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RESUMO 

 
A execução de pavimentos necessita, cada vez mais, do aproveitamento dos materiais 

existentes ao longo da rodovia. Como nem sempre estes materiais disponíveis na natureza 

possuem propriedades técnicas que atendam às necessidades do pavimento, faz-se 

necessária busca de produtos ou mecanismos que melhorem essas características e que 

tornem a utilização do solo ou material tratado viável técnica, ambiental e economicamente, 

em relação a outros materiais de locais distantes, considerando também seu transporte. A 

utilização do cimento como aditivo para melhorar propriedades de solos vem, de longa 

data, sendo boa opção para a construção de pavimentos. O método de dimensionamento 

tradicional do CBR, utilizado no Brasil, tem grande dose de empirismo e nem sempre 

seleciona materiais adequados considerando o país tropical, pois se apóia em especificações 

em geral importadas de países temperados. Este estudo apresenta alternativas de ensaios e 

método de dimensionamento que avaliam melhor as características mecânicas e físicas do 

solo modificado por cimento a ser empregado em camadas de base ou sub-base. A escolha 

adequada dos materiais através de ensaios capazes de determinar aspectos mecânicos e 

físicos torna-se cada vez mais necessária, dada à escassez dos recursos naturais. Para o 

emprego do solo modificado por cimento, o método de dimensionamento tradicional tem 

como referência o ensaio de resistência à compressão simples para obter o coeficiente 

estrutural, um dos parâmetros necessários para definir espessuras. Nesta pesquisa, além 

deste ensaio, foram realizados os ensaios de dosagem de solo-cimento denominado método 

físico-químico e o método de ensaio para determinação do módulo de resiliência, utilizando 

equipamento triaxial de cargas repetidas. Com avaliações mecanísticas e ensaio de dosagem 

de cimento prático e amplo, fica mais fácil avaliar o comportamento do material para uso 

em camada de pavimento com teores diferenciados de cimento. Para demonstrar a 

versatilidade e viabilidade de um método mecanístico - empírico (ME) de dimensionamento 

e avaliação das características de materiais de pavimentação, foi feito um estudo de caso. 

Foram selecionados dois solos, laterita e saibro, ambos de jazidas localizadas próximas à 

cidade de Jaguaraçu no estado de Minas Gerais, próximo à rodovia BR-381. Mostrou-se 

que é possível grande economia, reduzindo em alguns centímetros a espessura do 

pavimento, quando se usam ensaios apropriados e o método ME.  
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ABSTRACT 

 

 

The construction of pavements requires, each day more, the use of existing materials along 

the highway. As these materials available in nature not always have technical properties that 

meet the needs of the pavement, it is necessary to search for products or mechanisms to 

improve these characteristics and make the use of the soil or the treated material feasible 

technically, environmentally and economically, in relation to other materials from distant 

places, also considering their transportation. The use of cement as an additive to improve 

soil properties has been for a long time a good option for pavement construction. The 

method of traditional sizing of CBR used in Brazil, has a great deal of empiricism and not 

always select suitable materials considering the tropical country, because it is supported by 

the general specifications imported from temperate countries. This study presents testing 

and sizing alternatives that better evaluate the physical and mechanical characteristics of the 

cement modified soil to be used in base and sub-base layers. The proper choice of materials 

through testing capable of determining the mechanical and physical aspects is becoming 

increasingly necessary, given the scarcity of natural resources. For the use of the cement 

modified soil, the traditional sizing method uses the reference of the resistance to simple 

compression test to obtain the structural coefficient, one of the necessary parameters to 

define thicknesses. In this research, in addition to this testing, it was performed the soil-

cement dosage test called physical-chemical method, and test method for determining the 

modulus of resilience, using repeated load triaxial equipment. With mechanistic evaluations 

and extensive and practical cement dosage testing, it is easier to evaluate the behavior of the 

material for use in pavement layer with different levels of cement. To demonstrate the 

versatility and feasibility of an empirical mechanistic method (EM) to size and evaluate the 

pavement material characteristics was made a case study. We selected two soils, laterite and 

gravel, both from fields located near the city of Jaguaraçu in the state of Minas Gerais, near 

the highway BR-381. It was shown that it is possible great savings by reducing some 

centimeters in the thickness of the floor, when using appropriate tests and EM method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para o dimensionamento do pavimento é necessário dispor de determinado grupo de 

materiais, para compor as camadas, que atenda às necessidades de cada projeto para que se 

alcance um bom desempenho final. Deve-se, no entanto, levar em conta que as diversas 

camadas do pavimento, cujos materiais são diferentes e complexos quanto aos seus 

comportamentos e suas interações, devem trabalhar em conjunto. 

 

É condição fundamental também do sucesso do projeto a avaliação do volume de tráfego 

atual e a previsão de seu crescimento e evolução por tipo de veículos e eixos, de forma a 

projetá-lo para a vida útil desejada a fim de que o pavimento seja durável nesse período.  

 

O estudo do tráfego, o estabelecimento do período de vida útil esperado do pavimento, o 

tipo de solo do subleito e as condições ambientais são elementos necessários para o 

dimensionamento do pavimento, ou seja, o estabelecimento das espessuras e das 

características dos materiais do conjunto das camadas, de forma a obter as características 

desejadas de desempenho. 

 

Observa-se que os materiais estão cada vez mais escassos na natureza e distantes do local 

de sua aplicação, sendo necessária uma criteriosa avaliação do custo de execução que 

depende, principalmente, dos materiais a serem empregados e suas distâncias de transporte. 

Considerando o impacto no custo e qualidade da obra, verifica-se que são muito 

importantes: a escolha de materiais adequados, o método de dimensionamento e as 

características de execução.  

 

Convém ressaltar que o emprego de materiais existentes próximos à execução da obra, 

mesmo os que seriam descartados para aterros ou bota-foras, gera economia, principalmente 

em relação aos gastos com transporte. A exploração de materiais de melhor qualidade, sob 

determinados critérios, e trazidos de locais distantes da obra pode gerar impactos 
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ambientais e alto custo com transporte. Dessa forma, a melhoria dos solos locais por 

processos diversos, chamados de estabilização de solos, é uma solução que deve ser 

utilizada na construção de pavimentos e alternativa a ser considerada para o aproveitamento 

de solos locais e redução de custos. A utilização de cimento para estabilizar o solo é, de 

longa data, uma das boas maneiras de conferir a certos materiais as características 

necessárias ao seu emprego no pavimento. 

 

Classifica-se tradicionalmente a adição do cimento ao solo como representativas de duas 

condições: solo melhorado com cimento, na qual se adiciona aproximadamente de 2% a 4% 

de cimento ao solo, e solo-cimento, com teor de cimento na ordem de 6% a 10%. 

 

É importante salientar que o uso de solo-cimento e de solo melhorado com cimento tem - se 

mostrado solução técnica e economicamente viável em diversas regiões do país, tendo se 

iniciado no Brasil em 1935, com a aceleração da construção de estradas na época 

(MACEDO, 2004). 

 

O cimento confere ao solo propriedades que podem diminuir sua deformação plástica e 

possibilitar melhor distribuição granulométrica do material formado, e, ainda, um 

enrijecimento cuja aplicabilidade em cada caso, terá que ser avaliada, juntamente com o 

aspecto econômico. 

 

É interessante avaliar o ganho real nas várias dosagens quanto ao incremento de cimento, 

uma vez que determinadas dosagens podem representar pouco ganho adicional de 

resistência a partir de certos teores de cimento. 

 

Os danos da estrutura de um pavimento são ocasionados por vários fatores associados ao 

tráfego ou não, tais como: as tensões atuantes, condições ambientais, materiais utilizados e 

métodos de construção e manutenção. As duas principais manifestações da ruptura de 

pavimentos associadas ao tráfego são as trincas por fadiga, com início e desenvolvimento 

na camada de maior rigidez da estrutura (mistura asfáltica ou solo cimentado), e a 

deformação permanente (CERATTI, 1991). 
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Os métodos tradicionais de dimensionamento e de escolha de materiais empregados na 

engenharia rodoviária, em geral no Brasil evoluíram pouco e, na maioria das vezes, utilizam 

experiências do exterior onde o clima é temperado e não trata adequadamente os solos 

formados em países tropicais. 

 

MOTTA (1991) pondera que a maioria dos métodos de dimensionamento de pavimentos 

flexíveis, até aquela época, tinha uma forte dose de empirismo. O melhor domínio das 

técnicas computacionais, bem como das teorias de múltiplas camadas têm permitido um 

avanço no sentido de métodos mais racionais, de bases mecanísticas. Porém, ainda se 

precisa e se precisará sempre de “calibrações” com dados de campo, pela própria 

complexidade da estrutura dos pavimentos em termos de materiais e interação pavimento-

veículos. 

 

Portanto, com o avanço das técnicas de ensaios e dos recursos computacionais é possível 

utilizar cada vez mais métodos mais racionais para o dimensionamento de pavimentos. 

Neste contexto é que se situa a presente dissertação que pretende mostrar, a partir de um 

estudo de caso, como evoluiu nas últimas décadas a metodologia de dimensionamento de 

pavimentos e em conseqüência, os critérios de escolha dos materiais a partir dos 

conhecimentos da Mecânica dos Pavimentos. Assim, mesmo considerando que a 

estabilização com cimento sendo uma técnica de aplicação muito antiga, está sob novos 

“olhares” visando otimizar os teores de cimento portland empregados na busca de melhoria 

de solos e materiais para pavimentação. 

 

As atuais técnicas de dimensionamento de camadas para pavimentos com solos 

modificados por cimento não utilizam ensaios capazes de verificar as características do 

material de modo a satisfazer a mecânica dos pavimentos. Dessa forma, esta pesquisa é 

importante, uma vez que pretende mostrar o comportamento do solo modificado por 

cimento e apresentar ensaios que proporcionam uma melhor análise do mesmo quanto à 

mecânica dos pavimentos.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral desta dissertação pode-se indicar: 

 

Contribuir para o melhor conhecimento das propriedades mecanísticas e de estabilização 

química de dois tipos de solos modificados por cimento portland, e assim avaliar o 

aproveitamento desses materiais, desde que aplicados ao dimensionamento mecanístico-

empírico de pavimentos asfálticos. 

 

Esta dissertação visa contribuir para a tomada de decisão, de forma mais objetiva e racional, 

sobre o uso de solo modificado por cimento em projetos de pavimentos asfálticos. A partir 

de revisão bibliográfica sobre os vários enfoques a serem levados em conta, de breve 

discussão sobre os métodos de dimensionamento e de um estudo de caso aplicado a uma 

obra, mostra-se como é possível tirar partido de materiais locais que não satisfazem os 

critérios tradicionais de seleção para camadas de base e sub-base, desde que analisados sob 

ensaios de carga repetida e sistema em camadas. 

 

Para atingir este objetivo foram desenvolvidos objetivos específicos tais como: 

 Realização de ensaios: caracterização, método físico-químico de dosagem para 

solo-cimento e cal, resistência à compressão simples e determinação do módulo de 

resiliência por ensaio triaxial de carga repetida dos dois solos puros e com dois 

teores de cimento; 

 Com os resultados dos ensaios de laboratório e as devidas considerações adicionais 

quanto ao tráfego e ao subleito, serão realizadas simulações de dimensionamento 

mecanístico-empírico e o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos 

utilizando software SisPav. 

 Constatar por parâmetros mecanísticos a melhoria de comportamento do solo com a 

adição de cimento comparado ao do solo puro melhorado somente pelo emprego 

mecânico da compactação. 
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Esta pesquisa avalia um pequeno trecho de uma estrada que é objeto de contrato firmado 

entre a empresa Enecon S.A. – Engenheiros e Economistas Consultores e o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a execução de projeto de restauração 

e duplicação da Rodovia BR-381/MG, lote 03, sub-trecho entr° MG-320 (para Jaguaraçu) - 

Ribeirão Prainha, com extensão 28,6 km, que tinha previsão de término para setembro de 

2010. O contrato contempla o projeto de duplicação e o dimensionamento do pavimento 

pelo método do DNER, atual DNIT, portando utilizando ensaios convencionais 

(caracterização, LL, IP, compactação e CBR). 

