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“Aos que sonham de dia são conhecedores de 

muitas coisas que escapam aos que apenas 

sonham de noite.” 
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RESUMO 

Este estudo foi motivado porque em 2001, três anos após a liberação para o tráfego, a BR – 

230/PB apresentou problemas estruturais. Pretende-se demonstrar que não é apenas a ação do 

tráfego que impõe uma vida útil limitada aos pavimentos, mas a ação conjunta deste com o 

clima, representado por seus elementos básicos, entre estes a umidade. Objetivamos neste 

trabalho avaliar o comportamento estrutural da BR – 230/PB, quando as camadas localizadas 

abaixo do revestimento encontram-se com diferentes teores de umidade. Utilizou-se nesta 

pesquisa os resultados dos ensaios realizados em 2001. As tensões e deformações foram 

obtidas através do programa computacional, FEPAVE2, aplicando-se aos parâmetros obtidos 

os critérios de confiabilidade. Na análise dos resultados verificou-se que a deformação 

específica de tração que está submetida a camada de ligação foi superior a prevista para Nproj 

= 4,5 x 10 7, para período de 15 anos, correspondendo ao ano de 2003, como também para N 

= 3,1 x 10 7, previsto para 2009. Os resultados obtidos neste estudo nos leva a concluir que a 

diferença de rigidez entre a camada de ligação e a base foi a principal causa do trincamento 

prematuro da superfície do pavimento e tiveram início nas fibras inferiores da camada de 

ligação propagando-se para superfície.  

 

 

Palavras-Chaves: 1. Rodovia, 2. Base Estabilizada Granulometricamente, 3. Análise de 

Tensões e Deformações; 4. Pavimentos Flexíveis. 
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ABSTRACT 

This study was motivated because in 2001, three years after release for traffic, BR - 230/PB 

presented structural problems. It is intended to demonstrate that it is not only the action of 

traffic that imposes a limited useful life to the pavements, but the joint action of traffic and 

climate, represented by its basic elements, among them moisture. The aim of this work is to 

evaluate the structural behavior of BR - 230/PB road, when the layers below the liner are at 

different water content. The results of tests carried out in 2001 are used in this study. Stresses 

and strains were obtained by the computer program FEPAVE2, applying the parameters 

obtained from the reliability criteria. Analyzing the results it was observed that the specific 

tensile strain that is subject to the link layer was greater than expected for Nproj = 4.5 x 107 to 

15 years, corresponding to 2003, but also for N = 3.1 x 107, provided for 2009. The results 

obtained by this study lead us to conclude that the difference in stiffness between the link 

layer and the base was the main cause of premature cracking of the pavement surface and 

started in the lower fibers of the link layer propagating to the surface. 

 

Key-Words: 1. Road, 2. Granulometric Stabilized base, 3. Stress and strains analysis; 

4.Flexible pavements.  
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CAPÍTULO I 

 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Breve Resumo Histórico sobre a Pavimentação no Brasil 

Existem várias publicações que tratam da história das rodovias em nosso país. 

BITTENCOURT (1958), PREGO (2001), RIBAS (2003) e CONCER (1997) são exemplos de 

autores que realizaram trabalhos sobre o assunto de forma mais específica. É importante 

informar que a história da pavimentação do nosso País é encontrada de forma satisfatória, na 

obra “Histórias das Rodovias” (2004). Desta forma, faremos, a seguir, um resumo do 

desenvolvimento da pavimentação em nosso país. 

Iniciaremos nossa abordagem, por volta de 1560, mais precisamente durante a 

administração do terceiro governo  geral Mem de Sá, pois foi nesse período que foi construída 

uma das primeiras estradas no Brasil. Esta estrada ligava São Vicente ao Planalto Piratininga. 

Como estas muitas outras estradas advieram, algumas com igual valia comercial e 

administrativa e outras com menos, mas o importante é que registros históricos comprovam a 

existência de inúmeras estradas, alguns das quais serão tratadas oportunamente. 

A referida estrada que ligava São Vicente ao Planalto Piratininga foi recuperada em 

1661. Esta recuperação, que fora realizada pelo Governo da Capitania de São Vicente, tornou 

possível o tráfego de veículos além de passar a ser chamada de “Estrada do Mar” ou 

“Caminho do Mar”. É importante informar que esta estrada ainda existe e, hoje, ela é 

conhecida como “Estrada Velha do Mar”. 

A “Estrada do Mar” passou, em 1789, por mais uma recuperação em toda a sua 

extensão. No entanto, apenas no trecho que liga o planalto até uma base no pé da serra, onde 

hoje é Cubatão, é que foi pavimentada com lajes de granito e passou a ser chamado de 

“Calçada de Lorena”, em homenagem ao governador da província, que na época era Bernardo 

José Maria de Lorena. A “Calçada de Lorena” é considerada a primeira estrada pavimentada 

do Brasil e era utilizada para escoar a produção de açúcar para o litoral. Esta calçada 

encontrava-se enterrada e tomada pela vegetação, tendo sido escavada e, mais uma vez 

recuperada. Atualmente, parte desta estrada ainda existe e é preservada. 

Aproximadamente cinqüenta anos mais tarde, outra estrada surgiu que foi a “Estrada 

da Maioridade”. Esta estrada recebera este nome em homenagem a maioridade de D. Pedro II. 

Ela teve uma duração aproximada de 07 (sete) anos para a sua construção, já que teve início 
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em 1837 e seu término em 1844. A referida estrada utilizou, em sua execução, parte do 

traçado da “Estrada do Mar”. A construção da Estrada da Maioridade fez com que a Estrada 

do Mar fosse abandonada, já que aquela fora idealizada para facilitar tráfego de carroças, que 

transportavam tanto açúcar como café até o litoral. Muito tempo depois, mais precisamente 

em 1920, foi criada a Sociedade Caminho do Mar, a qual reconstruiu a Estrada da 

Maioridade, pavimentando com concreto a sua parte mais íngreme, além de estabelecer 

pedágio. Esta Sociedade foi comprada por Washington Luiz, governador de São Paulo em 

1923, que, oportunamente, aboliu o pedágio. É oportuno informar que, Washington Luiz 

tornou-se Presidente da República (1926 a 1930), sendo sua a célebre frase “governar é abrir 

estradas”. 

Convém destacar a construção da “Estrada de Rodagem União e Indústria”, a qual 

adveio após a Estrada da Maioridade, e que foi idealizada pelo o Comendador Mariano 

Procópio, por volta de 1860. Ela foi inaugurada por D. Pedro II além de ter sido inovadora 

para sua época, pois, a mesma, foi a primeira a ser construída usando macadame como 

base/revestimento, enquanto que as anteriores utilizavam pedras importadas de Portugal em 

seu calçamento (PREGO, 2001). 

Outro Presidente que também deixou uma grande contribuição para o meio rodoviário 

foi Getúlio Vargas, que, em 1937 criou o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER). Logo depois (1939), foi iniciada a construção da rodovia que liga o Rio - Bahia 

(BR-393/BR-116). Esta rodovia teve uma importância significativa porque foi à primeira 

estrada brasileira de longo percurso e a primeira efetiva de integração nacional. 

Nas décadas de 40 e de 50, verificou-se um grande impulso na construção de rodovias 

no Brasil e isto se deve a criação do Fundo Rodoviário Nacional, em 1946, o qual fora 

oriundo do imposto sobre combustíveis líquidos. Neste período, mais precisamente em 1953, 

foi também criada a Petrobrás. Em 1958 e 1959 foram criados, respectivamente, o Instituto de 

Pesquisas Rodoviárias (IPR), no âmbito do CNPq, e a Associação Brasileira de Pavimentação 

(ABPv). As construções de estradas não pararam ai, em 1962, houve a inauguração da rodovia 

Belém - Brasília, com 1.909Km, a qual atravessa quatro estados: Goiás, Tocantins, Maranhão 

e Pará, engloba quatro rodovias federais: BR-153, BR-226, BR-010 e BR-316. 

Uma outra rodovia de grande valia para o nosso país e que atualmente encontra-se 

abandonada e com alguns trechos intransitáveis é a Rodovia Transamazônica (BR-230). Ela 

foi construída em 1970, e possui 5.600 km ligando João Pessoa, no litoral Atlântico, à 

fronteira com o Peru, atravessando, assim, a floresta tropical. 
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Só em 1996, é que teve início o programa de concessão, e essas, por sua vez, vêm 

apresentando qualidade superior quando se compara com as vias não-concessionadas. 

Segundo GEIPOT (2001), no ano de 1993, existia um total de 65.395 km de rede 

rodoviária federal, sendo 51.612km desta rede pavimentada e 13.783 km não pavimentada. Já 

a rede rodoviária estadual apresenta um total de 192.538 km, sendo 81.765 km pavimentada e 

110.773 km não pavimentada. 

 

1.2. Condição Atual da Pavimentação no Brasil 

 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) tem considerado a maioria dos 

pavimentos do Brasil de baixo conforto ao rolamento, incluindo muitos trechos 

concessionados da malha federal. A falta de investimento na infra-estrutura rodoviária do 

Brasil, onde as estradas são o principal meio de escoamento da produção nacional, entre 

outros problemas tais como: desperdício de carga, um grande número de acidentes, gasto 

elevado com manutenção e combustível, tem sido a responsável pela perda de 

competitividade, dos bens produzidos no país para o mercado exterior. A pesquisa publicada 

em 28/10/2009, feita pela CNT informa que o Brasil tem 69% da malha rodoviária entre 

péssimo e regular estado de conservação. Pesquisa feita pelo GEIPOT em 2001, já apontava 

que aproximadamente 60% do transporte de cargas realizado no Brasil é rodoviário, restando 

40% para os outros meios de transporte. Assim sendo, a malha rodoviária encontra-se em 

condições insatisfatórias tanto quanto ao desempenho quanto à segurança e à economia, 

originando assim, uma situação econômica insustentável. 

 

1.3. Condições da Rodovia Federal BR-230/PB  

 

No ano de 1998, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba 

realizou concorrência pública, objetivando a execução do Projeto Final de Engenharia para 

Duplicação e Restauração da rodovia BR-230/PB, do trecho Cabedelo–Divisa PB/CE. 

A motivação do presente estudo deve-se ao fato de que, decorrido apenas três anos 

após a execução dos serviços e consequentemente a liberação da referida rodovia  ao tráfego, 

a mesma apresentou trincamento prematuro nas trilhas de roda interna e externa, defeitos do 

tipo “couro de jacaré” (classe 2 e 3) e bombeamento de finos.  
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O objetivo do presente estudo é analisar as tensões e deformações que ocorrem na 

estrutura pavimento-subleito, quando as camadas brita graduada (base) e de solos (sub-base, 

reforço do subleito e subleito) se encontram com diferentes teores de umidade. 

Os principais tipos de deterioração de pavimentos flexíveis são o trincamento e o 

afundamento na trilha de roda das camadas asfálticas. Este último é o predominante nas 

rodovias brasileiras, visto que o método do DNER (atual DNIT) baseia-se fundamentalmente 

nas características de suporte do solo de fundação e dos materiais constituintes da estrutura do 

pavimento e parâmetros do tráfego, atendendo à limitação quanto as deformação permanentes 

excessivas e às tensões que possam provocar a ruptura por cisalhamento dos solos de base, 

sub-base, e subleito. No entanto, não há consideração quanto à limitação das deformações 

recuperáveis ou resilientes, cuja repetição sob efeito do tráfego resulta na ruptura por fadiga 

dos revestimentos asfálticos (PINTO 1991). 

Ao se dimensionar um pavimento pretende-se que o mesmo atinja a vida útil prevista 

em projeto, podendo este período ser de 10, 20 ou 50 anos. Torna-se, portanto,  necessário que 

durante este período sejam realizados ao longo do trecho intervenções destinadas a manter 

suas características técnicas e operacionais, com o objetivo de oferecer ao usuário conforto, 

segurança e evitar a execução prematura de serviços mais onerosos como, por exemplo, 

substituição de uma ou mais camadas pertencentes ao pavimento (restauração), devido à falta 

de manutenção durante sua vida útil. 

É fundamental informar que, os problemas técnicos que surgiram nesta rodovia foram 

detectados, como dito antes, 3 anos após sua liberação para o tráfego, precisamente no ano 

2001, e que o projeto de restauração previa 15 anos de vida util. Este fato motivou a 

realização de ensaios com os materiais que foram utilizados na execução desta rodovia. Os 

ensaios foram feitos nos laboratórios de geotecnia da COPPE/UFRJ e da UFCG/PB, com o 

apoio da professora Laura Maria Goretti da Motta e do professor José Afonso G. Macêdo 

respectivamente.  

Além dos ensaios de laboratório, para realização de um projeto rodoviário é necessário 

o estudo do tráfego, e neste se determina o Nproj (número de repetições de carga por eixo 

padrão). De acordo com informações contidas no volume 3 do Projeto Final de Engenharia 

para Restauração e Duplicação da BR-230/PB, o histórico da rodovia indicou o ano de 1987 

como o último ano em que foram realizados serviços no pavimento. Baseando-se nesta 

informação a determinação dos “ N’s” anuais foram acumulados ano a ano desde 1987 até 

1998,  de 1999 à 2008 e 1999 à 2013. Os valores resultantes deste estudo encontram-se na 

tabela (1.1) onde pode ser verificado que o valor encontrado para o N de projeto no período 
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de 15 anos pela metodologia USACE, série 1999/2003 foi igual a 4,5x107, ou seja, o projeto 

de restauração e duplicação da rodovia previa 15 anos de vida útil, e número de repetições de 

carga por eixo padrão igual a 4,5x107. 

 

Tabela 1.1 – Valores dos “Ns” acumulados ano a ano desde 1987 até 1998 e de 1998 até 

2013. 

 
 Metodologia Série 1987-1998 Série 1999-2008 Série 1999/2013 

Pistas simples AASHTO 

 USACE 

9,7x106  

3,1x107 

1,1x107  

3,5x107 

1,7x107 

 5,6x107 

Pistas duplas AASHTO 

 USACE 

7,8x106  

2,5x107 

8,5x107 

 2,8x107 

1,3x107  

4,5x107 

Tabela 1.1-Fonte : volume 3 do Projeto Final de Engenharia para Restauração e Duplicação da BR-230/PB 

 

Diante do exposto, iremos verificar o que ocorre com o pavimento do trecho em 

estudo, quando os materiais das diferentes camadas que o constitui, encontram-se com 

diferentes teores de umidade, obtidas na curva de compactação determinada através de 

ensaios laboratoriais. 

 

O desenvolvimento deste estudo está exposto em capítulos, a saber: 

Capitulo I – Introdução;  

Capitulo II – Revisão Bibliográfica; 

Capitulo III – Características da rodovia; 

Capitulo IV –. Análise das Tensões e Deformações da BR230/PB, LOTE III; 

Capitulo V –. Conclusão e Sugestões para Futuras Pesquisas. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Considerações Gerais 

 

Com o passar do tempo, o tráfego nas rodovias tornou-se muito variado quanto ao tipo 

de veículos e cargas transportadas. A previsão da evolução do tráfego ao longo do tempo, 

assim como, a avaliação do poder de destruição são, entre outras, as dificuldades encontradas 

quando se dimensiona pavimentos. É oportuno destacar que não é só o rápido crescimento da 

frota de veículos, e nem o excesso de peso por eixo, que tem provocado o processo de 

deterioração acelerado do nosso pavimento, originando deformações plástica e elástica 

(resilente), mas também, a execução de projetos inadequados e os efeitos climáticos. 

Em geral, os Pavimentos Flexíveis e Semi-Rigidos são projetados e construídos com as 

seguintes camadas: revestimento, base, sub-base, reforço do subleito e subleito. A camada de 

revestimento tem como finalidade, entre outras, resistir as ações do tráfego, enquanto que a 

camada de base, além de também resistir as ações dos veículos, transmite, de forma 

conveniente, os esforços proveniente do tráfego para a camada do subleito. A sub-base, que 

tem a mesma função da base, só é construída quando se pretender, por razões de ordem 

econômica, reduzir a espessura da base. Por sua vez, a camada denominada de reforço do 

subleito, tem como objetivo reduzir a espessura da camada de sub-base.  

No que se refere à camada de base, os materiais utilizados na sua execução devem 

apresentar as seguintes características: 1 – possuir capacidade estrutural suficiente para 

suportar esforços durante a construção e os provocados durante a vida de projeto; 2-apresentar 

pouca compressibilidade (máxima densificação); 3- deve ter permeabilidade suficiente em 

tempo satisfatório.  

Atendendo a estas finalidades, existem duas categorias de base: estabilizada 

granulometricamente e as estabilizadas com aditivo. Nas camadas estabilizadas 

granulometricamente a resistência e deformabilidade são conseguidas através do 

intertravamento entre agregados dependendo da quantidade de finos entre as partículas 

maiores. Nas camadas estabilizadas com aditivos, os parâmetros/propriedades de engenharia 

são melhorados pela ação aglutinante dos aditivos.  

A camada de base e sub-base pode ser constituída com um único material o qual pode 

ser solo, brita de rocha ou escória de alto forno, assim como, pela mistura destes, sendo 
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denominadas granulares e o pavimento classificado como flexível. As bases estabilizadas com 

aditivos na sua construção, utilizam processos tecnológicos e construtivos semelhantes às 

granulares, porém a elas são acrescentadas cimento portland, cal ou betume e o pavimento 

passa a ser classificado como semi-rígido.  

Quando o material utilizado na execução da camada de base é exclusivamente a brita 

graduada, teremos o que se denomina de base granulares estabilizadas granulometricamente 

com brita graduada, podendo este material ser classificado quanto à graduação dos grãos em: 

agregado de graduação densa, aberta ou tipo macadame.  

Afirma-se que o agregado possui graduação densa, quando o mesmo apresenta uma 

curva granulométrica de material bem graduado e contínuo, com quantidade de material fino, 

suficiente para preencher os vazios entre as partículas maiores, (DNER 1996 e DNIT 2006), 

ou seja, é aquele que apresenta distribuição granulométrica contínua, próxima à de densidade 

máxima.  

As bases estabilizadas com aditivos, dependendo da quantidade e tipo de material que 

foi adicionado, tornam-se mais densas, resistentes e duráveis. O aditivo utilizado também 

modifica a plasticidade e sensibilidade do solo à água.  

Como dito anteriormente, a camada de base transmite, convenientemente, as ações dos 

veículos ao subleito, e essa, assim como as demais camadas, deve ter capacidade de suporte 

avaliado através do ensaio denominado CBR (California Bearing Ratio) ou ISC (Índice de 

Suporte Califórnia).  

No dimensionamento de pavimentos flexíveis (revestimento asfáltico sobre camadas 

granulares) e semi-rígidos (bases cimentadas) usando o método do DNER, que foi elaborado 

pelo engenheiro Murillo Lopes de Souza, no início da década de 1960, utiliza o ensaio de 

CBR e as curvas de dimensionamento do Corpo de Engenheiros Militares dos EUA (USCE). 

Este engenheiro adaptou para rodovias o método USCE, que originalmente foi destinado à 

pavimentos de aeroportos. O método do DNER considera também o conceito de coeficiente 

de equivalência estrutural estabelecido na pista experimental da AASHO.  

 

2.2  Materiais utilizados nos pavimentos asfálticos 

 

Neste item, trataremos dos materiais pétreos e betuminosos utilizados na execução de 

pavimentos asfálticos, assim como, das principais características tecnológicas destes 

materiais.  
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2.2.1 Materiais Pétreos (Agregados para Pavimentação) 

 

Agregado é um termo geral usado para areias, pedregulhos e rochas minerais (estado 

natural) ou britada (estado processado) como também, para os agregados artificiais (processo 

industrial), como por exemplo, escória de alto-forno. Os agregados, que também são 

chamados ou conhecidos como materiais pétreos, são utilizados em diversas etapas da 

construção de rodovias, entre estas temos: na execução da base, sub-base e do revestimento. 

Os agregados são usados juntamente com outros materiais como, por exemplo, ligante 

asfáltico, ou sem nenhum outro material a ele incorporado, como é o caso do seu uso como 

camada de base e sub-base granulares. No item 2.3 trataremos destas camadas. A norma 

ABNT NBR 9935/2005, define agregados como sendo um material sem forma ou volume 

definido, geralmente inerte de dimensões e propriedades adequadas para produção de 

argamassas e concretos.  

 

2.2.1.1 - Classificação dos agregados  

 

Os agregados usados em pavimentação são classificados quanto: sua natureza, seu tamanho e 

a distribuição dos grãos.  

 

a) Quanto à natureza 

Quanto à natureza, os agregados são classificados em: natural, artificial e reciclado.  

Natural - Pode ser empregado na forma e no tamanho que é encontrado na natureza, como é 

o caso das areias, ou necessita do processo de diminuição de diâmetro das partículas 

(britagem), para que assim possam ter aplicações diversas na construção civil, tais como, 

pavimentação, enrocamento, etc.  

Artificiais - Obtidos por processos industriais, geralmente através de aglomeração de 

partículas sólidas que, após serem submetidas a tratamento térmico dão origem aos agregados 

expandidos. Podem ser ainda resultantes de material granular originado do expurgo de 

procedimentos industriais, como por exemplo, as escórias originadas de processos 

siderúrgicos. Estes agregados artificiais passam por ensaios de avaliação específicos e, assim 

se verifica se os mesmos possuem características adequadas para o uso na construção civil.  

Reciclados – são assim classificados os agregados obtidos pela reutilização de materiais 

diversos tais como: o revestimento asfáltico existente e os entulhos de construção ou 
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demolição, os quais deverão atender aos critérios estabelecidos pelas nornas da ABNT. O uso 

deste material se deve a ausência de agregados naturais em algumas regiões, além das 

restrições ambientais impostas pelas autoridades governamentais para o uso de agregados 

naturais. 

 

b) Quanto ao tamanho dos grãos  

Quanto ao tamanho individual dos grãos, eles são classificados como:  

• Agregado graúdo é aquele cujos grãos ficam retidos na peneira no 10 (2,0mm): seixo, 

brita, etc.  

• Agregado miúdo é aquele cujos grãos passam na peneira no 10 (2,0mm) e ficam retidos 

na peneira no 200 (0,075mm): areia, pó de pedra, etc.  

• Agregado de enchimento é aquele cujos grãos passam pelo menos 65% na peneira no 

200 (0,075mm): cal extinta, pó de chaminé, etc. Estes agregados de enchimento são não 

plásticos e inertes em relação aos demais componentes de uma mistura de agregados.  

 

c) Quanto à distribuição dos grãos  

Quando se considera a distribuição dos grãos, ou seja a graduação dos grãos eles são 

classificados em:  

• Agregado de graduação densa é o que apresenta uma distribuição granulométrica 

contínua, tendo uma quantidade de material fino suficiente para preencher os vazios 

existentes entre as partículas maiores. 

• Agregado de graduação aberta é o que tem uma distribuição granulométrica contínua e 

bem graduado, não possuindo suficiente material fino, para preencher os vazios entre as 

partículas maiores. 

• Agregado tipo macadame possui partículas de um único tamanho, ou seja, 

granulometria uniforme onde o diâmetro máximo é aproximadamente, o dobro do 

diâmetro mínimo. 

É oportuno entender que diâmetro máximo de um agregado é a abertura da malha da 

menor peneira na qual passa, no mínimo, 95% do material, ou seja, fica retido 5% de material. 

Já diâmetro mínimo, é a abertura da malha da maior peneira na qual passam, no máximo, 5% 

do material, ou seja, fica retido 95% do material.  

Com a equação 2.1 pode-se classificar o agregado quanto a sua graduação:  
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 (2.1) 

onde: 

P – percentagem, em peso, que passa na peneira de diâmetro d; 

do – diâmetro mínimo; 

D – diâmetro máximo; 

n – constante. 

 

Assim sendo classifica-se:  

• Agregado de graduação densa: 0,35< n < 0,55 

• Agregado de graduação aberta: 0,55<n< 0,75 

• Agregado tipo macadame: D e n é aproximadamente igual a 2 e 1 respectivamente. 
 

Para n = 0,50 e do aproximadamente igual a zero a equação anterior é chamada de 

equação de Fuller:  

 (2.2)  

Como foi visto anteriormente, os agregados naturais podem passar pelo processo de 

aperfeiçoamento (britagem) para que possam ser utilizados. Estes agregados britados são 

produzidos em pedreiras desenvolvidas a partir de afloramento de rocha, que, após a sua 

prospecção, são avaliados visando não só definir volumes disponíveis como, também 

determinar as melhores técnicas de exploração e a qualidade do material encontrado. Em 

geral, são utilizadas técnicas de desmonte com explosivos, seguido por britagem e seleção 

granulométrica, por peneiramento, das diversas frações resultantes da operação dos britadores. 

Entre os agregados britados temos:  

• Pó de Pedra que é o produto da britagem com diâmetro das partículas menores 

que 2,0mm.  

• Brita corrida resultante da britagem, sem haver qualquer processo de 

separação granulométrica.  
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• Brita classificada ou graduada é a brita a qual obedece a determinados 

limites de diâmetro. Às vezes, para fins práticos, esta brita é numerada de acordo com o 

seu diâmetro máximo.  

Uma classificação das pedras britadas, de acordo com suas dimensões nominais, é 

apresentada a seguir, sendo diâmetro mínimo a abertura da peneira à qual corresponde uma 

porcentagem retida igual ou imediatamente superior a 95%. 

Brita 0..............9,5_________4,8mm 

Brita 1..............19__________9,5mm 

Brita 2..............25__________19mm 

Brita 3..............50__________25mm 

Brita 4..............76__________50mm 

Brita 5..............100_________76mm 

 

d) classificação geológica 

Considerando a classificação geológica, as rochas podem ser denominadas de eruptivas 

(plutônicas e vulcânicas), sedimentares (detríticas, químicas e organógenas) e metamórficas. 

Podemos citar, considerando esta classificação, as seguintes rochas que apresentam as 

características necessárias, para que possam ser utilizadas como agregados em pavimentação : 

basalto (vulcânica), granito (plutônica), calcário (sedimentar) e gnaisse (metamórfica).  

 

2.2.1.2 - Características tecnológicas dos agregados 

 

Na escolha do agregado para utilização em serviços de pavimentação, torna-se 

necessário que este apresente propriedades de modo a suportar tensões impostas, tanto na 

superfície quanto no seu interior. Assim sendo, é fundamental a realização de uma série de 

ensaios, feitos em laboratório, para que seja possível prever o comportamento posterior dos 

agregados utilizados nos serviços de pavimentação. O desempenho das partículas do agregado 

é dependente da forma como são produzidas, mantidas unidas e das condições sob as quais 

vão atuar.  

Para a realização dos serviços de pavimentação, os agregados deverão apresentar as 

seguintes características:  

• Granulometria - Esta característica é representada pela curva de distribuição 

granulométrica. Ela assegura estabilidade aos pavimentos, devido ao maior atrito interno 

que é obtido por entrosamento das partículas, desde a partícula mais graúda até a mais 
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miúda. As normas DNER-ME 083/98 (agregado análise granulométrica) e ABNT-NBR-

7217/87 (agregado-determinação da composição granulométrica), fixam os 

procedimentos para a análise granulométrica. 

• Forma - É avaliada por um índice chamado de Índice de Forma. A forma cúbica no 

agregado é importante para execução de revestimento asfáltico do tipo tratamento 

superficial. Já os agregados com formas lamelares ou alongadas, por sua vez, é 

importante para a execução de revestimento por mistura. No ensaio de cubicidade é 

medido a forma do grão. Neste, os agregados passam por crivos redutores e é calculado 

um índice de forma (f) que varia de 0 a 1,0. Se o valor encontrado for igual a 1,0 indica 

que o agregado tem ótima cubicidade, se f = 0, ele é lamelar (achatado ou alongado). A 

trabalhabilidade e resistência ao cisalhamento das misturas asfálticas são influenciadas 

por esta característica. Os procedimentos para a determinação do índice de forma estão 

previstos na norma DNER 086/94 (agregado-determinação do índice de forma). 

• Porosidade – Ela é medida através de ensaios de absorção de água. Este ensaio indica a 

quantidade de água que um agregado é capaz de absorver. Esta característica é tratada 

pelas normas do DNER-ME 081/98 (agregados –determinação da absorção e da 

densidade de agregado graúdo) e da ABNT- NBR-9937/87 (agregado-determinação da 

absorção e da massa especifica de agregado graúdo). 

• Resistência ao choque e ao desgaste – Esta característica está relacionada à ação do 

tráfego ou aos movimentos recíprocos das diversas partículas. Pelo ensaio abrasão Los 

Angeles se mede a resistência ao desgaste, e pelo ensaio Treton, mede-se a resistência ao 

choque. Na realização do ensaio abrasão Los Angeles se avalia a perda de material em 

relação à massa inicial da amostra. Por não representar a ação do tráfego sobre o 

revestimento betuminoso, este ensaio é criticado no meio rodoviário. A norma DNER-

ME 035/98 (agregado –determinação abrasão “Los Angeles” ), DNER ME-222/94 

(agregado sintético fabricado com argila – desgaste por abrasão)e a da ABNT-NBR 

6465/84(agregado-determinação abrasão “Los Angeles”) prescrevem o método de ensaio. 

• Durabilidade - está relacionada com a resistência dos agregados ao intemperísmo. Na 

realização deste ensaio o agregado é submetido ao ataque de uma solução de sulfato de 

magnésio ou de sódio e assim é avaliada a sua durabilidade. O procedimento para 

avaliação da durabilidade é previsto em DNER-ME-089/94 (agregado-avaliação da 

durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio e magnésio). 

• Limpeza - Os agregados usados na pavimentação betuminosa deverão estar isentos de 

substâncias nocivas, tais como argila, matéria orgânica, etc. Temos as normas, do DNER-
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ME 054/97 (equivalente de areia) e DNER-ME 055/95 (areia –determinação de 

impurezas orgânicas), que tratam deste assunto. 

• Adesividade - Esta característica é fundamental quando o agregado é utilizado na camada 

de revestimento asfáltico para que não haja possibilidade de descolamento da película 

betuminosa que envolve o agregado, quando sujeita à ação da água. Em geral, os granitos 

e gnaisses possuem menor adesividade do que os calcários e os basaltos. A adesividade 

satisfatória pode ser obtida com o emprego de substâncias melhoradoras de adesividade. 

Estas substâncias podem ser divididas em dois grupos: 

• Os sólidos – cal extinta, pó de calcário, cimento portland; 

• Os líquidos – alcatrão e dops. 

As substâncias mais usadas são os dops de adesividade por causa da sua eficiência e 

facilidade de aplicação no campo. São normalmente usados na proporção de 0,5% para 

99,5% de cimento asfáltico. Sendo normatizado pela norma DNER-ME-078/94 (agregado 

graúdo-adesividade a ligante betuminoso). 

• Massa específica aparente - É usada para transformação de unidades gravimétricas em 

volumétricas e vice-versa, sendo muito usada nos serviços de pavimentação. A massa 

específica do grão identifica o material, a partir do qual se obteve o agregado. A massa 

específica aparente considera o agregado como um todo (forma aparente), sem 

descontar os vazios, é obtida pela expressão: 

 

 (2.3)  

onde: 

µa – é a massa específica aparente; 

Vs – volume da parte sólida;  

Vpi – volume de poros impermeáveis; 

V pp – volume de poros permeáveis. 

Vs + Vpi + Vpp = volume total do agregado. 

 

• densidade real e aparente do grão são obtidas das expressões 2.4 e 2.6  

 (2.4) 
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onde 

Dr – densidade real; 

#a  – massa específica da água; 

µr – massa específica real do grão; calculada por: 

 (2.5)  

e 

 (2.6)  

µa – é a massa específica aparente; 

 

2.2.1.3 – Caracterização de agregados segundo o SHRP  

Os pesquisadores do SHRP (Strategic Highway Research Program) concordaram que as 

propriedades dos agregados exercem influência direta no comportamento dos revestimentos 

asfálticos, principalmente no que se refere a deformações permanentes. Assim sendo, 

determinaram duas categorias de propriedades a serem consideradas: as de consenso e as de 

origem. A primeira, é considerada pelos pesquisadores como crítica para o bom desempenho 

dos revestimentos asfálticos e a segunda, é definida por órgãos oficiais ou agências das 

regiões de onde esses agregados serão retirados. 

