a real 

acurácia dos ensaios laboratoriais para prever o comportamento mecânico destes 

materiais em campo; 

 

� Avaliação da influência específica dos seguintes fatores sobre o comportamento 

mecânico de materiais reforçados com fibras: natureza da fibra, comprimento 

das fibras e percentagem de fibras presentes em misturas envolvendo rejeitos de 

mineração com diferentes distribuições granulométricas; 

 

� Avaliar a influência da adição de fibras em outros materiais provenientes de 

resíduos de processos industriais e de extração mineral; 

 

� Desenvolver modelos constitutivos para análise numérica (através de programas 

embasados no método dos elementos finitos, por exemplo) de forma a buscar 

reproduzir o comportamento mecânico de solos reforçados com fibras em 

diferentes aplicações geotécnicas.  
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