 

A realização dos ensaios teve a participação efetiva do autor desta dissertação que utilizou o 

laboratório da Empresa Enecon S.A., onde é responsável técnico e atua efetivamente como 

supervisor, laboratório certificado pela ISO 9001:2008 e o laboratório da COPPE/UFRJ que 

é referência em ensaios laboratoriais. 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi elaborado um plano de trabalho, dividindo seu 

escopo em capítulos, conforme descrição a seguir: 

 

Capítulo 1 – A presente introdução que contextualiza a pesquisa. 

 

Capítulo 2 – Revisão bibliográfica que enfatiza os conceitos dos materiais e métodos 

utilizados nesta pesquisa. 

 

Capítulo 3 – Estudo de caso, onde estão descritos o trecho da estrada, com extensão de 28,6 

km, que é o objeto desta pesquisa, e a localização dos dois solos estudados. 

 

Capítulo 4 – Materiais e solos utilizados nesta pesquisa, mostrando características 

específicas e justificativas para a utilização dos materiais e os métodos empregados: 

métodos normalizados e não normalizados de ampla utilização no Brasil, mostrando de 

forma detalhada, parâmetro que sirvam de base para acompanhar os métodos efetivamente 
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empregados nesta pesquisa. 

 

Capítulo 5 – Programa experimental e resultados dos ensaios e dimensionamentos 

realizados nesta pesquisa. 

 

Capítulo 6 – Conclusões e sugestões para estudos futuros. 

 

São incorporados, também, a este volume, os Anexos com as fichas de cálculo dos ensaios 

triaxiais (modelo composto). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Solo 

 

Segundo Pinto (2000), todos os solos se originam da decomposição de rochas que 

constituíam inicialmente a crosta terrestre. A decomposição é decorrente de agentes físicos 

e químicos. Variações de temperatura provocam trincas, nas quais penetra a água, atacando 

quimicamente os minerais. O congelamento da água nas trincas, entre outros fatores físicos, 

exerce elevadas tensões, das quais decorre maior fragmentação dos blocos.  

 

Em relação às dimensões das partículas do solo, nota-se que são muito variáveis sendo 

designadas pelas frações: pedregulho, areia, silte e argila. Os limites entre essas frações 

podem apresentar pequenas variações de acordo com a Norma ou escala utilizada (França, 

2003). 

 

Terzaghi (1973) aponta que, no sistema SUCS, os solos se dividem em três tipos principais:  

 Granulometria grossa; 

 Granulometria fina; 

 Solos orgânicos. 

 

Assim, os solos são distribuídos em seis grupos:  

 Pedregulhos (G); 

 Areias (S); 

  Siltes inorgânicos e areias finas (M); 

 Argilas inorgânicas (C); e  

 Solo orgânico (O).  

 

Dessa forma, as propriedades de textura determinam a divisão em subgrupos, como se 

verifica na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1 – Resumo do Sistema Unificado de Classificação de solos 
 

Classificação Geral Tipos Principais Símbolos 

 

Solos grossos (menos que 

50% passando na #200) 

 

Pedregulho (Gravel) GW, GP, GC e GM 

 

Areia (Sand) ou solos 

arenosos 

 

SW, SP, SC e SM 

 

Solos finos (mais que 

50%passando na #200) 

 

Silte (M) ou argila (C)  

Baixa compressibilidade 

(LL<50): ML, CL 

Alta compressibilidade 

(LL>50): MH, CH 

Solos altamente orgânicos Turfa (Peat)  Pt 

 

A Escala Granulométrica Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

menciona que as dimensões das partículas constituintes das frações de solo são: pedregulho, 

partículas com dimensões entre 76 e 4,8 mm; areia, dimensões entre 4,8 e 0,05 mm; silte, 

dimensões entre 0,05 e 0,005 mm; argila, dimensões inferiores a 0,005mm.  

 

Em relação ao perfil do solo, faz-se importante salientar que os solos da superfície da crosta 

terrestre estão distribuídos em três camadas distintas, também chamadas de horizontes na 

Ciência dos Solos ou Pedologia, conforme indicadas na Figura 2.1, segundo Macedo 

(2004). 

 

 
Figura 2.1 – Esquema dos horizontes de formação dos solos – Macedo (2004) 
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Castro (2003) afirma que os horizontes possuem propriedades que resultam dos efeitos 

combinados dos processos pedogênicos que atuam no solo, tendo como características 

principais: textura, cor, consistência, atividade biológica, tipo de agregado.  

 

A natureza e o número de horizontes de cada perfil de solo são variáveis, uma vez que pode 

ser completo ou não. Para denominar os horizontes principais utilizam-se as letras O, A, B, 

e C. O Horizonte Orgânico “O” refere-se ao horizonte mais superficial, no qual se acumula 

a matéria orgânica fresca ou parcialmente decomposta (Castro, 2003). 

 

Segundo Leyva (2002), geralmente os solos contêm camadas, definidas por alguns autores 

como horizontes. O United States Department of Agriculture´s Soil Survey Division Staff 

esclarece que um horizonte do solo é uma camada, aproximadamente paralela à sua 

superfície, distinguível das camadas adjacentes por um tipo de propriedade distinta, 

produzido pelo processo de formação do solo. O termo camada, mais do que horizonte, é 

utilizado se todas as suas propriedades são conhecidas por serem herdadas de um material 

similar ou se não há nenhuma dúvida quanto a sua qualidade genética. 

 

Tendo em vista a quantidade de matéria orgânica, os horizontes com uma taxa menor do 

que 30% desta, são classificados como A, B e C, com as seguintes características: 

 

 Horizonte A  

Zona de eluviação, máxima atividade biológica. 

Acumulação de matéria orgânica, perda de argila, ferro ou alumínio. 

 

 Horizonte B  

Zona de eluviação: acumulação de matéria vinda do A, com: 

a) Concentração aluvial de argila, sesquióxidos de ferro e alumínio ou de 

húmus, isolados ou combinados. 

b) Concentração residual de sesquióxidos e de argila. 

c) Revestimento e películas de sesquióxidos, dando cor mais brilhante que os 

horizontes adjacentes. 
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d) Desenvolvimento estrutural. 

 

 Horizonte C 

Camada pouco influenciada pelos organismos, pouco ou nenhum processo 

pedogenético. 

 

Portanto, a formação dos solos se estabelece através da desagregação do material originário 

por ações físicas e químicas e, por isso, as partículas dos solos têm composição química que 

depende da composição da rocha matriz. 

 

Os solos dos horizontes B e C são normalmente os utilizados na pavimentação. Quando não 

atendem a algum requisito das especificações particulares para compor uma camada do 

pavimento, podem ser submetidos a tratamentos diversos, conhecidos genericamente como 

estabilização, que inclui o processo de compactação, a combinação de solos e o uso de 

produtos químicos. Um dos principais produtos utilizados é o cimento portland ou 

simplesmente cimento, como será utilizado nesta dissertação. 

 

De acordo com Wang (2002, p. 5), quase todos os tipos de solos podem ser estabilizados 

quimicamente. Existem algumas exceções, as quais incluem os solos orgânicos, argilas 

muito plásticas, e solos arenosos com baixo poder de reação. Normalmente, os solos 

contendo entre 5 e 35%, passando na peneira de número 200 produzem material 

estabilizado quimicamente mais econômico.  

 

Os solos contendo mais de 2% de material orgânico são geralmente considerados 

inaceitáveis para estabilização com cimento. Solos muito finos geralmente demandam mais 

cimento ou cal para uma estabilização satisfatória e, no caso de argilas, são geralmente mais 

difíceis de pulverizar para obter-se uma mistura mais apropriada (Wang, 2002, p. 5).  

 

2.1.1 Solo Tropical 

 

Segundo Castro (2003) o solo tropical refere-se àquele formado em regiões de clima 
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tropical quente e úmido e que apresenta determinados comportamentos geotécnicos 

diferentes dos solos considerados tradicionais. Destacam-se duas grandes classes: os solos 

lateríticos e os solos saprolíticos. 

 

Medrado (2009) afirma que para se caracterizar um solo como tropical não basta que o solo 

tenha sido formado na faixa geográfica tropical ou em região de clima tropical úmido, mas 

é indispensável que apresente peculiaridades especificas de interesse geotécnico. 

 

A Figura 2.2 mostra um perfil esquemático de ocorrência de solos do tipo tropical segundo 

Villibor
1
 et al (2007 apud Medrado, 2009). 

Figura 2.2 – Perfil esquemático de ocorrência de solos em ambiente tropical – (Villibor 

et al, 2007 apud Medrado, 2009). 

 

Nessa perspectiva, Medrado (2009) esclarece como se dá a constituição dos solos 

lateríticos: 

 

Os solos lateríticos constituem perfis naturais caracterizados pedologicamente por conterem 

horizontes B latossólicos e texturais que integram perfis designados, respectivamente, latossolos e 

podzólicos / terras rochas estruturadas, que se apresentam em camadas com espessuras sempre 

maiores que 1,0 m. As características do horizonte superficial variam consideravelmente de acordo 

com o grupo pedológico a que pertence. O quartzo é encontrado com muita frequência e de maneira 

predominante nas frações areia e pedregulho desses solos. (MEDRADO, 2009, p. 23)  

 

                                                 
1 Villibor, D. F., Nogami, J. S., Cincere, J. R., Serra, P. R. M., Neto, A. Z. (2007). Pavimentos de Baixo 

Custo para Vias Urbanas – Bases Alternativas com Solos Lateríticos. Arte e Ciência. São Paulo, SP. 172p. 



12 

 

Godoy (1997) caracteriza o solo laterítico como aquele que adquire elevadas resistências e 

capacidade de suporte ao ser devidamente compactado. Na presença de água, apresenta 

baixa permeabilidade e deformabilidade, e perde pouca capacidade de suporte. 

 

Em relação aos solos saprolíticos, Castro (2003) pontua que se originam da decomposição 

e/ou desagregação “in situ” de uma rocha, mantendo a macroestrutura e constituição 

mineralógica desta rocha matriz subjacente.  

 

Na Figura 2.3, observa-se a ocorrência de solos lateríticos no Brasil, segundo Villibor et al., 

(2000). Os solos tropicais são predominantes no Brasil, tanto em volume como em áreas de 

abrangência e compreendem os solos saprolíticos, pouco intemperizados, e os solos 

lateríticos, profundamente intemperizados (Pessoa, 2004). 

 

 

  Figura 2.3 – Ocorrência de solos lateríticos no Brasil (Villibor et al., 2000) 

 

2.2 O Cimento 

 

O cimento, ou cimento portland, é um material inorgânico finamente moído que, misturado 

com água, forma uma pasta, que adensa e endurece em virtude das reações e processos de 
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hidratação e que, depois de endurecer, mantém a sua resistência e estabilidade mesmo 

debaixo de água (Vieira, 2010).  

 

Após o processo químico, o ligante obtido é designado cimento Portland e apresenta os 

componentes químicos apresentados pela Tabela 2.2, segundo Vieira (2010). 

 

Tabela 2.2 – Componentes utilizados na química do cimento 

Nome Fórmula Símbolo 

Óxido de cálcio CaO C 

Óxido de silício SiO2 S 

Óxido de alumínio Al2O3 A 

Óxido de ferro Fe2O3 F 

Água H2O H 

Trióxido de enxofre SO3 S  

Fonte: Vieira (2010)  

 

Wang (2002) esclarece que para a maioria das aplicações, usa-se o cimento Portland Tipo I 

ou Tipo II. O tipo de cimento varia de acordo com as propriedades desejadas e tipo de solo. 

A quantidade de cimento pode variar de 4% a 16% do peso de solo seco. Geralmente, 

quando a proporção de solo argilosa aumenta, a quantidade de cimento necessária também 

aumentará. 