1 – As propriedades de consenso são: 

• Angularidade de agregados graúdos; 

• Angularidade de agregados miúdos; 

• Partículas chatas e alongadas; 

• Teor de argila. 

2 – As propriedades de origem são:  

• Resistência a abrasão;  

• Sanidade; 

• Materiais deletérios, 
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2.2.2 Materiais betuminosos 

 

Denomina-se de materiais betuminosos aqueles que contêm betume, e define-se betume 

como sendo, uma mistura de hidrocarbonetos solúvel em bissulfeto de carbono. Como 

exemplo cita-se o alcatrão e o asfalto. 

O alcatrão, por ser um produto cancerígeno, está praticamente em desuso como material 

para pavimentação. Ele resulta da destilação do alcatrão bruto. É um material betuminoso de 

consistência variável, subproduto de destilação destrutiva do carvão em coquerias de usina 

siderúrgicas. A composição química do alcatrão é afetada pelo tipo de material usado para sua 

obtenção, que pode ser: linhito, carvão, material vegetal, etc. Devido a este processo de 

obtenção ele se torna pouco homogêneo e tem baixa qualidade, em termos de ligante, para ser 

usado em serviços de pavimentação. O alcatrão embora contenha betume, tem propriedades 

bem diferentes do asfalto.  

O asfalto é um material aglutinante de consistência variável, cor pardo-escura ou negra, 

cujo constituinte predominante é o betume, podendo conter pequenas porções de oxigênio, 

nitrogênio e enxofre. É encontrado na natureza em jazidas ou obtido por destilação do 

petróleo. Apresenta a propriedade de ser um adesivo termoviscoplástico, impermeável à água 

e pouco reativo.  

Os petróleos se distinguem pela maior ou menor presença de asfalto em sua 

composição. Petróleos venezuelanos, como o Boscan e o Bachaquero, são conhecidos 

mundialmente como os de melhor qualidade para a produção de asfalto para pavimentação 

(PINTO, 1991; LEITE, 1999; SHELL, 2003). Existem no Brasil petróleos com qualidade 

semelhante ao de Bachaquero que são usados na produção de asfalto.  

O termo cimento asfáltico de petróleo é usado no Brasil para denominar o asfalto obtido 

por destilação do petróleo, com características adequadas para o uso na construção de 

pavimentos. Recebe o símbolo CAP e apresenta-se, dependendo da temperatura, nos estados 

semi-sólido (temperatura baixa), viscoelástico (temperatura ambiente) e líquido (altas 

temperaturas).  

Os cimentos asfálticos de petróleo brasileiro têm baixo teor de enxofre e de metais, e 

alto teor de nitrogênio, enquanto os procedentes de petróleo árabes e venezuelanos têm alto 

teor de enxofre (LEITE, 1999).  

O asfalto usado em pavimentação é um ligante betuminoso proveniente da destilação do 

petróleo que apresenta propriedade adesiva, termoviscoplástico, impermeável à água e pouco 
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reativo, contudo apesar da sua baixa reatividade a muitos agentes, pode sofrer o processo de 

envelhecimento por oxidação lenta pelo contato com ar e água.  

No mercado brasileiro existem os seguintes tipos de ligantes asfálticos:  

• Cimento asfáltico de petróleo – CAP; 

• Emulsão asfáltica – EAP 

• Asfálto diluído – ADP; 

• Asfalto oxidado ou soprado de uso industrial;  

• Asfalto modificado por polímero – AMP ou por borracha de pneu – AMB;  

• Agentes rejuvenescedores – AR e ARE. 

 

Asfalto Espuma é um tipo de modificação de curta duração pela qual passa o CAP 

convencional, razão pela qual não deve ser considerado com outra classe de material.  

 

2.2.2.1 - Tipos de Materiais Betuminosos 

 

2.2.2.1.1 - Emulsão asfáltica 

 

Para que o CAP possa recobrir convenientemente o agregado é necessário uma 

viscosidade em torno de 0,2 Pa.s (Pa.s = 1Ns/m2 ou P = 1g/cm.s = 0,1Pa.s); para que isto 

ocorra, deve-se aquecê-lo ou promover uma mudança no ligante utilizando-se um dos 

seguintes processos de preparação:  

• emulsionamento do asfalto; 

• adição de um diluente volátil ao asfalto produzindo o que se convencionou chamar no 

nosso país de asfalto diluído (cutback em inglês) – ADP. 

Estes processos de preparação evitam o aquecimento do ligante necessário à obtenção 

da viscosidade de trabalho para realização dos serviços de pavimentação.  

Define-se emulsão como a dispersão estável de dois ou mais líquidos imiscíveis. Nas 

emulsões asfálticas tem-se dois líquidos o asfalto e a água, porém para que seja estável torna-

se necessário a utilização de um produto chamado emulsificante que reduz a tensão 

superficial, permitindo que os glóbulos de asfalto se mantenham em suspensão na água por 

algum tempo, prevenindo a aproximação das partículas e sua posterior coalescência (junção 

das partes que se encontravam separadas). A proporção típica é de 60 a 40% entre óleo e 

água. Pode ser de semanas até meses, dependendo da formulação, o tempo de permanência da 

separação entre os glóbulos de asfalto.  
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Existe ainda outra forma usada para diminuir a viscosidade do asfalto e melhorar a sua 

dispersão quando da mistura com agregados, mas ainda utilizado o CAP aquecido, 

denominada de asfalto espuma. No item (2.2.2.2, letra “h”) ensaios usuais tratamos 

resumidamente, esta técnica.  

 

2.2.2.1.2 - Asfalto Diluído  

 

A adição de um diluente volátil, obtido do próprio petróleo, produz os asfaltos diluídos 

(ADP). No Brasil, utiliza-se como agente volátil gasolina ou nafta e ainda querosene, 

dependendo do maior ou menor tempo necessário para a evaporação deste componente que 

foi adicionado, restando apenas o asfalto residual após a aplicação. A finalidade do diluente é 

baixar a viscosidade do CAP e permitir seu uso à temperatura ambiente. São usados 

geralmente nos serviços de imprimação de base de pavimentos (DNER ES-306/97), e podem, 

também, serem utilizados nos serviços de tratamento superficial. Todavia, devido a problemas 

de segurança e meio ambiente, há uma tendência crescente de redução de sua utilização em 

serviços de penetração.  

Os tipos de asfalto diluídos fabricados no nosso país, segundo a velocidade de 

evaporação do solvente, podem ser:  

• Cura rápida (CR) cujo solvente é a gasolina ou a nafta; 

• Cura média (CM) cujo solvente é o querosene. 

 

2.2.2.1.3 - Asfalto Modificado por Polímero  

 

Os asfaltos convencionais apresentam um bom comportamento para a maioria das 

aplicações rodoviárias, preenchendo os requisitos necessários para o desempenho adequado 

das misturas asfálticas sob as condições climáticas e sob o tráfego. Porém quando as 

condições de volume de veículos comerciais e o peso por eixo crescente, ano a ano, em 

rodovias especiais, ou nos aeroportos, em corredores de tráfego pesado canalizado e para 

condições adversas de clima, com grandes diferenças térmicas entre inverno e verão, torna-se 

necessário o uso dos modificadores das propriedades dos asfaltos. Entre os modificadores das 

propriedades dos asfaltos, citam-se asfaltos naturais, gilsonita ou asfaltita, mas especialmente 

“polímeros” de vários tipos, com a finalidade de melhorar o desempenho do ligante.  

Polímeros são macromoléculas sintéticas, estruturalmente simples, constituídas de 

unidades estruturais repetidas em sua longa cadeia, denominada monômeros. Os 
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homopolímeros são constituídos por apenas um monômero, e os copolímeros são os que 

apresentam pelo menos dois monômeros em sua estrutura, assim define MANO (1985, 1991).  

A utilização de asfaltos modificados por polímeros pode aumentar a vida útil de serviço 

de pavimentos e, também, reduzir a freqüência das manutenções. É necessário que a 

utilização deste material no asfalto, seja viável técnica e economicamente, e, para que isto 

ocorra, é preciso que:  

• o polímero seja resistente à degradação nas temperaturas usuais de utilização do 

asfalto; 

• misture-se adequadamente com o asfalto; 

• melhore as características de fluidez do asfalto a altas temperaturas, sem que o ligante 

fique muito viscoso para a misturação e espalhamento, nem tão rígido ou quebradiço 

a baixas temperaturas. 

 

2.2.2.1.4 – Agentes Rejuvenescedores  

 

O ligante asfalto, com o tempo, vai perdendo alguns componentes, ocasionando, assim, 

certo enrijecimento no mesmo. Para a recuperação da sua flexibilidade é utilizado um produto 

especial fabricado para funcionar como um repositor de frações maltênicas do ligante 

envelhecido, chamado agente rejuvenescedor. Estes agentes são usados em processos de 

reciclagem à quente, em usinas ou “in situ”. Para execução de reciclagem à frio, utilizam-se 

os agentes rejuvenescedores emulsionados. Convém informar que, os agentes 

rejuvenescedores emulsionados ainda não estão especificados no país, embora sejam de uso 

corrente em muitas obras de reciclagem.  

 

2.2.2.2 Ensaios usuais  

 

A seguir trataremos resumidamente dos diversos ensaios realizados com cimentos 

asfálticos usados nos pavimentos rodoviários.  

a) Ensaio de Penetração – normatizado pela ABNT NBR 6576/98 consiste em medir a 

penetração (profundidade em décimo de mm) de uma agulha de massa padronizada (100g) 

numa amostra de cimento asfáltico de volume também padronizado, durante 5 seg, à 

temperatura de 25º. Três medidas individuais de penetração são feitas em cada ensaio; a 

média destes três valores é aceita se a diferença entre as três medidas não exceder um limite 

especificado pela norma. Quanto menor a penetração da agulha maior a consistência do CAP. 
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b) Ensaio de Viscosidade – a viscosidade é a medida da consistência do cimento asfáltico, por 

resistência ao escoamento. O viscosímetro mais usado no Brasil, para os materiais asflálticos, 

é o Saybolt-Furol (Saybolt: o inventor e Furol: Fuel Road Oil; ABNT NBR 14756/2001). 

Com este equipamento se tem uma medida empírica da viscosidade, obtida por intermédio de 

um aparelho mais robusto para uso em campo, todavia não está presente em nenhuma 

especificação americana ou européia. 

O mais empregado na Europa e nos Estados Unidos é o viscosímetro denominado 

Brookfield (alguns laboratórios brasileiros já possuem este aparelho) que mede as 

propriedades de consistência relacionadas ao bombeamento e à estocagem. Com este 

aparelho, se obtém, também, a curva viscosidade-temperatura em ampla faixa de 

determinação usando a mesma amostra.  

c) Ensaio de ponto de amolecimento, também conhecido por ensaio de anel e bola (devido à 

maneira como é realizado), é uma medida empírica que correlaciona à temperatura que o 

asfalto alcança quando aquecido sob certas condições particulares e atinge uma determinada 

condição de escoamento. Este ensaio é normatizado pela ABNT NBR 6560/2000. 

d) Ensaio de ductilidade – normatizado pela ABNT NBR 6293/2001 – a coesão dos asfaltos é 

avaliada de forma indireta pela medida empírica da ductilidade que é a propriedade que 

possui o cimento asfáltico de se alongar na forma de filamento. 

e) Ensaio de solubilidade – este ensaio determina o grau de pureza do asfalto (teor de betume) 

– o cimento asfáltico refinado é constituído basicamente de betume puro, o qual é totalmente 

solúvel em bissulfeto de carbono, porém as especificações requerem um mínimo de 99,0% de 

asfalto solúvel em tricloroetileno, por ser menos tóxico que o bissulfeto de carbono. O ensaio 

é realizado dissolvendo uma amostra do asfalto com o solvente, a seguir é feito uma filtragem 

utilizando um cadinho perfurado que é mantido no topo de um frasco ligado ao vácuo. A 

quantidade de material que fica retido no filtro são as impurezas presentes no cimento 

asfáltico (ABNT NBR 14855/2002). 

f) Ensaio de durabilidade – o aquecimento pelo qual passa o asfalto nas usinas para ser 

misturado com os agregados, provoca o envelhecimento (endurecimento) a curto prazo do 

ligante. São denominados de “efeito do calor e do ar” (ECA) os ensaios de envelhecimento 

acelerado, usados para simular o envelhecimento do ligante durante a usinagem. Este ensaio 

no exterior é denominado por ensaio de estufa de filme fino – Thin Film Oven Test – TFOT 

(ASTM D1754) ou ensaio de película delgada. Ele objetiva simular o efeito do 

envelhecimento do ligante ocorrido na fase de usinagem e compactação da mistura. Mede-se 
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o efeito do envelhecimento acelerado nas modificações das características de penetração, 

dutilidade ou viscosidade do ligante envelhecido em relação ao ligante original. 

Hveem et al.(1963) propuseram o ensaio (RTFOT) Rolling Thin Film Oven Test – 

estufa de filme fino rotativo ou película delgada – para avaliar o envelhecimento do asfalto 

em substituição ao ensaio TFOT. O ensaio RTFOT mede, também, o envelhecimento por 

oxidação e evaporação, entretanto, de forma mais rígida por está continuamente expondo 

nova porção do ligante ao efeito do ar. Em 2005, foi aprovada no nosso país a especificação 

ABNT NBR 15235/2005 que substituiu o ensaio ECA pelo RTFOT, tendo sido desde o ano 

2000 incluída como parte da especificação da Comunidade Européia.  

g) Ensaio de ponto de fulgor – normatizado pela ABNT NBR 11341/2004, tem a finalidade de 

garantir à segurança durante o manuseio do asfalto (transporte, estocagem e usinagem). Na 

realização deste ensaio determina-se a menor temperatura na qual os vapores provenientes 

durante o aquecimento do material asfáltico se inflamam por contato com uma chama 

padronizada. Os valores do ponto de fulgor do CAP são normalmente superiores a 230º C. 

h) Ensaio de espuma – a presença de água no asfalto pode causar acidentes no transporte e nos 

tanques. Assim sendo, o CAP não deve conter água porque, ao ser aquecido pode formar 

espuma o que ocasionará explosões devido à dificuldade que este apresenta para liberar as 

bolhas de água aquecida, que, ao forçarem a liberação, podem lançar gotículas de asfalto. 

Vigente até julho de 2005, a especificação brasileira de CAP, alertava que o ligante não pode 

espumar quando aquecido a 175º C. Porém, esta característica do asfalto está sendo 

aproveitada numa técnica chamada “asfalto-espuma” ou “espuma-asfalto”, usada em 

reciclagem de pavimento que sob condições particulares e controladas, provoca a espumação 

através de jatos externos de água lançados sobre o CAP aquecido. A espumação, assim 

provocada, promove o aumento de volume do CAP, devido ao choque térmico pela injeção de 

um pequeno volume de água à temperatura ambiente, em um asfalto aquecido, em condições 

controladas, dentro de uma câmara especialmente desenvolvida para esse fim. 

No campo o procedimento acima relatado pode ser controlado por meio de dois índices: 

• a taxa de expansão que é relação entre o volume máximo do CAP em estado de 

“espuma” e o volume máximo até a metade do volume; 

• e a meia vida que é o tempo em segundos necessário para a espuma regredir do 

seu volume máximo até a metade desse volume. 

 

Com essa expansão provocada pela espumação do ligante, ocorre um aumento de seu 

volume que baixa a viscosidade do CAP, facilitando o recobrimento dos agregados pelo 
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ligante. A especificação de serviço do DNER ES-405/2000 refere-se à utilização de asfalto 

espuma em reciclagem à frio.  

i) O ensaio de massa específica e densidade relativa é realizado conforme a norma ABNT 

NBR 6296/2004. A massa específica é definida como a relação entre a massa e o volume. 

Utiliza-se o picnômetro, para determinar o volume do ligante, em geral, a massa específica do 

ligante está compreendida entre 1 e 1,02 g/cm 3. A densidade relativa é definida como a 

relação entre a massa específica do asfalto a temperatura de 20º C pela massa específica da 

água a 4º C, que é de aproximadamente 1g/cm3. 

j) Índice de Suscetibilidade Térmica – indica a sensibilidade da consistência dos ligantes 

asfálticos à variação de temperatura. É uma propriedade importante porque se os ligantes 

asfálticos forem muito suscetíveis à variação de estado ou de propriedade, não serão indicados 

para pavimentação. Nas temperaturas dos serviços dos revestimentos é necessário que o 

ligante asfáltico apresente variações pequenas de propriedades mecânicas para evitar grandes 

alterações de comportamento frente às variações de temperatura ambiente. Este índice é 

determinado, a partir do ponto de amolecimento (PA) do CAP e de sua penetração a 25º C, 

tendo como hipótese que a penetração do CAP no seu ponto de amolecimento é de 800 

(0,1mm). Este procedimento de ensaio foi proposto por Pfeiffer e Van Doormaal em 1936, 

porém muitos autores afirmam que a penetração de um grande número de CAPs no seu PA 

pode diferir consideravelmente de 800, principalmente os CAPs com altos valores de PA. 

Logo, é prudente medir-se a penetração em outra temperatura além da medida a 25ºC em vez 

de admitir a hipótese mencionada. 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Energia (ANP), em julho de 2005, aprovou uma 

nova especificação para o CAP, em todo Brasil. Essa nova especificação baseia-se na 

penetração e nos ensaios vistos anteriormente, ela substituiu duas outras até então em vigor. A 

especificação brasileira de cimento asfáltico de petróleo, vigente de 1992 até julho de 2005, 

separava os ligantes em duas famílias: os especificados pela penetração e os especificados 

pela viscosidade absoluta.  

 

2.3 - Bases e Sub-Bases  

 

Define-se base e sub-base estabilizadas como sendo a camada de solo natural tratado 

granulometricamente ou por aditivos, de forma a oferecer maior resistência à degradação e 

maior capacidade de suporte. A base será executada sobre camadas de: sub-base, subleito ou 

reforço do subleito e a sub-base sobre camadas: de subleito ou reforço do subleito; sendo estas 
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devidamente regularizadas e compactadas. Os materiais utilizados para execução destas 

camadas após a etapa de compactação devem apresentar-se resistentes, pouco deformáveis e 

com permeabilidade compatível com sua função na estrutura.  

Dependendo do material ou materiais utilizados na sua execução e características 

técnicas, as bases e sub-bases serão denominadas de flexíveis ou semi-rígidas. Estas bases e 

sub-bases por sua vez, serão ditas granulares (estabilizadas granulometricamente) ou 

estabilizadas com aditivos.  

 

1. As bases e sub-bases granulares são flexíveis e poderão ser: 

• estabilizadas granulometricamente – Quando o material ou materiais utilizados na 

execução destas camadas são estabilizados por meio de compactação, estes deverão 

possuir granulometria, assim como, características geotécnicas que atendam as 

especificações. Os materiais utilizados podem ser: solos, brita de rocha (brita graduada 

ou brita corrida), escória de alto forno ou a misturas destes. Quando são executadas  

apenas com produtos de britagem denominam-se de base e sub-base de brita graduada 

ou brita corrida. A norma DNER-ES-303/97 estabelece os procedimentos que devem 

ser seguidos para execução destas camadas. Esta norma também indica os métodos de 

ensaio para os materiais usados na sua execução, os quais apresentaremos no final 

desta abordagem. 

• macadame hidráulico e seco – Nestes casos, a camada é executada com brita de 

graduação aberta ou brita tipo macadame (pedra britada graúda ou menos uniforme) a 

qual é compactada. Após esta etapa construtiva, os vazios são preenchidos com pó de 

pedra ou solos, com granulometria e plasticidade apropriadas. Podem ser executadas 

com irrigação ou sem irrigação, denominando-se macadame hidráulico ou macadame 

seco . As Bases e Sub-Bases do tipo macadame serão executadas de acordo com a 

especificação de serviço do DNER-ES-316/97. 

 

2. Bases e sub-bases estabilizadas com aditivos 

As Bases e Sub-Bases estabilizadas com aditivos poderão ser flexíveis ou semi-rígidas e 

os aditivos usados são: cimento, cal ou betume. Em geral são utilizados os mesmos 

procedimentos tecnológicos e construtivos das granulares. O tipo de aditivo e percentual 

usado dependerá das características técnicas que se pretende obter. Assim sendo, teremos 

camada de: 
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• solo cimento – Neste tipo de camada o teor de cimento adotado varia de 6% a 10% e 

deve atender a determinados requisitos de densidade, durabilidade e resistência, 

originando assim uma camada dura, cimentada e com elevada resistência a flexão sendo 

portanto semi-rígida. A norma DNER-ES-305/97 define a sistemática para a execução 

desta camada; 

• solo melhorado com cimento – Ao se adicionar cimento ao solo, pretende-se modificar a 

plasticidade e a sensibilidade à água do mesmo. Neste tipo de camada a quantidade de 

cimento usada é em torno de 2% a 4%. As bases e sub-bases assim executadas são 

flexíveis, uma vez que a cimentação não é acentuada. Os procedimentos para sua 

construção encontram-se na norma DNER-ES-305/97; 

• solo cal – Resulta da mistura de cal, numa percentagem de 5% a 6%, ao solo. Pode-se 

usar também na sua execução, cinza volante (pozolana artificial). Serão classificadas 

flexíveis ou semi-rígidas, dependendo do processo de estabilização. Quando a 

estabilização modifica a plasticidade e sensibilidade à água do solo, esta camada é flexível 

e quando a estabilização ocorre por carbonatação (cimentação fraca) ou pozolanização 

(cimentação forte) a camada é considerada semi-rígida. 

 

Entre estes tipos de base e sub-base temos ainda, as obtidas pela mistura de solo com cal 

(solo melhorado com cal) e solo com betume (solo-betume) que são consideradas flexíveis. 

Os métodos de ensaio indicados pela norma DNER ES-303/97 para os materiais 

utilizado na execução das bases e sub-base granulares são:  

• DNER-ME 054/97 – Equivalente em areia o qual fixa o equivalente em areia de solos 

e agregado miúdo. É usado no controle de finos de materiais granulares utilizados na 

pavimentação; 

• DNER-ME 080/97 – Solos análise granulométrica por peneiramento; 

• DNER-ME 082/94 – Solos determinação do limite de plasticidade (LP) - indica o 

limite entre o estado plástico do solo e o semi-sólido; 

• DNER-ME 122/94 – Solos determinação do limite de liquidez (LL) – indica o limite 

entre o estado liquido do solo e o plástico. 

 

A determinação do LL e LP tem como objetivo caracterizar o solo de acordo com sua 

plasticidade, sendo esta a maior ou menor capacidade de serem moldados sem variação de 

volume, sob certa condições de umidade. A diferença numérica entre estes dois valores 

fornece o índice de plasticidade (IP), quanto maior esta diferença mais plástico será o solo. O 
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índice de plasticidade define a zona em que o terreno se encontra no estado plástico, no caso 

das areias diz-se que IP=NP (não plástico).  

Os materiais utilizados na execução de base estabilizada podem também ser submetidos 

aos seguintes ensaios:  

• DNER-ME 129/94 (Método B ou C) – Solos-compactação utilizando amostras não 

trabalhadas; 

• DNER-ME 049/94 – Solos-determinação do Índice Suporte Califórnia (ISC) 

utilizando amostras não trabalhadas. 

 

Índice Suporte Califórnia deverá ser superior a 60% e a expansão máxima será de 0,5% 

com energia de compactação do método B. O ISC do material da camada de base deverá ser 

superior a 80%, quando o tráfego previsto para o período de projeto (N) for superior a 5x106 e 

a energia de compactação será a do método C.  

O agregado retido na peneira no10 (2,0mm) deverá se constituir de partículas duras 

resistentes, sem fragmentos moles, alongados ou achatado, e isentas de matéria orgânica ou 

outra substância prejudicial. Se for submetido ao método de ensaio, DNER-ME 

035/98,(agregados-determinação da Abrasão “Los Angeles”) não deverá ter desgaste maior 

que 55%. No entanto, se um material apresentou desempenho satisfatório numa utilização 

anterior, o valor do desgaste poderá ser superior a 55%. 

 

2.4. - Conceito de Resiliência 

 

O pioneiro a realizar o estudo metódico da deformabilidade dos pavimentos foi Hveem 

(1955). Este estudo constatou que a deformação elástica das camadas logo abaixo a do 

revestimento, e, principalmente a do subleito, são as responsáveis pelo trincamento 

progressivo dos revestimentos asfálticos. Ele também denominou esta deformação, de 

resiliente, já que as deformações que ocorrem nos pavimentos são muito maiores do que as 

deformações elásticas que ocorrem, por exemplo, no concreto e no aço.  

Assim, entende-se por Resiliência, a energia armazenada num corpo deformado 

elasticamente, a qual é devolvida quando cessam as tensões causadoras das deformações; 

corresponde a energia potencial de deformação (MEDINA 1997). A deformação elástica ou 

resiliente, quando ocorre nas misturas betuminosas, passar a ser chamada de “rigidez” e indica 

a capacidade de resistir à deformação. 
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Convencionou-se chamar, na Mecânica dos Pavimentos, de deformação resiliente a 

deformação elástica ou recuperável de solos e de estruturas de pavimentos sob a ação de 

cargas repetidas (DNER 1996). 

Medina e Motta (2005) definem a Mecânica dos Pavimentos como a disciplina que 

estuda os pavimentos como sistemas em camadas e sujeitos às cargas dos veículos. Faz-se o 

cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, conhecidos os parâmetros de 

deformabilidade, geralmente com a utilização de programas computacionais. Verifica-se o 

número de aplicações de carga que leva o revestimento asfáltico ou a camada cimentada à 

ruptura por fadiga. Deve-se atentar, também, para as deformações permanentes e a ruptura 

plástica. Variações sazonais e diárias de temperatura e umidade do subleito e das camadas do 

pavimento podem ser consideradas na sua resposta às cargas do tráfego. Ensaios dinâmicos ou 

de cargas repetidas dos solos do subleito, misturas asfálticas, misturas cimentadas e materiais 

granulares, fornecem os parâmetros de deformabilidade necessários ao dimensionamento. 

Ensaios de campo, deflectomia, medições com sensores de força, deslocamento e temperatura, 

pesagens de veículos e avaliação de defeitos em pavimentos completam o quadro de dados 

experimentais necessários ã calibração dos modelos de desempenho estrutural. Estes se 

associam aos de desempenho funcional, os quais se referem a parâmetros de conforto e 

segurança, seja a serventia e a resistência à derrapagem. Novos materiais podem ser avaliados 

no desempenho estrutural do pavimento. Fazem-se previsões e o empirismo deixa de 

predominar, mas fica na dose certa.  

 

Nos itens seguintes, trataremos com detalhes estes ensaios. 

 

2.5. - Ensaios de Laboratório  

 

Nos itens que se seguem, trataremos dos ensaios de carga repetida, realizados em 

laboratório com os materiais que são utilizados nas diferentes camadas do pavimento. Estes 

ensaios pretendem simular as solicitações que estão submetidos esses materiais no camp 

 

2.5.1 – Ensaios de Cargas Repetidas  

 

O pavimento e o subleito estão sujeitos a cargas dinâmicas de difícil simulação. Em 

laboratório, procura-se através dos ensaios tecnológicos, simular as condições reais de 
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solicitação que os materiais constituintes da estrutura pavimento-subleito estão submetidos no 

campo.  

Os ensaios usuais que fazem tal simulação são:  

• ensaios de compressão triaxial a cargas repetidas de solos e britas e; 

• ensaios de compressão diametral de misturas asfálticas e cimentadas. 

 

2.5.1.1. - Ensaio Triaxial de Carga Repetida 

 

O ensaio triaxial dinâmico foi adotado nos estudos de pavimentação na década de 1950, 

na Universidade de Califórnia, Berkeley, pelo Prof. Seed. Em 1959 Seed e Fead realizaram 

uma adaptação do equipamento triaxial estático para o aparelho pneumático dinâmico.  

Em 1977 o equipamento para realização do ensaio triaxial de carga repetida foi 

instalado na COPPE/UFRJ. Em 1986, uma nova câmara triaxial de carregamento repetido de 

grandes dimensões foi construída na COPPE /UFRJ, com o apoio da UFRGS. Com este 

equipamento, tornou-se possível ensaiar materiais granulares com partículas até 38mm de 

diâmetro, aproximadamente, mantendo a relação adequada entre o diâmetro do corpo–de-

prova e o diâmetro máximo dos grãos da amostra. Esta nova câmara realiza ensaios em 

corpos-de-prova de 10cm e 15cm de diâmetro, com alturas de 20cm e 30cm, respectivamente, 

enquanto o primeiro equipamento comportava corpo-de-prova de apenas 5cm de diâmetro e 

10cm de altura. Este equipamento passou por várias atualizações até que, em 2001, os 

engenheiros Domingues e Viana conceberam e desenvolveram um novo sistema, totalmente 

automatizado tanto para mudanças de níveis de aplicação de cargas quanto para os registros 

dos deslocamentos.  

Segundo Medina e Motta (2005), os componentes principais do equipamento são: 

• transdutor de deslocamento LVDT (linear variable differential trasformers); 

• transmissor de pressão ; 

• válvula proporcional auto-ajustável; 

• cilindro pneumático. 

Por representar as condições de campo que devem ocorrer num pavimento bem 

construído, o ensaio triaxial é realizado de forma que toda água do corpo de prova seja 

drenada. Porém os materiais comumente são ensaiados parcialmente saturados, porque 

corresponde a maior freqüência de condição de umidade de equilíbrio no Brasil. Convém 

salientar que, o ensaio pode ser realizado em várias condições de umidade, de forma que se 

torne adequado, à situação de umidade de equilíbrio do trecho estudado. 
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No que se refere a preparação dos corpos-de-prova deve-se observar o que se segue . Os 

corpos-de-prova de materiais granulares, com certo grau de coesão, são compactados por 

impacto em moldes tripartidos verticalmente. Se o corpos-de-prova de areia ou pedregulho 

não tiver condições de manter-se intacto, ao se retirar às três partes do molde, o mesmo deve 

ser compactado por vibração ou por outro procedimento. Os corpos-de-prova de materiais 

coesivos são preparados na maioria das vezes em moldes tripartidos, por impacto, porém em 

várias camadas, de acordo com as energias especificadas para a camada do pavimento e 

subleito. A preparação de corpos-de-prova pela norma da AASHTO T307-99 para ensaios 

triaxiais é por prensagem estática e no mínimo em 5 camadas.  

Deve-se atentar que, ao iniciar todo ensaio dinâmico em que se pretenda determinar a 

deformabilidade elástica de solo ou brita, torna-se necessário um condicionamento prévio, 

cuja finalidade é reduzir a influência das deformações permanentes. Para uma determinada 

pressão confinante "3 aplica-se cerca de 500 vezes uma tensão desvio "d; geralmente são 

utilizados três pares distintos de cada uma delas. As deformações resilientes somente são 

medidas após a fase de acomodação das partículas.  

 

Determinação do Módulo Resiliente 

O módulo de deformação resiliente (MR) dos solos é uma relação entre a tensão desvio 

("d) aplicada repetidamente em uma amostra de solo e a correspondente deformação 

específica recuperável ou resiliente ($ r) (DNER-ME 131/94). 

Através do ensaio triaxial de carga repetida determina-se o módulo de resiliência, também 

denominado módulo resiliente e é obtido pela expressão: 

 

        
(para "3 constante) (2.7) 

onde: 

MR – módulo resiliente; 

" d – é a tensão desvio e igual a " 1 – " 3 ; 

$1 ou $ r – é a deformação resiliente axial (vertical) sendo: 

 

onde  

%h – é o deslocamento vertical máximo; 
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ho – é a altura inicial de referência do corpo-de-prova cilíndrico correspondente ao 

posicionamento e fixação dos LVDTs. 