 

O cimento Portland moderno, composto que contem cálcio, sílica, alumina e ferro, foi 

desenvolvido na primeira metade do século XIX. Desde então, houve muitos avanços na 

produção de cimento Portland, tornando-o disponível na maior parte do mundo. Nos 

Estados Unidos, o cimento Portland é classificado em cinco subgrupos dependendo da 

composição e granulometria. Os Tipos I e II são os mais comuns, enquanto os tipos III a V 

são utilizados principalmente para projetos especiais. (Parker, 2008, p. 12-13) 

 

De acordo com a norma da ABNT NBR 8491 (1984), para ser utilizado em materiais de 
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solo-cimento, o cimento Portland deve atender, conforme o tipo empregado, as normas da 

ABNT NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736. Na tabela 2.3, encontram-se os 

tipos de cimentos brasileiros diferenciados de acordo com os seus componentes. 

 

Tabela 2.3 - Tipos de cimento 

Tipos de Cimento Nomenclatura 

Cimento Portland Comum CP I 

Cimento Portland Comum com Adição CP I – S 

Cimento Portland Composto com Escória CP II – E 

Cimento Portland Composto com 

Pozolana 
CP II – Z 

Cimento Portland Composto com Fíler CP II – F 

Cimento Portland de Alto Forno CP III 

Cimento Portland Pozolânico CP IV – 32 

Cimento Portland ARI (Alta Resistência Inicial) CP V 

Cimento Portland Branco CBP 

Fonte: ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland. 

Nota: O número 32 refere-se à resistência mínima que o cimento alcança aos 28 dias após a sua utilização. 

 

 

2.3 Estabilização de solos 

 

França (2003) considera que a estabilização de um solo consiste em dotá-lo de condições de 

resistir às ações climáticas e aos esforços e desgastes induzidos pelo tráfego, sob condições 

adversas consideradas no projeto. 

 

Conforme Concha (1986), a estabilização com cimento é um processo químico, com 

reações do cimento hidratado, que cria vínculos entre a superfície das partículas de cimento 

hidratado e a parte da partícula de solo que está em contato com essas partículas de 

cimento. 

 

Wang (2002) afirma que devido à significante melhoria nas propriedades do solo, o solo 
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estabilizado com cimento tem sido largamente utilizado como base em rodovias asfaltadas 

ou como sub-base de pavimento de concreto, durante a última metade do século XX. 

Outros benefícios da estabilização com o cimento incluem a possibilidade do uso de 

materiais da beira da rodovia para base, evitando transportar grandes quantidades de 

material granular. 

 

Portanto, o termo estabilização do solo refere-se a qualquer processo, natural ou artificial, 

pelo qual um solo, sob o efeito de cargas aplicadas, se torna mais resistente à deformação e 

ao deslocamento do que o solo original. Tais processos consistem em modificar as 

características do sistema solo-água-ar com a finalidade de se obter propriedades de longa 

duração compatíveis com uma aplicação particular (Houben & Guillaud, 1994). 

 

 

2.3.1 Tipos de Estabilização 

 

O mecanismo de estabilização pode ser dividido em duas categorias: mecânica e química. A 

estabilização mecânica inclui a compactação, mistura de agregados para melhorar a 

granulometria e adição de asfalto. Asfalto, como um estabilizador, geralmente não reage 

quimicamente com os materiais que estão sendo estabilizados, mas recobre as partículas, 

confere adesão e ajuda na impermeabilização. Já a estabilização química inclui a adição de 

materiais como cal, cimento ou cinzas, entre outros, combinados ou isoladamente. Esses 

materiais reagem ainda com materiais que estão sendo estabilizados (por exemplo, a cal 

reage com argilas) ou reagem de uma maneira própria para formar compostos de 

cimentação (por exemplo, o cimento Portland). (Shivaji, s.d.) 

 

A estabilização do solo resume-se na utilização de um processo de natureza física, físico-

química ou mecânica, esta constando principalmente de compactação que se associa a todas 

as outras. 

 

Guimarães (2002) pontua que a estabilização dos solos pode ser feita com o emprego de 

várias técnicas, as quais são agrupadas em dois grandes conjuntos: 
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a) aquelas que empregam meios mecânicos: correção da granulometria e da 

plasticidade através da incorporação ou retirada de determinadas quantidades de 

frações constituintes dos solos, até a obtenção de parâmetros estabelecidos por 

normas; 

 

b) aquelas que empregam meios químicos: utilização de aditivos orgânicos ou 

inorgânicos, como a cal, o cimento Portland, silicatos de sódio, materiais 

betuminosos, resinas, compostos de fósforos, dentre outros. 

 

 

2.3.1.1 Estabilização Granulométrica 

 

O princípio da estabilização granulométrica consiste no emprego de um material ou na 

mistura de dois ou mais materiais que se enquadrem dentro de determinada especificação, 

de tal forma que resulte em mistura na qual a resistência seja garantida pelo contato entre as 

partículas maiores e os vazios sejam preenchidos pelas partículas mais finas, de maneira a 

propiciar menor permeabilidade e maior densidade (Gondim, 2008). 

 

Macedo (2004) esclarece que a estabilização granulométrica consiste em melhorar o solo 

natural pela modificação de sua composição o que se realiza por meio da mistura de dois ou 

mais solos e ou separação de uma das frações de solo. Assim, obtêm-se um solo bem 

graduado, satisfazendo os requisitos físicos necessários a uma base ou revestimento 

primário estabilizado. 

 

É importante mencionar que segundo o DNER 303/97-ES, os materiais que podem ser 

constituintes de base são solos, misturas de solos, escórias, misturas de solos e materiais 

britados ou produtos provenientes de britagem. A Tabela 2.4 destaca as faixas de 

composição granulométrica para base, conforme o nº N, como exemplo. 
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Tabela 2.4 – Faixas de Composição Granulométrica para base – DNER-ES 303/97 

Tipos Para N > 5x10
6
 Para N ≤ 5x10

6
 

Tolerâncias 

da faixa de 

projeto 

Peneiras A B C D E F 

 % em peso passando 

2’’ 100 100 - - - - ± 7 

1’’ - 75-90 100 100 100 100 ± 7 

3/8’’ 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 

Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 ± 5 

Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 

Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 

Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ± 2 

 

2.3.1.2 Estabilização Físico-Química e Química do Solo 

 

A estabilização físico-química é feita através do uso de aditivos que interagem com as 

partículas do solo, visando à melhoria e a estabilidade das propriedades mecânicas e 

hidráulicas. Tais aditivos compreendem: cal, cimento, asfaltos ou betumes, produtos 

químicos industrializados; cloretos, ácidos fosfóricos, entre outros. 

 

Para Marques (2005) a estabilização física pode ser elétrica ou térmica. A estabilização 

elétrica consiste na passagem de uma corrente elétrica pelo solo enquanto a estabilização 

térmica é feita por meio de congelamento, aquecimento ou termo-osmose. 

 

Conforme McCarthy (1977), a estabilização química refere-se ao procedimento no qual um 

material cimentante ou qualquer material químico é adicionado ao solo natural para 

melhorar suas propriedades de engenharia. 

 

França (2003) pontua que “a estabilização química de um solo refere-se às alterações 

produzidas na sua estrutura pela introdução de certa quantidade de aditivo, suficiente para 

melhorar suas propriedades físicas e mecânicas, possibilitando o seu emprego para fins de 

projeto”. 
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2.3.1.3 Estabilização Mecânica 

 

A estabilização mecânica do solo é definida como um processo puramente mecânico de 

alcançar e conservar a maior resistência de qualquer estrutura de terra através da 

compactação e mistura de certos solos, sem implicar na utilização de outros aditivos (Kézdi 

e Réthádi, 1988). 

 

Gregório (2010) afirma que na estabilização mecânica as propriedades do solo são alteradas 

através do processo de compactação ou estabilização granulométrica. Na compactação é 

estabelecida uma condição de densificação máxima relacionada a uma energia de 

compactação e uma umidade ótima ou estabilização granulométrica.  

 

Segundo Air Force Manual (1994), a estabilização mecânica é obtida pela mistura de solos 

de duas ou mais graduações para se obter um material que se enquadre nas especificações. 

A mistura dos solos pode ocorrer no local da construção, em uma usina central, ou em uma 

área de empréstimo. O material misturado é espalhado e compactado até a densidade 

solicitada, por meios convencionais. 

 

O processo de compactação dos solos é caracterizado por Faganello (2006) como um 

processo no qual se oferece ao solo não apenas densidade e resistência, mas também 

estabilidade. 

 

Desse modo, é importante mencionar que, independente do material utilizado em cada 

camada, na estabilização química ou não, há a necessidade de se definir o grau de 

compactação mínimo a ser atingido no campo segundo Macedo (2004). 

 

2.4 Solo-Cimento 

 

2.4.1 Breve Histórico 

Pitta (1995) ressalta que as primeiras notícias de tentativas de se obter um material de 

construção econômico durável e de propriedades tecnológicas bem definidas, por meio da 
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mistura de solos com cimento, vêm na Flórida – Estados Unidos. Em 1915, um construtor 

americano experimentou pavimentar uma rua da cidade utilizando um composto de conchas 

marinhas, areia de praia e cimento, no entanto devido à falta de tecnologia na época, essa 

experiência não foi bem sucedida.  

 

A partir de 1935, a Porland Cement Association (PCA), o Bureau of Public Roads (BPR) e 

o Departamento de Estradas e Rodagens do Sul da Califórnia construíram uma pista 

experimental com 2,5 km próximo a Johnsonville, Carolina do Sul. Assim, foi possível 

confirmar a validade dos ensaios desenvolvidos no laboratório da PCA. Depois deste 

experimento, muitos estados começaram a adotar o solo-cimento como um material de 

construção de pavimentos rodoviários (Lima, 2006). 

 

Segundo Pitta (1995), a aplicação de solo-cimento no Brasil data de 1940, por iniciativa da 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), autorizada pela Diretoria da 

Aeronáutica Civil na construção da pista de circulação do aeroporto Santos Dumont no Rio 

de Janeiro. Em 1941, houve a construção de trecho em estrada de Osasco no estado de São 

Paulo, e logo após, a estrada Federal Caxambu-MG/Areias-SP e um trecho de estrada em 

Alcântara-RJ. 

 

Apesar dos resultados satisfatórios nas primeiras pavimentações realizadas, as dificuldades 

no período da Segunda Guerra Mundial, seguido da escassez de cimento Portland fizeram 

com que não se desenvolvesse o uso do solo-cimento de maneira ampla no Brasil na época. 

Mas a partir de 1954 recomeçaram as construções, em maior escala, dos pavimentos de 

solo-cimento. (Macedo, 2004)  

 

Faz-se importante considerar que Catton
2
 (1959) e Merril

3
 (1949) apud Neves, após o 

período em que se iniciou um intenso programa de pesquisa que visava utilização do solo 

estabilizado com cimento para a construção de rodovias, cogitaram a possibilidade da 

utilização do solo estabilizado com cimento para a construção de casas. 

                                                 
2 
CATTON, M., D. Early soil-cement research and development. Proceding, ASCE. EEUU, 1959 

3 
MERRIL, A. F. Casas de tierra apisonada y suelo-cemento. Windsor. Argentina, 1949 
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2.4.2 Alguns Conceitos 

 

A ABNT na norma NBR 12023 (1992) define o solo-cimento como um produto 

endurecido, resultante da cura de uma mistura íntima compactada de solo, cimento e água, 

em proporções estabelecidas através de dosagem, executada conforme a NBR 12253 

(1992). 

 

Segundo Lopes (2002), o solo constitui 85% em massa dos materiais componentes do solo-

cimento. Quase todos os tipos de solo podem ser utilizados para tal fim, embora os solos 

economicamente viáveis se restrinjam àqueles que necessitem de teores de cimento 

relativamente baixos para que a execução, em grande escala, seja bastante facilitada.  

 

Limprasert (1995) salienta que o processo de cimentação está diretamente relacionado às 

ligações químicas como descrito a seguir: 

 

Quando o solo-cimento é compactado, ligações químicas se desenvolvem entre as superfícies 

adjacentes das partículas de cimento e entre as superfícies das partículas de cimento e solo. E solos 

siltosos muito finos e solos argilosos a hidratação do cimento cria fortes ligações entre o mineral e os 

agregados, formando uma estrutura do tipo “favo de mel”, em que as partículas do solo não podem 

mais deslizar umas sobre as outras. Não somente o cimento destrói a plasticidade do solo, como 

também aumenta a sua resistência e reduz a capacidade de retenção de água dos solos argilosos. 

Devido a essas propriedades do cimento, ele impede que o solo não só de dilatar e amolecer pela 

absorção de umidade, mas também dos efeitos de congelamento e descongelamento. 

 

É interessante considerar que a resistência à compressão do solo-cimento depende do 

tamanho e forma das partículas do solo, bem como do vínculo estabelecido entre as mesmas 

pelo processo de cimentação (Lopes, 2002).  

 

Gooding (1994, p.54) descreve detalhadamente como o solo-cimento é produzido para 

confecção de blocos pré-moldados para construção civil, como segue: 

 

 A partir da mistura de um solo seco adequado com uma pequena quantidade de 

cimento e pela remistura do produto com uma quantidade específica de água (para 

se obter uma boa proporção de umidade). Do solo úmido resultante, as porções são 

colocadas em molde, compactadas, retiradas e, posteriormente, curadas por 4 a 7 
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dias sem perder a água adicionada durante a compactação. Finalmente, os blocos 

são deixados por mais duas semanas para cura final e devem ser secos lentamente 

antes do uso em uma edificação. 

 

A qualidade do solo-cimento está intimamente relacionada a fatores tais como a quantidade 

de água, o tipo e grau de compactação, o tempo de cura, a eficiência da mistura, entre 

outros. 

 

Enamorado (1990) destaca que os principais fatores que influenciam na resistência solo-

cimento são o tipo de solo, o teor de cimento, a densidade seca máxima e o teor ótimo de 

umidade, a temperatura e tempo de cura, a demora na compactação. 

 

Marangon (1992) apresenta também os fatores que considera que influenciam na 

resistência: a granulometria do solo utilizado; o grau de compactação alcançado 

(densificação); o tipo e o tempo de cura associado à temperatura neste processo; o tempo 

entre a mistura e sua compactação (demora); a quantidade de água na hidratação do cimento 

e a homogeneização da mistura. 

 

O solo-cimento é uma mistura íntima e bem proporcionada de solo com aglomerante 

hidráulico artificial denominado cimento Portland, de tal modo que haja uma estabilização 

do solo pelo cimento, melhorando as propriedades da mistura (Pires, 2004). 

 

De acordo com França (2003) a estabilização tipo solo-cimento é o produto da mistura 

homogênea de solo, cimento e água, em proporções adequadas que, após compactação e 

cura úmida, resulta em um produto com características mínimas exigidas de resistência 

mecânica e durabilidade.  

 

Em relação à dosagem de solo-cimento, Pinto (2000) indica que a quantidade de cimento a 

ser incorporada ao solo depende das características que se pretende do material resultante.  

Conforme Segantini (2000), a PCA dispunha de uma norma geral e de uma norma 

simplificada para a dosagem do solo-cimento. Segundo a ABCP (1986), a norma geral de 
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dosagem, não mais utilizada hoje em dia, pode ser resumida nas seguintes operações: 

 

 Identificação e classificação do solo; 

 Escolha do teor de cimento para o ensaio de compactação; 

 Execução do ensaio de compactação;  

 Escolha dos teores de cimento para o ensaio de durabilidade; 

 Moldagem de corpos-de-prova para o ensaio de durabilidade; 

 Execução do ensaio de durabilidade por molhagem e secagem; 

 Escolha do teor de cimento adequado em função dos resultados do ensaio. 

 

Ceratti (1991) esclarece que o estudo do solo cimento teve início em 1935 e que uma 

constatação importante nessa época foi a verificação da validade da relação densidade 

versus teor de umidade proposta por Proctor também para misturas de solo- cimento.  

 

Os métodos para a determinação de teores de cimentos eram trabalhosos, consumiam tempo 

relativamente longo, equipamento especial e pessoal treinado. Apesar de terem sido 

propostos métodos rápidos ao longo das décadas passadas, todos apresentam algumas 

desvantagens. Nesse sentido, ainda não havia, à época, uma metodologia alternativa 

consistente segundo Ceratti (1991). 

 

Segundo Aïtcin (2000), o objetivo de qualquer método de dosagem é determinar uma 

combinação adequada e econômica dos constituintes do concreto (no caso), que possa ser 

usada para a primeira mistura experimental com vista a produzir um concreto que esteja 

próximo daquele com um bom equilíbrio entre as várias propriedades desejadas, ao menor 

custo possível.  

 

Conforme a ABCP, a dosagem do solo-cimento é feita através de ensaios de laboratório, 

seguida da interpretação dos resultados por meio de critérios preestabelecidos. O resultado 

final consiste na fixação de três variáveis: quantidade de cimento, quantidade de água e 

massa específica aparente seca máxima. As duas últimas sofrem pequenas oscilações, dadas 

as variações de campo que ocorrem nas características do solo. 
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A seguir apresentam – se os métodos mais correntes de dosagem de solo – cimento. 

 

2.4.3 Métodos de Dosagem 

 

2.4.3.1 Método da ABNT 

 

A norma de dosagem de mistura solo-cimento recebeu inicialmente o número de registro 

NB 01336, e se baseia nos métodos de dosagem da Portland Cement Association (PCA) e 

na comprovação dos resultados de um grande número de obras executadas com grande 

variedade de solos. Atualmente a norma é ABNT NBR 12253 (1992). 

 

Os procedimentos de dosagem podem ser assim apresentados, simplificadamente: 

 

a) Executam-se os ensaios de caracterização do solo, faz-se a classificação HRB 

(ASTM D 3282) e somente os solos tipo A1, A2, A3 e A4 são considerados para a 

mistura solo-cimento, descartando-se, os solos argilosos e siltosos. 

 

b) A escolha do teor de cimento para o ensaio de compactação é baseada na Tabela 

2.5. 

 

c) Obtém-se a umidade ótima e massa específica máxima no ensaio de compactação. 

 

d) Preparam-se corpos-de-prova com estes teores sugeridos e submetem-se os mesmos 

ao ensaio de compressão simples (RCS) após 7 dias de cura. 

 

e) Analisam-se os resultados, se não for atingido a RCS estipulada, varia-se o teor de 

cimento. Também é possível aumentar um pouco a RCS aumentando-se a energia 

de compactação. 
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Tabela 2.5 - Teor de cimento sugerido para o ensaio de compactação do solo-cimento – 

ABNT NBR 12253 (1992) 

Classificação do solo, 

segundo a ASTM D 3282 

Teor de cimento 

sugerido, em massa (%) 

A1-a 5 

A1-b 6 

A2 7 

A3 9 

A4 10 

 

Este método será descrito mais detalhadamente no capítulo de Métodos já que foi utilizado 

na presente pesquisa. 

 

2.4.3.2 Método Físico-Químico 

 

Ceratti & Casanova (1988) estudaram um método de dosagem de solo-cimento que 

chamaram de “físico-químico”, que é simples e rápido, e foi proposto originalmente pelo 

Central Road Research Institute of India. Esse método apresenta a vantagem de considerar 

a interação elétrica entre as partículas de argila e as de cimento. Da comparação dos 

resultados obtidos neste método simplificado com aqueles obtidos a partir do método de 

dosagem da ABCP, verificaram razoável concordância entre ambos, indicando ser este 

método bastante útil na dosagem de teor de cimento para solos-cimento. 

 

Enamorado (1990) comenta que o método físico-químico é considerado promissor como 

alternativa ao processo tradicional de dosagem de solo-cimento pela facilidade dos 

procedimentos necessários para determinar o teor de cimento, rapidez de resposta, menor 

quantidade de amostra de solo para ensaio e redução do número de ensaios. 

 

O princípio desse método pode ser compreendido, como expõe Rodrigues (1992), pela 

interação elétrica do cimento com as partículas argilosas, que contribui para mudanças 

físico-químicas complexas na mistura solo-cimento. As partículas de cimento se 
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comportam na mistura como carregadas eletricamente e sua presença no solo aumenta a 

condutividade elétrica da massa solo-cimento compactada. Esta interação com colóides 

negativamente carregados juntamente com a hidratação do cimento produz mudanças 

físico-químicas rápidas no sistema.  

 

O procedimento simplificado do método físico – químico consiste em se observar, em 

provetas padronizadas, a variação da altura de expansão da mistura solo-cimento em 

excesso de água, para vários teores de cimento. Ao teor que corresponde a maior altura, 

será o teor que levará à RCS pretendida. 

 

Este método será descrito mais detalhadamente no capítulo de Métodos já que foi utilizado 

na presente pesquisa. 

 

2.5 Solo Melhorado com Cimento 

 

Quando um solo mostra-se economicamente inviável de ser estabilizado com cimento, 

atingindo a RCS pré-fixada com teores relativamente baixos de cimento, ainda poderá ser 

utilizado para fins de pavimentação através da adição de pequenas quantidades de cimento. 

Estas não se destinam a formar ligações em todas as partículas de solo, mas visam 

modificar algumas de suas propriedades físicas, por exemplo, baixar o índice de 

plasticidade através do aumento LP e da diminuição do LL ou diminuir as mudanças de 

volume e inchamento do solo. 

 

De acordo com Chodounsky e Viecili (2007), diferentes terminologias são empregadas em 

razão da função da adição do ligante. Assim, quando a incorporação do cimento objetiva o 

incremento de resistência, denominamos solo-cimento (SC). Já com a utilização do ligante 

apenas para controle da plasticidade e expansibilidade do solo, denomina-se solo 

melhorado com cimento (SMC). 

 

O solo melhorado com cimento pode ser definido como um material proveniente de mistura 

solo, cimento e água em proporções previamente determinadas por processo próprio de 
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dosagem em laboratório, de forma a apresentar determinadas características de resistência e 

durabilidade. Os teores usuais de cimento situam-se na faixa de 2 a 4% em peso, em relação 

ao total da mistura segundo a especificação de serviço DNER-ES 304/97.  

 

2.6 Métodos de Dimensionamento 

 

Segundo Franco (2007), a condição empírica dos métodos de dimensionamento de 

pavimentos tem sido tópico de discussão entre os engenheiros rodoviários por muitos anos. 

Os métodos empíricos se baseiam em regras desenvolvidas a partir de observações na 

experiência com certos tipos de pavimentos, para certos tipos de materiais de pavimentação 

e para condições específicas de clima, que não necessariamente as da região do projeto em 

questão.  

 

A maior limitação dos métodos empíricos é que eles não podem ser generalizados com 

confiabilidade para outras condições senão aquelas para as quais eles foram desenvolvidos. 

 

Para Motta (1991) os métodos de dimensionamento de pavimentos asfálticos tradicionais 

têm uma forte dose de empirismo. Até hoje muitos trabalhos científicos vêm sendo 

produzidos buscando reduzir ou até mesmo eliminar a parcela de empirismo. No entanto, 

apesar dos esforços, ainda não foi possível desenvolver no País um método de 

dimensionamento adequado ao estado da arte atual, que permita padroniza-lo pelos órgãos 

regulamentadores nacionais, como o DNIT ou DERs, de modo a generalizar seu uso no 

Brasil.  

 

No entanto muito já se avançou no país em termos do conhecimento da Mecânica dos 

pavimentos, de ensaios próprios e de análises numéricas de modo que é possível contar hoje 

com vários programas de cálculos de tensões – deformações e com critérios de desempenho 

que permitem vislumbrar para breve a adoção de um método mecanístico – empírico 

nacional. 

 

Huang (2004) salienta que os métodos de projeto de pavimentos asfálticos podem ser 
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classificados em cinco categorias principais:  

 Métodos empíricos, com ou sem ensaio de resistência do solo;  

 Métodos que limitam a ruptura por cisalhamento;  

 Métodos que limitam a ruptura por deformação vertical; 

 Métodos baseados no desempenho de pavimentos em pistas experimentais; 

 Métodos mecanístico-empíricos.  