 

Observa-se na realização do ensaio que a cada aplicação de tensão desvio, a deformação 

axial tem uma parcela pequena de deformação plástica ou permanente, $p; sendo assim:  

 

 (2.8) 

 

Onde $r é a parcela que se considera para a obtenção do módulo resiliente e com o valor 

de $p, temos as deformações permanentes acumuladas durante todo o ensaio de determinação 

do módulo resiliente. Este valor acumulado com o número de ciclos vai sendo 

automaticamente considerado pelo Sistema de Controle e Aquisição para Ensaios de 

Pavimentos (desenvolvido, em Delphi, por Rodrigues) no cálculo das deformações específicas 

elásticas, que dependem da altura do corpo-de-prova. 

É preciso, no entanto, um ensaio específico de avaliação da capacidade de resistir às 

deformações permanentes do material por um número significativo de aplicações de carga, 

compatíveis com o tráfego que foi previsto no projeto. Neste caso, não é necessário o 

condicionamento do corpo-de-prova como é feito no ensaio para a determinação do MR, 

aplica-se somente um par de tensões, constantes na norma DNER-131/94 (para solos 

arenosos). Esta escolha será feita de maneira que represente o estado de tensões médio da 

camada onde o material vai ser utilizado (pavimento ou subleito); para que seja possível 

avaliar o efeito cumulativo das deformações permanentes, durante todo o ciclo do ensaio este 

estado de tensões deve ser mantido. Como este resultado é muito influenciado pela escolha do 

nível de tensão e condições de moldagem do material, é considerado aproximado.  

 

A deformação permanente é em geral expressa pela relação:  

$p
ac = A N B (2.9)  

onde: 

N – é o número de repetições de carga; 

A e B – são parâmetros experimentais obtidos em ensaios em que se registram os dois tipos 

de deformação, sem o condicionamento inicial. 
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Determinação do Coeficiente de Poisson 

Com o mesmo equipamento em que se determina o MR, também se obtém o coeficiente 

de Poisson, porém é necessário que o LVDTs sejam colocados horizontalmente para que seja 

medido o deslocamento radial ou horizontal. Todavia é comum utilizar um valor constante 

para µ (coeficiente de Poisson) dependendo de cada material, ou seja:  

• µ = 0,15; concreto de cimento portland; 

• µ = 0,25 a 0,35; misturas asfálticas, dependendo da temperatura do ensaio; 

• µ = 0,35; materiais granulares; 

• µ = 0,45; solos argilosos. 

Segundo Medina e Motta (2005), define-se coeficiente de Poisson, (µr,) como a razão 

entre a deformação lateral ou radial para a deformação vertical, quando estas duas direções 

são principais, tal como no ensaio de compressão triaxial ou sob o eixo de simetria, e 

determina-se pela expressão:  

 

 (2.10)  

onde: 

$ 3r – deformação lateral ou radial; 

$ 1r – deformação vertical. 

 

No caso de material elástico linear pode-se aplicar a lei de Hooke generalizada, para as 

condições de axissimetria tem-se:  

 

 (2.11)  

 (2.12)  

 

Tirando o valor E e µ das expressões acima teremos: 

 (2.13)  



HF!
!

 (2.14) 

 

Os solos podem apresentar comportamento elástico linear e não linear; se o 

comportamento for elástico linear obtém-se os valores E (ou MR) e µ (ou µr), conhecidos "1 e 

"3 e medidos $1 e $3. No caso de comportamento não linear é necessário encontrar relações 

experimentais entre o módulo de resiliência e o estado de tensão-deformação. 

Segundo Ortigão (1993), citado em Medina e Motta (2005), os solos podem então 

apresentar os seguintes comportamento quanto à tensão-deformação (figura 01):  

a) elástico linear 

b) elástico não-linear com recuperação total 

c) elástico não-linear com histerese 

d) elasto-plástico 

 

Figura 01 – Comportamento de tensão – deformação dos Solos: a) Elástico Linear; b) Elástico Não-linear com 
recuperação total; c) Elástico Não-Linear com histerese; d) Elasto-plástico (Ortigão, 1993). 
Fonte: MEDINA, J, e MOTTA, L.M.G. (2005).” Mecânica dos Pavimentos” 2º Edição, p. 2008 
 

A realização do ensaio triaxial para obtenção do módulo resiliente, a norma DNER-ME-

131/94, indica pares de tensões ("3, "d) distintos, cuja escolha será feita de acordo com o 

material a ser ensaiado, ou seja solos arenosos ou argilosos. Esta distinção foi proposta porque 



H[!
!

os solos argilosos são mais dependentes da tensão desvio do que da tensão confinante. No 

entanto a COPPE, desde 1990 vem utilizando para os solos argilosos os mesmos pares de 

tensão que são usados para solos arenosos, propostos na norma acima citada. Segundo 

Medina e Motta (2005)  após acumular experiência com um número maior de solos argilosos 

e areno-argilosos foi possivel perceber que não é trivial se decidir, à priori, o efeito da 

granulometria do material no comportamento resiliente. 

Por outro lado, a norma de ensaio da AASHTO T 307-99 (2003) para a realização do 

ensaio triaxial de carga repetida apresenta pares de tensão para tipo1 ou tipo2. No tipo1 estão 

todos os materiais destinados a camada de base e sub-base e os de subleito que apresentem 

menos de 70% passando na peneira de 2mm (no10) e no máximo 20% passando na peneira de 

0,075mm (no200) e IP<10. No tipo2 estão todos os solos de subleito que não se enquadrem na 

condições acima.  

Já o tempo de aplicação de carga de 0,1 seg. e a freqüência de 1Hz são os mesmos para 

as normas acima citadas. Quanto aos níveis de tensão, quando se mantém a razão "1/"3 no 

máximo igual a 4, não se verifica diferença significativa no valor do MR estimado 

(MACÊDO 1996), por um ou outro conjunto de pares de tensões. Desta forma, os valores de 

MR de solos e britas, são razoavelmente comparáveis entre si na literatura nacional e 

internacional.  
 

2.5.1.2 – Ensaio de Compressão Diametral de Carga Repetida ou Ensaio Brasileiro 

 

Este ensaio foi desenvolvido pelo professor Fernando Luiz Lobo Carneiro (1943), para 

obter a resistência à tração de corpos-de-prova cilíndricos de concreto de cimento portland. O 

ensaio de compressão diametral é conhecido em vários centros de pesquisa no exterior como 

“ensaio brasileiro”. Através deste ensaio calcula-se a resistência à tração estática, a resistência 

à fadiga e o módulo resiliente das misturas betuminosas e cimentadas dos pavimentos.  

 

Ensaio de compressão diametral estático 

Desde 1980 o ensaio de compressão diametral estático é usado no Brasil para medir a 

resistência à tração indireta das misturas asfálticas, utilizando a mesma prensa que é usada 

para execução do ensaio de Estabilidade Marshall. É realizado de acordo com a norma 

DNER-ME 138/94, ou NBR 15087 (ABNT, 2004) com o qual são obtidos valores para o 

cálculo da resistência à tração através da expressão:  

 



HH!
!

 (2.15) 

onde: 

"r – resistência à tração estática, kg/cm2; 

F – carga de ruptura, kg; 

D – diâmetro do corpo de prova, cm; 

H – altura do corpo-de-prova, cm. 

 

Ensaio de Compressão Diametral de Cargas Repetidas. 

Nesta mesma época (1980) também, começou a ser realizado no país o ensaio de 

compressão diametral de cargas repetidas, para determinar o módulo resiliente das misturas 

asfálticas empregadas na pavimentação. Considera-se como autor Schmidt (1972), da 

Chevron, Califórnia, a aplicação deste ensaio sob carregamento dinâmico em misturas 

betuminosas.  

No ensaio de carga repetida em misturas asfálticas, devido ao comportamento do ligante 

asfáltico ser termoviscoelástico, a medida do deslocamento e deste a deformação, exibe três 

parcelas: a parcela elástica, a parcela viscosa e a parcela permanente. Porém, separar estas três 

parcelas não é fácil, além do que elas são dependentes da temperatura do ensaio. Por isto, 

tornou-se necessário convencionar a forma de separar estas parcelas uma vez que, para o 

módulo resiliente só se deve considerar a parcela elástica. Para que isto fosse possível, 

convencionou-se o procedimento de traçar duas tangentes por pontos específicos da curva de 

deslocamento do material, e na intercessão das duas definir o que se considera a parcela 

elástica do deslocamento. O valor deste deslocamento dividido pelo diâmetro é a deformação 

de tração que se considera para calcular o módulo de resiliência de misturas asfálticas.  

Para as misturas asfláticas a aplicação da teoria da elasticidade só é admitida para níveis 

baixos de tensão de tração, 40% ou menos, em relação à de ruptura e em temperaturas 

menores que 40ºC. É usual realizar o ensaio à freqüência de 1Hz e com duração de carga de 

0,1s.  

O ensaio feito conforme determina a norma DNER-ME 133/94 resulta valores com os 

quais são calculados os módulos de resiliência, através da expressão 2.16.  

 

 (2.16)  
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onde: 

MR – módulo resiliente das misturas, em kgf/cm2; 

F – carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo-de-prova em kgf; 

& – deslocamento resiliente registrado no oscilógrafo, para 300, 400 e 500 aplicaões da carga 

(F), cm; 

H – altura do corpo-de-prova, cm; 

µ – coeficiente de Poisson para misturas betuminosas, entre 0,25 e 0,30. 

 

O método de ensaio DNER ME 133/94 apresenta as seguintes observações: 

1 – Recomenda o valor de 0,30 para o coeficiente de Poisson; 

2 – O MR de corpo-de-prova ensaiado será a média aritmética dos valores determinados a 

300, 400 e 500 aplicações de carga F; 

3 – Quando a temperatura do ensaio não for especificada, o MR deverá ser determinado na 

temperatura de 30oC + 1o C. 

 

Medina (1997) recomenda os mesmos procedimentos de ensaio, porém o número de 

aplicações da carga (F) para registrar as deformações são 500, 600 e 700. Na COPPE/UFRJ, 

são realizados com aplicações de carga (F) em um número menor e a temperatura, é de 25º C 

+ 1ºC.  

É possível, no entanto, a realização do ensaio em outras temperaturas mais baixas ou 

ligeiramente mais elevadas para analisar principalmente a importância da variação do 

comportamento das misturas asfálticas dependentes da variação de temperatura (BERNUCCI, 

et. al, 2006).  

A metodologia deste ensaio atualmente em revisão pelo IBP-ABNT e pela ASTM 

apresenta algumas diferenças com relação ao método de ensaio DNER ME 133/94; são elas:  

• o coeficiente de Poisson não será atribuído, mas calculado, baseado nos resultados das 

medidas de deslocamento vertical e horizontal, através da expressão abaixo: 

 

 (2.17)  



H$!
!

'v, 'h = deslocamento vertical e horizontal, respectivamente, medidos em uma faixa 

correspondente a ( de diâmetro do corpo-de-prova.  

• o pulso de carga deve ter a forma da função 1- cos ()) / 2 (Haversine function), porque 

foi verificado através de estudos que esta forma de onda equivale a carga proveniente 

a passagem dos pneus dos veículos. 

 

Ensaio de Fadiga 

O ensaio de compressão diametral também é utilizado para o estudo de fadiga das 

misturas asfálticas, assim como, os ensaios de flexão; entretanto no país prefere-se o ensaio de 

compressão diametral porque sua execução é mais fácil, principalmente a moldagem e o 

sistema de carregamento; porém é importante a correlação com outros ensaios dinâmicos. 

Convém salientar que o ensaio de fadiga ainda não foi normatizado, mesmo assim é bastante 

utilizado no país geralmente à compressão diametral sob temperatura e tensão controladas.  

A fadiga é definida pela ASTM (1979) como “o processo da mudança estrutural 

permanente, progressiva e localizada que ocorre em um ponto do material sujeito as tensões 

de amplitudes variáveis que produzem as fissuras que conduzem para totalizar a falha após 

um determinado número de ciclos”.  

A fadiga se origina devido ao processo de deterioração da estrutura dos materiais que 

ocorre na camada de revestimento betuminoso sob a ação de cargas repetidas das rodas dos 

veículos, gerando tensões de tração. Esta repetição de cargas solicita à flexão a camada de 

concreto asfáltico do revestimento betuminoso provocando as trincas. Em geral, as trincas têm 

início na parte inferior do revestimento propagando-se para cima atingindo a superfície. A 

fadiga se apresenta nos materiais em estudo, para valores de tensões mais baixos do que 

aqueles obtidos na ruptura em ensaios estáticos, porém a carga é aplicada diversas vezes. Este 

ensaio pode ser realizado à tensão controlada (TC), ou a deformação controlada (DC).  

Pinto (1991) indica que a carga aplicada no corpo-de-prova, neste ensaio, seja à tensão 

controlada (TC), para pavimentos com camadas asfálticas rígidas em relação ao seu suporte, 

para possibilitar o controle das possíveis deformações destes, ao resistirem às cargas 

aplicadas. Para os pavimentos de revestimento delgado e fraco em relação à base recomenda 

os de deformação controlada (DC) uma vez que nestes há maior contribuição das subcamadas 

na absorção das tensões solicitantes.  

Quando se estima a vida de fadiga através do ensaio de compressão diametral, 

determina-se o número N de repetições da carga F, capaz de causar a ruptura dos corpos-de-

prova, moldados de acordo com o método Marshall; eles possuem forma cilíndrica, com 
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dimensões aproximadas de 63mm de altura e 100mm de diâmetro. A aplicação da carga F 

gera tensões normais horizontais com valores de 10, 20, 40 e 50% da tensão de ruptura 

estática das misturas betuminosas.  

No corpo-de-prova a aplicação repetida da carga é feita ao longo de duas geratrizes 

opostas de um cilindro reto através de um friso de carga. No ensaio, a carga aplicada pode se 

manter constante, ou seja, é realizado à tensão controlada (TC), o que ocasiona acréscimo nas 

deformações resultantes, no decorrer do ensaio. No ensaio para determinação da vida de 

fadiga a deformação constante (DC) os corpos de prova são submetidos a diversos níveis de 

deformações especificas constante, enquanto a tensão inicial no corpo de prova vai 

diminuindo até o fim do ensaio.  

O ensaio em laboratório de vida de fadiga tradicionalmente realizado no país para 

definição do número de repetições de carga é feito por compressão diametral à tensão 

controlada, sendo a carga aplicada numa freqüência de 1Hz através de equipamento 

pneumático, no tempo de carregamento de 0,1 segundos (PINTO, 1991; RODRIGUES, 1991; 

MEDINA, 1997). Recomenda-se que sejam moldados três corpos-de-prova para cada nível de 

tensão de tração, procurando manter o máximo possível na sua preparação igualdade, no teor 

ótimo do ligante, devida à dispersão própria dos ensaios de fadiga. Durante o ensaio a 

temperatura é mantida constante para todos os níveis de tensão, podendo ser determinada uma 

curva para cada temperatura.  

Não ocorre a ruptura real do corpo-de-prova nos ensaios de deformação controlada 

(DC) uma vez que, convencionou-se o fim do ensaio para quando 50% da carga inicial ou 

50% do módulo resiliênte também inicial fosse atingido.  

A vida de fadiga à tensão controlada (TC) pode ser obtida pela expressão 2.18 e a 

deformação controlada (DC) pela expressão 2.19:  

 

 (2.18)  

 (2.19)  

onde: 

N – vida de fadiga; 
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K1, K2, n1 e n 2 – parâmetros determinados em ensaios; 

"i e $ i – tensão de tração inicial e deformação específica inicial. 

 

Os valores de K1 e n1 variam de acordo com o ensaio realizado: compressão diametral, 

flexão ou tração:  

Motta (1991) apresenta as seguintes equações de fadiga de laboratório (Nl) em função 

da diferença de tensões aplicadas ao revestimento. 

1 – para módulo de revestimento de 10.000 kg/cm2. 

Nl = 9,3 x 10 5 (%") – 3,4 (2.20)  

2 – para módulo de revestimento de 30.000 kg/cm 2  

Nl = 1,5 x 10 7 (%") – 3,68 (2.21)  

3 – para módulo de revestimento de 60.000 kg/cm 2 

Nl = 2,67 x 10 6 (%") – 2,65 (2.22)  

Pinto (1991) apresenta um fator de campo laboratório para extrapolar a vida de fadiga 

para a vida de fadiga de campo (Nc), variando f cl = 10 3 à f cl = 10 4 , ou seja Nc = fcl x Nl.  

Muitos outros modelos de comportamento são citados na literatura. Numa situação real 

de projeto, o ideal será sempre se obter a curva de fadiga particularmente para cada mistura a 

ser empregada no trecho em projeto, mas sempre será preciso estimar um fator de campo 

laboratório (TONIAL, 2000).  

Segundo Medina e Motta (2005), foi desenvolvido em 2001, um sistema totalmente 

automatizado para controlar o ensaio de compressão diametral, assim como, para a realização 

do ensaio de fadiga e de deformação axial, estática ou dinâmica (VIANNA, 2002). O método 

de medição da deformação resiliente está computado neste sistema da mesma forma, ou seja, 

por interpolação das duas tangentes.  

 

2.5.1.3 - Módulo Complexo !(E*)! 

 

O módulo complexo dinâmico foi originalmente desenvolvido no início dos anos 60 

pela Universidade de Ohio (EUA). Em 1979 este ensaio axial foi desenvolvido pela American 

Society of Testing and Materials (ASTM) como um método padrão para a determinação do 
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módulo dinâmico de misturas asfálticas (ASTMD 3497-79). É usado no dimensionamento 

mecanístico da AASTHO (2002).  

Segundo Medina e Motta (2005) o complexo E* é definido como um número complexo 

que relaciona tensões deformações para materiais viscoelásticos sujeitos a um carregamento 

senoidal; a parte real representa a componente elástica e a parte imaginária representa a 

viscoelástica. O valor absoluto do Módulo Complexo!E*! é referido como Módulo 

Dinâmico. Entre a tensão aplicada e a deformacão resultante existe uma defasagem *, levada 

em conta no cálculo do módulo complexo como a seguir:  

 

E* = !E*!cos * + i!E*!sen * (2.23)  

A porção real do módulo complexo para um material elástico (* = 0) é denominado de 

módulo dinâmico, sendo assim, é o valor absoluto do módulo complexo, ou seja:  

 

E (dinâmico) = !E*! =   (2.24)  

Nos procedimentos da ASTM para o ensaio, o corpo de prova deve ter uma relação 

altura diâmetro de 2 para 1, e um diâmetro mínimo de 10cm. Para corpo de prova moldados 

em laboratório o diâmetro deve ser no mínimo 4 vezes o diâmetro máximo do agregado da 

mistura. O dispositivo deve ser capaz de transmitir ondas em forma de sino com freqüência 

variável de 0,1 a 20Hz e uma tensão máxima de 0,7MPa. São necessários equipamento para 

condicionamento e controle de temperatura uma vez que, as misturas asfálticas são testadas a 

várias temperaturas. Para medição da deflexão axial são usados geralmente transdutores do 

tipo LVDT (Linear Variable Differential Transformers) (TONIAL, 2001).  

O parâmetro “módulo dinâmico” !E*! tem sido usado como base para o 

desenvolvimento de modelos preditivos para caracterizar a resposta tensão-deformação 

específica de misturas asfláticas.  

 

2.5.1.4 - Deformações Permanentes de Misturas Asfálticas 

 

Para avaliar as deformações permanentes de misturas asfálticas, a qual será trabalhada 

com mais detalhes no item 2.8, são utilizados os ensaios de compressão axial, estático ou 
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dinâmico. O corpo-de-prova, neste ensaio, é submetido a um carregamento de compressão de 

baixo valor em relação à pressão de contato pneu-pavimento, por 1 hora. Medem-se, assim, as 

deformações permanentes geradas. No país não tem um método de ensaio padronizado, porém 

em nossas universidades têm sido realizados estudos comparativos de diferentes tipos de 

misturas asfálticas. O equipamento automatizado da COPPE realiza estes ensaios de 

compressão axial, tanto estaticamente quanto dinamicamente, com registro automático dos 

resultados.  

 

Na realização deste ensaio foi possível comprovar que: 

• a granulometria dos agregados tem grande influência no nível de deformação 

permanente, sendo maior quanto menor a dimensão máxima do agregado; 

• a viscosidade do ligante também influi, sendo que quanto mais viscoso o ligante, 

menor a deformação permanente; 

• não há correlação entre o valor da deformação permanente e a estabilidade Marshall 

das misturas ensaiadas. 

 

Simuladores de Tráfego de Laboratório  

Trata-se de outra maneira para avaliar a deformação permanente em misturas asfálticas. 

Existem diversos tipos de simuladores de tráfego: em laboratório; e em verdadeira grandeza. 

Estes simuladores têm a vantagem de permitirem uma análise mais próxima do que ocorre no 

campo. No entanto, ainda é necessário o uso de fator laboratório-campo, para prever a 

deformação permanente in situ ou estabelecer limites de deformação permanente em 

laboratório por análise empírica de resultados em campo.  

Nos ensaios de simuladores de tráfego em laboratório aplica-se uma carga móvel de 

rodas sobre placas de misturas asfálticas. O Brasil possui, no momento, o modelo francês 

desenvolvido pelo LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) que encontra-se no 

Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP e o norte-

americano APA (Asphalt Pavement Analyzer) de propriedade da BR Distribuidora.  

No conjunto de equipamentos franceses do LCPC, a compactação da mistura asfáltica 

segue a especificação francesa NF P98-250-2 (AFNOR, 1991a), cuja orientação é que a 

mistura asfáltica seja, inicialmente compactada através de amassamento por roda de pneu com 

cargas e pressão de inflação reguláveis, na temperatura de projeto, feita no equipamento 

chamado mesa compactadora. E assim se produz uma placa compactada de mistura asfáltica 
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nas dimensões padrão de 500mm de comprimento e 180mm de largura e espessura de 50mm 

ou 100mm.  

Este ensaio para determinação da deformação permanente segue a especificação 

francesa NF P98-253-1 (AFNOR, 1991b). O resultado do ensaio é dado em termos de 

afundamento em mm ou como um percentual da altura da placa original.  

 

2.6. - Características Resilientes dos Solos 

 

A aplicação da lei de Hooke é válida para materiais com comportamento elástico linear, 

como os solos e as britas não apresentam este comportamento, esta lei não pode ser aplicada 

de maneira generalizada. Os módulos de resiliência dos solos dependem do estado de tensões 

que neles atuam, ou seja, as tensões devido as cargas dos veículos e as provenientes do peso 

próprio.  

Na realização do ensaio triaxial o que se determina realmente é a relação experimental (2.25), 

para as condições de densidade, grau de saturação e umidade que o solo apresenta in situ. 

 

MR = f ("3 ,"d) (2.25)  

Os principais modelos de comportamento de solos que relacionam o Mr com o estado 

de tensões que foram observados no Brasil são:  

a) Para materiais granulares - Estes materiais submetidos a carregamento repetido, tendem a 

ter um comportamento elástico não linear. Hicks (1970) propôs este modelo: 

 

Mr = k1"3
k2 (2.26)  

Mr – módulo resiliente; 

"3 – tensão confinante; 

K1, K2 – constantes experimentais. 

 

O modelo acima é de aproximação adequada para níveis de deformação específica entre 

0,0001 e 0,0005 (UZAN, 1985, apud MACÊDO, 1996).  

No modelo apresentado na expressão (2.26), o módulo depende principalmente da 

tensão confinante "3. Porém nos solos arenosos o módulo pode depender da soma das tensões 
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principais, ) = "1+ "2 + "3, que leva em conta a influência conjunta de "1 e "3, contornando 

assim a simplificação adotada no ensaio triaxial aximétrico ("2 = "3) teremos a expressão:  

 

Mr = K1 ) K2 (2.27)  

Mr                             – módulo resiliente 

) = "1+ "2 + "3       – tensões principais 

K1 e K2                     – constantes experimentais. 

 

No caso de compressão triaxial ) = "1 + 2 "3 = "d + 3 "3  

 

Segundo Goudene (2003) o modelo granular ou arenoso, também é utilizado para as 

britas e para os lastros. Este modelo tem sido observado em solos com menos de 50% 

passando na peneira número 200 (0,074mm), de origem saprolítica, laterítica, ou sedimentar.  

 

b) Para solos coesivos – Svenson (1980) relacionou a expressão bi-linear de Hicks, com 

outros modelos para solos não coesivos e obteve: 

 

Mr = K1"d 
–K 

2  (2.28)  

Mr          – módulo resiliente 

"d           – tensão desvio 

K1, K2     – constantes experimentais 

 

O K2 em geral é negativo, mas não necessariamente, e indica que o módulo é 

inversamente proporcional à tensão desvio. Na expressão 2.28 o módulo resiliente é função 

principalmente da tensão desvio ("d). 

  

c) O módulo resiliente constante indica um modelo praticamente independente das tensões, ou 

seja, trata-se de um material elástico linear. É um modelo típico de solos muitos siltosos, de 

módulos baixos, e de alguns solos lateríticos, de módulo elevado, próximo aos de materiais 

cimentados com aditivos, e de solo cimentado (MOTTA, 1988, apud MACÊDO, 1996). 
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Mr = K = constante (2.29)  

 

Macêdo (1996) demonstrou que estatisticamente é mais aceitável o modelo dado pela 

expressão 2.30, (PEZO, 1991), porém calculado a partir da expressão 2.31, que ficou sendo 

conhecido no país como modelo composto:  

 

$r = k1 "3 
k2 "d

k3  (2.30)  

como: MR =  

MR = k1 "3 
k2"d k3 (todos solos e britas) (2.31)  

 

2.7. - Características Resilientes de Britas e de Lateritas Pedregulhosas 

 

Entre as camadas que fazem parte do pavimento temos a que se localiza logo abaixo do 

revestimento, denominada camada de base que pode ser executada com diversos materiais, 

entre estes temos a base executada com brita.  

 

Estudo da Brita através de Ensaios Dinâmicos  

Pérez (1987) realizou o estudo com brita graduada de rocha metamórfica do tipo 

gnáissica, da camada de base da BR-101, trecho Manilha-Duque, RJ, utilizando a câmara 

triaxial que foi construída em 1986, a qual permite ensaiar corpos-de-prova de 100mm e 

150mm. O seu estudo foi realizado com amostras de brita graduada com diâmetro máximo de 

19mm (brita I) e com diâmetro máximo de 9,5mm (brita II).  

Deste estudo obteve, entre outras, as seguintes informações:  

1. Influência destacada da tensão confinante (" 3) se sobressai, fazendo o módulo 

resiliênte variar de 230 MPa a 660 MPa, com "3 variando de 20,5 kPa a 137 

kPa; 

2. Os módulos resilientes obtidos com a brita I e brita II usando corpos-de-prova 

de 50mm de diâmetro tenderam a dar valores maiores que os obtidos com 

diâmetro de 100mm; 
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3. Os módulos resilientes em geral, obtidos com a brita I foram maiores que os da 

brita II; 

4. O módulo resiliente diminui com o aumento da umidade. 

 

Estes ensaios ainda mostraram que a variação nos valores da tensão desvio "d tem pouca 

influência (variação no sentido da deformação especifica radial), pois os valores dos módulos 

apresentaram pouca alteração com a variação desta.  

Macêdo (1996), realizou ensaios dinâmicos com brita graduada, moldando corpos de 

prova com diâmetro de 100mm e altura de 200mm. Os resultados obtidos, encontram-se na 

tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1 – Resultados dos Ensaios Dinâmicos realizados por Macêdo (1996) 
Amostra w% 

do C.P 
#d do C.P 
(KN/m3) 

MR = K1) 2 k2 
em kgf/cm2 

Brita graduada 5,1 22,75 K1 K2 R2 
Brita graduada 5,1 22,75 2167 0,36 0,80 
Brita graduada 5,0 22,49 1783 0,47 0,87 
Brita graduada 5,0 22,07 2435 0,32 0,65 
Brita graduada 5,0 22,87 3794 0,10 0,08 
Brita graduada 5,2 22,75 2019 0,37 0,75 
Brita graduada 5,6 22,38 5366 0,15 0,19 
Brita graduada 5,7 22,65 3893 0,08 0,08 
Brita graduada 6,1 22,63 1742 0,45 0,85 

 

O manual da AASHTO (1986) apresenta valores para o módulo de materiais granulares 

para base e sub-base apresentados na tabela 2.2.  

 

Tabela 2.2 – Valores típicos de módulo de resiliência (em MPa) de britas usadas para base e 

sub-base de pavimentos (AASHTO, 1986). 
Material (condições) k1 k2 

 
Base (MR = k1)k2) 

820-1400 0,5-0,7 
550-820 0,5-0,7 

Seca 
Úmida (damp) 

Encharcada 
270-550 0,4-0,6 

 
Sub-base ((MR = k1)k 2) 

820-1100 0,4-0,6 
550-820 0,4-06 

Seca 
Úmida 

Encharcada 
200-550 0,4-0,6 

Fonte: MEDINA e MOTTA (2005) 
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No caso exclusivo da pista experimental da AASHTO, os valores dos módulos da base 

foram:  

Condição seca: MR = 1100 ) 0,6 (MPa) 

Condição úmida: MR = 550 ) 0,6 (MPa) 

Condição encharcada: MR = 440 ) 0,6 (MPa) 

 

Ramos (2003) realizou estudos com amostras de pó de pedra e britas de granito e 

gnaisse da cidade do Rio de Janeiro, utilizadas em camadas de base e sub-base, na energia 

intermediária e modificada, com umidade próxima da ótima e massa específica máxima dos 

respectivos ensaios de compactação. 

Com o objetivo de determinar um comportamento médio para todas as amostras de brita 

corrida e de pó de pedra, realizou um estudo estatístico dos valores dos coeficientes Ki das 

equações do modelo composto, obtendo as seguintes equações, em MPa:  

MR = 571,4 "3 0,43 "d – 0,11 para o pó de pedra; 

MR = 672,8 "3 0,40 "d – 0,12 para brita corrida, energia intermediária; 

MR = 836,2 "3 0,44 "d – 0,09 para brita corrida, energia modificada. 

Medina e Motta (2005) compararam os resultados dos estudos de Perez (1987) com os 

de Ramos (2003) e observaram que para as brita de mesma natureza geológica, a brita 

graduada tem comportamento não linear granular mais acentuado do que a brita corrida, o que 

se explica pela granulometria mais acentuada desta última.  

Em 2004, Malasyz realizou trabalho com britas de basalto utilizadas em pavimentos de 

Porto Alegre, cujo objetivo foi obter modelos de comportamentos elásticos e plásticos através 

de ensaios triaxiais dinâmicos e estáticos. Uma vez comparado os resultados obtidos para 

várias composições granulométicas ensaiadas e vários graus de compactação, verificou que:  

• os MR foram  de 3 a 10 vezes maiores que os estáticos, quando comparados aos 

módulos de elasticidade estáticos tangente para as várias composições 

granulométricas ensaiadas e vários graus de compactação; 

• as envoltórias de ruptura dos vários ensaios mostraram a forte influência da tensão 

confinante e do grau de compactação na resistência ao cisalhamento, assim como nos 

módulo de resiliência. 

 

Malasyz (2004) obteve com material da mesma pedreira de basalto, com diferentes 

composições granulométricas os seguintes resultados:  
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• MR = 1305 "3 0,81 para brita uniforme com diâmetro máximo de 19mm. 

• MR = 635 "3 0,38 para brita bem graduada com grau de compactação de 90%. 

• MR = 4842 "3 0,91 para brita bem graduada com grau de compactação de 100%. 

 

Estudo das Lateritas  

Motta (1991) estudou o comportamento resiliente de pedregulhos lateríticos proveniente 

dos Estados de Roraima (extremo setentrional) e Rondônia (extremo centro-ocidental) 

denominando-as amostras 1 e 2 respectivamente.  

As amostras foram moldadas em corpos de prova cilíndricos nas dimensões 5x10, 

10x20, 15x30 (cm) e compactadas na umidade ótima da energia intermediária. A 

compactação dos corpos de prova de 5x10 cm foi estática e na preparação da amostra fez-se o 

escalpo da fração retida na peneira de 0,95cm, em torno de 30%. Já a compactação dos corpos 

de prova 10x20, 15x30 (cm), foi por impacto e em moldes tripartidos, com o objetivo de 

manter intacta a amostra compactada ao ser desmoldada, e o escalpo foi na fração retida na 

peneira 2,54cm, cerca de 10%. 