 

Passa-se a apresentar, de forma sucinta os princípios dos métodos de dimensionamento em 

uso no país, tanto o tradicional como o mecanístico. 

 

2.6.1 Método Empírico do DNIT 

 

O método do DNIT para dimensionamento de pavimentos flexíveis, também conhecido 

como do CBR (Califórnia Bearing Ratio), ainda é o de maior utilização nos projetos de 

engenharia rodoviária no país. Foi desenvolvido pelo Engenheiro Murillo Lopes de Souza, 

como adaptação de trabalho de Turnbull e Ahlvin de 1962. Foi adotado pelo DNER em 

1966, quando sua utilização passou a fazer parte obrigatória dos escopos de serviços 

constantes dos Editais de Licitação para contratação de projetos de engenharia para 

implantação de rodovias (Darous, 2003). 

 

A capacidade de suporte do subleito e dos materiais granulares sem adições é medida pelo 

ensaio de CBR em laboratório. Exige-se que os materiais para sub-base e base tenham CBR 

mínimo de 20% e 80%, respectivamente. Se os materiais forem melhorados com cimento, 

mantem-se a exigência para a base, passando para 30% o CBR mínimo da sub-base. São 

fixados, ainda, limites para a expansão volumétrica (subleito, sub-base e base) e os índices 

de consistência (base). 

 

A determinação do CBR de uma amostra de solo se faz pela penetração de uma haste de 

seção transversal circular, de área igual a 3 polegadas quadradas, em uma amostra de solo, 

compactada à umidade ótima e densidade máxima e embebida por 4 dias.  

 



28 

 

O Índice de Suporte Califórnia (ISC) ou CBR (California Bearing Ratio), para cada corpo-

de-prova, é o maior valor obtido pela razão, em percentagem, entre a pressão calculada ou 

corrigida, para as penetrações de 0,1 e 0,2 polegadas, e a pressão padrão, para as mesmas 

penetrações (consideradas como 6,9MPa e 10,35 MPa, respectivamente). 

 

A criação dos coeficientes de equivalência estrutural dos materiais integrantes do 

pavimento foi inspirada nos resultados obtidos na Pista Experimental da AASHTO. Esses 

coeficientes são utilizados na ponderação das contribuições estruturais de cada camada da 

estrutura do pavimento, considerando o conjunto formado pelas mesmas, de forma a definir 

suas espessuras individuais (Reforço do subleito, Sub-base, Base e Revestimento) segundo 

Darous (2003). Estes coeficientes estão mostrados na Tabela 2.6, segundo o Manual de 

pavimentação do DNIT (2006a).  

 

Tabela 2.6 – Coeficientes Estruturais, DNIT (2006a)  

Componentes do Pavimento Coeficiente K 

Base ou revestimento de concreto betuminoso 

 

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa 

 

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa 

 

Base ou revestimento betuminoso por penetração 

2,00 

 

1,70 

 

1,40 

 

1,20 

Camadas Granulares 1,00 

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 

kg/cm² 

 

Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 45kg/cm² e 28 

kg/cm² 

 

Idem, com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 kg/cm² e 21 

kg/cm² 

 

1,70 

 

 

1,40 

 
 

1,20 

 

2.6.2 Método Mecanístico 

 

A Mecânica dos pavimentos é “uma disciplina da Engenharia Civil que estuda os 
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pavimentos como sistemas em camadas e sujeitos às cargas dos veículos, trata do cálculo de 

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

geralmente com a utilização de programas de computação” segundo Medina e Motta 

(2005). 

 

Darous (2003) salienta que a alternativa mecanística respalda-se nas seguintes constatações: 

 “Os procedimentos de projeto normatizados no Brasil são muito generalistas 

impondo atividades às vezes pouco objetivas e/ou redundantes, que oneram 

desnecessariamente os projetos; 

 O método de resiliência representa a primeira tentativa de considerar a análise de 

tensões e deformações pelo método dos elementos finitos do programa FEPAVE 

no dimensionamento de pavimentos flexíveis; 

 Métodos empíricos trazem embutidos fatores inadequados ao tratamento dos 

problemas de pavimentação em regiões de clima tropical, gerando inconsistências 

relevantes; 

 Hoje é possível construir estrutura rodoviária mais robusta, durável e econômica, 

utilizando-se procedimentos mecanísticos de projeto. 

 Os métodos mecanísticos, ao considerarem as tensões vigentes na estrutura, são 

capazes de avaliar com precisão satisfatória fatores determinantes do desempenho 

que se constituem da tensão horizontal radial de tração na face inferior do 

revestimento e da tensão vertical de compressão no topo do subleito”. 

 

Franco (2007) afirma que a proposta do método mecanístico-empírico utilizado no SisPav 

permite utilizar diversos materiais, conhecidos, especificados, ou sobre cujo desempenho de 

campo ainda não se tem experiência. As vantagens encontradas nesse método se resumem 

em economia de recursos financeiros e ambientais, possibilitando ao projetista utilizar 

materiais disponíveis próximos às obras que, até então, não poderiam compor uma camada 

de pavimento por não se enquadrarem em alguma especificação técnica. 

 

Segundo Medina e Motta (2005), o dimensionamento de um pavimento novo por um 

método mecanístico-empírico deve seguir o fluxograma apresentado na Figura 2.4, que 
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deixa evidentes os dados de entrada: fatores ambientais, tráfego, materiais e técnicas 

construtivas, o processamento por via mecanística e os critérios de decisão que são a forma 

de se evitar que a degradação por qualquer um dos mecanismos de ruptura atinja valores 

maiores que os estabelecidos para o trecho específico, antes que o N de projeto seja 

alcançado. 

 

Taylor (2008) salienta que uma das questões críticas para uso do método mecanístico-

empírico (ME) de dimensionamento de pavimento é o conhecimento exato das 

características de rigidez de cada um dos materiais a ser utilizado na estrutura do 

pavimento, especialmente o módulo de resiliência dessas camadas. 
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Figura 2.4 – Esquema de dimensionamento mecanístico de um pavimento (Motta, 1991) 

 

Convém mencionar que segundo Medina e Motta (2005, p. 362) o processo de 

dimensionamento representado pela figura 2.4 é interativo, uma vez que “parte-se de 

espessuras admitidas e calcula-se o estado de tensões e deformações, que se comparam a 

valores limites estabelecidos. Por realimentações sucessivas chega-se a uma estrutura 

satisfatória”. 

 

2.7 Módulo de Resiliência 

 

Concha (1986) enfatiza que os ensaios dinâmicos que determinam o módulo de resiliência 

têm sido utilizados na avaliação de materiais de pavimentação em laboratório.  

 

Segundo Motta (1991), o módulo de resiliência é caracterizado como parâmetro necessário 

para o cálculo de deformações, ou seja, de deslocamentos verticais superficiais. O módulo 

de resiliência para solo, obtido com o ensaio triaxial é definido pela seguinte equação: 

 

MR = σd / εa          (2.1) 

 

onde: 

σd – tensão desvio aplicada repetidamente 

εa – deformação elástica ou resiliente correspondente a certo número de aplicações de σd 

 

Na Figura 2.5 está apresentado o esquema do primeiro equipamento triaxial de carga 

repetida para determinação do módulo de resiliência de solo que operou no Brasil. Nesta 

Figura é mostrado o equipamento da COPPE/UFRJ instalado em 1977, no qual se 

determinava o módulo de resiliência de solos e materiais de subleito, sub-base e base, 

segundo Medina e Motta (2005).  

 

Hoje os equipamentos triaxiais são para corpos-de-prova maiores e são automatizados, 

conforme será descrito e mostrado no capítulo de métodos desta dissertação. 
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Medina e Motta (2005) enfatizam que Francis Hveem em seu estudo sistemático da 

deformabilidade dos pavimentos, de 1955, entendia que o trincamento progressivo dos 

revestimentos asfálticos se devia à deformação resiliente (elástica) das camadas 

subjacentes, em especial o subleito.  

 

Figura 2.5 – Esquema do primeiro equipamento de ensaios triaxiais de carga repetida da 

COPPE/UFRJ de 1977 (Medina e Motta, 2005) 
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Conforme a especificação de testes descritos pela NCHRP 1-28 A – National Cooperative 

Highway Research Program (NCHRP, 2004), o ensaio de módulo de resiliência simula as 

condições em um pavimento devido à aplicação de uma carga de roda em movimento. 

Como resultado, o teste fornece uma excelente forma para comparar o comportamento de 

materiais de construção de pavimento sob uma variedade de condições e estados de tensões. 

 

Tendo em vista o comportamento dos materiais granulares utilizados em pavimentação, 

Ferreira (2002) ressalta que enquanto os sólidos elásticos tendem a uma relação tensão-

deformação praticamente linear, nos materiais de pavimentação não tratados quimicamente 

ocorre uma relação não-linear, com grande dependência em relação ao estado de tensões 

atuante. Nessa perspectiva, foram criados vários modelos que expressam MR em função das 

tensões aplicadas aos materiais, especialmente a tensão desvio (σd) e a tensão confinante 

(σ3). 

 

Ferreira (2002) salienta ainda que os modelos matemáticos para a obtenção dos valores do 

módulo de resiliência em função das tensões e deformações aplicadas aos corpos - de - 

prova de solos foram pioneiramente propostos por Hicks (1970) e Barksdale e Hicks 

(1973), separados em três equações, sendo uma para a utilização em solos de 

comportamento granular, e as outras duas para solos de comportamento coesivo como 

segue:  

 

MR = k1 σ3 
K2

          (2.2) 

 

MR = k2 + k3 (k1 – σd), para σd < k1      (2.3) 

 

MR = k2 + k4 (σd - k1), para σd > k1       (2.4) 

 

Considerando as observações de Ferreira (2002), faz-se importante mencionar que: 

A Equação (2.2) é, ainda hoje, a mais utilizada para descrever o comportamento resiliente 

de solos arenosos, sem coesão, tendo em vista que o valor do módulo de resiliência destes 

materiais depende mais da tensão confinante, muito embora este modelo não seja capaz de 

descrever o efeito da dilatância, o qual influencia o comportamento tensão x deformação 

desses solos. (FERREIRA, 2002, p. 19)  
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As Equações (2.3) e (2.4) referem-se ao modelo conhecido como bi-linear, já que em escala 

aritmética os pontos experimentais que relacionam o módulo de resiliência com tensão 

desvio se distribuem sobre duas retas.  

 

Em razão das dificuldades experimentais para determinar as constantes do modelo bi-linear, 

Svenson (1980) propõe o modelo representado pela Equação (2.5) para o cálculo do módulo 

de resiliência de solos coesivos, em escala log-log, com k2 negativo. Assim, esse novo 

modelo é o mais utilizado para descrição da variação de módulo de resiliência com a tensão 

desvio em solos coesivos: 

 

MR = k1 σd
k2

          (2.5) 

 

Macêdo (1996) propôs o modelo composto dado pela equação (2.6), do ponto de vista 

estatístico e de compreensão do comportamento dos solos e materiais de base e sub-base é 

mais aceitável: 

 

MR = k1σ3
k2

 σd 
k3

         (2.6) 

 

Segundo Macedo (2004), para os solos cimentados naturalmente pela laterização ou 

artificialmente pela estabilização com cimento, o módulo de resiliência pode ser 

representado por um valor constante, elástico linear: MR = E. 

 

Os módulos de resiliência dependem da densidade e da umidade dos solos – os fatores de 

estado. O modo como se arrumam e aglomeram as partículas do solo, assim como a 

quantidade de água de compactação e de equilíbrio são determinantes na deformabilidade. 

(Medina e Motta, 2005).  

 

2.8 Programas de Análises de Tensões 

 

Em relação à análise dos pavimentos, Darous (2003) enfatiza que o módulo de resiliência é 

um dos fatores que interfere no desenvolvimento de método analítico para avaliação do 
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desempenho de pavimentos. Desse modo, faz-se necessário conhecer além das espessuras, 

os módulos de resiliências das camadas componentes do pavimento e as características da 

carga aplicada. 

 

A partir da década de 1970 foram desenvolvidos muitos sistemas de cálculo de tensões e 

deformações para pavimentos asfálticos e de concreto. Nesse sentido, entre os programas 

para cálculo de tensões e deformações em sistemas de camadas elásticas, destacam-se 

segundo Darous (2003) os seguintes:  

 Bistro e Bisar –Shell; 

 Elsym 5 – Chevron;  

 Alize III – Laboratoire Central des Ponts et Chausses; 

 Kenlayer – Universidade de Kentucky; 

 JULEA – Uzan (1978); 

 FEPAVE – Berkeley (1968), utilizado pela COPPE/UFRJ desde 1973; 

 MECAF 3D – Régis Martins Rodrigues – origem Booker e Small; 

 PAVE – Franco (2000); 

 ILLI – PAVE – Universidade de Illionois; 

 SENOL – Universidade de Nottingham – Inglaterra; 

 CRACKTIP – Universidade de Ohio – EUA. 

 

 

Patriota (2004) destaca a finalidade dos programas disponíveis atualmente: 

Os vários programas disponíveis permitem a análise do comportamento quanto à linearidade ou não 

linearidade dos materiais betuminosos, granulares e coesivos que compõem as camadas do 

pavimento, na obtenção das tensões e deformações no subleito e nas diferentes camadas do 

pavimento. (PATRIOTA, 2004, p. 49) 

 

Darous (2003) explica que os programas computacionais respaldados em métodos de 

cálculos mais conhecidos e utilizados no Brasil eram até aquela data o ELSYM5 (Elastic 

Layered System) que utiliza modelagem elástico linear e procedimento de cálculo do 

método das diferenças finitas, e o FEPAVE2 (Finite Element Analysis of Pavement), que 

considera a modelagem elástico não linear, e usa o método dos elementos finitos como 
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procedimento de cálculo. 

O ELSYM5 é um programa desenvolvido pela Universidade de Berkeley que calcula as 

tensões, deformações e deslocamentos para um sistema tridimensional de camadas 

elásticas. O carregamento pode ser uma ou mais cargas aplicadas uniformemente sobre uma 

área circular na superfície do sistema. Cada camada é de espessura uniforme e estende-se 

horizontalmente. As interfaces entre as camadas são consideradas aderidas, com exceção da 

interface entre o fundo da camada e a base rígida que pode ser considerada sem ou com 

aderência. O programa pode analisar o sistema de camadas assente sobre uma base rígida de 

espessura finita ou assente sobre um espaço semi-espaço elástico segundo Silva (2001). 

 

Darous (2003) enfatiza que esse programa utiliza a técnica de diferenças finitas, permite 

dez tipos de carregamentos, cinco subcamadas e considera atrito variável entre as camadas 

e módulo de resiliência estático linear. 

 

Os dados de entrada do ELSYM5 são (Figura 2.6) segundo Silva (2001): 

 

- Com relação às cargas: quantidade, valor, coordenadas (x, y) e pressão dos pneus; 

- Com relação às camadas e seus materiais constituintes: quantidade, espessuras, 

Coeficientes de Poisson e Módulos de Elasticidade; 

- Com relação aos pontos de análise: coordenadas (x, y) e profundidade z. 

 

Os dados de saída do programa se constituem, para cada ponto solicitado de análise, nos 

seguintes elementos ocorrentes para o carregamento considerado: 

 

- Tensões normais; 

- Tensões cisalhantes; 

- Tensões principais atuantes; 

- Deslocamentos normais; 

- Deformações normais; 

- Deformações cisalhantes; 

- Deformações principais. 
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Figura 2.6 – Modelos de sistema de coordenadas utilizado pelo programa ELSYM5 (Silva, 

2001) 

 

 

Segundo Silva (2001), o FEPAVE é um programa desenvolvido pela Universidade de 

Berkeley em 1965 por E. L. Wilson. Foi modificado em 1966 por J. M. Duncan, C. L. 

Monismith e E. L. Wilson para gerar automaticamente configurações de elementos finitos 

adequadas para a análise de estruturas axissimétricas de pavimentos flexíveis e para adaptar 

tipos de módulos dependentes das tensões através de uma análise não-linear.  

 

De acordo com Darous (2003): 

O programa computacional FEPAVE (Finite Element Analysis of Pavement Structures) permite a 

avaliação de estruturas de pavimento com camadas múltiplas, segundo a formulação matemática 

advinda da teoria da elasticidade, direcionada para pavimentos de meios semi-infinitos e 

estratificados de até 12 camadas. Utiliza modelagem elástico-não linear (Módulo de Resiliência 

variável) e o procedimento de cálculo é o do método dos elementos finitos (meio contínuo dividido 

em elementos fictícios de dimensões finitas, ligados entre si por pontos nodais que se assimilam a 

articulações sem atrito). (DAROUS, 2003, p. 52) 

 

 

Os dados de entrada do programa FEPAVE são: 

 

- A pressão média proveniente da roda do veículo e o raio de carregamento; 

- Propriedades dos materiais (módulo resiliente e coeficiente de Poisson); 

- Para análise não-linear pode-se utilizar como tensões incrementais iniciais as 
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tensões gravitacionais, neste caso, é necessário fornecer as massas específicas dos 

materiais e o coeficiente de empuxo no repouso é assumido como igual a um; 

- A malha de elementos finitos e restrições de fronteira e carregamento. 

 

Os dados de saída consistem de: 

- Deslocamentos radiais e axiais de cada nó; e 

- As tensões radial vertical (σr); tangencial (σz); cisalhante, (τrz = τzr); principal maior 

(σ1); principal menor (σ3); octaédrica normal (σoct); octaédrica cisalhante (τoct). 

 

A Tabela 2.7 mostra os modelos de comportamento tensão - deformação dos materiais 

existentes no FEPAVE2, segundo Darous (2003). 

 

Tabela 2.7 – Modelos de comportamento tensão deformação existentes no FEPAVE2 

(Darous, 2003) 
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3. ESTUDO DE CASO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo de caso que esta pesquisa adota como referência é um trecho de uma rodovia 

federal, Rodovia BR-381/MG, lote 03, sub-trecho entr° MG-320 (para Jaguaraçu) - 

Ribeirão Prainha (figura 3.1), com extensão 28,6 km, com previsão inicial de término do 

projeto em setembro de 2010. A empresa responsável pelo projeto de restauração e 

duplicação  é a Empresa Enecon SA – Engenheiros e Economistas Consultores, contratada 

pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT. O autor da presente 

pesquisa trabalha na ENECON, no setor pavimentação, responsável pelo laboratório de 

ensaios de materiais para pavimentação, não tendo sido o projetista do contrato. A escolha 

deste trecho foi feita somente de forma a facilitar a coleta de amostras e execução dos 

ensaios destinados a ilustrar o objetivo principal desta dissertação que é discutir novos 

conceitos para o dimensionamento e aproveitamento de materiais locais. 

 

 

Figura 3.1 - Mapa de situação do lote 03 da Rodovia BR-381, objeto do presente estudo 
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O contrato de projeto foi prorrogado por nove meses e, em maio de 2011, foi suspenso 

temporariamente por razões internas do DNIT, e encontra-se paralisado, quando da 

conclusão desta dissertação. 

 

Os estudos técnicos dos materiais e o dimensionamento do pavimento para o projeto foram 

realizados pelo método empírico do DNER, atual DNIT, portando utilizando ensaios 

convencionais (caracterização, LL, LP, compactação e CBR). 

 

A visão geral do projeto é a de ampliar a capacidade e modernizar a ligação rodoviária entre 

as cidades de Governador Valadares e Belo Horizonte. O empreendimento é considerado de 

grande porte, visto que prevê a realização de obras de melhoramentos e duplicação na 

Rodovia BR-381, incluindo a execução de viadutos e túneis. 

 

O trecho entre Governador Valadares (região do Rio Doce) e Belo Horizonte (região 

Central) tem a extensão nominal de 306,4 km, formando um grande eixo de integração das 

economias dessas regiões com o Sul de Minas e o Estado de São Paulo e ainda integrando o 

Nordeste com o Sul do país.  

 

Nesse caso, será facilitado o acesso ao complexo portuário de Tubarão, no Espírito Santo, 

auxiliando no fluxo de importação e exportação, o que criará nova frente de investimentos. 

Neste trecho, estão localizadas cidades importantes como Governador Valadares, Ipatinga, 

Coronel Fabriciano, Timóteo e João Monlevade. 

 

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT adota uma 

nomenclatura para as rodovias federais, sendo que a sigla BR significa que a rodovia é 

federal, seguida por três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia, de 

acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação. Os outros dois 

algarismos definem a posição, a partir da orientação geral da rodovia, relativa à Capital 

Federal e aos limites do país. Considerando o sistema de nomenclaturas utilizado pelo 

DNIT, a BR-381 está no grupo das rodovias diagonais, conforme figura 3.2. Na Tabela 3.1 

estão indicadas as principais cidades pelas quais passa a BR 381 e a sua extensão total. 



41 

 

 

Figura 3.2 – Mapa de localização da BR-381 no contexto de rodovias diagonais definida 

pelo DNIT – (fonte: Disponível em: http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-

federais/nomeclatura-das-rodovias-federais. Acesso 15 ago. 2011) 

 

Tabela 3.1 – Rodovias Diagonais – principais cidades por onde passa a BR-381 (fonte: 

disponível em: http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-

rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf. Acesso: 15 ago. 2011) 

 

http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais
http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais
http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf
http://www.dnit.gov.br/rodovias/rodovias-federais/nomeclatura-das-rodovias-federais/rodovias-diagonais.pdf
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3.2 HISTÓRICO 

 

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, realizado pelo consórcio CEC – Consol, 

Enecon, Contécnia de 2006 para o DNIT, apresenta um histórico sobre a rodovia BR-381, 

conforme se descreve a seguir. 

 

As obras de implantação e pavimentação da BR-381 entre Governador Valadares e Belo 

Horizonte foram executadas em várias etapas. Tiveram início no ano de 1952, a partir de 

Belo Horizonte e foram concluídas em 1971, com a sua chegada em Governador Valadares. 

Na Figura 3.3 mostram-se flagrantes da época da construção na chegada de Governador 

Valadares (RIMA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Registro fotográfico à época da construção da rodovia próximo ao município 

de Governador Valadares no ano de 1964 (RIMA, 2006) 

 

A primeira etapa foi a construção do subtrecho Belo Horizonte - João Monlevade, o 

primeiro a ser concluído. Teve sua construção iniciada em 1952 e a pavimentação 

executada entre 1956 e 1960, sob projeto e administração do extinto DNER. A rodovia, na 

época denominada BR 31, foi implantada em pista simples, com revestimento em CBUQ na 

pista de rolamento e acostamento não pavimentado. 

 

A segunda etapa, referente ao subtrecho João Monlevade - Ipatinga, corresponde à antiga 

Rodovia Estadual MG 4. Foi implantado e pavimentado sob a administração do DER/MG, 

entre 1960 e 1965. Foi construído também em pista simples, com revestimento em CBUQ 
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na pista de rolamento. 

 

A terceira etapa, referente ao subtrecho Ipatinga - Governador Valadares, foi projetada pelo 

DER/MG também sob a denominação da rodovia MG 4. Foi implantado e pavimentado nos 

anos de 1969 e 1971, em pista simples, com CBUQ na pista de rolamento e tratamento 

superficial simples nos acostamentos. 

 

A seguir apresenta-se o histórico do pavimento no local do atual projeto incluindo as 

restaurações dos últimos anos: 

 

I. Segmento do km 284 + 360 ao km 296 + 140, o pavimento executado em 1964, 

restaurado em 1981 e 1989 e revitalizado em 2005, apresentando a seguinte 

estrutura: 

a) Recapeamento executado em 2005 com micro revestimento asfáltico e 4 cm de 

CBUQ com asfalto modificado por polímero; 

b) Recapeamento executado em 1989 com espessura de 8 cm de CBUQ e 7,5 cm de 

PMF; 

c) Revestimento original com espessura de 5 cm de CBUQ; 

d) Base de solo estabilizado granulometricamente – saibro com espessura média de 15 

cm; 

e) Sub-base de solo estabilizado granulometricamente – saibro com espessura 

variando entre 20 a 30 cm; 

f) Subleito com ISC médio de 11%. 