As tensões desvio aplicadas no ensaio para obtenção do módulo resiliente variaram de 

0,20MPa (correspondendo ao topo da base sob um revestimento de 5cm) a 0,05 MPa (topo do 

subleito).  

Para atender às normas do DNER, (atualmente DNIT) relatadas pela ABPv, (1976) a 

qual determina valores máximos admissíveis de 40% para LL e 15% para IP da fração que 

passa na peneira 0,42mm, foi adicionado de 10% e 30% de areia quartzosa na amostra 2.  

Concluído o ensaio, Motta constatou que:  

1. as dimensões dos corpos de prova influenciaram nos resultados obtidos com a amostra 

1, ou seja, os corpos de prova 10x20 apresentaram valores módulares de 8% a 40% 

maiores que os obtidos com os de 15x30cm. Devido ao efeito de escala e volume, que 

afeta a deformabilidade, embora a razão altura por diâmetro seja a mesma; 

2. a adição na amostra 2 de 10% em peso de areia quartzosa resultou num aumento dos 

módulos de resiliência em torno de 25% a 32%, para tensão desvio de 0,1MPa a 

0,2MPa; já a adição de 30% levou os módulos a valores variando de 130% e 58% para 

as mesmas tensões desvio; 

3. os valores dos módulos dos corpos de prova de dimensões 5x10 (cm) foram de 2,5 a 

4,0 vezes maiores, que os de dimensões 10x20, 15x30 (cm), devido principalmente, a 

mudança de granulometria pelo escalpo e pelo efeito de escala e de volume. 
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Com a amostra 2 (Rondônia), Motta estudou também, qual o efeito da embebição de quatro 

dias das amostras compactadas pelo método de CBR norte americano (condições severas em 

relação as condições climáticas brasileiras ) na energia intermodificada. Informou também 

que, a compactação com energia intermodificada é realizada com 44 golpes, e não 55 da 

energia modificada e 25 da intermediária, porque de 44 até 55 golpes não se esperava 

acentuada melhoria de resultados.  

Motta (1991) chegou às seguintes conclusões:  

• Ao aumentar a tensão desvio, menor efeito tem a embebição no módulo resiliente da 

laterita. No topo da camada de base a embebição tem pequeno efeito na redução do 

módulo. No fundo da base o efeito da embebição é maior, mas tem menor peso na 

deformação elástica da camada de base como um todo; 

• A adição de areia provocou um aumento no módulo de 3 a 6 vezes (amostras não 

embebidas); 

• A adição de areia à laterita pedregulhosa pode aumentar o custo na construção; 

• Os módulos de 650 a 1900MPa da laterita pura, são superiores aos das maioria das 

britas; 

• O efeito da energia de compactação nos valores dos módulos, variando a tensão desvio 

da amostra 2 (10% de areia) ; 

• A defomabilidade é muito sensível à energia de compactação e ao grau de 

compactação em relação a um valor estipulado; 

• O aumento da densidade máxima de compactação em kN/m3, com a energia de 

compactação de um corpo-de-prova do material em estudo foi de: 

• da energia I para a IM: (21,6 – 20,6) / 20,6 = 4,8% 

• da energia I para a IM: (21,85 – 20,6) / 20,6 = 6,0% 

 

Destacou assim, a responsabilidade da compactação e de seu controle de campo, bem 

como, nos cuidados na moldagem dos corpos-de-prova em ensaios de laboratório.  

 

 

2.8. Deformação Permanente dos Materiais  

 

A deformação total no ensaio de compressão triaxial de cargas repetidas é a soma de 

duas parcelas de deformação: a recuperável com a qual se determina o módulo de resiliência e 

a deformação permanente. 



%]!
!

 

a) Deformação permanente para materiais granulares  

Brown (1974) ensaiou uma brita originada de uma rocha granítica, com diâmetro 

máximo igual a 5mm na umidade ótima de compactação com ensaios drenados e não 

drenados. No ensaio o número de repetições de carga foi de 106 ciclos. Tendo sido 

determinado para deformação permanente a expressão:  

 

 (2.32)  

onde: 

$p – deformação específica permanente 

"d – tensão desvio 

"3 – tensão confinante 

 

Monismith et al. (1975) propuseram para as deformações permanentes $p dos materiais 

granulares a seguinte expressão: 

$p = ANB  (2.33)  

onde: 

N – no de repetições de carga; 

A, B – parâmetros experimentais. 

 

Segundo Franco(2000), Khedr (1985) realizou com brita graduada sedimentar do tipo 

calcárea ensaios com tensão confinante pulsante simultaneamente com a tensão desvio, 

obtendo uma correlação entre a velocidade de acumulação de deformação permanente e o 

número de aplicação de carga, expressa por:  

 

  (2.34)  

onde: 

A e m – são parâmetros experimentais; 
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$ p – deformação específica permanente; 

N – número de aplicações de carga; 

 

O parâmetro “A” foi mais sensível ao estado de tensões e ao módulo resiliente, 

enquanto o parâmetro “m” teve pequena variação.  

Rodrigues, em sua apostila de curso, mostra um modelo desenvolvido para brita 

graduada:  

 

$p = 1,923 x 10 – 3 x N 0,12 x ( )2,615 (2.35)  

onde: 

"0 é a unidade de tensão adotado (1KPa) 

 

Motta (1991) propôs a expressão 2.36, após verificar que as primeiras deformações são 

mais acentuadas.  

 

$p = $p 100 + A (N – 100)B  (2.36)  

onde: 

N – número de repetições de carga; 

$p 100  – deformação permanente correspondente a 100 ciclos; 

A, B – constantes experimentais. 

 

Paute et al.(1988), agruparam o estado de tensões relativo a quantidade de aplicação de 

carga e as deformações axial e lateral nas expressões abaixo relacionadas,  

 

  (2.37)  

  (2.38)  
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onde  

$p1 – deformação permanente acumulada axial; 

$p3 – deformação permanente acumulada lateral; 

q = " 1 – " 3  

p’ = " 1 + " 2 + " 3  

ai, bi, ci, di – constantes experimentais. 

 

b) Para material argiloso Monismith et al. (1975) propuseram a expressão: 

 

$p = KNA   (2.39)  

onde: 

$p – deformação axial permanente acumulada; 

N – no de aplicações de carga; 

K, A – constantes experimentais determinadas da seguinte forma: 

• A, em função do tipo de solo; 

• K, dependendo do nível e história de tensões e da umidade. 

 

Os referidos autores observaram que os coeficientes experimentais A e K podem ser 

obtidos pelos métodos estatísticos dos mínimos quadrados, devido a relação linear decorrente 

da escala log-log.  

 

c) Deformação permanente de misturas asfálticas  

O modelo para deformação permanente das misturas asfálticas apresentado na expressão 

(2.40) é uma relação constitutiva que se baseia em dados obtidos em ensaios triaxiais de carga 

repetida juntamente com dados obtidos de observações de campo por meio de análise 

estatísticas. Este modelo escolhido pelo Design Guia da AASTHO (2002) foi parcialmente 

calibrado, baseado em 88 seções novas do LTPP (Long Term Pavement Performance) 

localizadas em 28 estados americanos.  

 

 = k110 – 3.5110 8 T 1.5606 N 0.479244  (2.40)  
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onde: 

$p – deformação permanente na n-ésima repetição de carga; 

$r – deformação especifica resiliente como função das propriedades da mistura, temperatura e 

freqüência de carregamento; 

N – número de repetições de carga; 

T – temperatura (oF); 

k1 – é função da espessura da camada asfáltica e da profundidade do ponto analisado. 

 

A determinação do fator k1 foi feita através de ensaios realizados em trincheiras do 

trecho experimental MnRoad, tendo sido introduzida com o objetivo de obter-se uma previsão 

mais acurada do afundamento da trilha de roda. Este fator é função da espessura da camada 

asfáltica e da profundidade do ponto de análise.  

k1 = (C1+ C2 Z) 0,328196 z ; 

C1 = – 0,1039H 2ac + 2,4868H ac – 17,342; 

C2 = 0,0172 H 2ac  – 1,7331H ac + 27,428; 

H ac = espessura da camada asfáltica em polegadas; 

Z = profundidade em polegadas. 

 

2.9 – Revestimento (Misturas Asfálticas)  

 

Grande parte dos pavimentos brasileiros tem revestimento executado com uma mistura 

de agregados minerais e ligante asfáltico, que quando misturados e executados de forma 

adequada origina uma camada impermeável, flexível, estável, com durabilidade, resistente a 

derrapagem, resistente a fadiga, e ao trincamento térmico, de acordo com o clima e o tráfego 

previsto para o local.  

Revestimento é a camada do pavimento que tem a finalidade de receber a carga dos 

veículos e está mais diretamente exposta à ação do clima. Assim sendo, esta camada deve ser, 

tanto quanto possível, impermeável e resistente aos esforços de contato pneu-pavimento em 

movimento, que variam conforme a carga e a velocidade dos veículos.  

Entre os tipos de revestimento, temos o “Tratamento Superficial”, e o Revestimento por 

Mistura. O tratamento superficial pode ser executado com 1, 2 ou 3 camadas, passando, 

conforme o número de camadas utilizadas, a ser chamado de tratamento superficial simples, 

duplo ou triplo. Dependendo da ordem de colocação do agregado e material betuminoso este 

tipo de revestimento pode ser executado por penetração direta ou invertida.  
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2.9.1 – Revestimento por Penetração  

 

O Revestimento por Penetração pode ser executado por penetração invertida ou por 

penetração direta.  

a) Revestimento por Penetração Invertida  

São aqueles que são realizados com uma ou mais aplicações de material 

betuminoso, e o mesmo número de operações de espalhamento e compactação 

de camadas de agregados com granulometrias apropriadas. Sendo assim, o 

primeiro material colocado é o material betuminoso seguido do agregado. De 

acordo com o número de camadas se tem os tratamentos superficial simples, 

duplo e triplo. 

b) Revestimento Betuminoso por Penetração Direta  

São realizados espalhando e compactando as camadas de agregado com 

granulometria adequada, sendo cada camada, após a compressão, submetida a 

uma aplicação de material betuminoso e finalizando com uma cobertura de 

agregado miúdo. Sendo assim, o primeiro material colocado é o agregado. 

 

São também tratamentos superficiais os revestimentos abaixo relacionados, os quais se 

caracterizam pelo espalhamento de materiais separadamente ou com envolvimento do 

agregado pela penetração do ligante. Estes revestimentos têm sempre pequena espessura.  

• Capa Selante por Penetração – é um filme impermeabilizante 

(aproximadamente até 5 mm) que é obtido pelo espalhamento de um ligante 

betuminoso sobre um revestimento (de ligante betuminoso) existente, geralmente 

seguida de aplicação uniforme de agregado miúdo. Quando a aplicação de agregado 

miúdo não for feita na última camada, tem-se o que se denomina “Pintura de 

Impermeabilização”. A capa selante por penetração, normalmente é usada como 

última camada em tratamento superficial múltiplo. 

• Tratamento Superficial Primário por Penetração – é um tratamento realizado 

para o controle de poeira em estradas de terra ou de revestimento primário, o qual é 

feito através do espalhamento de ligante betuminoso de baixa viscosidade, com ou 

sem cobertura de agregado miúdo. O ligante deve penetrar de 2 a 5 mm (no mínimo). 

• Lama Asfáltica – é uma mistura com consistência fluida composta de agregado 

miúdo, material de enchimento (filer), emulsão asfáltica e água, a qual deve ser 
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devidamente espalhada formando um tratamento betuminoso. Este acabamento tem 

cerca de 2 a 5mm. 

• Macadame Betuminoso por Penetração (direta) – é realizado pela aplicação 

sucessiva, em geral duas, de agregado e ligante betuminoso, por espalhamento. Inicia-

se pela aplicação do agregado mais graúdo. Este tipo de tratamento superficial é muito 

usado como base ou binder, em espessura maiores que 50 mm. 

 

2.9.2 – Revestimento por Mistura  

 

Neste tipo de revestimento, o agregado é pré-envolvido antes da compactação pelo 

material betuminoso. Se o pré-envolvimento do agregado for realizado em usinas fixas, tem-

se “Pré-Misturados Propriamente Ditos” e, se for realizado na pista, resulta em “Pré-

Misturados na Pista” (road mixes).  

São utilizadas ainda, as seguintes designações que depende do processo construtivo:  

• Pré-Misturado a frio – quando o tipo de ligantes e de agregados usados, permitem que 

o espalhamento seja realizado à temperatura ambiente. 

• Pré-Misturado a quente – quando o ligante assim como o agregado são misturados e 

espalhados ainda quentes na pista.  

Os “Pré-Misturados” e os Road mixes podem ser de graduação aberta ou densa, isto vai 

depender da graduação dos agregados com que são executados. O de graduação densa em 

geral não requer capa selante, o que é obrigatório nos de graduação aberta. Eles podem ser 

utilizados como bases de pavimento e como revestimento. Se for usado como revestimento 

deve atender a faixa granulométrica adequada. Os “Pré-Misturados” e os Road mixes 

executados com agregado natural ou artificial, com predominância de material passando na 

peneira no10 (abertura 2,0mm), recebe a denominação de Areia-Betume. A denominação 

“Sheet-Afhalt” é usada para os pré-misturados Areia-Betume quando satisfazem as exigências 

semelhantes às que são feitas para o concreto betuminoso.  

A mistura asfáltica, após ter sido lançada na pista, é compactada de forma a se obter um 

grau de compactação tal, que origine um arranjo estrutural estável e resistente tanto às 

deformações permanentes quanto as deformações elásticas repetidas pela passagem do 

tráfego.  

O termo Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) ou Concreto Asfláltico (CA) 

é utilizado para Pré-Misturados a quente de graduação densa. Neste tipo de revestimento é 

feita uma série de exigências, quanto ao equipamento de construção e índices tecnológicos 
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tais como: granulometria, teor de betume, estabilidade, vazios, etc. O CBUQ é uma mistura 

convenientemente dosada de agregados de vários tamanhos e cimento asfáltico, sendo estes 

aquecidos em temperatura previamente escolhida, em função da característica viscosidade-

temperatura do ligante.  

Em função da granulometria dos agregados, as misturas asfálticas a quente também se 

dividem em:  

• Graduação aberta (CPA – camada porosa de atrito);  

• Graduação descontínua (SMA – stone matrix asphalt – matriz pétrea asfáltica). 

• Graduação densa (CA – concreto asfáltico);  

 

Entende-se por graduação a distribuição dos tamanhos dos grãos dos agregados 

expressa em percentagem do peso total. É obtida fazendo passar o agregado através de uma 

série de peneiras normatizadas, e pesando-se o material retido em cada uma delas.  

Segundo Marques (2001) a graduação é talvez a propriedade mais importante de um 

agregado, ela afeta quase todas as propriedades importantes de uma mistura incluindo rigidez, 

estabilidade, durabilidade, trabalhabilidade, permeabilidade, resistência a fadiga, resistência 

por atrito e resistência ao dano por umidade. Por isto, a graduação é a primeira consideração 

num projeto de mistura asfáltica.  

A camada porosa de atrito (CPA), ou mistura asfáltica de graduação aberta tem com 

objetivo tornar a mistura com elevado volume de vazios com ar e, portanto drenante, 

possibilitando a percolação de água no interior da mistura asfáltica. O agregado utilizado 

nesta mistura apresenta curva granulométrica uniforme com agregados quase do mesmo 

tamanho, possui muitos vazios e insuficiência de partículas de grãos finos (menor que 

0,075mm) para ocupar os vazios entre as partículas maiores.  

As misturas betuminosas de graduação descontínua (SMA) objetiva tornar a mistura 

mais resistente à deformação permanente com maior número de contatos entre os agregados 

graúdos, sendo maior a quantidade de grãos com maiores dimensões em relação aos de 

dimensões intermediárias, complementados com certa quantidade de finos, tendo assim, uma 

curva granulométrica descontinua em certas peneiras.  

 

O Concreto Asfáltico com Graduação Densa é aquele cujo agregado apresenta curva 

granulométrica contínua e bem graduada, de forma a se obter um esqueleto mineral com 

poucos vazios visto que os agregados de dimensões menores preenchem os vazios dos 

maiores. Assim sendo, o concreto asfáltico se torna um revestimento muito resistente, em 
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todos os sentidos, quando os materiais utilizados na sua preparação são adequadamente 

selecionados e dosados convenientemente. Ressalta-se também que no CA, devido ao arranjo 

das partículas serem com graduação bem graduada, a quantidade de ligante asfáltico 

necessária para envolver as partículas e ajudar a preencher os vazios não pode ser alta, porque 

após a compactação a mistura precisa contar ainda com vazios com ar, mais ou menos de 4 a 

6%, tratando-se de camada intermediária ou de ligação e, em torno de 3 a 5%, se a camada for 

de rolamento. Caso isto não ocorra às misturas asfálticas deformam-se significativamente e 

deixam de ser estáveis ao tráfego. 

 

O Concreto Asfáltico pode ser:  

• Convencional: Quando o CAP e agregados aquecidos seguem a especificação DNIT-

ES 031/2004 

• Especial: Quanto ao ligante asfáltico: 

! Com asfalto borracha ou com asfalto modificado por polímero; 

! Com asfalto duro, misturas de módulo elevado (enrobé à module élevé-

EME) esta denominação se deve ao fato de que esta mistura apresenta 

módulo de resiliência elevado, assim como, elevada resistência à 

deformação permanente. O uso do asfalto duro em concreto asfáltico é 

bastante difundido na França e, atualmente, nos Estados Unidos 

 

2.10. – Ações do clima sobre os pavimentos  

 

Os pavimentos não estão sujeitos somente a ação das cargas do tráfego. O meio físico a 

sua volta também exerce influência sobre sua vida útil, e, portanto, não deve ser desprezado. 

Estas ações (clima e tráfego) em conjunto, constituem os principais fatores que impõem uma 

vida útil limitada aos pavimentos (MEDINA, 1997).  

Clima é o conjunto de condições meteorológicas (temperatura, ventos, umidade, etc.) 

típicas do estado médio da atmosfera num determinado lugar da superfície terrestre. A 

temperatura atmosférica é quantidade de calor que existe no ambiente e resultante dos raios 

solares. Ela, juntamente com a altura de chuva, são os elementos básicos do clima.  

Segundo Motta (1991), o clima é um dos principais fatores que mais afetam o 

desempenho de um pavimento. Representado por seus elementos básicos (temperatura do ar e 

precipitações), o clima influencia o pavimento através de diversos mecanismos, tais como a 
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intemperização dos materiais, a alteração dos módulos resilientes, ou ainda, a alteração das 

umidades de equilíbrio.  

De acordo com Nimer (1979) e o (IBGE), as características climáticas são classificadas 

em função da temperatura média do mês mais frio (TM) em ºC e da pluviosidade (P) em 

milímetros. As tabelas 2.3 e 2.4 mostram esta classificação.  

 

Tabela 2.3 Classificação do Clima quanto a Temperatura Média (TM), Motta (1991). 

TM+ 18º C Clima quente 
15º C , TM < 18º C Sub quente 
10º C , TM < 15º C Mesotérmico brando 
0o C < TM < 10º C Mesotérmico médio 

 

Tabela – 2.4 Classificação do Clima quanto a Pluviosidade (P), Motta (1991). 

Super Úmido sem seca ou com sub seca 
Úmido com  1 a 3 meses seco 

Semi-Úmido com 4 a 5 meses seco 
Semi-Ärido com 6 a 10 meses seco 
Desértico Com 11 a 12 meses seco 

 

Segundo Motta (1991), a quantidade de calor que os pavimentos absorvem depende da 

quantidade de radiação solar incidente. Esta radiação, por sua vez, é função de três fatores 

principais: período do ano, período do dia e a latitude local. Ainda há outros fatores como 

nebulosidade e a altitude local que influenciam esta radiação. Em regra geral, à medida que a 

latitude aumenta, a quantidade de radiação solar diminui. E as propriedades das misturas 

asfálticas se modificam com a variação da temperatura, sendo que a suscetibilidade é maior 

nas temperaturas mais baixas, apresentando uma transição em torno de 20º C, porém, as 

deformações plásticas são maiores acima de 45º C.  

 

Efeito do clima nos pavimentos 

A quantidade de calor que existe no ambiente (temperatura), que é resultante da ação 

dos raios solares, juntamente com a precipitação atmosférica (chuva), podem ter influência no 

desempenho do subleito, assim como, na estrutura do pavimento.  

Assim sendo, o desempenho do subleito será comprometido:  

1) Se a água da chuva atingir o subleito devido, por exemplo, a falta de revestimento do 

acostamento ou pelas trincas do pavimento; 
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2) Devido a oscilação do lençol freático, caso em que a profundidade deste seja 1m ou 

menos; 

3) Pelos gradientes de temperatura (diários e sazonais) que podem provocar o movimento da 

água em forma de vapor; 

4) Pelo congelamento da água do solo produzindo o inchamento (frost heaving), 

principalmente do subleito e sub-base.  

 

O desempenho da estrutura do pavimento será comprometido:  

1) Pelas variações diurnas e sazonais de temperatura e de umidade que provocam fissuras de 

retração nos pavimentos de concreto. A temperatura também influencia a interação dos 

pneus com o revestimento. 

2) Devido à migração de sais do solo ou dos agregados das camadas dos pavimentos, 

surgem manchas nas trincas do revestimento betuminoso. A migração destes pode ocorrer 

por capilaridade ascensional da água com sais dissolvidos que ficam depositados nas 

trincas do revestimento após a evaporação da água. Este processo é mais severo nas 

regiões com clima árido.  

3) Se o revestimento estiver molhado ou coberto de gelo a resistência à derrapagem diminui. 

O revestimento torna-se, também, escorregadiço quando chove devido ao acúmulo de 

óleo e presença de resíduo dos pneumáticos. A ação contínua do tráfego produz o 

polimento dos agregados o que torna também o revestimento mais susceptível à água na 

derrapagem. 

Segundo Medina e Motta (2005), o programa SRHP (Strategic Highway Reserch 

Program) propôs duas expressões para estimar as temperaturas, máxima e a mínima, do 

revestimento asfáltico, em função da latitude do ponto considerado, que são as temperaturas a 

serem usadas para especificar o ligante para uma determinada obra. Estas devem ser 

calculadas pelas expressões seguintes (Asphalt Institute, 2001):  

 

T20mm = 0,9545(Tar – 0,00618Lat 2 + 0,2289 Lat + 42,2) – 17,78  (2.41)  

onde: 

T20mm = temperatura do pavimento máxima de projeto a profundidade de 20mm, oC; 

Tar = média das temperaturas máximas do ar dos sete dias mais quentes do ano, oC; 

Lat = latitude geográfica do local do projeto em graus. 
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Tmin = –1,56+0,72Tar–0,004Lat2+6,26log 10(H+25)–Z(4,4+0,52"2ar)1/2  (2.42)  

onde: 

Tmin = temperatura mínima do revestimento asfáltico abaixo da superfície, oC; 

Tar = temperatura mínima do ar, o C; 

Lat = latitude geográfica do local do projeto em graus; 

H = profundidade a partir da superfície, mm; 

"ar = da tabela de distribuição normal, Z = 2,055 para 98% de confiabilidade. 

 

Umidade de Equilíbrio do Subleito 

A umidade de equilíbrio do subleito pode ser definida como o valor médio da gama de 

variação do teor de umidade do solo do subleito ao longo do ano, após a fase de acomodação 

dos primeiros meses de serviço (MEDINA, 1997; MEDINA e MOTTA, 2005).  

 

2.10.1 Fatores da umidade de equilíbrio 

 

O índice de umidade (Im) expressa o balanço hídrico, que por sua vez, indica mês a mês 

e, em média anualmente, se há excesso, déficit, recarga do lençol freático ou utilização das 

reservas do solo.  

O índice de umidade (Im) – Thornthwaite Moisture Index (T.M.I) – é assim definido:  

Im =   

onde: 

exc (excesso hídrico) – excesso anual de água que o solo não absorvendo escoa na superfície 

ou infiltra-se formando a rede de drenagem ou incorpora-se ao lençol d’água subterrâneo, 

(exc = P – EP); 

def (deficiência hídrica) – déficit anual de água que impossibilita o desenvolvimento normal 

de vegetação, (def = EP – ER); 

EP (evapotranspiração potencial anual) – quantidade anual de água que, teoricamente, seria 

para manter a vegetação verde; 

P (precipitação pluviométrica) – é a quantidade de água adicionada ao solo de forma natural 

pelas chuvas ou artificialmente por irrigação; 

ER (evapotranspiração) – parte da água que retorna à atmosfera através da transpiração dos 

vegetais. 
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De acordo com o Im os climas podem ser: 

Im > 100 ______________ permanentemente úmido; 

20 < Im < 100 ________ úmido ou subúmido; 

0 < Im < 20 ___________ seco; 

– 40 < Im < 0 _________ semi-árido, árido. 

Não ocorrerá seca se a deficiência hídrica do período seco for inferior a 60% do 

excedente hídrico anual.  

Num solo natural a variação do teor de umidade depende da pluviosidade e da 

evapotranspiração. Em se tratando de um solo que foi compactado artificialmente com um 

determinado teor de umidade, posto sobre o terreno natural e coberto pela estrutura em 

camadas do pavimento, é provável que ocorra algumas modificações do teor de umidade 

inicial de compactação até que o solo entre em equilíbrio hídrico. Assim, o pavimento é um 

obstáculo para que ocorram as trocas por evaporação do subleito e o acesso ao mesmo, das 

águas pluviais, por infiltração.  

Existe uma tendência da umidade das camadas e do subleito do pavimento, durante 

grande parte de sua vida útil, se estabilizar em uma umidade de equilíbrio, desde que as 

condições de fluxo de água através da estrutura sejam mantidas. No Brasil diversas pesquisas 

comprovam que a umidade de equilíbrio das camadas dos pavimentos de rodovias federais é 

próxima da umidade ótima, não havendo grandes variações sazonais (MOTTA, 1991; 

VILLIBOR e NOGAMI, 1995; MEDINA, 1997).  

Vários fatores podem fazer variar a umidade das camadas do pavimento, entre eles 

temos a infiltração de água de chuva pelas trincas do pavimento ou pelo acostamento sem 

revestimento, variações do nível do lençol freático ou por transferência de umidade entre as 

camadas devido às variações de temperatura.  

No Brasil não é comum o fenômeno do congelamento da água existente nos vazios do 

solo, ao contrário do que ocorre em países de clima frios, como os EUA. Porém a 

metodologia utilizada no Brasil para dimensionamento de estruturas de pavimento e escolha 

de materiais para base e sub-base são baseados no ensaio de CBR onde os corpos-de-prova 

ficam embebidos por 4 dias. Esta condição representa as condições rigorosas, do clima frio 

presentes nos EUA, onde o descongelamento induz saturação das camadas e do subleito do 

pavimento. Segundo Motta(1991), a utilização dessa metodologia em projetos de pavimento 

pode induzir a um “superdimensionamento” da estrutura, quanto ao afundamento ou à 

deformação permanente, uma vez que as camadas do pavimento, quando bem construídas, 

não atingem a condição saturada, pois a umidade se estabiliza próxima da umidade de 
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compactação. No entanto, muitas vezes este “superdimensionamento” em relação à proteção 

do subleito não corresponde ao aumento de vida de fadiga e muitas vezes acontece, a ruptura 

precoce por este aspecto.  

Para o dimensionamento mecanístico, Motta (1991) observa que além dos 

conhecimentos das características mecânicas dos materiais, os esforços gerados pelo tráfego e 

os fatores ambientais também devem ser analisados. Medir o desempenho de um pavimento 

implica em observar o resultado da interação entre as características do pavimento e os 

esforços externos impostos, especialmente, pelo tráfego e clima. 

 

2.11. Drenagem 

 

No item anterior, foram tratados os efeitos e as conseqüências do clima sobre o 

pavimento. Considerando que a precipitação atmosférica (chuvas) é um dos efeitos do clima e 

que a água, que atinge o pavimento sobre qualquer forma, provoca danos ao corpo estradal, 

torna-se necessário que esta, seja captada e conduzida para locais adequados, através dos 

dispositivos previstos nos projetos de drenagem.  

Trataremos a seguir da drenagem juntamente com seus efeitos, finalidade e função.  

Entende-se por drenagem o escoamento de águas superficiais, subsuperficiais ou 

subterrâneas, para manter seca e sólida a infra estrutura da estrada. E por sistema de drenagem 

do pavimento de uma rodovia o conjunto de dispositivos, tanto de natureza superficial como 

de natureza subsuperficial ou profunda, construídos com a finalidade de desviar a água de sua 

plataforma (DNIT, 2006), ou seja, o conjunto de operações e instalações para remover os 

excessos de água da superfície e/ou do subsolo, possuindo como finalidade principal a função 

de eliminar a água que atinge o corpo estradal captando-a e conduzindo-a para locais 

adequados, os quais, não afetam a segurança e a estrutura da rodovia.  

Considerando o efeito da precipitação atmosférica (chuva) sobre as rodovias, é de 

fundamental importância que os técnicos responsáveis pelo projeto de drenagem adotem 

medidas de proteção do corpo estradal de forma que a ação prejudicial das águas não afete o 

desempenho do pavimento.  

Em geral os materiais usados para execução dos pavimentos têm o seu desempenho 

comprometido devido a variações no seu teor de umidade. Desta forma o projeto de drenagem 

deve ter como objetivo, impedir que os materiais que formam o pavimento e o subleito sofram 

grandes variações de umidade e com isto variações de volume e de capacidade de suporte, 

durante sua vida útil.  
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Portanto, deverá ser previsto no projeto de drenagem: 

1) Drenagem de disposição de talvegues, quando as águas a serem drenadas pertencem a 

uma bacia, sendo assim, necessário para transportar o curso d’água, a construção de 

bueiros, pontilhões ou pontes; 

2) Drenagem superficial cuja finalidade é interceptar e captar, conduzindo ao deságüe 

seguro, as águas provenientes de suas áreas adjacentes e aquelas que se precipitam sobre 

o corpo estradal, resguardando sua segurança e estabilidade. São utilizados para este fim, 

as valetas, sarjetas descidas e saídas d’água, etc.; 

3) Drenagem do pavimento cujos dispositivos são: a base drenante e os drenos rasos 

longitudinais. Não obstante, tem sido recomendado, no caso de índices pluviométricos 

inferiores a 1500 mm e nas estradas com transporte médio diário inferior a 500 veículos 

comerciais, os drenos transversais e laterais de base. 

4) Drenagem subterrânea ou profunda cujo objetivo é manter o lençol freático a uma 

profundidade de 1,5 a 2,0 m do subleito das rodovias. No caso da ocorrência de lençóis 

freáticos torna-se necessário a construção de dispositivos de drenagem, de forma a evitar 

que a água atinja o subleito devido ao efeito da capilaridade. Os dispositivos que atendem 

esta necessidade são os: drenos profundos, colchões drenantes, drenos horizontais 

profundos, etc. 

Devemos ressaltar que alguns projetos prevêem a construção dos drenos profundos 

conjugado com uma camada drenante do próprio pavimento ou de regularização dos cortes 

em rocha. Segundo DNIT (2006) camada drenante é uma camada do pavimento (camada de 

base ou camada de ligação do tipo Binder) destinada a conduzir as águas que penetram 

através do revestimento para fora do pavimento até a borda de acostamento ou até o topo dos 

drenos profundos ou superficiais.  

Assim, uma vez definidas as alternativas, a escolha da solução mais conveniente deve 

estar de acordo com os critérios técnico, econômico, estético e administrativo. 

É, ainda, oportuno informar que, nos projetos de drenagem, além dos dispositivos acima 

referidos, quando da implantação das rodovias, devem ser projetados e construídos valetas de 

proteção de pé-de-aterro, caixas coletoras, descidas de água, bueiros, de greide, e bueiros de 

fundo de grota.  