 

II. Segmento do km 296 + 140 + 360 ao km 313 + 251, o pavimento foi executado em 

1964, restaurado em 1981 e 1989, apresentando a seguinte estrutura: 

a) Recapeamento executado em 1989 com espessura de 8 cm de CBUQ; 

b) Revestimento original com espessura de 5 cm de CBUQ; 

c) Base de saibro e escória, com espessura variando entre 13 e 20 cm e ISC variando 

entre 59% a 75%; 
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d) Sub-base de saibro com espessura entre 10 a 25 cm e ISC variando entre 28% a 

45%; 

e) Subleito constituído de solos argilosos dos tipos de A-7, com predominância dos 

solos A-7-5, com ISC médio de 10,8%. 

 

III. Segmento do km 296,140 ao km 313,251 foi restaurado em 2005, sendo executada 

reciclagem do pavimento com execução de CBUQ em vários subtrechos, 

apresentando a seguinte estrutura: 

a) Camada de Rolamento com espessura de 4 cm de Camada Porosa de Atrito (CPA) 

com asfalto modificado por polímero; 

b) Camada Intermediária com espessura de 4 cm de CBUQ (Faixa “C”) com asfalto 

modificado por polímero; 

c) Camada de Ligação com espessura de 5 cm de CBUQ (Faixa “B”) com asfalto 

modificado por polímero; 

d) Reciclagem da camada de base e revestimento existente com adição de 20% de 

brita, espessura de 18 cm; 

 

Foi executado pavimento novo nos locais de alteração de traçado apresentando a seguinte 

estrutura: 

a) Camada de Rolamento com espessura de 4 cm de Camada Porosa de Atrito (CPA) 

com asfalto modificado por polímero; 

b) Camada Intermediária com espessura de 5 cm de CBUQ (Faixa “C”) com asfalto 

modificado por polímero; 

c) Camada de Ligação com espessura de 6 cm de CBUQ (Faixa “B”) com asfalto 

modificado por polímero; 

d) Base de brita graduada com espessura de 15,0 cm e ISC superior a 100%; 

e) Sub-base de bica corrida com espessura de 15,0 cm e ISC com valores superiores a 

40%. 

 

Após a restauração no ano de 2006, executada pela construtora ARG, não houve mais 

nenhuma intervenção no pavimento, ficando o mesmo apenas com serviços de conserva. 
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Em resumo, a estrutura atual do pavimento existente no Lote 03 subtrecho objeto do 

contrato é a seguinte: 

a) Revestimento: 

a. Entre o km 284 + 360 e km 296 + 140 apresenta revestimentos em PMQ e 

CBUQ, executados na pista de rolamento e acostamentos, com espessura 

variando entre 13 e 44 cm; 

b. Entre o km 296 + 140 e km 313 + 240 apresenta revestimentos em PMQ, 

CBUQ e CPA, executados na pista de rolamento e acostamentos, com 

espessura variando entre 14 e 21 cm; 

b) Base com predominância de Brita Graduada, Saibro e BGTC, com espessura 

variando entre 12 a 28 cm; 

c) Sub-base com predominância de saibro, com espessura variando entre 12 e 28 cm; 

d) Reforço do Subleito (detectado em alguns furos) com predominância de saibro, com 

espessura variando entre 14 e 25 cm; 

e) Subleito constituído de solos do tipo A-2-4; A-7-5/A-7-6. 

 

3.3 ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 

De acordo com o levantamento geológico realizado pelo setor geotécnico da Empresa 

Enecon, o trecho do Lote 03 insere-se, geologicamente, na região situada no domínio das 

altas superfícies modeladas em rochas de embasamento indiviso do supergrupo Rio das 

Velhas. Essas rochas podem ser classificadas como granito-gnaisse, e, sobre essas rochas do 

Complexo Cristalino, encontra-se uma cobertura de solos coluvionares e aluvionares. 

 

Nessa região, predomina um conjunto de relevos acidentados com colinas alongadas que 

conferem ao modelado um aspecto de “mares de morros”. As vertentes apresentam 

ondulações e formação de sulcos de erosão e, em alguns pontos voçorocas, provocados 

pelas enxurradas. O aprofundamento dos talvegues é da ordem de 5,0 m. A cobertura de 

sedimentos, de tonalidade avermelhada, tem espessura variável, atingindo mais de 15,0 m 

em alguns locais.  
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Os canais de drenagem entalham a superfície, resultando nas atuais colinas convexas. A 

etapa posterior de preenchimento dos vales modernos foi ocasionada pela movimentação 

das formações de sedimentos e das rochas alteradas. 

 

A Figura 3.4 mostra um segmento do Mapa Geológico referente ao trecho do estudo de 

caso, detalhando as formações dos solos e rochas. 

 

 

  

Figura 3.4 – Programa de levantamento geológicos básicos do Brasil – Folha SE-23-Z-

D-V – CPRM/COMIG – 2000 – (fonte: Enecon - mapa extraído do Programa Leste) 



47 

 

 

Para o Lote 03 de projeto, estão previstos três túneis que deverão atravessar massas de solos 

residuais, solos saprolíticos, saprolitos e rocha sã (granito e gnaisse). 

 

O material encontrado nos cortes sobre a rocha sã, normalmente, é composto de: 

 Formações superiores – solos com cobertura vegetal, normalmente argiloso e 

laterizado; 

 Solos coluvionares em pequena espessura, situados no dorso das encostas; 

 Solos residuais do complexo granito-gnaisse – solos silto-argilosos; 

 Solos saprolíticos do complexo granito-gnaisse; e 

 Saprolitos de granito-gnaisse. 

 

3.4 SERVIÇOS DE CAMPO 

 

Até o momento de conclusão desta dissertação, vários serviços de campo foram realizados 

pelas equipes da ENECON, para subsidiar o projeto de pavimentação, visando tanto a 

implantação do pavimento novo como a restauração do pavimento existente, conforme 

descrito a seguir. 

 

Os trabalhos de campo foram iniciados pelo levantamento da irregularidade longitudinal 

nas duas faixas de tráfego utilizando o sistema Roughness Computer, aparelho tipo resposta 

para determinação de irregularidade. Inicialmente, foram elaborados croquis para definir o 

início e o fim do trecho. 

 

A norma DNER-PRO 182/94 define a irregularidade do pavimento como sendo o desvio da 

superfície da rodovia em relação a um plano de referência, que afeta a dinâmica dos 

veículos, a qualidade de rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via. A escala padrão de 

irregularidade adotada no Brasil é expressa em contagens/km, ou mm/km. Quando se usa 

equipamento tipo resposta para esta avaliação, calibra-se o mesmo a partir do nivelamento 

topográfico de vários trechos com características distintas, obtendo-se cotas com 

espaçamentos de 0,5 m em cada trilha de roda. 
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Para o levantamento da irregularidade longitudinal, foram utilizadas as normas: 

 DNER-PRO 182/94 - Medição da irregularidade de superfície de pavimento com 

sistemas integradores IPR/USP e Maysmeter,  

 DNER-PRO 164/94 - Calibração e controle de sistemas medidores de 

irregularidade de superfície de pavimento (Sistemas Integradores IPR/USP e 

Maysmeter ), 

 DNER-ES 173/86 - Método de Nível e Mira para Calibração de Sistemas 

Medidores de irregularidade Tipo Resposta). 

No caso do equipamento utilizado, as informações como distância percorrida, número do 

lance, velocidade média, leitura e QI são automaticamente gravadas em um arquivo no 

disco rígido de um computador portátil, que controla todo o sistema, sem a interferência do 

operador. O resumo dos levantamentos de campo é apresentado na figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5 – Levantamento de irregularidade do pavimento na BR-381, Lote 03  

(Fonte: Enecon) 
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Após o levantamento de irregularidade do pavimento, iniciou-se a demarcação do trecho de 

20 em 20 metros para orientar os serviços geotécnicos de campo, que foram os seguintes: 

 Avaliação funcional do pavimento utilizando a norma DNIT 006/2003 – PRO – 

Avaliação objetiva da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos – 

Procedimento. 

 Inventário da área da superfície do pavimento de acordo com o Procedimento 

DNIT PRO 007/2003– Levantamento para avaliação da condição de superfície de 

subtrecho homogêneo de rodovias de pavimento flexível e semi-rígido, nas 

mesmas superfícies onde foi realizada a avaliação funcional. 

  Cadastro de acostamento, com o objetivo de identificar as áreas de acostamento 

cobertas por vegetação, com degraus entre a pista de rolamento e acostamentos e 

áreas de acostamento com erosões ou depressões acentuadas. 

 Avaliação estrutural do pavimento com medidas de deflexão com a Viga 

Benkelman, de acordo com o Método de Ensaio DNER-ME 024-94 – Pavimento – 

determinação das deflexões pela viga Benkelman. 

 Sondagem no pavimento existente, com abertura de poços de sondagem e 

espaçamento máximo de 2 km, entre poços, alternando lado direito e esquerdo, 

com coleta de amostra de todas as camadas do pavimento para realização de 

ensaios de laboratório. Foi determinada a densidade “in situ” para cada camada, 

utilizando o método de ensaio DNER-E 092/94 – Solo – determinação da massa 

específica aparente “in situ”, com o emprego do frasco de areia. 

 Sondagem nas áreas de corte existentes com o objetivo de verificar o nível do 

lençol freático, determinar a umidade natural do solo e coletar amostras para 

ensaio de granulometria por sedimentação. Em cada segmento de corte foi 

programado o mínimo de 3 furos de sondagem, um em cada proximidade do ponto 

de passagem e outro aproximadamente no meio do corte. 

 Pesquisas de materiais para utilização na pavimentação e em serviços diversos, 

compreendendo a identificação, localização, sondagens, coleta de amostras e a 

realização de ensaios em laboratório. 

 Sondagem no subleito e cortes, conforme projeto geométrico com o perfil do 
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terreno e greide lançado. A sondagem é realizada com a profundidade de até 1,5m 

abaixo do greide, para fins de orientação na elaboração dos projetos de 

pavimentação, terraplenagem e drenagem. A sondagem foi realizada ao longo do 

eixo de projeto com espaçamento de 100m. Quando houve variação de material, 

este espaçamento foi diminuído. Para cada furo de sondagem realizado, foi 

elaborado o seu respectivo boletim de sondagem, no qual consta a estaca, a posição 

do furo, as profundidades de início e fim do horizonte coletado, e a classificação 

expedita do material. Nos furos de sondagem, coletaram amostras representativas 

de cada horizonte de material e quando não ocorreu variação de horizonte, coletou-

se amostra a cada 3 metros sondados. Nas amostras coletadas, foram realizados os 

ensaios de granulometria, limites de liquidez e plasticidade, compactação com 

energia do Proctor normal e ISC. 

 Foram realizadas também sondagens mistas para o projeto de túneis e nos terrenos 

de fundação das obras de arte especiais e sondagens, utilizando o equipamento 

denominado de penetrômetro dinâmico, nos locais de solos compressíveis. 

 

3.5 Estudo de Tráfego 

 

Os estudos de tráfego referente ao lote 3 da BR-381 foram desenvolvidos obedecendo aos 

critérios e procedimentos constantes no edital de concorrência, na Instrução de Serviço para 

Estudos de Tráfego em Rodovias – Área Rural (IS-201) e no Manual de Estudos de Tráfego 

de 2006 do DNIT. 

 

Os estudos definiram os fatores de sazonalidade para expansão dos volumes de tráfego 

obtidos nas contagens volumétricas classificatórias, a projeção do tráfego ao longo do 

período de vida útil do projeto e os volumes médios diários anuais de tráfego relativos a 

cada posto de pesquisa e aos segmentos homogêneos de tráfego. 

 

Após a análise realizada nos volumes de tráfego obtidos nas contagens, observou-se que, 

para fins de projeto, o trecho poderia ser considerado em dois intervalos, sendo dividido em 

dois Segmentos Homogêneos de Tráfego. Segmento 01: início do Lote 03 - interseção para 



51 

 

Antônio Dias e Segmento 02: interseção para Antônio Dias - final do Lote 03. 