Em geral, os prejuízos advindos ao pavimento, provocados por falta de drenagem, são: 

a) redução da capacidade de suporte subleito, devido sua saturação, o que pode vir 

juntamente com expansão.do solo de fundação (subleito). 
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b) bombeamento de finos do solo de fundação e materiais granulares das outra camadas do 

pavimento, ocasionando também perda da capacidade de suporte. 

c) deslocamento de partículas dos solos e materiais granulares superficiais, devido a 

velocidade do fluxo das águas. 

 

2.12. Tráfego 

 

Para dimensionar o pavimento rodoviário, o estudo do tráfego é um fator importante 

além de complexo, uma vez que envolve vários fatores para que se possa avaliar o efeito que 

o mesmo provoca tanto no pavimento quanto no subleito. Entre estes fatores podemos citar: 

os efeitos provocados pela temperatura e umidade e o comportamento dos materiais que 

constituem o sistema pavimento subleito. Outra dificuldade com a qual o projetista se depara 

é na previsão da evolução do tráfego ao longo do tempo, assim como, a avaliação do seu 

poder de destruição, de forma comparativa, que exercem as várias cargas a diferentes níveis 

de repetição.  

O pavimento é dimensionado levando em consideração o número equivalente N de 

operações de um eixo padrão. Foi convencionado um eixo de referência para explicar a 

influência dos diversos eixos sobre o pavimento, tendo sido escolhido o eixo simples de 

rodagem dupla com carga total de 8,2 tf (18.000lb) e pressão de pneu de 5,6 kgf/cm2 ou 

80lb/pol2, durante o período de projeto escolhido.  

Para verificar o efeito do tráfego sobre o pavimento torna-se necessário considerar: 

• A intensidade das cargas; 

• Configuração das cargas; 

• Número de repetições. 

 

Tem-se ainda que considerar os seguintes grupos de tráfego: 

• Nível de tráfego fixo, usada no projeto de aeroportos e pavimento de concreto; onde 

todas as configurações de carga são transformadas em carga de roda simples 

equivalente. A que resultar maior será usada para calcular a espessura do pavimento 

em função do suporte do subleito estimado a partir do CBR. 

 

• Veículo de padrão fixo, nesta abordagem a espessura do pavimento é função do 

número de repetições de um veículo padrão (8,2tf). Quando a carga não é igual a carga 
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padrão ou trata-se de um eixo duplo (tandem) ou triplo (tridem) esta carga deve ser 

transformada usando um fator de equivalência. 

 

2.12.1 Classificação dos Veículos Comerciais 

 

Para exetutar o projeto de pavimentação, como dito anteriormente, é indispensável  

estudar o tráfego e neste estudo, avaliar o tipo de tráfego através de contagem (volume diário 

e contagem classificatória) e a pesagem dos veículos em movimento (pesagem dinâmica) ou 

parados (pesagem estática). As pesagens dinâmicas registram as características dos veículos e 

o peso dos eixos, sendo estas utilizadas, tanto para o controle técnico quanto fiscal do tráfego.  

Já as pesagens estáticas são usadas no estudo de trafégo para o projeto estrutural de 

pavimento.  

No Brasil, a carga máxima por eixo e o peso bruto admitidos nas rodovias são:  

• Eixo simples de roda simples – 6tf; 

• Eixo simples de rodas duplas – 10tf; 

• Eixo duplo em tandem, rodas duplas – 17tf; 

• Eixo triplo em tandem, rodas duplas – 25,5tf. 

No Brasil, assim como na maioria dos  países, a carga máxima por eixo é regulamentada por 

lei. As leis que regulamentam o tráfego rodoviário são: 

Lei 8408 de 13/11/1964 do Estado de Sâo Paulo, conhecida como a Lei da Balança, que 

instituiu os limite de pesos dos eixos; 

Lei 7408 de 25/11/1985 que estabeleceu a tolerância de 5% nos valores dos pesos de eixos e 

peso bruto do veículo; 

Lei 9403 de 23/09/97, que regulamentou a Lei da Balança 

No momento, considera-se a tolerância máxima de 7,5% por eixo, porém matém-se o valor 

máximo de 5% sobre o peso bruto total do veículo. 

Apesar da existência das leis e a aplicação de multas quando as mesmas não são 

cumpridas, as transgressões são muito freqüentes, tendo como conseqüências a sobrecarga nas 

pontes e viadutos e a degradação acelerada dos pavimentos reduzido assim, a vida útil 

prevista em projeto. 

 

 

 

 



\H!
!

2.13. Análise de Tensões e de Deformações  

 

Entre os métodos disponíveis para dimensionar pavimentos temos o método 

mecanístico, que analisa as tensões e as deformações, usando a teoria da elasticidade aplicada 

aos meios não perfeitamente elásticos, como os solos e as misturas asfálticas e utilizando 

programas computacionais, verificam o dimensionamento das espessuras das camadas dos 

pavimentos asfálticos. Os métodos mecanísticos têm como bases teóricas:  

• A Teoria de Boussinesq – Meios homogêneos, isotrópicos e linearmente elásticos 

(FRANÇA, 1885). 

• O Método de Burmister – Cálculo de tensões e deslocamentos em sistemas de 

camadas elásticas (EUA, 1943) e. 

• O Método de Odemark – Método das espessuras equivalentes (SUÉCIA, 1949). 

As bases teóricas, aliadas aos trabalhos de Mac Leod no Canadá e Ivanov na então 

URSS, propondo uma análise dos pavimentos a partir de modelos elastoplásticos, 

constituíram as premissas para o desenvolvimento do método mecanístico de 

dimensionamento de pavimentos. A disponibilidade de equipamentos computacionais para 

análises das tensões e deformações despertaram o interesse dos técnicos em engenharia 

rodoviária para a utilização dos métodos (BENEVIDES, 2000).  

Através dos programas computacionais é possível calcular as tensões, deformações e 

deslocamentos que ocorrem no pavimento, com isto, as dificuldades matemáticas para a 

aplicação das teorias de Boussinesq, Burmister, Odemark e outros, foram superadas, além 

disto, estes programas proporcionaram um grande desenvolvimento à Mecânica dos 

Pavimentos.  

Existem no mercado diversos programas computacionais que calculam tensões e 

deformações nas camadas dos pavimentos. Porém, a metodologia utilizada pode ser diferente. 

Alguns utilizam a técnica de elementos finitos (FEPAVE2), de camadas finitas (FLAPS) e 

ainda há os que utilizam as diferenças finitas (ELSYM5) (MEDINA, 1997).  

Os programas computacionais mais usados no Brasil são:  

• ELSYM5 (Elastic Layered System) que utiliza o método das diferenças finitas; 

• FEPAVE2 (Finite Element Analysis of Paviment) usa o método dos elementos finitos; 

• MCF utiliza o método das camadas finitas; 

• JULEA; 

• KENLAYER. 
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ELSYM5 (Elastic Layered System). 

Este programa calcula as tensões e deformações de pavimentos com comportamento 

elástico linear de meios estratificados e submetidos a um ou mais carregamentos circulares 

normais ao pavimento, foi desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley, EUA. 

Utiliza o modelo das diferenças finitas (soluciona as equações de Burmister ampliada para 

cinco camadas), possibilitando o cálculo tridimensional dos parâmetros. O número de cargas 

pode ir até dez, e o número de pontos de análise até cem (10 pares x – y em 10 profundidades 

z). As camadas do pavimento são consideradas homogêneas, isotrópicas e horizontalmente 

infinitas, sendo o subleito um meio semi-infinito. Cada camada deve ter seu módulo de 

elasticidade constante e coeficiente de Poisson definidos nos dados de entrada.  

A entrada de dados é efetuada no programa Elsymdad, gerando o arquivo Dados.dad 

onde estão listados as variáveis necessárias para execução do programa ELSYM5.  

Os dados de entrada para este programa são: 

• Número de camadas; 

• Espessura das camadas; módulo de resiliência (constante); 

• Coeficiente de Poisson; 

• Carga vertical; 

• Pressão dos pneus; 

• Posição da carga; 

• Pontos de análise (x, y, z). 

 

A saída do programa é na forma de texto no arquivo Out.dat e apresenta os resultados 

dos cálculos das tensões, deformações e da deflexão para cada posição “z” desejada 

(PEREIRA, 2001). 

  

O FEPAVE2 (Finite Element Analysis of Pavement) 

O programa FEPAVE2 utiliza a linguagem FORTRAN (Formula Translation), foi 

desenvolvido por E.L.Wilson em 1965, na Universidade de Berkeley, desde então vem 

sofrendo modificações que possibilitaram, entre outras a criação automática da malha de 

elementos finitos (1966), a adaptação à microcomputadores (PC) e a análise de confiabilidade 

(MOTTA, 1991) e a incorporação do utilitário (UTILIFEP), que gera, entre outros aplicativos, 

arquivos de saída dos dados com resultado de tensões e deformações. 

Segundo Silva (1995) citado por Pereira (2001), as principais desvantagens do 

FEPAVE2 são simular o carregamento de roda simples, ter interface com o usuário e saída de 
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dados pouco amigável, comparativamente aos recursos disponíveis; e podem haver erros na 

análise dos resultados, gerado principalmente pela má discretização da estrutura, dados de 

entrada incorretos e erros de interpretação do grade número de informações obtidas.  

Em 2004, Franco desenvolveu uma nova versão do FEPAVE2 que funciona em 

interface com o Excel, tornando ainda mais fácil a entrada de dados e saída dos resultados. 

O FEPAVE2 também permite a consideração de placa rígida de carregamento, 

simulando o uso do FWD (Fawling Weight Deflectometer) (PEREIRA, 2001).  

Barbosa (2006) desenvolveu uma rotina para pré-processamento e pós-processamento 

em ambiente Windows, tornando a interface amigável para o usuário. 

O programa FEPAVE2 admite que o material em análise é isotrópico, tem 

comportamento elástico, linear ou não linear. O modelo de módulo resiliente é considerado 

para solos das diversas camadas (máximo 12), tanto axialmente quanto radialmente, sendo 

também admitido que o comportamento do material betuminoso do revestimento pode variar 

com a temperatura ao longo da espessura da camada.  

Usando a técnica de elementos finitos divide o meio contínuo em elementos fictícios de 

dimensões finitas, ligados entre si por pontos nodais que se assemelham com articulações sem 

atrito. Para análise não linear utiliza a técnica incremental (rigidez tangente). Neste 

procedimento, a carga total do tráfego é dividida e aplicada em incrementos iguais de carga. A 

cada incremento é somado o acréscimo de tensão, fração da tensão total, nas frações já 

existentes e às tensões iniciais. Obtem-se assim no final, a aplicação do valor total da carga de 

tráfego. A soma dos valores de cada incremento serão as deformações e os deslocamentos sob 

a carga total, desta forma, o problema não linear é analisado como linear por partes. Os êxitos 

das técnicas incrementais são comprovados em função da convergência, a partir de um certo 

número de repetições do procedimento incremental, entre os deslocamentos calculados com 

FEPAVE2 e os medidos nos pavimentos reais.  

Na utilização deste programa os dados de entrada são os seguintes:  

• Malha de elementos finitos e restrições de fronteira e carregamento; 

• As camadas e os materiais constituintes: espessuras, quantidade, modelo de 

comportamento de cada material, coeficiente de Poisson, valores de Ki para os 

modelos determinados e densidade de cada material; 

• Com relação às cargas: pressão dos pneus e raio de carregamento; 

• Malha de elementos finitos e restrições de fronteira e carregamento. 

São obtidos os seguintes dados de saída: 
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• As tensões: principal maior ("1); principal menor ("3); radial ("r); vertical ("z); 

tangencial (")); cisalhante (-rz = -zr ); octaédrica normal ("oct) e octaédrica cisalhante 

(-oct); 

• Deslocamentos radiais e axiais de cada nó. 

A tabela 2.6 apresenta os modelos matemáticos da relação tensão deformação para cada 

tipo de material utilizado em pavimentos flexíveis, que são escolhidos em função do tipo de 

comportamento definido nos ensaios tiaxiais dinâmicos. Na prática é mais comum adotar o 

módulo constante de comportamento elástico linear para o material betuminoso se bem que, o 

FEPAVE também permite adotar o modelo MR = f (T oC).  

Para solos granulares, o FEPAVE2 restringe "3 a valores maiores ou iguais a 

0,01kgf/cm2 (aproximadamente 0,2% da tensão aplicada pelo pneu) para evitar o surgimento 

de tensões de tração em materiais desta natureza. Para materiais coesivos, classes 2, 4 e 6, o 

FEPAVE restringe "d a valores maiores ou iguais a 0,2 kgf/cm2, evitando assim níveis muito 

elevados de MR e um quadro enganador das características resilientes do material em estudo 

(FERREIRA, 2002).  

Constam outros modelos na versão original do FEPAVE2 que não estão apresentados 

na tabela 2.5, como os de argila sensível e o de argila-cimento. Os modelos de 0 a 3, da 

referida tabela, já existiam na versão original, os outros foram acrescentados na 

COPPE/UFRJ. 

 

Tabela 2.5 Modelos matemáticos de expressão do módulo de resiliência de solos e materiais 

de pavimentação em função do estado de tensões. 
Classe Modelo Material 

0 MR = f (T oC) Betuminoso 
1 MR = k1 "3 K2 Arenoso 
2 
 

MR = k2 + k3 (k1 – "d), para "d < k1 
MR = k2+ k4 ("d – k1), para "d.> ki 

 
Argiloso 

 
3 

 
MR = constante 

Misturas asfálticas. 
Solo cimento de módulo elevado e Solo siltoso de 

módulo baixo 
4 
 

MR = k2 + k3 (k1 – "d)"3
k5, para "d < k1 

MR = k2 + k4 ("d – k1)"3
k5, para "d > k1 

 
Solos lateríticos finos 

5 MR = k1)k2 Granular (dependente da 
soma das tensões principais) 

6 MR = k1 "d
k2 Argiloso (dependente da tensão desvio) 

7 MR = k1"3k2"d
k3 Todos os solos e britas (geral) 

Observações: O modelo 3 elástico linear; além de observado nos solos citados, pode ser uma simplificação que 
se adota em geral quando só se dispõe de programa elástico linear; o 4 é dito combinado, de uso restrito; o 5 é 
relevante para as britas; o 6 tende a substituir o 2; o 7, dito composto, é abrangente e dá bom ajuste estatístico. 
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O FEPAVE2 é composto de várias sub-rotinas:  

• STIFF: forma a matriz de rigidez da estrutura; 

• STRESS: calcula as tensões principais octaédricas, radiais e verticais, e adiciona os 

valores cada vez que há um incremento de carga; 

• QUAD: estabelece as relações tensão-deformação em modelos matemáticos 

codificados; 

• TRISTIF: faz as integrações e forma a matriz das deformações; 

• SYMINIV: com os modelos e coeficientes de Poisson determina a matriz constitutiva 

dos materiais. 

 

MCF – método das camadas finitas 

O programa MCF, admite o comportamento elástico linear e não linear dos materiais. 

Os cálculos pelo processo linear se comparam com os obtidos do ELSYM5, assim como, 

quando utiliza, o não linear são comparados aos resultados obtidos através do FEPAVE2, em 

função também dos incrementos de carga.  

Este método foi proposto em 1982 por Booker e Small, para o cálculo de recalques e 

adensamentos de solos estratificados horizontalmente sob cargas de fundação rasas e aterros. 

Rodrigues (1991) adaptou o programa para uso em pavimentos, conhecido como MECAF3D, 

ao dar um tratamento tridimensional às cargas de rodas múltiplas em estruturas de pavimentos 

flexíveis. A hipótese básica deste método é a de considerar que o meio elástico possa ser 

dividido em camadas horizontalmente homogêneas e infinitas (BENEVIDES, 2000).  

As vantagens do uso deste método são que, além da consideração das cargas múltiplas 

até no modelo linear; o uso do microcomputador facilitado pelo programa de cálculo, 

necessitando de pouco espaço de memória, mesmo para um grande número de camadas. As 

desvantagens estão em não variar o módulo horizontalmente e considerar as camadas 

horizontalmente como sendo infinitas.  

 

JULEA 

O programa JULEA (Jacob Uzan Layered Elastic Analysis), desenvolvido para 

avaliação de estruturas de pavimento flexível, pode ser aplicado para sistemas de múltiplas 

camadas submetidos a carregamentos estáticos e/ou dinâmicos provenientes de rodas simples 

ou rodas duplas de eixos simples ou eixos tandem. O comportamento tensão x deformação de 

cada camada é elástico-linear. O programa JULEA se fundamenta nos modelos teóricos de 

Burmister e Boussinesq generalizado, de forma a possibilitar o cálculo de estruturas flexíveis 
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de até 8 camadas superpostas.O programa fornece as tensões horizontais, verticais e de 

cisalhamento máximo, assim como as tensões principais em qualquer ponto do sistema. As 

camadas são consideradas horizontalmente infinitas, possuindo espessuras uniformes e finitas 

com exceção da última que possui espessura infinita. Os módulos de resiliência e coeficientes 

de Poisson são constantes. As possibilidades relativas às configurações de carregamento 

estabelecem que a aplicação é distribuída uniformemente sobre área circular na superfície do 

sistema.  

 

KENLAYER  

O programa computacional KENLAYER foi desenvolvido para análise de pavimentos 

flexíveis, e pode ser aplicado para sistemas de múltiplas camadas submetidos a carregamentos 

estáticos e/ou dinâmicos provenientes de rodas simples ou rodas duplas de eixos simples ou 

eixos tandem. O comportamento tensão x deformação de cada camada pode ser elástico-

linear, elástico não-linear ou viscoelástico. Pode realizar análise de dano nas camadas do 

pavimento, a partir da divisão do ano de serviço do mesmo em períodos (no máximo 24). 

Cada período guarda um grupo de propriedades diferenciadas dos materiais envolvidos a 

partir das repetições de diferentes carregamentos axiais (máximo de 24).  

As camadas são consideradas horizontalmente infinitas, possuindo espessuras uniformes 

e finitas com exceção da última que possui espessura infinita. Os módulos de resiliência e 

coeficientes de Poisson podem ou não ser constantes, dependendo do modelo adotado no 

projeto. As possibilidades relativas às configurações de carregamento estabelecem como 

limite até 24 cargas, cuja aplicação é distribuída uniformemente sobre uma área circular na 

superfície do sistema.  

 

CAP3D 

Além dos programas brevemente descritos acima, há o CAP3D, que compõe um 

sistema computacional integrado para modelagem, análise e visualização de pavimentos 

asfálticos. Integra projeto em desenvolvimento, apoiado pela Rede N/NE de Pesquisa em 

Asfalto (Rede Asfalto, 2009). O programa vem sendo desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Ceará utilizando a técnica de 

Programação Orientada a Objetos de maneira a gerar um sistema computacional facilmente 

expansível através da definição de uma série de classes base, que podem ser facilmente 
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derivadas e especializadas através de mecanismos de herança e polimorfismo (HOLANDA et 

at., 2006).  

Atualmente o CAP3D possui a capacidade de pré e pós-processamento de dados para 

tratar modelos planos, axissimétricos e tridimensionais utilizando elementos de diferentes 

formas (triângulos, quadriláteros e hexaedros) e ordens de interpolação (linear e quadrática). 

O sistema é capaz de realizar análises estáticas e dinâmicas, lineares e não lineares, através de 

diferentes algoritmos. Todas essas feições estão integradas em interface com o usuário em 

plataforma Windows. Além disso, uma característica importante do CAP3D é a maneira 

simples e genérica de implementação dos modelos constitutivos. Continua sendo difícil o 

problema da implantação de modelos constitutivos resilientes.  

 

Os programas computacionais usados para o dimensionamento mecanístico como já 

tratamos anteriormente, utilizam como dados de entrada o módulo resiliente e o coeficiente de 

Poisson das diversas camadas e fornecem as tensões de tração e deslocamentos nos diversos 

pontos do pavimento definidos pela malha de elementos finitos escolhida para análise. As 

tensões verticais máximas no subleito estão relacionadas a deformação permanente na trilha 

de rodas enquanto as tensões de tração máximas do revestimento estão associadas as falhas de 

fadiga.  

O dimensionamento do pavimento envolve a escolha de materiais e espessuras para as 

diferentes camadas, de modo que, as tensões verticais no subleito e as tensões de tração do 

revestimento suportem um determinado número estabelecido de passagens de uma carga 

padrão, antes que ocorra um determinado afundamento máximo estabelecido na trilha de roda 

ou trincas por fadiga.  

O comportamento das tensões e deformações que se desenvolvem no pavimento pela 

passagem de uma ou duas rodas carregadas pode ser melhor visualizado na figura (2) 

(MEDINA, 1997).  
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Figura .2– Tensões e Deformações que ocorrem no pavimento pela passagem de rodas (MEDINA, 1997). 
Fonte: TONIAL, Iloni Antônio. (2001). “Influência do Envelhecimento do Revestimento na Vida de Fadiga de 
Pavimentos ” Dissertação de Mestrado, COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DA RODOVIA  

 

3.1. – Introdução 

 

O presente capítulo apresenta a descrição da Rodovia BR-230/PB, além dos resultados 

dos estudos contratados no ano de 1998 pelo Departamento de Estradas de Rodagem da 

Paraíba (DER/PB), para execução do Projeto Final de Engenharia para Restauração e 

Duplicação da rodovia acima citada (itens 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5), assim como, os resultados do 

estudo realizado em 2005, após 6 anos da execução dos serviços de duplicação e restauração 

(3.6).  

 

3.2 – Localização e Descrição do Trecho 

 

A rodovia em estudo está localizada na região nordeste, no Estado da Paraíba, no trecho 

e subtrecho informados a seguir: 

Trecho – Cabedelo–Divisa PB/CE 

Lote – III  

Subtrecho – Entr. BR-408/PB-090/PB-095 

Entr. BR-104 (A)/BR-408/B/PB-095 (Campina Grande) 

O trecho analisado tem início no entroncamento para a cidade de Ingá e Lagoa Seca, que 

corresponde ao Km 117,3 da rodovia BR-230/PB e vai até o Km 147,9, perfazendo um total 

de 30,6 Km, com largura igual a 7,00m no trecho que foi restaurado e 7,20m no implantado. 

Ao longo de todo trecho, o canteiro central é limitado com defensas, cuja finalidade é garantir 

proteção ao tráfego. 

 

3.3 – Estudo de Tráfego 

 

O estudo de tráfego realizado neste trecho, segundo informações contidas no volume III 

do Projeto Final de Engenharia para Restauração e Duplicação da BR-230/PB, (DER/PB, 

1999), visou obter propriedades e características do fluxo de veículos, determinar os 

indicadores dos níveis de serventia assim como os elementos indispensáveis para a elaboração 

do projeto de restauração do pavimento. 
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Desta forma, os dados históricos de tráfego da rodovia foram obtidos no “Censo de 

Tráfego Rodoviário do DNER” tendo sido indicado para a BR-230/PB (lote-III) o Posto de 

Cobertura C-117, Entr. PB-079- Entr. PB-095, situado entre o acesso a cidade de Ingá (PB-

095) e a cidade de Campina Grande (PB-095). A pesquisa volumétrica classificatória feita no 

mesmo local do posto de cobertura, acima citado, informou ser em média 6.739 o tráfego 

total, sendo 65,5% de veículos leves e 34,5% de veículos comerciais, valores estes obtidos 

durante 72 horas, no período de 3 dias no ano de 1998. 

 

3.3.1 Crescimento de Tráfego 

 

Com os dados históricos, pesquisa de campo e utilizando o método estatístico dos 

mínimos quadrados chegaram aos valores apresentados na tabela 3.1, corrigidos para os anos 

de 1999 e 2013. 

 

Tabela 3.1 – Tráfego Médio Diário Corrigido 

Ano Auto e 2cs Ônibus Cam.2C Cam.3C nSi Total 

1999 3968 314 635 1013 255 6185 

2013 5744 385 794 1404 382 8708 
Fonte: Projeto final de engenharia para restauração e duplicação da Rodovia BR 230/PB volume III. 

 

3.3.2 – Número N 

 

O número de repetições do eixo simples padrão “N” foi obtido com a expressão: 

 

N anual = 365 x K x .(Vmi x F vi) 

Sendo: 

K = fator de carregamento para a faixa de projeto (para pista simples: 0,50 = 50% do tráfego 

dos dois sentidos alocados na faixa de projeto; para pistas duplas: 80% do tráfego = 0,40 do 

tráfego nos dois sentidos). 

Vmi = volume médio diário de cada categoria de veículo comercial; 

F vi = fator de veículo médio de cada categoria de veículo comercial. 

 

Os valores encontrados para “N” utilizando a metodologia da AASHTO e USACE são 

os que se encontram na Tabela 3.2. 
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Convém salientar, que o projeto final, citado no item (3.3), informa que, os “N’s” anuais 

foram acumulados ano a ano desde 1987 até 1998 e de 1998 em diante até 2013 porque o 

histórico da rodovia informou ter sido em 1987 o último ano em que foram realizados 

serviços no pavimento em questão. 

 

Tabela 3.2 – Valores encontrados para “N” pela AASHTO e USACE 

 
Metodologia 

Série 
1987 - 1998 

Série 
1999 - 2008 

Série 
1999 - 2013 

AASHTO 7,8x106 8,5x107 1,3x107 

 
Pistas 

Duplas 

USACE 2,5x107 2,8x107 4,5x107 
 Fonte: Projeto final de engenharia para restauração e duplicação da Rodovia BR 230/PB volume III. 

 

 

3.4 – Clima 

 

A região onde está localizada a BR-230/PB, possui clima quente e úmido, com chuvas 

de outono-inverno e período seco no verão. A pluviometria média anual atinge valores 

superiores a 1700 mm, sendo os meses de abril, maio e junho os que ocorrem as maiores 

precipitações e outubro, novembro e dezembro os mais secos. 

 

3.5 – Estrutura do Pavimento 

 

Os estudos necessários para execução do projeto de pavimentação foram feitos tanto 

para os locais onde não existia pavimentação (serviços de duplicação), quanto nos locais onde 

já existia pavimentação (serviços de restauração), devido ao fato de que, nos locais já 

pavimentados houve modificações no projeto geométrico. 

Na elaboração do projeto de pavimentação foi utilizado: 

a) do estudo de tráfego o valor 4,5x107 para “N”, ( número de repetições de carga de um 

eixo padrão rodoviário: eixo simples com rodas duplas de 8,2 t) para um período de 

projeto de 15 anos, com fator de equivalência de carga da USACE, 

b) do estudo geotécnico e do projeto de terraplenagem CBR = 7% e solo tipo II (%S< 35), 

c) os métodos do DNER e de Resiliência para pavimentos novos, edição de 1996. 
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Após terem sido realizados todos os estudos necessários para conclusão do projeto de 

restauração e duplicação, a estrutura do pavimento ficou com as seguintes camadas: 

• Revestimento com espessura de 5 cm de CBUQ (concreto betuminoso usinado à 

quente), faixa C do DNER, construída sobre uma camada com 7cm de PMQ (pré 

misturado à quente) de graduação densa, aplicado tanto na faixa de rolamento quanto na 

faixa de segurança. Ficando, portanto, a camada betuminosa com espessura total igual a 

12 cm; 

• Base com 20 cm de espessura, construída com brita graduada;  

• Sub-base com 15 cm de espessura, estabilizada granulometricamente sem mistura, 

tendo sido utilizada na sua execução material de jazidas, existente ao longo do trecho, 

uma vez que estas apresentaram características adequadas para uso como material de sub-

base. 

 

3.6 – Estudos Realizados após a execução dos serviços contratados pelo DER/PB 

 

Decorrido apenas três anos após a realização dos serviços de duplicação e restauração da 

BR-230/PB, e, conseqüentemente, ter sido liberada para o tráfego, esta rodovia apresentou 

fissuras na camada de rolamento, as quais evoluíram devido a ação das cargas repetidas, 

originando assim, o trincamento nas trilhas de roda interna e externa, defeitos do tipo “couro 

de jacaré” (classe 2 e 3) e bombeamento de finos. Este fato despertou o interesse para a 

realização de estudos nesta rodovia. 

 

3.6.1 – Avaliação Funcional e Estrutural 

 

Cavalcante (2005), em sua dissertação de mestrado, realizou avaliação funcional, 

estrutural não destrutiva e destrutiva, na BR-230/PB. Do seu estudo obteve as seguintes 

conclusões: 

1 – da avaliação funcional “o pavimento sob o ponto de vista do usuário apresenta-se, em 

geral com boas condições de rolamento e conforto. Entretanto, sob o ponto de vista “clinico” 

de um profissional de pavimento os defeitos levantados revelam um comprometimento 

estrutural com tendência, obviamente, da rápida progressão dos defeitos.....”. 

Os defeitos mais freqüentes encontrados na avaliação funcional em ambas as faixas de 

rolamento foram do tipo couro de jacaré (classe 2 e 3) e bombeamento de finos, com nível de 

serventia variando de baixo a médio. 
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2 – da avaliação estrutural não destrutiva e da aplicação do programa EVERCALC5, as 

seguintes observações para as camadas de: 

•  Revestimento – a faixa direita apresentou 57% de módulo resiliente entre 10.000 

kgf./cm2 e 30.000 kgf./cm2, e 42,6% de módulo resiliente maiores que 30.000 kgf/cm2. 

Na faixa esquerda 66% entre 10.000 kgf./cm2 e 30.000 kgf./cm2 e 34% de módulos 

com valores maiores que 30.000 kgf./cm2;  

• Base de brita graduada – a faixa direita teve 74,2% de módulo resiliente com valor 

menor e igual a 2.000kgf./cm2 e na faixa esquerda 90,6% de módulo resiliente com 

valor menor ou igual a 2.000 kgf./cm2; 

• Sub-base – 89,2% dos módulos resilientes foram menores ou iguais a 2.000 kgf./cm2 na 

faixa direita e 50,5% na esquerda; 

• Subleito – 50,2% em torno de 3.000kgf./cm2 e 25,2% em torno de 4.0000 kgf./cm2na 

faixa da direita. Na faixa da esquerda 45,5% em torno 3000kgf/cm2. e 30,2% em torno 

de 4.000 kgf./cm2. Para esta mesma camada obteve também 12% e 10,3% de módulos 

com valor em torno de 5.000 kgf/cm2 para faixa direita e esquerda respectivamente. 

Como se pode perceber, analisando estes valores, o subleito apresentou módulos 

resilientes elevados, demonstrando com isto a pequena incidência de defeitos do tipo 

afundamento em trilha de roda e ondulações em ambas as faixas da rodovia estudada. 

 

Com os módulos resilientes retroanalisados, Cavalcante (2005) utilizou o programa 

ELSYM5 e com os resultados obtidos concluiu que, as camadas de base e sub-base são as 

camadas críticas da estrutura, uma vez que contribuem, em média, com um percentual de 69% 

na deflexão total da faixa da direita e 71% para faixa da esquerda. Restando para o subleito 

28% e 26% para a faixa da direita e da esquerda respectivamente e, apenas, 5% de 

contribuição para a deflexão total da camada de revestimento. 

Convém salientar que Cavalcante (2005), para realizar a avaliação estrutural não 

destrutiva utilizou os programas computacionais RETRONA, ELMOD4 e ELVERCALC5, e 

fez a comparação dos valores dos módulos resilientes da camada de revestimento obtidos com 

ELVERCAL5, com os resultados da avaliação funcional, através do levantamento de defeitos 

de superfície (DNIT 006/2006), razão pela qual apresentei apenas, os resultados obtidos por 

este programa.  

Da comparação entre as avaliações acima referidas, Cavalcante (2005) observou um 

aumento dos módulos resilientes com o tipo de trincamento (FC-1, FC-2 e FC-3), ou seja, a 

incidência de 27% de módulos maiores que 50.000 kgf./cm2 para as estações  apresentando 
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trincamento FC-3, implica dizer que a oxidação da massa asfáltica, ao longo do tempo, 

contribui para o seu enrijecimento, tornando-o mais duro e quebradiço. Esperava-se que uma 

maior quantidade de módulos, referentes as estações apresentando trincamento do tipo FC-3, 

resultassem em baixo valores. No entanto, este comportamento não foi verificado, na 

pesquisa, cuja justificativa fundamenta-se na baixa severidade dos defeitos de superfície. 

Ademais salienta-se que o aumento de severidade do trincamento provocará a diminuição dos 

valores modulares. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISE DAS TENSÕES E DEFORMAÇÕES DA BR-230/PB, LOTE III 

 
4.1 Material do Estudo 

 

O desenvolvimento desta pesquisa teve como base analisar os resultados dos ensaios 

realizados com as amostras de materiais retirados das jazidas, que foram utilizados na 

execução das camadas granulares e das misturas asfáltica, que foram usadas nas camadas 

betuminosas. 

A coleta das amostras dos materiais, necessários para execução dos ensaios, foram feitos 

pela Universidade Federal de Campina Grande, com a orientação do professor José Afonso G. 

de Macêdo. Estes ensaios foram feitos de acordo com as normas do DNIT, no laboratório de 

solos da COPPE, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio da professora 

Laura Goretti da Motta e no laboratório de engenharia de pavimentos, da Universidade 

Federal de Campina Grande, com apoio do professor José Afonso G. de Macêdo. 

No intuito de confrontar os resultados obtidos nestes ensaios de laboratório, com os 

resultados encontrados “in situ”, algumas informações contidas neste capítulo foram retiradas 

da dissertação de mestrado de Cavalcante (2005), a qual versou sobre Avaliação das 

Características Funcionais e Estruturais da Rodovia BR-230/PB, lote III, da mesma rodovia 

ora estudada. 

 

4.2 – Objetivo da pesquisa 

O objetivo do presente estudo é analisar as tensões e deformações que ocorrem na 

estrutura pavimento-subleito, quando as camadas brita graduada (base) e de solos (sub-base, 

reforço do subleito e subleito) se encontram com diferentes teores de umidade.  

Assim sendo, os corpos de prova utilizados no ensaio triaxial dinâmico, para obtenção 

dos MR das camadas granulares foram moldados com diferentes teores de umidade. Os 

valores destas umidades obtidas na curva de compactação encontram-se na tabela 4.1. No 

anexo 1, além de encontramos os valores destas umidades temos também, todas as 

informações relativas ao ensaio triaxial dinâmico. 
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Tabela 4.1 – Teores de Umidade Utilizados na Moldagem dos Corpos de Prova no 

Ensaio Triaxial Dinâmico 

Camada Umidades dos corpos de prova (%) 

Base 2,90 4,46 4,89 5,27 

Sub-base 5,67 7,36 * 8,97 

Reforço do subleito 5,55 7,36 9,22 - 

Subleito 5,79 7,59 9,37 - 

* não foi anotada na ficha do ensaio a umidade que foi realizado o ensaio. 

 

Para determinação dos módulos das camadas granulares foram utilizados 4 (quatro) 

valores distintos de umidade tanto para base, quanto para sub-base, 3 (três) valores distintos 

para o reforço, assim como, para o subleito. Os valores dos módulos médios das camadas de 

rolamento e binder (concreto asfáltico) foram adquiridos nos ensaios dinâmicos, realizado 

com 6 (seis) corpos de prova para cada camada. Com os valores dos módulos das camadas 

que constituem a estrutura pavimento-subleito e utilizando o FEPAVE2, foram realizadas 32 

(trinta e duas) simulações com este programa computacional, para avaliar o comportamento 

da estrutural da BR-230/PB. 

 

4.3 – Procedência dos materiais utilizados na pavimentação 

 

O projeto de pavimentação, citado no capítulo III, informa que a região onde se localiza 

a BR-230/PB, é escassa em materiais granulares para pavimentação, razão pela qual se optou 

para execução da camada de base, pelo emprego de brita graduada simples (BSG), com 20 cm 

de espessura. A sub-base foi executada com solo e estabilizada granulometricamente sem 

mistura, com 15 cm de espessura. Os locais para a retirada dos materiais destinadas a 

execução destas camadas estão indicados no volume III, do projeto de pavimentação. 

Convém salientar que, para regularização do subleito da BR-230/PB além dos materiais 

provenientes dos cortes e rebaixos, segundo informações contidas no projeto de 

terraplenagem, seria necessário utilizar materiais de empréstimo para complementação dos 

aterros. Tendo indicado 15 empréstimos que poderiam ser usados como material selecionado, 

nos rebaixamentos de cortes e camada superior dos aterros. Informou também, que os cortes 

deveriam ser rebaixados em 40 cm de espessura e preenchidos com material selecionado. Já a 
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camada superior dos aterros teriam 30cm de espessura e executados com material 

selecionado, ambos compactados a 100% do Proctor Normal.  

Na execução do revestimento foi utilizado CBUQ (concreto betuminoso usinado à 

quente), para as camadas de ligação, e rolamento, nas faixas B e C do DNIT, respectivamente. 

O CBUQ resultou da mistura de cimento asfáltico, agregado britado, filer e areia do rio 

Paraíba, o qual está localizado na estaca 4.000 (LE). O concreto betuminoso usinado à quente 

foi dosado pelo método Marshall, as tabelas 4.2 e 4.3 apresentam as características do CBUQ, 

e a tabela 4.4 do material betuminoso que foi utilizado na mistura, CAP 50/60. 

 

Tabela 4.2 Características de projeto do CBUQ (faixa C) da Camada de Rolamento 
(Cavalcante, 2005) 

 
Identificação características Especificação 

Densidade Aparente (g/dm3) 2.466 – 

Densidade teórica (g/dm3) 2.561 – 

Vazios (%) 3,7 4 – 6 

Relação betume vazios 78,1 65 – 72 

Vazios agregado mineral (%) 16,9 – 

Estabilidade Marshall (kgf) 1.190 Mínimo 350 kgf 

Fuência 14,8 8 – 18 

Teor ótimo de CAP (%) 5,5 (± 3) 4,5 – 7,5 

Variação permitida 5,2 – 5,8 – 

 
Tabela 4.3 – Características de projeto do CBUQ (Faixa B) da Camada de Ligação 

(Cavalcante, 2005). 
 

Identificação característica especificação 
Densidade Aparente (g/dm3) 2.462 – 

Densidade teórica (g/dm3) 2.600 – 

Vazios (%) 5,2 4 – 6 

Relação betume vazios 68 65 – 72 

Vazios agregado mineral (%) 16,5 – 

Estabilidade Marshall (kgf) 1.070 Mínimo 350 kgf 

Fuência 11,7 8 – 18 

Teor ótimo de CAP(%) 4,7 (± 3) 4,5 – 7,5 

Variação permitida 4,5 – 5,0 – 

Resultado de adesividade satisfatório com 0,2% de DOPE 
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Tabela 4.4 – Características do Material Betuminoso (CAP 50/60) (Cavalcante, 2005) 

Ensaio Resultados 
Médios 

Especificação 

Viscosidade Saybolt Furol a 135º C (seg 197 120 mínimo 

Ponto de Fugor ºC 279 235mínimo 

Ponto de amolecimento anel e bola Tab ºC 53 30 – 175 

Penetração (25 ºC, 100g, 5seg) 0,1mm 55 50 mínimo 

Densidade 1030 – 

Espuma  O produto não deve produzir 
espuma quando aquecido a 175 oC 

 

4.4 – Ensaios Realizados em Laboratório 

 

Como já informado no item 4.1 alguns ensaios foram feitos no laboratório da 

COPPE/UFRJ e outros no laboratório da UFCG/PB, com os materiais das camadas que 

compõem a BR230/PB. 

 

4.4.1 – Ensaios Realizados no Laboratório de Engenharia de Pavimentos da UFCG/PB 

 

Os ensaios relacionados a seguir, foram realizados no mês de abril de 2001, na cidade de 

Campina Grande no Estado da Paraíba, onde fica localizado o trecho em estudo. No anexo 1 

constam todas as informações obtidas nestes ensaios. 

• Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral; 

• Ensaio de Módulo Resiliente por Compressão Diametral das Misturas Betuminosas; 

• Ensaio de Fadiga por Compressão Diametral. 
 

4.4.1.1 – Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral 

 

Foram moldados em laboratório 9 (nove) corpos-de-prova para a realização deste ensaio 

com os materiais da camada de binder, assim como, para camada de rolamento. Os corpos de 

prova apresentaram resistência à tração superior a 6,0 Kgf./cm2, sendo este o valor mínimo 

recomendado pela norma DNIT 031/2004. Os resultados destes ensaios estão na tabela 4.5 e 

como pode ser verificado todos maiores que 6,0 kgf./cm2, sendo 7,1 kgf/cm2 o valor médio da 

camada de binder e 7,9 kgf./cm2 o valor médio da camada de rolamento. O método usado para 

a realização do ensaio foi DNER-ME 138/94. 
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Tabela 4.5 – Resultados do Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral do 

Concreto Asfáltico com corpos-de-prova moldados em laboratório. 
corpo de prova 

no 
4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 Média 

binder 
(kgf/cm2) 

6,7 6,8 7,0 7,6 6,7 7,2 8,0 6,4 7,4 7,1 

corpo de prova 
no 

4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 Média 

capa (kgf/cm2) 8,4 8,1 8,0 7,9 8,4 7,7 7,7 7,3 7,5 7,9 

 

Cavalcante (2005) realizou na BR-230/PB o mesmo ensaio, porém, com corpos-de-

prova coletados “in situ”, tendo encontrado os seguintes resultados médios para camada de 

rolamento 8,5 kgf./cm2, na estaca 4153 (furo 1) e 9,9 kgf./cm2, na estaca 5381+15 (furo 4) e 

para camada de ligação 7,1 kgf./cm2 e 10,1 kgf./cm2 nas mesmas estacas, respectivamente. 

Comparando estes resultados com os da tabela 4.5, verifica-se que a camada de 

rolamento e ligação apresentaram valores de resistência à tração inferiores aos valores médios 

obtidos com os corpos-de-prova coletados “in situ”, o que pode ter sido motivado pelo 

envelhecimento do ligante, que é um processo pelo qual o ligante passa durante a estocagem, 

manuseio, aplicação e serviço.  

Segundo Tonial (2001) os fatores que influenciam no processo de envelhecimento do 

ligante em uma mistura em curto prazo (usinagem, manuseio e aplicação) são a temperatura 

de usinagem, espessura de película (sobre o agregado e o filer), tipo de usina e o tempo de 

espalhamento e compactação. Já os que influenciam em longo prazo (em serviço) são o teor 

de vazios, espessura da película, absorção (pelo contato com o agregado) e profundidade da 

camada asfáltica.  

 

4.4.1.2 – Ensaio de Módulo Resiliente e Fadiga por Compressão Diametral  

 

Para a determinação do módulo resiliente das misturas asfálticas foram utilizados 6 

(seis) corpos-de-prova para a camada de rolamento (Faixa C), assim como, para a camada de 

ligação (Faixa B), sendo 25ºC a temperatura dos corpos-de-prova para a realização desse 

ensaio. No ensaio de fadiga, foram utilizados 12 (doze) corpos-de-prova para cada camada 

também a 25º C. Na tabela 4.6 encontra-se a média dos resultados obtidos no ensaio para 

determinação do módulo resiliente e os modelos de fadiga. 
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Tabela 4.6 – Resultados dos Módulos de Resiliência por Compressão Diametral e 

Modelos de Fadiga. 

Concreto Asfáltico MRmèdio (Kgf/cm2) Modelo de Fadiga 

Capa (faixa C) 35666 N = 2085 x & " – 3,62 N = 1 x 10 – 13 X $t – 3,90 

Binder (faixa B) 38067 N = 1584,1 x & " – 2,67 N = 1 x 10 – 8 x $t 
– 2,66 

 

A camada asfáltica sofre alterações de módulo pelo envelhecimento do ligante ao longo 

de sua vida, alterando significativamente a relação entre os módulos das camadas 

(considerando-se que as demais camadas não sofrem alteração de módulos) e 

conseqüentemente as tensões e deformações geradas no revestimento (TONIAL, 2001). 

 

4.4.2 – Ensaios Realizados no Laboratório de Solos da COPPE/UFRJ 

• Ensaio de Compactação; 

• Ensaio triaxial Dinâmico. 

 

4.4.2.1 – Ensaio de Compactação  

O ensaio de compactação, utilizando o método de ensaio DNER–ME 47/64, foi 

realizado com amostras de todas as camadas granulares constituintes do pavimento. Com os 

valores da umidade, obtidos na curva de compactação deste ensaio, foram moldados corpos-

de-prova para realização do ensaio triaxial dinâmico. Os teores de umidade média e massa 

específica aparente seca do ensaio de compactação encontram-se na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Teores de umidade média e massa específica aparente seca do ensaio de compactação 
1º Ponto 2º Ponto 3º Ponto 4º Ponto 5º Ponto 6º Ponto 

H 
Média 

#s 
 

h 
média 

/s 
 

h 
média 

#s 
 

h 
médi

a 

#s 
 

h 
média 

#s 
 

h 
médi

a 

/s 

Camada Energia 
de 

Compactaç
ão 

% g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 

Base base 
proctor 

modificado 

1,53 2,237 2,91 2,269 4,26 2,304 6,16 2,314 6,82 2,269 5,44 2,323 

Sub-base sub-base 
proctor 

intermediár
io  

4,05 2,060 5,68 2,086 7,90 2,086 9,37 2,037 11,36 1,966 6,06 2,110 

Reforço reforço  
Proctor 

intermediar
io 

3,70 1,953 5,56 1.991 7,36 2,017 9,46 1,967 11,54 1,905 – – 

Subleito Subleito 
Proctor 
normal 

3,74 1,872 5,94 1,891 7,69 1,918 9,63 1,851 11,31 1,760 – – 
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4.4.2.2 – Ensaio Triaxial Dinâmico 

 

Foram coletadas amostras das jazidas e encaminhadas para o laboratório da 

COPPE/UFRJ, tendo sido executado ensaio Triaxial Dinâmico, para a determinação do 

módulo resiliente dos materiais de base, sub-base, reforço e subleito. 

Como já informado no item 4.2, os corpos-de-prova utilizados para execução deste 

ensaio foram moldados com diferentes teores de umidade, obtidas na curva do ensaio de 

compactação. Os valores das umidades utilizados na moldagem dos corpos-de-prova para 

determinação dos módulos resilientes dos solos e brita, encontram-se  no anexo 1. 

O método de ensaio usado para determinação do módulo resiliente de solos e brita foi 

DNER-ME-131/94, tendo sido ensaiado um total de 4 (quatro) corpos-de-prova para as 

camadas de base assim como, para a sub-base e 3 (três) corpos de prova para as de reforço e 

também 3 (três) para o subleito. No anexo 1 encontram-se os resultados obtidos nos ensaios. 

A título de ilustração na tabela 4.8 apresentamos os valores dos módulos resilientes no ponto 

3 das diferentes camadas, expressos nos modelos tradicionais. 

 

Tabela 4.8. – Resultados do ensaio de Módulo Resiliente (ponto3) com tensão confinante 

(MR= k1"3
k2) e com a tensão desvio (MR= k1"d

k2) 

 
MR= k1"3

k2 (MPa) MR= k1"d
k2 (MPa) #s h Amostra 

Ponto 3 
 

Camada K1 K2 R2 K1 K2 R2 (g/cm3) (%) 

C.P-101 Base 1155,0 0,456 0,850 681,3 0,345 0,646 2,304 4,46 
C.P-103 Sub-base 630,2 0,292 0,663 365,7 0,126 0,164 2,096 7,36 
C.P-095 Reforço 843,4 0,303 0,564 485,9 0,137 0,152 2,017 7,36 
C.P-097 Subleito 663,6 0,294 0,785 404,5 0,152 0,277 1,92 7,69 

 

Macedo (1996) propôs o modelo composto MR= k1"3
k2 "d

k3 (todos os solos e brita), 

onde o módulo resiliente é ao mesmo tempo função da tensão confinante e da tensão desvio, 

por ser estatisticamente mais representativo,quando comparado aos modelos tradicionais. Para 

obter os parâmetros do modelo composto para as amostras de material de base, sub-base, 

reforço do subleito e subleito foi utilizado o programa LAB FIF – ajuste de curvas tendo 

como base os resultados dos ensaios de módulo de resiliência. 

Na tabela 4.9 encontram-se os valores dos parâmetros utilizados para determinação dos 

módulos de resiliência da base sub-base e reforço do subleito e subleito baseado do modelo 

composto MR = k1 "3 
k2 "d k3. 
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Tabela 4.9 – Valores usados para obter os Módulos Resilientes pelo Modelo Composto 
Amostra ponto K1 K2 K3 R2 

Base 3º 3.795 0,37 0,11 0,93 
Base 4º 4.576 0,10 -0,10 0,87 
Base 5º 4.638 0,39 0,01 0,95 

Sub-Base 2º 3.692 0,47 -0,15 0,97 
Sub-base 3º 3.535 0,45 -0,16 0,97 
Sub-base 5º 2.160 0,06 0,47 0,98 

Reforço do Subleito 2º 3.372 0,45 0,06 0,98 
Reforço do Subleito 3º 4.557 0,45 -0,14 0,93 
Reforço do Subleito 4º 2.485 0,45 -0,01 0,98 

Subleito 2º 2.926 0,47 -0,05 0,96 
Subleito 3º 3.573 0,39 -0,10 0,97 
Subleito 4º 2.432 0,42 0,03 0,98 

 

4.5 – Análise Mecanística e Confiabilidade 

 

4.5.1 – Análise Mecanística 

Neste trabalho, foi utilizado o programa computacional FEPAVE2 para análise 

mecanística, tendo como ponto de partida os resultados dos ensaios realizados em 

laboratórios, com os materiais coletados em jazidas e com as misturas asfálticas nas faixas B e 

C, apresentados nos itens anteriores. O FEPAVE2 permite que o usuário faça a malha de 

elementos finitos ou utilize malha automática. No caso em questão optou-se por malha 

automática sendo que neste caso so é permitido analisar no máximo 5 camadas. Asssim sendo 

na simulação não foi considerado a camada de reforço do subleito. Assim sendo, nesta análise 

a estrutura pavimento-subleito é constituída por cinco (5) camadas: rolamento, binder, base, 

sub-base, e subleito (figura 3). Adotando-se para as camadas de solos e brita o modelo 

composto, classe 7, da tabela 2.6, e os valores dos parâmetros apresentados na tabela 4.9. Para 

as misturas asfálticas foi considerado o modelo elástico linear, classe 3, da tabela 2.6 e os 

valores dos módulos da tabela 4.6. 

.  

Figura 3 - Estrutura considerada para análise mecanística do programa FEPAVE2 
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Os valores obtidos a partir de ensaios de laboratório foram usados nos dados de entrada 

no FEPAVE2, para calcular as tensões e deformações resultantes, considerando uma pressão 

média na área carregada igual a 5,6 kgf/cm2 (pressão de contato do pneu) correspondendo a 

um eixo padrão rodoviário de 8,2 tf, raio da área circular igual a 10,8cm e malha automática. 

Esta forma de analisar, admite que os valores das tensões e deformações se aproximam das 

que ocorrem em campo. 

Outros dados de entrada utilizados no programa: 

• Peso específco das camadas de base sub-base e subleito 0,0022 kg/cm3; 0,0020 

kg/cm3 e 0,0018 kg/cm3 respectivamente, obtidas do ensaio de compactação 

constante no anexo (1); 

• Coeficiente de Poisson adotados para a camada de rolamento e camada de 

ligação 0,30; para base e sub-base 0,35 e subleito 0,45. 

 

Para simulação efetuada com o FEPAVE2, considerou-se o método probabilístico de 

Rosenblueth. Este método consiste no cálculo da média e variância dos 2N valores da variável 

dependente, sendo que “N” corresponde ao número de variáveis independentes envolvidas na 

análise. Neste caso, as variáveis independentes são os módulos resilientes das camadas do 

pavimento e do subleito e as variáveis dependentes os parâmetros resposta de deformabilidade 

da estrutura. Neste método, a equação utilizada é: 

 

  
para N variáveis (4.1)  

!

onde a média da variável dependente é igual a E[Y] (M=1) e sua variância é igual a 

 

 (4.2)
  

!

Os parâmetros ++++, ----- representam as combinações (2N ) considerando o valor médio + o 

desvio padrão. 
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Sendo as variáveis aleatórias envolvidas na análise da estrutura, os módulos de 

resiliência das camadas: de rolamento, de binder , da base de brita graduada, da sub-base e do 

subleito, tem-se que N=5 (variáveis aleatórias). 

O número de termos das variáveis dependentes D0, (deflexão na superfície do 

pavimento) $tc, (deformação específica de tração na capa) $tb (deformação específica de tração 

no binder) &"tc, (variação de tensão na capa) &"tb,(variação de tensão do binder) e "v, (tensão 

vertical no subleito) é igual a 2N. 

 

Assim sendo, teremos um total de 32 termos analisados, os quais encontram-se na tabela 

4.11. 

Na aplicação do método de Rosenblueth, foram utilizados os valores dos módulos 

resilientes apresentados na tabela 4.10, para as camadas de base, sub-base e subleito. Nesta 

mesma tabela encontram-se também as umidades com as quais foram moldados os corpos de 

prova para realização do ensaio triaxial dinâmico, as quais se encontram no anexo 1. Os 

valores dos módulos resilientes da capa e da camada de binder foram: 

 

MR capa+ = 38.607 kgf/cm2 

MR capa  - = 32.725 kgf/cm2 

MR binder+ = 41.541 kgf/cm2  

MR binder - = 34.593 kgf/cm2 

 

Tabela 4.10 – Valores dos módulos resilientes utilizados para aplicação do método de 

Rosenblueth e as umidades usadas na realização do ensaio. 

Camada Ponto K1 K2 K3 R2 h% CP 
no 

(base) MBG – 3º 3.795 0,37 0,11 0,93 4,46 101 
(base) MBG + 5º 4.638 0,39 0,01 0,87 8,97 102 

(sub-base) MSG – 2º 3.692 0,74 -0,15 0,97 5,67 103 
(sub-base) MSG + 5º 2.160 0,06 0,47 0,98 8,97 105 
(subleito) MSL – 2º 2.926 0,47 -0,05 0,96 5,79 097 
(subleito) MSL + 4º 2.432 0,42 0,03 0,98 9,37 099 
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Tabela 4.11 – Rotina utilizada para a aplicação do método de Rosenblueth. 
 

CAMADAS Critérios 
1 Mcapa+ Mbinder+ MBG+ MSb+ MSL+ D+++++ $tc+++++ $tb+++++ &"c+++++ &"b+++++ "vsL+++++ 

2 Mcapa+ Mbinder+ MBG+ MSb+ MSL- D++++- $tc++++- $tb++++- &"c++++- &"b++++- "vsL++++- 

3 Mcapa+ Mbinder+ MBG+ MSb- MSL+ D+++-+ $tc+++-+ $tb+++-+ &"c+++-+ &"b+++-+ "vsL+++-+ 

4 Mcapa+ Mbinder+ MBG+ MSb- MSL- D+++-- $tc+++-- $tb+++-- &"c+++-- &"b+++-- "vsL+++-- 

5 Mcapa+ Mbinder+ MBG- MSb+ MSL+ D++-++ $tc++-++ $tb++-++ &"c++-++ &"b++-++ "vsL++-++ 

6 Mcapa+ Mbinder+ MBG- MSb+ MSL- D++-+- $tc++-+- $tb++-+- &"c++-+- &"b ++-+- "vsL++-+- 

7 Mcapa+ Mbinder+ MBG- MSb- MSL+ D++--+ $tc++-+- $tb++-+- &"c++--+ &"b ++--+ "vsL++--+ 

8 Mcapa+ Mbinder+ MBG- MSb- MSb- D++--- $tc++--- $tb++--- &"c++--- &"b ++--- "vsL++--- 

9 Mcapa+ Mbinder- MBG+ MSb+ MSL+ D+-+++ $tc+-+++ $tb+-+++ &"c+-+++ &"b+-+++ "vsL+-+++ 

10 Mcapa+ Mbinder- MBG+ MSb+ MSb- D+-++- $tc+-++- $tb+-++- &"c+-++- &"b+-++- "vsL+-++- 

11 Mcapa+ Mbinder- MBG+ MSb- MSL+ D+-+-+ $tc+-+-+ $tb+-+-+ &"c+-+-+ &"b +-+-+ "vsL+-+-+ 

12 Mcapa+ Mbinder- MBG+ MSb- MSL- D+-+-- $tc+-+-- $tb+-+-- &"c+-+-- &"b+-+-- "vsL+-+-- 

13 Mcapa+ Mbinder- MBG- MSb+ MSL+ D+--++ $tc+--++ $tb+--++ &"c+--++ &"b +--++ vsL+--++ 

14 Mcapa+ Mbinder- MBG- MSb+ MSb- D+--+- $t+--+- $t+--+- &"c+--+- &"b +--+- "vsL+--+- 

15 Mcapa+ Mbinder-  MBG- MSb- MSL+ D+---+ $tc+---+ $tb+---+ &"c+---+ &"b +---+ "vsL+---+ 

16 Mcapa+ Mbinder-  MBG- MSb- MSb- D+---- $tc+---- $tb+---- &"c+---- &"b+---- "vsL+---- 

17 Mcapa- Mbinder+ MBG+ MSb+ MSL+ D-++++ $t-++++ $tb-++++ &"c-++++ &"b-++++ "vsL-++++ 

18 Mcapa- Mbinder+ MBG+ MSb+ MSb- D-+++- $tc-+++- $tb-+++- &"c+++- &"b+++- "vsL-+++- 

19 Mcapa- Mbinder+ MBG+ MSb- MSb+ D-++-+ $tc-++-+ $tb-++-+ &"c-++-+ &"b-++-+ "vsL-++-+ 

20 Mcapa- Mbinder+ MBG+ MSb- MSL- D-++-- $tc-++-- $tb-++-- &"c--++-- &"b--++-- "vsL-++-- 

21 Mcapa- Mbinder+ MBG- MSb+ MSb+ D-+-++ $t-c+-++ $tb-+-++ &"c-+-++ &"b-+-++ "vsL-+-++ 

22 Mcapa- Mbinder+ MBG- MSb+ MSL- D-+-+- $tc-+-+- $tb-+-+- &"c-+-+- &"b-+-+- "vsL-+-+- 

23 Mcapa- Mbinder+ MBG- MSb- MSb+ D-+--+ $tc-+--+ $tb-+--+ &"c-+--+ &"b-+--+ "vsL-+--+ 

24 Mcapa- Mbinder+ MBG- MSb- MSL- D-+--- $tc-+--- $tb-+--- &"c-+--- &"b-+--- "vsL-+--+ 

25 Mcapa- Mbinder- MBG+ MSb+ MSL+ D--+++ $tc--+++ $tb--+++ &"c--+++ &"b--+++ "vsL--+++ 

26 Mcapa- Mbinder- MBG+ MSb+ MSL- D--++- $tc--++- $tb--++- &"c--+++ &"b --+++ "vsL--++- 

27 Mcapa- Mbinder- MBG+ MSb- MSL+ D--+-- $tc--++- $tb--++- &"c--++- &"b--++- "vsL--+-- 

28 Mcapa- Mbinder- MBG+ MSb- MSL- D--+-- $tc--+-- $tb--+-- &"c--+-- &"b--+-- "vsL--+-- 

29 Mcapa- Mbinder- MBG- MSb+ MSL+ D---++ $tc---++ $tb---++ &"c---++ &"b---++ "vsL ---++ 

30 Mcapa- Mbinder- MBG- MSb+ MSL- D---+- $tc---+- $tb---+- &"c---+- &"b---+- "vsL ---+- 

31 Mcapa- Mbinder- MBG- MSb- MSL+ D----+ $tc----+ $tb----+ &"c----+ &"b----+ "vsL ----+ 

32 Mcapa- Mbinder- MBG- MSb- MSL- D----- $tc----- $tb----- &"c----- &"b----- "vsL----- 
 

 

A tabela 4.12, apresenta os valores obtidos através do programa FEPAVE2 dos 

parâmetros de deflexão na superfície do pavimento (D0,), deformação específicade tração na 

capa ($t (capa)), deformação específica de tração no binder ($t (binder)), tensão vertical no subleito 

("v(subleito)), variação de tensão na capa (&"v (CAPA)) e variação de tensão do binder (&"v(binder)). 
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A variável M é o expoente do momento probabilístico E[YM], que é uma função de 

distribuição probabilística em relação ao valor de Y. 

A média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis foram obtidos 

das equações 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 respectivamente. 

 

E[YM ] = 1/32 . (YM +++++ +.....+ YM ------)  (4.1)  

onde a média é o primeiro momento E[Y ] (colunas: 2, 4, 6, 8, 10 e 12),ou seja, M =1. 

 

A variância é calculada pela expressão: 

V[Y ] = E[Y2 ] – (E[Y ])2  (4.2)  

onde: 

E[Y2 ] é o segundo momento (colunas 3, 5. 7, 9, 11 e 13), ou seja M = 2. 

 

O desvio padrão foi obtido da expressão:  

 (4.3)  

e o coeficiente de variação da expressão: 

 (4.4)  

 

Na tabela 4.12 encontram-se os resultados obtidos em todas as simulações realizadas 

(32) com o FEPAVE2, na qual se verifica que, na simulação 7, a deformação específica de 

tração na camada de binder ($t binder ), é a que apresenta o maior valor e corresponde a Mcapa+, 

Mbinder+, MBG–, MSb–, MSL+. Na simulação 26 este mesmo parâmetro apresenta-se com o 

menor valor e corresponde a simulação Mcapa–, Mbinder–, MBG+, MSb+, MSL–. 

A tabela 4.13 mostra os maiores e menores valores de todos os parâmetros obtidos pelo 

FEPAVE2. 
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Tabela 4.12 – Parâmetros resposta obtidos com aplicação do método de Rosenblueth. 

!"#$%&'()* Deflexão 
(0,01mm) Deformação de tração (cm/cm) Tensaõ Vertical 

(kgf/cm0) Variação de tensão (kgf/cm0) 

* * D0 !t (capa) !t(binder) "v (subleito) "v(CAPA) "v(binder) 
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Tabela 4.13 Valores máximos e mínimos dos parâmetros de deformação obtidos no 

FEPAVE2 

Parâmetro Unidade Máximo Mínimo 

D0 10-2 mm 37 32 

$tcapa cm/cm 2,4x10-5 4,9x10-6 

$tbinder cm/cm 2,1x10-4 1,6x10-4 

"TRcapa kgf/cm2 2,7 2,0 

"TRbinder kgf/cm2 -4,6 -6,3 

"TVcapa kgf/cm2! 4,6 3,4 

"TVbinder kgf/cm2! 8,0x10-1 2,0x10-1 

"Vinicial kgf/cm2! 6,4 5,0 

&"Vcapa kgf/cm2! 1,9 1,2 

&"Vbinder kgf/cm2! 4,1 2,9 

"vsubleito kgf/cm2! 10,2 x10-2 8,7x10-2 

 

 

 

4.5.2 Confiabilidade  

 

A confiabilidade pode ser definida como sendo a probabilidade de um sistema, 

equipamento ou estrutura desempenhar satisfatoriamente a função a que se destina com a 

expectativa de duração estabelecida. Segundo Medina e Motta (2005) a escolha do grau de 

confiabilidade só depende do risco maior que se pode admitir de deterioração do pavimento 

aquém do prazo de vida útil. 

 

Quanto aos níveis de confiabilidade, C(%), a recomendação da AASHTO (1993), em 

relação à classe de rodovia é a seguinte: 
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Classe funcional Interestadual Artéria principal Coletiva Vicinal 

Zona urbana 85 a 99,9 80 a 99 80 a 95 50 a 80 

Zona rural 80 a 99,9 75 a 95 75 a 95 50 a 80 

 

Como intervalos de confiabilidade dos parâmetros resposta a serem analisados foram 

adotados os valores abaixo relacionados, sendo os valores da média e do desvio padrão os 

constantes na tabela 4.11. 

• 50% para a média; 

• 84% para a média + 1 x desvio padrão; 

• 98% para a média + 2 x desvio padrão; 

• 99,9% para a média + 4 x desvio padrão. 

Os parâmetros resposta analisados foram, D0, $tc, $tb, &"c, &"b e "v sendo as equações 4.5, 

4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 utilizadas para os critérios admissíveis. 

 

• Deflexão máxima admissível medida na superfície do pavimento de acordo com 

DNER PRO-269/94: 

 

 (4.5)  

Sendo: 

Dadm =  deflexão máxima admissível em 0,01mm 

 

Np = número cumulativo de solicitações de eixo equivalente ao eixo padrão de 8,2tf 

(80kN)  

 

• Deformação específica de tração na fibra inferior da camada da capa CBUQ, faixa C e 

binder CBUQ, faixa B, obtidas nos ensaio vida de fadiga x deformação específica, 

(anexo1) equações 4.6 e 4.7: 

 

  (4.6)  
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  (4.7)  

Sendo: 

N = número de repetições de carga que produz a deformação máxima de tração, !t, 

requerido para o surgimento das primeiras trincas de fadiga; 

!t = deformação específica de tração em kgf/cm2 

 

• Diferença de tensões na fibra inferior das camadas de capa (CBUQ, faixa C) e Binder 

(CBUQ, faixa B), são adotadas as equações obtidas no ensaio vida de fadiga x 

diferença de tensões (anexo1): 

 

  (4.8)  

  (4.9)  

Sendo: 

N = número de repetições de carga que produz a diferença de tensão máxima, &", 
requerido para o surgimento das primeiras trincas de fadiga 

#" = diferença de tensões no revestimento em kgf/cm2 

 

• Tensão vertical admissível no topo do subleito (HEUKELOM e KLOMP, 1962): 

  (4.10)  

onde: 

"vadm = tensão vertical admissível no topo do subleito em kgf/cm2; 

Mrsub = valor médio do módulo resiliente do subleito em kgf/cm2; 

N = número de repetições de carga do eixo padrão rodoviário. 

Tem-se em Pinto (1991), a indicação de que o fator laboratório-campo (FLC), segundo 

observações de cerca de 6 (seis) anos seguidos em rodovias federais do Estado do Rio de 

Janeiro, varia de 102 a 104, ao atingir 20% de área trincada, sendo a temperatura de referência 

de 25º C. Apoiados nesta pesquisa e por falta de acompanhamentos sistemáticos de outros 
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trechos, tem-se usado FLC = 104 (MEDINA e MOTTA 2005). Convém salientar que o FLC, 

serve para ajustar a vida de fadiga de laboratório às condições de campo.  

Assim sendo, foi considerado para os modelos de fadiga de deformação específica de 

tração, o fator laboratório-campo f0 = 105 e para a diferença de tensões f0 = 104. 

Na tabela 4.14 encontram-se os valores dos critérios de aceitação para N = 4,5x107 e N 

= 3,1x107. Estes valores serão comparados com os resultados das variáveis dependentes 

obtidos através do FEPAVE2, aplicando-se a elas a confiabilidade. Os resultados assim 

obtidos, também se encontram na mesma tabela, 4.14. 

Convém informar que N = 4,5x107 é para um período de projeto de 15 anos e que 

corresponde ao ano 2013 e N = 3,1x107 corresponde ao ano 2009. Estas informações foram 

obtidas no projeto final de engenharia para duplicação e restauração da BR-230/PB. 

 

Tabela 4.14 – Resultados dos parâmetros críticos para N = 4,5x107 , N = 3,1x107 e níveis de 

confiabilidade. 
Nível de confiança (%) Limites de solicitação do 

eixo padrão 
 

Camada 

Parâmetros 

Obtidos 

 

Média 

Desvio 

padrão 

CV 

% 
50 84 98 99,9 4,5.107 3,1.107 

superfície Do(10-2mm) 34 5,6 16 34 40 45 56 51 55 

!t (cm/cm) 1,5.10–5 6,2.10–6 40 1,5.10–5 2,1.10–5 2,7.10–5 4,0.10–5 0,97.10–4 1,06.10–4 Cam de  
rolamento 

#" (kgf/cm2) 1,64 0,22 14 1,64 1,86 2,09 2,53 8,1 9,0 

!t (cm/cm) 1,8.10–4 5,5.10–5 30 1,8.10–4 2,4.10–4 2,9.10–4 4,0.10–4 1,00.10–4 1,14.10–4 Cam de 
binder 

#" (kgf/cm2) 3,5 0,44 13 3,5 3,9 4,4 5,3 6,8 7,8 

subleito "v (kgf/cm2) 0,094 0,0045 4,7 0,094 0,099 0,103 0,112 0,33 0,34 

 

 

4.6 – Análise dos Resultados 

 

Com os resultados dos parâmetros de deformabilidade obtidos na simulação com o 

FEPAVE2, e a eles aplicando a confiabilidade, tem-se os valores apresentados na tabela 4.14, 

onde podemos verificar que:  



#G%!
!

• D0 = deflexão admissível apresenta tanto para Nproj = 4,5 x107 (15 anos) quanto para 

N = 3.1 x107 (ano 2009) valor inferior, ao ser comparado com o valor desta deflexão 

para um nível de confiabilidade de 99,9%, sendo satisfatório para os outros níveis.. 

• !tcapa = deformação específica de tração na capa, apresenta valor admissível superior 

para todos os níveis de confiança, inclusive os valores destas deformações são bem 

menores que o admissível para os dois Ns. 

• !tbinder = deformação especifica de tração na camada de binder, apresenta ao se 

comparar, o valor admissível com todos os valores dos níveis de confiança, superiores 

ao N de projeto (Nproj = 4,5 x107), assim como, para o previsto em 2009.  

• #"vcapa = variação de tensão vertical na capa, considerando todos os níveis de 

confiabilidade, apresenta valores significativamente menores que o admissível para 

ambos Ns; a mesma situação se verifica com a, #"vbinder, variação de tensão vertical no 

binder. 

• "vsubl. = tensão vertical no topo do subleito, têm valores bastante inferiores ao valor 

admissível tanto para N = 4,5 x107, quanto para o previsto em 2009 (N =3,1x107). 

Estes valores foram obtidos aplicando-se na equação 4.10, a média do módulo 

resiliente do subleito e os dois Ns. 

 

Diante do exposto, verificamos que o valor admissível para o N de projeto, não foi 

satisfatório para a:  

1. Deflexão admissível, (igual a 51 centésimos de mm) quando esta é comparada com a 

deflexão para o nível de confiabilidade de 99,9%, (igual 56 centésimos de mm), e 

obtido considerando o valor da média, acrescido de quatro vezes o desvio padrão, 

deste parâmetro; 

2.  !tbinder, já este parâmetro apresentou deformação específica de tração admissível 

inferior para todos os níveis de confiabilidade; 

Convém observar que !tbinder =1,8.10-4 corresponde a um nível de confiabilidade igual a 

50% (tabela 4.11) e este valor seria satisfatório se o N proj fosse igual a 7,4x106. Contudo no 

estudo de tráfego contido no projeto final de engenharia do trecho em estudo, o N previsto 

para o ano 2001, quando foram observadas as primeiras trincas no revestimento, foi igual a 

7,7 x10 6, mesmo assim, um pouco maior do que o acima citado, e muitas vezes inferior ao N 

projeto, que é igual a 4,5x107. 
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Enfim, dos 6 (seis) parâmetros estudados e obtidos através das 32 simulações da 

estrutura, pavimento-subleito, utilizando-se o programa computacional FEPAVE2; apenas o 

parâmetro “deformação específica de tração na fibra inferior da camada de binder” (!tbinder) 

não atendeu ao N admissível de projeto.  

Diante desta análise, foi possível verificar que a camada crítica, quanto ao Nadm de 

projeto, é a segunda, ou seja, a camada de ligação (binder), com espessura de 7cm, executada 

acima da camada de brita graduada com 20cm. Lembrando que, os problemas estruturais 

ocorridos na BR 230/PB surgiram na camada de rolamento, depois de apenas 3 (três) anos, 

após ter sido entregue ao tráfego, e como a camada de binder foi a que apresentou deformação 

específica de tração ($T.binder) acima do valor admissível, conclui-se que as trincas que se 

apresentaram na rodovia, se propagaram da camada de ligação (binder) para a camada de 

rolamento (capa), uma vez que, os valores dos parâmetros obtidos para esta camada (capa), 

apresentaram-se satisfatórios.  

Segundo Medina e Motta (2005), ‘‘em revestimentos muito espessos, de 20cm ou mais, 

podem iniciar-se as trincas na superfície pela curvatura convexa próxima às rodas”.No 

entanto, a espessura da camada de rolamento da rodovia BR-230/PB é de 5cm, e a de binder 

7cm, assim sendo, as trincas não se iniciaram na superfície e sim nas fibras inferiores. 

Franco (2000) afirma que, ‘‘o trincamento por fadiga tanto pode iniciar nas fibras 

inferiores da camada do revestimento asfáltico, propagando-se por toda a espessura até o 

surgimento das trincas na superfície, quanto pode iniciar pelo topo da camada, agravadas pelo 

enrijecimento, dependendo também da espessura da camada,,.  

Assim sendo, as trincas podem ter inicio tanto na superfície quanto nas fibras inferiores 

do revestimento (agravadas pelo enrijecimento), ambas dependendo da espessura da camada. 

Como a espessura do revestimento da rodovia estudada é igual a 12cm, as trincas tiveram 

início nas fibras inferiores do binder. 

O comportamento estrutural do pavimento depende da capacidade de suporte do 

subleito, da espessura e rigidez das diferentes camadas, além da interação entre estas. Nos 

pavimentos, o revestimento é a camada que recebe diretamente a ação do clima e a carga dos 

veículos, estando, assim, submetido a esforços de compressão e tração, devido a flexão, 

restando para as outras camadas principalmente os esforços de compressão. Nos pavimentos 

asfálticos, diferente dos pavimentos de concreto de cimento portland, a rigidez do 

revestimento em relação com as camadas granulares não é tão elevada, fazendo com que as 

demais camadas participem das tensões (tração e compressão) proporcionalmente a rigidez. 
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Assim sendo, todas as camadas devem resistir aos esforços tanto de tração quanto de 

compressão e transferi-los para a camada localizada imediatamente abaixo.  

O revestimento da BR-230/PB é em CBUQ, assente sobre camadas granulares, portanto, 

todas as camadas participam das tensões de tração e compressão, proporcionalmente com a 

rigidez que cada material apresenta. A base é em BGS e como se trata de um material 

granular , resiste excelentemente a compressão e não resiste a tração, porque não possui 

coesão. Diante do exposto, vamos analisar o comportamento estrutural destas camadas, tendo 

como base, resultados da avaliação estrutural destrutiva (feita em laboratório), assim como, da 

avaliação não destrutiva (feita em campo) a qual, foi brevemente tratada no capítulo III.  

No ensaio de laboratório os valores dos MR médio da capa e do binder foram iguais a 

3.566,6MPa, e 3.806,7MPa, respectivamente. Em campo foi observado na avaliação funcional 

um aumento no valor do MR com o tipo de trincamento (FC-1, FC-2 e FC-3), ou seja, houve 

a incidência de 27% de módulos maiores que 5.000MPa para as estações FC-3, (valores do 

MR, em 2005). Assim, confirma-se que os MR das misturas asfálticas na pista apresentaram-

se bem maiores que os encontrados em laboratório, ou seja, pode ter ocorrido oxidação do 

ligante durante a usinagem e compactação da mistura (a curto prazo) tornando-a mais rígida e 

com o decorrer do tempo, (a longo prazo) na pista, esta camada tende a torna-se ainda rígida, 

além, de quebradiça. Nestas condições, a ação contínua das cargas repetidas sobre o 

revestimento, romperam as fibras inferiores da camada de binder, por fadiga. Ocorreram 

assim as fissuras que se propagaram para a camada de rolamento as quais, evoluíram para 

trincas, permitindo a infiltração de água para as camadas de BGS, e sub-base saturando-as.  

Analisamos acima, o que ocorreu com as camadas asfálticas, a seguir trataremos das 

granulares, base (BGS) e sub-base.  

Os valores modulares médios, obtidos no FEPAVE2, foram iguais a 668kgf/cm2 e 

654kgf/cm2 para a base e sub-base, respectivamente. Segundo Ferreira (2002) o valor do 

módulo resiliente nas condições de umidade ótima, nas quais é  realizada a maioria dos 

ensaios triaxiais dinâmicos, é normalmente muito superior ao valor obtido em condições de 

saturação, isso quando é possível realizar o ensaio nestas condições, pois muitas vezes ocorre 

ruptura plástica do corpo de prova ainda na fase de condicionamento. 

Como já foi informado, no presente estudo foram utilizadas nos ensaios triaxial, corpos 

de prova moldados para cada ponto de umidade x densidade seca, obtidos na curva de 

compactação e não a umidade ótima de compactação considerando que, os resultados dos 

módulos resilientes sofrem influência da umidade.  
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Em campo, tanto a camada de base como a sub-base apresentaram MR< 2.000 kgf/cm2. 

Sendo estes valores modulares considerados baixos. Segundo Cardoso (1995),os baixos 

valores modulares encontrados para camada de BGS, entre outras hipóteses, pode ser devido a 

teores de umidade excessivos ou baixo grau de compactação.  

Preussler (1978), indica que a pressão confinante, número de repetições de tensão 

desvio, história das tensões, duração da freqüência da tensão desvio, tipo de agregado, 

graduação das partículas, densidade e umidade de compactação e grau de saturação, como 

sendo fatores que influenciam o comportamento resiliente dos materiais.  

Como estamos analisando um pavimento cujo revestimento é em CBUQ, com elevada 

rigidez, assente sobre base de BGS a qual, se encontra com excesso de umidade, devido à 

penetração de águas pelas trincas (que foram observadas no campo) e por ser um pavimento 

(flexível), todas as camadas participam das tensões (tanto de tração quanto de compressão) 

originadas do tráfego, e a base em BGS dissipa as cargas que nela atua através do atrito entre 

os grãos, resultando uma produção de finos, os quais, não apresentam coesão, mas na 

presença de água, da origem a um excesso de pressão nos poros, além de aumentar os vazios 

na superfície da camada de BGS. Esta ocorrência, levou a base a apresentar um 

comportamento estrutural insatisfatório, provocando um aumento na deformação no sistema 

pavimento-subleito, o que resultou no trincamento imediato no revestimento, por ser muito 

rígido.  

Segundo Villibor et al.(2005), um dos fatores determinantes da deterioração das 

camadas de base granular quando sob revestimento, de CBUQ denso, é o fato de ocorrerem 

elevadas tensões de tração, o mesmo absorve parte delas, por ser coesivo e ter módulo 

resiliente da ordem de 3.000 a 4.000 MPa, quando novo, e crescente com o aumento da 

rigidez causada pela oxidação do seu ligante, que em serviço sob efeito de cargas repetidas 

rompem as fibras inferiores do CBUQ, por fadiga. Com isso, inicia-se uma fissuração no 

fundo da camada que devido ao efeito do tráfego evoluem para um trincamento, permitindo a 

infiltração de água, para a interface e para o interior da base, a qual percolando entre os grãos 

vai contribuir para a saturação da base e da camada inferior. 

Como a dissipação das cargas na base se processa através do atrito entre os grãos, o 

contato entre os grãos maiores origina um processo de abrasão que resulta numa produção de 

finos provenientes do desgaste dos mesmos, tal processo acelera o crescimento do número de 

vazios na camada, mesmo os finos não sendo plásticos podem produzir, na presença de água, 

um excesso de pressão nos poros (devido à drenagem lenta), além de aumentar os vazios na 

parte superior da camada, o que causa uma queda no seu comportamento estrutural, levando-o 
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a um aumento na deformação do pavimento que produz duas situações: o trincamento 

imediato em revestimento de CBUQ, pela rigidez, e a aceleração do fenômeno de fadiga, 

causando trincas prematuras no mesmo, vindo a comprometer a estrutura como um todo.  

 

 

4.7 –  Análise das Causas dos defeitos pelas normas do DNIT 005/2003 TER-DNIT, 2003 

a. 

 

Os defeitos de superfície são os danos ou deterioração na superfície dos pavimentos 

asfálticos que podem ser identificados a olho nu e classificados segundo uma terminologia 

normatizada (DNIT 005/2003 TER-DNIT, 2003 a). 

 

Os defeitos de superfície podem aparecer precocemente, como é o caso da rodovia ora 

em estudo, (devido a erros ou inadequações) ou a médio e longo prazo (devido à utilização 

pelo tráfego e efeitos das intempéries).  

Entre os erros ou inadequações que levam a redução da vida de projeto, destacam-se 

os seguintes fatores, agindo separada ou conjuntamente: 

• erros de projeto;  

• erros ou inadequações construtivas;  

• erros ou inadequações nas alternativas de conservação e manutenção. 

 

• Terminologia e tipos de defeitos 

Na avaliação funcional realizada na BR-230/PB, foi detectado o defeito tipo “couro de 

jacaré”, classe 2 e 3 favorecendo o bombeamento de finos com níveis de severidade variando 

de baixo para médio. 

Para classificar os defeitos utiliza-se a norma DNIT 005/2003 – TER: Defeitos nos 

pavimentos flexíveis e semi-rígidos: terminologia para classificação dos defeitos. 

Entre os tipos de defeitos catalogados pela norma brasileira e que são considerados 

para cálculo de indicador de qualidade da superfície do pavimento (IGG – Índice de 

Gravidade Global) temos as fendas (F), que são aberturas na superfície e podem ser 

classificadas como fissuras, quando a abertura é perceptível a olho nu a uma distância inferior 

a 1,5m, ou como trincas, quando a abertura é superior à da fissura.  

As fendas representam um dos defeitos mais significativos dos pavimentos asfálticos e 

estas se subdividem, dependendo da tipologia e da gravidade. 
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Quanto à gravidade, a fenda é classificada como classe 1 (abertura não superior a 

1mm), classe 2 (superior a 1mm), e classe 3 (superior a 1mm e desagregação ou erosão junto 

à borda). 

Quanto à tipologia, entre outras temos, as trincas interligadas tipo couro de jacaré (J) 

que não seguem um padrão de reflexão geométrico de trincas como as de bloco e são 

comumente derivadas da fadiga do revestimento asfáltico, ou (JE) quando as trincas tipo 

couro de jacaré apresentam complementadas com erosão junto às suas bordas. 

O defeito tipo couro de jacaré pode surgir em trilhas de roda, localizadamente junto às 

bordas ou de forma generalizada e ser proveniente de várias causas:  

• ação repetida de carga do tráfego; 

• ação climática; 

• gradiente térmico; 

• envelhecimento do ligante e perda de flexibilidade seja pelo tempo de 

exposição seja pelo excesso de temperatura na usinagem; 

• compactação deficiente do revestimento; 

• deficiência no teor de ligante asfáltico; 

•  sub-dimensionamento; 

• rigidez excessiva do revestimento em estrutura com elevada deflexão;  

• reflexão de trincas de mesma natureza; 

• recalques diferenciais entre outros. 

 

De acordo com a norma anteriormente tratada, podemos concluir o que ocorreu na 

Rodovia BR-230/PB, trecho Cabedelo-divisa PB/CE.  

Como os defeitos surgiram precocemente na superfície, houveram erros no projeto 

e/ou erros ou inadequações construtivas. Dentre estes erros, ou problemas no 

dimensionamento estrutural, encontramos incompatibilidade estrutural entre as camadas, o 

que gerou fadiga precoce do revestimento. 

Na avaliação funcional foi detectado o defeito tipo “couro de jacaré”, classe 2 e 3, o 

que favoreceu o bombeamento de finos (da base), com níveis de severidade variando de baixo 

para médio. Entre as causas que levam a ocorrência deste defeito podemos citar: ação 

climática, envelhecimento do ligante e perda de flexibilidade, seja pelo tempo de exposição, 

seja pelo excesso de temperatura na usinagem, rigidez excessiva do revestimento em estrutura 

com elevada deflexão,(tratada neste estudo) e ação repetida de carga do tráfego. 
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Devido a esta última causa, as fissuras que foram detectadas precocemente (visíveis a 

olho nu) e que tiveram origem nas fibras inferiores da camada de binder, progrediram para 

trincas, as quais permitiram a infiltração de água para as camadas de base (executada com 

brita graduada simples) e sub-base (executada com material de jazida). 

 

Sendo assim, a infiltração de água pelas trincas acarretou a deterioração da camada de 

BGS, resultando na queda do seu comportamento estrutural, com isto, as deformações do 

pavimento aumentaram, acelerando o trincamento no revestimento devido a rigidez, 

comprometendo a estrutura pavimento-subleito da BR-230/PB. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

Para analisar a influência da variação da umidade nas camadas localizadas abaixo das 

camadas betuminosas do sistema pavimento subleito, realizou-se simulação mecanística com 

o programa computacional FEPAVE2. Para isto, foram moldados corpos de prova para cada 

teor de umidade da curva de compactação e com eles realizaram os ensaios triaxiais 

dinâmicos, assim, foram determinados os módulos resilientes da camada de BGS e das 

camadas de solos. 

Dos parâmetros analisados, a deformação específica de tração no CBUQ apresentou 

coeficiente de variação igual a 41% para a camada de rolamento e 30% para o binder. Quanto 

aos critérios de confiabilidade, verificou-se que, a deformação específica de tração na camada 

de binder foi superior para todos os níveis de confiabilidade, assim sendo, não atendeu ao N 

de projeto. Já a camada de rolamento, atende a um nível de confiabilidade de 99,9%, para o 

mesmo parâmetro, o que demonstra que a variação de umidade nas camada granulares 

influenciou significativamente a camada de base. 

Constatou-se também, que as fissuras no revestimento foram devidas a elevada rigidez 

do CBUQ e que tiveram início na camada de binder propagando-se para a camada de 

rolamento, e com a ação repetitiva das cargas, evoluíram para trincas, as quais, por sua vez, 

permitiram a infiltração das águas superficiais para as acamada granulares, danificando-as, ou 

seja, a base teve seu comportamento estrutural comprometido, o que acarretou um aumento na 

deformação do pavimento, o que, conseqüentemente, acelerou o processo de fadiga, ficando 

toda a estrutura comprometida. 

Diante do exposto, podemos concluir que a diferença de rigidez entre a camada de 

ligação e a base foi a principal causa do trincamento prematuro da superfície do pavimento e 

tiveram início nas fibras inferiores da camada de ligação propagando-se para a superfície. 

 

SUGESTÕES PARA FUTURA PESQUISA 

Como sugestão para pesquisa futura indicamos o desenvolvimento de estudos para 

analisar a variação da umidade dos solos e da temperatura das misturas asfálticas nos 

materiais usados na construção de rodovias na região nordeste. 
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Sugerimos também, para que a rodovia atinja sua vida útil em condições favoráveis e 

com um custo de manutenção reduzido, a execução de programa de manutenção específico, 

de acordo com a região em que a rodovia se localiza, uma vez que, os efeitos do clima 

exercem grande influência no comportamento estrutural do pavimento. Devendo ser 

elaborado juntamente com os demais projetos previstos na construção da rodovia, e nesse 

deverá conter planilhas de: cadastramento, programação de serviços, planejamento (físico-

financeiro), avaliação e retorno de dados. 
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ANEXO 01 

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 

  
Amostra : Am2: Subleito Prof.:   

  
CARACTERÍSTICAS  DO  ENSAIO 

Tipo : Normal n0 da Camadas 10       
  

COMPACTAÇÃO  DOS  CORPOS  DE  PROVA 
ENSAIO 1 2 3 4 5 6 
Molde N0 4 4 4 4 4 4 

Diâmetro(cm) 10 10 10 10 10 10 
Altura(cm) 20 20 20 20 20 20 

Volume(cm3) 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 
P. molde(g) 4933 4933 4933 4933 4933 4933 

P.T.Úmido(g) 7984,20 8079,20 8178,00 8120,70 8010,70   
Solo Seco(g) 2941,11 2969,78 3013,22 2907,59 2764,89   
gs (g/cm3 ) 1,872 1,891 1,918 1,851 1,760   
Cápsula n0 48 72 33 41 63 71 59   39 55     
Tara (g ) 63,80 60,70 60,90 65,20 56,30 61,90 58,20   65,00 56,40     

P.T.Úmido (g) 496,10 417,30 407,30 362,90 365,20 343,90 381,40   614,00 542,80     

P.T.Seco (g) 480,30 404,60 388,00 346,10 343,20 323,70 353,00   558,50 493,10     

Solo Seco (g) 416,50 343,90 327,10 280,90 286,90 261,80 294,80   493,50 436,70     

Umidade (%) 3,79 3,69 5,90 5,98 7,67 7,72 9,63   11,25 11,38     

h.média (%) 3,74 5,94 7,69 9,63 11,31   

 
                 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

COPPE/UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 
Projeto : PEC 15432 Interessado : Engsolo 
Local : Rio de Janeiro data : 16/8/2000 figura : II.3 
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 

  
Amostra : Am1: Base BQS Prof.:   

  
CARACTERÍSTICAS  DO  ENSAIO 

Tipo : Modificada n0 da Camadas 10       
  

COMPACTAÇÃO  DOS  CORPOS  DE  PROVA 
ENSAIO 1 2 3 4 5 6 
Molde N0 4 4 4 4 4 4 

Diâmetro(cm) 10 10 10 10 10 10 
Altura(cm) 20 20 20 20 20 20 

Volume(cm3) 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 
P. molde(g) 4933 4933 4933 4933 4933 4933 

P.T.Úmido(g) 8500,40 8601,40 8713,20 8791,80 8740,00 8780,60 
Solo Seco(g) 3513,80 3564,61 3625,62 3634,81 3564,01 3649,12 
gs (g/cm3 ) 2,237 2,269 2,308 2,314 2,269 2,323 
Cápsula n0 41 51 55 72 39 59 33 63 34 60 39 47 
Tara (g ) 65,20 61,60 56,50 60,80 64,70 58,30 60,90 56,40 63,40 61,20 64,80 64,10 

P.T.Úmido (g) 680,10 630,00 521,00 634,00 566,00 607,30 542,20 559,70 539,20 507,20 351,30 428,70 

P.T.Seco (g) 670,60 621,70 507,60 618,10 545,00 585,40 513,20 531,60 509,40 478,20 335,50 411,20 

Solo Seco (g) 605,40 560,10 451,10 557,30 480,30 527,10 452,30 475,20 446,00 417,00 270,70 347,10 

Umidade (%) 1,57 1,48 2,97 2,85 4,37 4,15 6,41 5,91 6,68 6,95 5,84 5,04 

h.média (%) 1,53 2,91 4,26 6,16 6,82 5,44 

 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

COPPE/UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 
Projeto : PEC 15432 Interessado : Engsolo 
Local : Rio de Janeiro data : 16/8/2000 figura : II.3 
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 

  
Amostra : Am1: Reforço de Subleito Prof.:   

  
CARACTERÍSTICAS  DO  ENSAIO 

Tipo : Intermediaria n0 da Camadas 10       
  

COMPACTAÇÃO  DOS  CORPOS  DE  PROVA 
ENSAIO 1 2 3 4 5 6 
Molde N0 4 4 4 4 4 4 

Diâmetro(cm) 10 10 10 10 10 10 
Altura(cm) 20 20 20 20 20 20 

Volume(cm3) 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 
P. molde(g) 4933 4933 4933 4933 4933 4933 

P.T.Úmido(g) 8114,20 8234,20 8334,00 8315,00 8270,00   
Solo Seco(g) 3067,74 3127,22 3167,75 3089,68 2991,66   
gs (g/cm3 ) 1,953 1,991 2,017 1,967 1,905   
Cápsula n0 51 71 55 72 59 63 41 48 39 76     
Tara (g ) 61,80 61,90 56,30 60,90 58,00 56,50 65,20 64,00 64,50 61,20     

P.T.Úmido (g) 298,50 304,70 281,30 331,70 290,90 307,40 276,70 300,40 355,00 380,10     

P.T.Seco (g) 290,00 296,10 269,30 317,60 275,20 289,90 258,30 280,10 325,30 346,70     

Solo Seco (g) 228,20 234,20 213,00 256,70 217,20 233,40 193,10 216,10 260,80 285,50     

Umidade (%) 3,72 3,67 5,63 5,49 7,23 7,50 9,53 9,39 11,39 11,70     

h.média (%) 3,70 5,56 7,36 9,46 11,54   

 
                 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

COPPE/UFRJ LABORATÓRIO  DE  GEOTECNIA 
Projeto : PEC 15432 Interessado : Engsolo 
Local : Rio de Janeiro data : 16/8/2000 figura : II.3 
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ENSAIO DE COMPACTAÇÃO 
Amostra : 

Am2: Sub-base Prof.:   
CARACTERÍSTICAS  DO  ENSAIO 

Tipo : Intermediária n0 da Camadas 10   

COMPACTAÇÃO  DOS  CORPOS  DE  PROVA 
ENSAIO 1 2 3 4 5 6 
Molde N0 4 4 4 4 4 4 

Diâmetro(cm) 10 10 10 10 10 10 
Altura(cm) 20 20 20 20 20 20 

Volume(cm3) 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 1570,8 
P. molde(g) 4933 4933 4933 4933 4933 4933 

P.T.Úmido(g) 8300,40 8395,40 8468,30 8432,80 8372,80 8470,00 
Solo Seco(g) 3236,26 3276,28 3276,47 3200,09 3088,96 3334,86 
$s (g/cm3 ) 2,060 2,086 2,086 2,037 1,966 2,110 
Cápsula n0 32 72 34 55 39 47 42 68 75 76 42 72 
Tara (g ) 58,60 60,70 63,50 56,50 64,80 64,10 64,60 62,70 60,60 61,20 64,70 60,70 

P.T.Úmido (g) 268,50 304,20 277,80 205,50 350,50 279,40 281,10 321,60 404,80 418,10 249,00 264,10 

P.T.Seco (g) 260,60 294,40 266,70 197,20 330,30 263,10 262,50 299,50 369,50 381,90 238,90 252,00 

Solo Seco (g) 202,00 233,70 203,20 140,70 265,50 199,00 197,90 236,80 308,90 320,70 174,20 191,30 

Umidade (%) 3,91 4,19 5,46 5,90 7,61 8,19 9,40 9,33 11,43 11,29 5,80 6,33 

h.média (%) 4,05 5,68 7,90 9,37 11,36 6,06 
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  LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 
  COPPE/UFRJ 

Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO   
           
 Amostra: Am. 2 - 2º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 097   
           
 Rodovia:   Camada: subleito Estaca/km:    1709-1711   
           
 Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   02-abr-01   
           

DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS   
           
 Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV)   
           
Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm)   
           
Peso úmido: 3146,2 g  Energia de compactação: Normal   
           
Umidade:  5,79 %  Umidade ótima (%)   %   
           
Mas. específica 
aparente seca: 1,893 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3   
           

  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 
  

1   0,021               
2 0,021 0,041 12,5 1 0,004018 0,050221 0,000251 164   
3   0,062 19,5 1 0,004018 0,078345 0,000392 158   
1   0,034 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 201   
2 0,034 0,069 18,5 1 0,004018 0,074327 0,000372 185   
3   0,103 31,0 1 0,004018 0,124548 0,000623 165   
1   0,051 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 190   
2 0,051 0,103 26,5 1 0,004018 0,106469 0,000532 193   
3   0,154 38,5 1 0,004018 0,154681 0,000773 200   
1   0,069 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 236   
2 0,069 0,137 30,5 1 0,004018 0,122540 0,000613 224   
3   0,206 45,0 1 0,004018 0,180796 0,000904 228   
1   0,103 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 366   
2 0,103 0,206 37,0 1 0,004018 0,148655 0,000743 277   
3   0,309 27,5 2 0,008035 0,220973 0,001105 280   
1   0,137 20,5 1 0,004018 0,082363 0,000412 333   
2 0,137 0,275 39,5 1 0,004018 0,158699 0,000793 346   
3   0,412 31,0 2 0,008035 0,249097 0,001245 331   
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil 

ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 
         
 Amostra: Am. 2 - 3º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 098 
         
 Rodovia:   Camada: subleito Estaca/km:    1709-1711 
         
 Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   02-abr-01 
         

DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
         
 Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
         
Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
         
Peso úmido: 3245 g  Energia de compactação: Normal 
         
Umidade:  7,58 %  Umidade ótima (%)   % 
         
Mas. específica 
aparente seca: 1,920 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

         

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

1   0,021             
2 0,021 0,041 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 241 
3   0,062 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 212 
1   0,034 6,0 1 0,004018 0,024106 0,000121 285 
2 0,034 0,069 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 253 
3   0,103 25,5 1 0,004018 0,102451 0,000512 201 
1   0,051 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 301 
2 0,051 0,103 21,5 1 0,004018 0,086380 0,000432 238 
3   0,154 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 256 
1   0,069 10,5 1 0,004018 0,042186 0,000211 325 
2 0,069 0,137 24,5 1 0,004018 0,098433 0,000492 279 
3   0,206 37,0 1 0,004018 0,148655 0,000743 277 
1   0,103 15,5 1 0,004018 0,062274 0,000311 331 
2 0,103 0,206 30,5 1 0,004018 0,122540 0,000613 336 
3   0,309 46,0 1 0,004018 0,184814 0,000924 334 
1   0,137 17,0 1 0,004018 0,068301 0,000342 402 
2 0,137 0,275 34,5 1 0,004018 0,138610 0,000693 396 
3   0,412 27,0 2 0,008035 0,216955 0,001085 380 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil 

ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 
         
 Amostra: Am. 2 - 4º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 099 
         
 Rodovia:   Camada: subleito Estaca/km:    1709-1711 
         
 Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   02-abr-01 
         

DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
         
 Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
         
Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
         
Peso úmido: 3187,7 g  Energia de compactação: Normal 
         
Umidade:  9,37 %  Umidade ótima (%)   % 
         
Mas. específica 
aparente seca: 1,855 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

         

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

1   0,021             
2 0,021 0,041 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 137 
3   0,062 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 131 
1   0,034 11,5 1 0,004018 0,046203 0,000231 149 
2 0,034 0,069 23,0 1 0,004018 0,092407 0,000462 149 
3   0,103 37,5 1 0,004018 0,150663 0,000753 137 
1   0,051 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 177 
2 0,051 0,103 29,5 1 0,004018 0,118522 0,000593 174 
3   0,154 42,0 1 0,004018 0,168743 0,000844 183 
1   0,069 16,5 1 0,004018 0,066292 0,000331 207 
2 0,069 0,137 33,0 1 0,004018 0,132584 0,000663 207 
3   0,206 25,0 2 0,008035 0,200885 0,001004 205 
1   0,103 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 228 
2 0,103 0,206 40,5 1 0,004018 0,162716 0,000814 253 
3   0,309 30,0 2 0,008035 0,241061 0,001205 256 
1   0,137 23,0 1 0,004018 0,092407 0,000462 297 
2 0,137 0,275 45,0 1 0,004018 0,180796 0,000904 304 
3   0,412 33,5 2 0,008035 0,269185 0,001346 306 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 1 - BGS - 2º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 100 
           
   Rodovia:   Camada: Base Estaca/km:      
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   05-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3668,4 g  Energia de compactação: Modificado 
           
  Umidade:  2,90 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,270 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 4,5 1 0,004018 0,018080 0,000090 456 
  3   0,062 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 439 
  1   0,034             
  2 0,034 0,069 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 488 
  3   0,103 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 380 
  1   0,051 3,5 1 0,004018 0,014062 0,000070 732 
  2 0,051 0,103 12,5 1 0,004018 0,050221 0,000251 410 
  3   0,154 17,5 1 0,004018 0,070310 0,000352 439 
  1   0,069 5,0 1 0,004018 0,020088 0,000100 683 
  2 0,069 0,137 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 471 
  3   0,206 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 456 
  1   0,103 7,5 1 0,004018 0,030133 0,000151 683 
  2 0,103 0,206 17,0 1 0,004018 0,068301 0,000342 603 
  3   0,309 26,0 1 0,004018 0,104460 0,000522 591 
  1   0,137 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 804 
  2 0,137 0,275 19,5 1 0,004018 0,078345 0,000392 701 
  3   0,412 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 683 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 1 - BGS - 3º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 101 
           
   Rodovia:   Camada: Base Estaca/km:      
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   05-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3780,2 g  Energia de compactação: Modificado 
           
  Umidade:  4,46 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,304 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 241 
  3   0,062 13,0 1 0,004018 0,052230 0,000261 237 
  1   0,034 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 244 
  2 0,034 0,069 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 228 
  3   0,103 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 218 
  1   0,051 9,5 1 0,004018 0,038168 0,000191 270 
  2 0,051 0,103 20,0 1 0,004018 0,080354 0,000402 256 
  3   0,154 27,0 1 0,004018 0,108478 0,000542 285 
  1   0,069 10,5 1 0,004018 0,042186 0,000211 325 
  2 0,069 0,137 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 304 
  3   0,206 31,0 1 0,004018 0,124548 0,000623 331 
  1   0,103 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 366 
  2 0,103 0,206 25,0 1 0,004018 0,100442 0,000502 410 
  3   0,309 33,0 1 0,004018 0,132584 0,000663 466 
  1   0,137 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 471 
  2 0,137 0,275 26,0 1 0,004018 0,104460 0,000522 526 
  3   0,412 36,5 1 0,004018 0,146646 0,000733 562 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 1 - BGS - 3º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 106 
           
   Rodovia:   Camada: Base Estaca/km:      
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   10-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3847,6 g  Energia de compactação: Modificado 
           
  Umidade:  4,89 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,335 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 3,5 1 0,004018 0,014062 0,000070 586 
  3   0,062 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 362 
  1   0,034             
  2 0,034 0,069 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 488 
  3   0,103 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 353 
  1   0,051 3,5 1 0,004018 0,014062 0,000070 732 
  2 0,051 0,103 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 380 
  3   0,154 20,0 1 0,004018 0,080354 0,000402 384 
  1   0,069 10,5 1 0,004018 0,042186 0,000211 325 
  2 0,069 0,137 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 304 
  3   0,206 31,0 1 0,004018 0,124548 0,000623 331 
  1   0,103 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 366 
  2 0,103 0,206 25,0 1 0,004018 0,100442 0,000502 410 
  3   0,309 33,0 1 0,004018 0,132584 0,000663 466 
  1   0,137 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 471 
  2 0,137 0,275 26,0 1 0,004018 0,104460 0,000522 526 
  3   0,412 36,5 1 0,004018 0,146646 0,000733 562 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil 

ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 
         
 Amostra: Am. 1 - BGS - 5º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 102 
         
 Rodovia:   Camada: Base Estaca/km:      
         
 Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   05-abr-01 
         

DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
         
 Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
         
Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
         
Peso úmido: 3858,8 g  Energia de compactação: Modificado 
         
Umidade:  5,27 %  Umidade ótima (%)   % 
         
Mas. específica 
aparente seca: 2,334 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

         

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

1   0,021             
2 0,021 0,041 6,5 1 0,004018 0,026115 0,000131 315 
3   0,062 11,5 1 0,004018 0,046203 0,000231 267 
1   0,034 4,5 1 0,004018 0,018080 0,000090 380 
2 0,034 0,069 11,5 1 0,004018 0,046203 0,000231 297 
3   0,103 19,0 1 0,004018 0,076336 0,000382 270 
1   0,051 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 366 
2 0,051 0,103 16,5 1 0,004018 0,066292 0,000331 311 
3   0,154 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 327 
1   0,069 9,0 1 0,004018 0,036159 0,000181 380 
2 0,069 0,137 19,5 1 0,004018 0,078345 0,000392 350 
3   0,206 26,5 1 0,004018 0,106469 0,000532 387 
1   0,103 11,5 1 0,004018 0,046203 0,000231 446 
2 0,103 0,206 22,0 1 0,004018 0,088389 0,000442 466 
3   0,309 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 512 
1   0,137 12,0 1 0,004018 0,048212 0,000241 569 
2 0,137 0,275 24,0 1 0,004018 0,096425 0,000482 569 
3   0,412 34,5 1 0,004018 0,138610 0,000693 594 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil 

ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 
         
 Amostra: Am. 1 - 2º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 095 
         
 Rodovia:   Camada: Reforço do subleito Estaca/km:    1.717 
         
 Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   29-mar-01 
         

DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
         
 Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
         
Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
         
Peso úmido: 3301,2 g  Energia de compactação: Intermediária 
         
Umidade:  5,55 %  Umidade ótima (%)   % 
         
Mas. específica 
aparente seca: 1,991 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

         

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

1   0,021             
2 0,021 0,041 12,0 1 0,004018 0,048212 0,000241 171 
3   0,062 17,5 1 0,004018 0,070310 0,000352 176 
1   0,034 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 201 
2 0,034 0,069 16,5 1 0,004018 0,066292 0,000331 207 
3   0,103 27,0 1 0,004018 0,108478 0,000542 190 
1   0,051 11,0 1 0,004018 0,044195 0,000221 233 
2 0,051 0,103 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 228 
3   0,154 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 256 
1   0,069 12,5 1 0,004018 0,050221 0,000251 273 
2 0,069 0,137 24,5 1 0,004018 0,098433 0,000492 279 
3   0,206 35,5 1 0,004018 0,142628 0,000713 289 
1   0,103 15,5 1 0,004018 0,062274 0,000311 331 
2 0,103 0,206 28,0 1 0,004018 0,112495 0,000562 366 
3   0,309 41,0 1 0,004018 0,164725 0,000824 375 
1   0,137 16,0 1 0,004018 0,064283 0,000321 427 
2 0,137 0,275 31,5 1 0,004018 0,126557 0,000633 434 
3   0,412 24,5 2 0,008035 0,196867 0,000984 418 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 1 - 3º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 093 
           
   Rodovia:   Camada: Reforço do subleito Estaca/km:    1.717 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   29-mar-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3401,4 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:  7,36 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,017 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 6,5 1 0,004018 0,026115 0,000131 315 
  3   0,062 11,5 1 0,004018 0,046203 0,000231 267 
  1   0,034 4,5 1 0,004018 0,018080 0,000090 380 
  2 0,034 0,069 12,0 1 0,004018 0,048212 0,000241 285 
  3   0,103 20,5 1 0,004018 0,082363 0,000412 250 
  1   0,051 6,5 1 0,004018 0,026115 0,000131 394 
  2 0,051 0,103 18,5 1 0,004018 0,074327 0,000372 277 
  3   0,154 26,0 1 0,004018 0,104460 0,000522 296 
  1   0,069 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 402 
  2 0,069 0,137 20,0 1 0,004018 0,080354 0,000402 342 
  3   0,206 30,5 1 0,004018 0,122540 0,000613 336 
  1   0,103 12,5 1 0,004018 0,050221 0,000251 410 
  2 0,103 0,206 26,0 1 0,004018 0,104460 0,000522 394 
  3   0,309 40,0 1 0,004018 0,160708 0,000804 384 
  1   0,137 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 488 
  2 0,137 0,275 19,5 1 0,004018 0,078345 0,000392 701 
  3   0,412 24,5 2 0,008035 0,196867 0,000984 418 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 1 - 4º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 094 
           
   Rodovia:   Camada: Reforço do subleito Estaca/km:    1.717 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   29-mar-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3382 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:  9,22 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 1,971 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 16,0 1 0,004018 0,064283 0,000321 128 
  3   0,062 22,5 1 0,004018 0,090398 0,000452 137 
  1   0,034 10,5 1 0,004018 0,042186 0,000211 163 
  2 0,034 0,069 21,5 1 0,004018 0,086380 0,000432 159 
  3   0,103 37,0 1 0,004018 0,148655 0,000743 138 
  1   0,051 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 190 
  2 0,051 0,103 31,0 1 0,004018 0,124548 0,000623 165 
  3   0,154 43,5 1 0,004018 0,174770 0,000874 177 
  1   0,069 16,0 1 0,004018 0,064283 0,000321 214 
  2 0,069 0,137 34,0 1 0,004018 0,136601 0,000683 201 
  3   0,206 25,5 2 0,008035 0,204902 0,001025 201 
  1   0,103 21,5 1 0,004018 0,086380 0,000432 238 
  2 0,103 0,206 41,0 1 0,004018 0,164725 0,000824 250 
  3   0,309 31,0 2 0,008035 0,249097 0,001245 248 
  1   0,137 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 291 
  2 0,137 0,275 44,5 1 0,004018 0,178787 0,000894 307 
  3   0,412 33,5 2 0,008035 0,269185 0,001346 306 
                    



#H$!
!

 

 
            
      1     
      1     
      1     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

  No. DO 
ARQUIVO 

  
     COORDENADOR  DO PROJETO:      RESPONSÁVEL PELO SETOR: 

T002-2000 

                    



#H\!
!

 

  
  

LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 2 - 2º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 103 
           
   Rodovia:   Camada: Sub-base Estaca/km:    70 LD 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   09-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3462,4 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:  5,67 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,086 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 241 
  3   0,062 13,5 1 0,004018 0,054239 0,000271 228 
  1   0,034 4,5 1 0,004018 0,018080 0,000090 380 
  2 0,034 0,069 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 244 
  3   0,103 25,0 1 0,004018 0,100442 0,000502 205 
  1   0,051 8,0 1 0,004018 0,032142 0,000161 320 
  2 0,051 0,103 22,0 1 0,004018 0,088389 0,000442 233 
  3   0,154 30,5 1 0,004018 0,122540 0,000613 252 
  1   0,069 9,5 1 0,004018 0,038168 0,000191 360 
  2 0,069 0,137 24,0 1 0,004018 0,096425 0,000482 285 
  3   0,206 37,5 1 0,004018 0,150663 0,000753 273 
  1   0,103 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 366 
  2 0,103 0,206 29,5 1 0,004018 0,118522 0,000593 347 
  3   0,309 42,0 1 0,004018 0,168743 0,000844 366 
  1   0,137 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 456 
  2 0,137 0,275 33,0 1 0,004018 0,132584 0,000663 414 
  3   0,412 25,0 2 0,008035 0,200885 0,001004 410 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 2 - 3º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 104 
           
   Rodovia:   Camada: Sub-base Estaca/km:    70 LD 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   09-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3535,3 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:  7,36 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,096 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 9,5 1 0,004018 0,038168 0,000191 216 
  3   0,062 14,5 1 0,004018 0,058257 0,000291 212 
  1   0,034 6,0 1 0,004018 0,024106 0,000121 285 
  2 0,034 0,069 16,0 1 0,004018 0,064283 0,000321 214 
  3   0,103 26,5 1 0,004018 0,106469 0,000532 193 
  1   0,051 7,0 1 0,004018 0,028124 0,000141 366 
  2 0,051 0,103 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 218 
  3   0,154 32,5 1 0,004018 0,130575 0,000653 237 
  1   0,069 11,0 1 0,004018 0,044195 0,000221 311 
  2 0,069 0,137 25,5 1 0,004018 0,102451 0,000512 268 
  3   0,206 39,0 1 0,004018 0,156690 0,000783 263 
  1   0,103 15,5 1 0,004018 0,062274 0,000311 331 
  2 0,103 0,206 33,0 1 0,004018 0,132584 0,000663 311 
  3   0,309 24,0 2 0,008035 0,192849 0,000964 320 
  1   0,137 18,5 1 0,004018 0,074327 0,000372 369 
  2 0,137 0,275 37,0 1 0,004018 0,148655 0,000743 369 
  3   0,412 28,5 2 0,008035 0,229008 0,001145 360 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 2 - 4º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 107 
           
   Rodovia:   Camada: Sub-base Estaca/km:    70 LD 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   11-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3537 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:    %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca:   g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 9,0 1 0,004018 0,036159 0,000181 228 
  3   0,062 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 205 
  1   0,034 5,5 1 0,004018 0,022097 0,000110 311 
  2 0,034 0,069 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 244 
  3   0,103 25,5 1 0,004018 0,102451 0,000512 201 
  1   0,051 8,5 1 0,004018 0,034150 0,000171 301 
  2 0,051 0,103 21,0 1 0,004018 0,084371 0,000422 244 
  3   0,154 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 256 
  1   0,069 9,5 1 0,004018 0,038168 0,000191 360 
  2 0,069 0,137 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 291 
  3   0,206 36,0 1 0,004018 0,144637 0,000723 285 
  1   0,103 14,0 1 0,004018 0,056248 0,000281 366 
  2 0,103 0,206 29,0 1 0,004018 0,116513 0,000583 353 
  3   0,309 44,0 1 0,004018 0,176778 0,000884 349 
  1   0,137 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 456 
  2 0,137 0,275 32,5 1 0,004018 0,130575 0,000653 420 
  3   0,412 25,0 2 0,008035 0,200885 0,001004 410 
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LABORATÓRIO DE GEOTECNIA - SETOR DE PAVIMENTOS 

  

COPPE/UFRJ 
Programa de Engenharia Civil ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO 

           
   Amostra: Am. 2 - 5º Ponto  Origem: Campina Grande No do C.P.: 105 
           
   Rodovia:   Camada: Sub-base Estaca/km:    70 LD 
           
   Operador(es): Bororó Interes.: COPPETEC/ATECEL Data (ensaio):   09-abr-01 
           
  DADOS DO CORPO DE PROVA DADOS ADICIONAIS 
           
   Diâmetro : 10 cm  Constante dos LVDTs: 0,00401769 (mm/mV) 
           
  Altura:    20 cm  Distância entre apoios: 200 (mm) 
           
  Peso úmido: 3499,8 g  Energia de compactação: Intermediária 
           
  Umidade:  8,97 %  Umidade ótima (%)   % 
           

  
Mas. específica 
aparente seca: 2,045 g/cm3  Massa específica aparente 

seca, máxima: ======= g/cm3 

           

  
  
  

ciclo 
Tensão 

Confinante 
(MPa) 

Tensão 
Desvio 

(MPa) 
Registro 

(div) 
Sens. 

(mV/div) 
Fator de 

calibração 
(mm/div) 

Deslocamento 
(mm) 

Deformação 
Específica 
Resiliente 

Módulo 
Resiliente 

(MPa) 

  1   0,021             
  2 0,021 0,041 15,0 1 0,004018 0,060265 0,000301 137 
  3   0,062 19,0 1 0,004018 0,076336 0,000382 162 
  1   0,034 12,0 1 0,004018 0,048212 0,000241 142 
  2 0,034 0,069 21,0 1 0,004018 0,084371 0,000422 163 
  3   0,103 25,5 1 0,004018 0,102451 0,000512 201 
  1   0,051 16,0 1 0,004018 0,064283 0,000321 160 
  2 0,051 0,103 27,5 1 0,004018 0,110486 0,000552 186 
  3   0,154 29,5 1 0,004018 0,118522 0,000593 261 
  1   0,069 19,0 1 0,004018 0,076336 0,000382 180 
  2 0,069 0,137 30,0 1 0,004018 0,120531 0,000603 228 
  3   0,206 33,5 1 0,004018 0,134593 0,000673 306 
  1   0,103 23,5 1 0,004018 0,094416 0,000472 218 
  2 0,103 0,206 33,5 1 0,004018 0,134593 0,000673 306 
  3   0,309 40,5 1 0,004018 0,162716 0,000814 380 
  1   0,137 27,0 1 0,004018 0,108478 0,000542 253 
  2 0,137 0,275 37,0 1 0,004018 0,148655 0,000743 369 
  3   0,412 23,5 2 0,008035 0,188831 0,000944 436 
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ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 
             
  Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa C Protocolo: 03/01   
             

  Temperatura de ensaio: 25 oC  Operador(es): Alvaro Dellê   
             

  Módulo resiliente médio da amostra: 3567 MPa Inressado:   Afonso Macedo   
             

  Tensão de tração estática máxima, sTmax.: 0,79 MPa Data: 3-abr-01   
             
  Pm(0-10) = 0,0128F + 0,0163   
            
  

Equação do cil. de carga ( 4 pol ):       Em, 
26/09/2000 

F(0-10) = 78,295Pm - 1,2442   
             
    
    
  

Número do 
corpo de 

prova 
Espessura                                          

(cm) 
Diâmetro                                  

(cm) 
Nível de 
tensão                                                  

(%) 

Carga 
aplicada                             

(kgf) 

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm2) 

Deformação 
específica 
resiliente 

Diferença de 
tensões                                            

(MPa)  
Número de 
aplicações 

  
  4025 6,29 10,19 10 81,1 1,05 0,0000222 0,32 300000   
  4026 6,29 10,21 10 81,3 1,06 0,0000222 0,32 144757   
  4027 6,54 10,15 15 126,0 1,63 0,0000332 0,47     
  4028 6,46 10,20 20 166,8 2,15 0,0000443 0,63 6685   
  4029 6,51 10,17 20 167,6 2,16 0,0000443 0,63 4134   
  4030 6,37 10,18 20 164,2 2,12 0,0000443 0,63 10997   
  4031 6,54 10,19 30 253,1 3,26 0,0000665 0,95 1297   
  4032 6,26 10,16 30 241,5 3,11 0,0000665 0,95 4646   
  4033 6,24 10,21 40 322,6 4,15 0,0000886 1,26 1122   
  4034 6,42 10,16 40 330,2 4,24 0,0000886 1,26 658   
  4035 6,19 10,18 50 398,8 5,12 0,0001108 1,58 835   
  4036 6,17 10,17 50 397,1 5,10 0,0001108 1,58     
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ENSAIO DE FADIGA POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 
             
  Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa B Protocolo: 03/01   
             

  Temperatura de ensaio: 25 oC  Operador(es): Alvaro Dellê   
             

  Módulo resiliente médio da amostra: 3807 MPa Inressado:   Afonso Macedo   
             

  Tensão de tração estática máxima, sTmax.: 0,71 MPa Data: 3-abr-01   
             
  Pm(0-10) = 0,0128F + 0,0163   
            
  

Equação do cil. de carga ( 4 pol ):       Em, 
26/09/2000 

F(0-10) = 78,295Pm - 1,2442   
             
    
    
  

Número do 
corpo de 

prova 
Espessura                                          

(cm) 
Diâmetro                                  

(cm) 
Nível de 
tensão                                                  

(%) 

Carga 
aplicada                             

(kgf) 

Pressão 
manométrica                                                  

(kgf/cm2) 

Deformação 
específica 
resiliente 

Diferença de 
tensões                                            

(MPa)  
Número de 
aplicações 

  
  4002 6,25 10,15 30 216,5 2,79 0,0000560 0,85 3305   
  4003 6,15 10,19 10 71,3 0,93 0,0000187 0,28 79023   
  4004 6,31 10,19 10 73,1 0,95 0,0000187 0,28 25382   
  4005 6,26 10,26 20 146,1 1,89 0,0000373 0,57 15673   
  4006 6,35 10,22 20 147,6 1,91 0,0000373 0,57 3402   
  4007 6,13 10,23 20 142,7 1,84 0,0000373 0,57 5835   
  4008 6,17 10,18 30 214,4 2,76 0,0000560 0,85 4780   
  4009 6,21 10,15 30 215,1 2,77 0,0000560 0,85 1767   
  4010 6,33 10,20 40 293,8 3,78 0,0000746 1,14 1064   
  4011 6,26 10,21 40 290,8 3,74 0,0000746 1,14 790   
  4012 6,30 10,2 50 365,5 4,69 0,0000933 1,42     
  4013 6,24 10,2 50 362,0 4,65 0,0000933 1,42 607   
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Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa C Est. / km:   

  
                

  
Rodovia:    Origem: Moldados em laboratório 

  
                

  
Operador: Alvaro Dellê Interes.: Afonso Macedo  Data:  4-abr-01 

  
                

  
Cte. do anel dinamométrico  2,027 kgf/div Após ensaio de módulo (S ou N) S 

  
          

  

Número do 
corpo de prova 

Espessura                       
(cm) 

Diâmetro                                 
(cm) 

Leitura do anel                                                                     
(div) 

Carga aplicada 
(kgf) 

Resistência à 
tração estática 

máxima                                    
(MPa)   

  4037 6,33 10,18 428 867,6 0,84   
  4038 6,27 10,18 410 831,1 0,81   
  4039 6,19 10,18 398 806,7 0,80   
  4043 6,31 10,20 390 790,5 0,77   
  4044 6,41 10,20 379 768,2 0,73   
  4045 6,39 10,16 385 780,4 0,75   
                
                

  RESISTÊNCIA MÁXIMA A TRAÇÃO ESTÁTICA (média), sT = 0,78 MPa   

          

      03-01   
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Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa C Est. / km:   

  
                

  
Rodovia:    Origem: Moldados em laboratório 

  
                

  
Operador: Alvaro Dellê Interes.: Afonso Macedo  Data:  4-abr-01 

  
                

  
Cte. do anel dinamométrico  2,027 kgf/div Após ensaio de módulo (S ou N) N 

  
                

  

Número do 
corpo de prova 

Espessura                       
(cm) 

Diâmetro                                 
(cm) 

Leitura do anel                                                                     
(div) 

Carga aplicada 
(kgf) 

Resistência à 
tração estática 

máxima                                    
(MPa)   

  4040 6,37 10,16 405 820,9 0,79   
  4041 6,27 10,16 425 861,5 0,84   
  4042 6,34 10,17 392 794,6 0,77   
                
                
                
                
                
                
                

  
RESISTÊNCIA MÁXIMA A TRAÇÃO ESTÁTICA (média), sT = 0,80 MPa 

  

                        Rt002-2001 
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Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa B Est. / km:   

   
                 

  
Rodovia:    Origem: Moldados em laboratório 

   
                 

  
Operador: Alvaro Dellê Interes.: Afonso Macedo  Data:  4-abr-01 

   
                 

  
Cte. do anel dinamométrico  2,027 kgf/div Após ensaio de módulo (S ou N) S 

   
           

  

Número do 
corpo de prova 

Espessura                       
(cm) 

Diâmetro                                 
(cm) 

Leitura do anel                                                                     
(div) 

Carga aplicada 
(kgf) 

Resistência à 
tração estática 

máxima                                    
(MPa)    

  4014 6,07 10,18 325 658,8 0,67    
  4015 6,26 10,18 342 693,2 0,68    
  4016 6,20 10,12 348 705,4 0,70    
  4020 6,22 10,18 400 810,8 0,80    
  4021 6,32 10,16 325 658,8 0,64    
  4022 6,29 10,20 375 760,1 0,74    
                 
                 

  RESISTÊNCIA MÁXIMA A TRAÇÃO ESTÁTICA (média), sT = 0,70 MPa    

           

      03-01   0,68 
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Amostra: ATECEL - Campina Grande - Paraíba - Faixa B Est. / km:   

   
                 

  
Rodovia:    Origem: Moldados em laboratório 

   
                 

  
Operador: Alvaro Dellê Interes.: Afonso Macedo  Data:  4-abr-01 

   
                 

  
Cte. do anel dinamométrico  2,027 kgf/div Após ensaio de módulo (S ou N) N 

   
                 

  

Número do 
corpo de prova 

Espessura                       
(cm) 

Diâmetro                                 
(cm) 

Leitura do anel                                                                     
(div) 

Carga aplicada 
(kgf) 

Resistência à 
tração estática 

máxima                                    
(MPa)    

  4017 6,18 10,18 380 770,3 0,76    
  4018 6,33 10,16 342 693,2 0,67    
  4019 6,30 10,24 365 739,9 0,72    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  
RESISTÊNCIA MÁXIMA A TRAÇÃO ESTÁTICA (média), sT = 0,72 MPa 

   

                        Rt002-2001  
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ENSAIO DE MÓDULO RESILIENTE POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 
                       

  Amostra: ATECEL - Faixa C Folha: 1/1    
                       

  Interessado: COPPETEC - Afonso Macedo PROTOCOLO 03/01    
              

  Origem: Moldado em laboratório Constante dos LVDTs (mm/mV) 0,001807    
                       

  
Operador(es): Alvaro 

Dellê   
  T (oC) 25 Data: 04-abr-01   

 
                       

  Calibração do cil. de carga em: 15/8/2000 F(man. de 0-10) = 80,137Pm - 5,3699   

                      
Cilindro 
15/8/2000 

  OSCILÓGRAFO   
    
  

Número 
do corpo 
de prova 

Altura   
do C.P. 

(cm) 

Pressão 
Manom. 
(kgf/cm2) 

Registro 
(div) 

Sens. 
(mV/div) 

Carga 
(kgf) 

Deformação 
Resiliente 

(cm) 

Módulo 
Resilente 

(Mpa) 

Módulo 
Resilente 

Médio 
(Mpa)   

4" 
      6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3631   4 

  4037 6,33 7,0 3,5 1 555,6 0,001272 3845   4,4 

      8,0 4,0 1 635,7 0,001446 3872 

3783 

  5 

      6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3654   4 

  4038 6,27 7,0 4,0 1 555,6 0,001446 3416   5 

      8,0 4,8 1 635,7 0,001735 3258 

3443 

  6 

      6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3702   4 

  4039 6,19 7,0 3,6 1 555,6 0,001301 3845   4,5 

      8,0 4,0 1 635,7 0,001446 3960 

3835 

  5 

      5,0 2,6 1 395,3 0,000925 3774   3,2 

  4043 6,31 6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3631   4 

      7,0 4,2 1 555,6 0,001532 3202 

3536 

  5,3 

      5,0 2,8 1 395,3 0,001012 3397   3,5 

  4044 6,41 6,0 3,5 1 475,5 0,001272 3250   4,4 

      7,0 4,4 1 555,6 0,001590 3038 

3228 

  5,5 

      5,0 2,4 1 395,3 0,000867 3975   3 

  4045 6,39 6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3586   4 

      7,0 4,2 1 555,6 0,001532 3162 

3574 

  5,3 
                       
  OBSERVAÇÕES:          
  Modulo Resiliente médio, considerando todos os corpos de prova: 3567 MPa    
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ENSAIO DE MÓDULO RESILIENTE POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

                      

  Amostra: ATECEL - Faixa B Folha: 1/1   
                      

  Interessado: COPPETEC - Afonso Macedo PROTOCOLO 03/01   
             

  Origem: Moldado em laboratório Constante dos LVDTs (mm/mV) 0,001807   
                      

  
Operador(es): Alvaro 

Dellê   
  T (oC) 25 Data: 04-abr-01   

                      

  Calibração do cil. de carga em: 15/8/2000 F(man. de 0-10) = 80,137Pm - 5,3699   

                      
  OSCILÓGRAFO   
    
  

Número 
do corpo 
de prova 

Altura   
do C.P. 

(cm) 

Pressão 
Manom. 
(kgf/cm2) 

Registro 
(div) 

Sens. 
(mV/div) 

Carga 
(kgf) 

Deformação 
Resiliente 

(cm) 

Módulo 
Resilente 

(Mpa) 

Módulo 
Resilente 

Médio 
(Mpa)   

      6,0 3,0 1 475,5 0,001099 3878   
  4014 6,07 7,0 3,8 1 555,6 0,001388 3676   
      8,0 4,6 1 635,7 0,001648 3542 

3698 

  
      7,0 3,2 1 555,6 0,001156 4277   
  4015 6,26 8,0 3,8 1 635,7 0,001388 4078   
      9,0 4,8 1 715,9 0,001735 3674 

4010 

  
      7,0 3,0 1 555,6 0,001099 4546   
  4016 6,20 8,0 4,2 1 635,7 0,001503 3801   
      9,0 4,8 1 715,9 0,001735 3710 

4019 

  

      7,0 3,2 1 555,6 0,001156 4305   

  4020 6,22 8,0 4,2 1 635,7 0,001503 3789   

      9,0 4,8 1 715,9 0,001735 3698 

3930 

  

      6,0 2,8 1 475,5 0,001012 4143   

  4021 6,32 7,0 3,6 1 555,6 0,001301 3766   

      8,0 4,6 1 635,7 0,001677 3343 

3751 

  

      6,0 3,2 1 475,5 0,001156 3643   

  4022 6,29 7,0 4,0 1 555,6 0,001446 3405   

      8,0 4,8 1 635,7 0,001735 3247 

3432 

  
                      
  OBSERVAÇÕES:         
  Modulo Resiliente médio, considerando todos os corpos de prova: 3807 MPa   
               
 