Na Tabela 3.2, são apresentados os quadros com os Volumes Médios Diários Anuais de 

Tráfego (VMDA) de 2009 dos segmentos homogêneos de tráfego 01 e 02, por sentido e por 

tipo de veículo. 

 

Tabela 3.2 – VMDA de 2009 para o Lote 03 do estudo de caso desta dissertação (Fonte: 

Enecon) 

 

 

Foi considerado que a rodovia seria aberta ao tráfego no ano de 2014, devido ao período de 

execução das obras. 

 

Para a projeção do tráfego ao longo do período de projeto, adotou-se a mesma taxa de 

referência, de 2,5% ao ano, utilizada no Plano Funcional, devido às enormes dificuldades 

de se obter dados consistentes de crescimento de tráfego. 

 

Admitiu-se o período de projeto de 10 anos (vida útil do pavimento), considerando o ano de 

abertura ao tráfego em 2014 (ano 01) e o final da vida útil em 2023. 

 

Foi considerado o tráfego comercial na faixa mais solicitada de projeto, equivalente a 40% 

do tráfego comercial nos dois sentidos, sendo a distribuição de 50/50% do VMDA em cada 
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sentido de tráfego; 40% do tráfego comercial na faixa externa e 10% na faixa interna, em 

relação ao tráfego nos dois sentidos. 

 

No método tradicional de dimensionamento do DNIT, a solicitação de tráfego sobre uma 

rodovia é expressa pelo número N de repetições de carga de um eixo padrão, que foi 

definido de forma arbitrada na origem do Método do CBR, que foi base para o método 

brasileiro, como sendo um eixo simples de rodas duplas, carregado com 8,2 toneladas. 

 

Foi realizado no projeto da Enecon o cálculo dos respectivos números N para o projeto do 

pavimento e a obtenção dos fatores K e PHF representativos dos volumes máximos horários 

e os fatores de picos horários necessários aos estudos de capacidade e nível de serviço. 

 

É preciso determinar os Fatores de Equivalência de Carga por Eixo (FC) para converter o 

tráfego misto em um número equivalente de operações de um eixo considerado padrão. Os 

fatores de equivalência foram determinados pelo método da USACE, conforme Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3 – Fatores de equivalência de carga do USACE – (DNIT, 2006b) 

FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE CARGA – USACE 

TIPO DE EIXO FAIXA DE CARGAS (t) EQUAÇÕES (P EM tf) 

Dianteiro simples e traseiro simples 

0 - 8 FC = 2,0782 x 10-4 x P 4,0175 

 8 FC = 1,8320 x 10-6 x P 6,2542 

Tandem duplo 

0 - 11 FC = 1,592 x 10-4 x P 3,472 

 11 FC = 1,528 x 10-6 x P 5,484 

Tandem triplo 

0 - 18 FC = 8,0359 x 10-5 x P 3,3549 

 18 FC = 1,3229 x 10-7 x P 5,5789 

P = peso bruto total sobre o eixo 

 

O número equivalente de operações do eixo padrão de 8,2 tf, utilizando-se os fatores de 

equivalência do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA - USACE para um período de 
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10 anos, obtido dos estudos de tráfego é de 1,62 x 10
8
, conforme Tabelas 3.4 e 3.5. 

Tabela 3.4 – Estimativa do número N para o período de projeto de 10 anos para o segmento 

homogêneo de tráfego 01 deste estudo de caso 

Rodovia: BR-381

Trecho: Div. ES/MG – Div. MG/SP

Segmento Homogêneo 01: INÍCIO LOTE 03 - AC. ANTONIO DIAS

8.584 3.989

8.799 4.089

9.019 4.191

9.244 4.296

9.475 4.403

13.108 7.019

13.436 7.194

13.772 7.374

14.116 7.559

14.469 7.748

14.830 7.941

15.201 8.140

15.581 8.343

15.971 8.552

16.370 8.766

Taxas de Crescimento do Tráfego (%)

Ano

2009

2010

2011

2022

2023

Veículos - Tipo

421 4.174

2,874

Fatores de Veículos - FV

Tráfego 

Comercial

1,72E+07

-

-

-

-

1,80E+07

PROJEÇÃO DO "VMDA" E DO NÚMERO "N" SEGMENTO HOMOGÊNEO DE TRÁFEGO 01

1,52E+07

- -

- -

2,95E+06

Volumes de Tráfego (VMDA)

2014

10Período de Projeto para o Cálculo do Número "N" - P  (anos)

Moto

-

1,44E+07

1,48E+07

Passeio Coletivo Carga

FVUSACE

465 4.607

2020

2,57E+07

FP

0,4001,000

FR

Fator de Pista

1,26E+08 3,50E+06

FVAASHTO

Ano a Ano Acumulado

Fator Climático

14,095

Ano Inicial para o Cálculo do Número "N"

2012

2013

2014

2015

2016

- -

- -

Observação

Valores do Número "N"

USACE AASHTO

Ano a Ano Acumulado

-

1,68E+07

1,76E+07

-

1,44E+07

2,92E+07 3,02E+06 5,96E+06

4,44E+07

2,95E+06

1,88E+07

1,55E+07

1,22E+07

3,33E+06

3,25E+06

-

-

-

-

-

3,59E+06 2,93E+07

1,62E+08 3,68E+06 3,30E+07

3,09E+06 9,06E+06

1,09E+08 3,42E+06 2,22E+07

Total
Moto Passeio Coletivo Carga

1,44E+08

361 3.628

432 4.278 370 3.719

453 4.495 389 3.907

442 4.385 379 3.812

398 4.005

547 5.542 542 6.477

575 5.823 569 6.805

561 5.681 556 6.639

6.752 660 7.892

634 6.427 629 7.511

1º Ano

Pesquisa

10° Ano

Composição Percentual do Tráfego / 2014 (%) Parâmetros Adotados no Cálculo do Número de Operações do Eixo- padrão de 8,2 t - Número "N"

683 6.921 677 8.089

666

48,63 4,21 42,26

Moto Passeio Coletivo Carga

2021 7.6996446.588650

2,50 2,50 2,50 2,50

4,90

3,17E+06

9,23E+07

7,59E+07

6,00E+07

1,63E+07

1,59E+07

1,56E+07

7.328

7.149

6.975

613

598

584

6.270

6.117

5.968

619

604

5892017

2018

2019

 

Tabela 3.5 – Estimativa do número N para o período de projeto de 10 anos para o segmento 

homogêneo de tráfego 02 para este estudo de tráfego 

Rodovia: BR-381

Trecho: Div. ES/MG – Div. MG/SP

Segmento Homogêneo 02: AC. ANTONIO DIAS - FINAL LOTE 03

7.914 3.938

8.112 4.036

8.315 4.137

8.523 4.241

8.736 4.347

12.236 6.951

12.542 7.125

12.855 7.303

13.177 7.485

13.506 7.673

13.844 7.864

14.190 8.061

14.545 8.263

14.908 8.469

15.281 8.681

5.883399

46,98 4,17 45,59

2,50 2,50 2,50 2,50

8.055

409

Moto Passeio Coletivo Carga

10° Ano

Composição Percentual do Tráfego / 2014 (%) Parâmetros Adotados no Cálculo do Número de Operações do Eixo- padrão de 8,2 t - Número "N"

420 6.181 626

Pesquisa

1º Ano

7.298

6.030 610 7.859

390 5.739 581 7.480

7.667596

336 4.949 501 6.450

344 5.073 514 6.611

278 4.004 355 3.885

364 3.983

264 3.811 338 3.698

271 3.906 347 3.791

Total
Moto Passeio Coletivo Carga

330 3.608

2,21E+07

1,44E+08 3,57E+06 2,92E+07

1,62E+08 3,66E+06 3,28E+07

5,94E+06

9,22E+07

-

-

-

-

1,87E+07

1,67E+07

1,76E+07

-

1,44E+07

2,92E+07 3,01E+06

1,09E+08 3,40E+06

- -

- -

- -

2,56E+07

3,32E+06

Observação

Valores do Número "N"

USACE AASHTO

Ano a Ano Acumulado Ano a Ano Acumulado

FVUSACE

285 4.104

14,221

Ano Inicial para o Cálculo do Número "N"

2012

2013

2014

2015

2019

1,000

FR

Fator Climático

Moto

-

1,44E+07

1,48E+07

Passeio Coletivo Carga

-

2,93E+06

Volumes de Tráfego (VMDA)

2,93E+06

2014

10Período de Projeto para o Cálculo do Número "N" - P  (anos)

Fator de Pista

FP

0,400

-

-

1,80E+07

1,26E+08 3,48E+06

PROJEÇÃO DO "VMDA" E DO NÚMERO "N" SEGMENTO HOMOGÊNEO DE TRÁFEGO 02

1,63E+07

- -

-

Veículos - Tipo

258 3.718

FVAASHTO

2,889

Fatores de Veículos - FV

Tráfego 

Comercial

1,72E+07

-

-

Ano

2009

2010

2011

2022

2023

2020

2021

540

526

5.463

5.330

5.200

Taxas de Crescimento do Tráfego (%)

380 5.599 567

3,26

1,54E+07

1,22E+07

9,02E+06

3,24E+06

3,16E+06

3,08E+06

5,99E+07

4,44E+07

1,59E+07

1,55E+07

1,52E+07

7,59E+077.120

6.946

6.7772016

2017

2018 371

362

353

553
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3.6 Dados sobre ambiente 

 

O diagnóstico do clima da região foi realizado pelo Consórcio CEC e é apresentado neste 

tópico utilizando como referência o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA de 2006, que 

utilizou dados de quatro estações meteorológicas existentes ao longo do trecho, entre as 

cidades de Belo Horizonte a Governador Valadares. As estações meteorológicas estão 

localizadas nas seguintes cidades: 

 

Estação meteorológica 01 – Belo Horizonte 

 

Estação meteorológica 02 – Viçosa 

 

Estação meteorológica 03 – Caratinga 

 

Estação meteorológica 04 – Governador Valadares 

 

A análise do clima foi realizada pela interpretação de parâmetros meteorológicos, tais como 

o balanço hídrico, obtido nestas estações e, principalmente, a precipitação (chuva). 

 

As análises da temperatura média, mínima e máxima foram realizadas no período de 1961 a 

1990, conforme apresentado nas Figuras 3.6 a 3.9 para cada um dos postos citados, 

respectivamente. 

 

A região de Belo Horizonte apresenta dois períodos bem marcados em relação à 

temperatura: uma estação fria, de abril a agosto, e uma estação quente, de setembro a 

março. Os meses de novembro, dezembro e janeiro representam os meses mais chuvosos, 

contribuindo, em média, com 56,% do total anual de precipitação. Entre os meses de maio e 

setembro é apresentado o período mais seco, contribuindo, em média, com 7,5% da 

precipitação total.  
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Figura 3.6 – Temperaturas média, mínima e máxima (°C) em Belo Horizonte (Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, 2006 – Consórcio CEC) 

 

A região de Viçosa apresenta dois períodos distintos, sendo um mais quente, entre os meses 

de outubro e março, que coincide com o período de maior precipitação, com temperaturas 

que atingem 22,3 °C; e outra mais fria, entre os meses de maio e agosto, que coincide com 

o período menos chuvoso, com temperaturas que atingem 15,4 °C. 

 

 

Figura 3.7 – Temperaturas média, mínima e máxima (°C) em Viçosa (Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, 2006 – Consórcio CEC) 
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A região de Caratinga apresenta dois períodos bem marcados em relação à temperatura. 

Entre os meses de abril e setembro, uma estação fria e entre os meses de outubro e março, 

uma estação quente. As chuvas em Caratinga apresentam precipitações mais elevadas nos 

meses de novembro a janeiro, contribuindo em média com 49,7% da precipitação anual, 

sendo que os meses de junho a agosto contribuem, em média, com 4,9% da precipitação 

anual, representando o trimestre mais seco do ano. 

 

 

 

Figura 3.8 – Temperaturas média, mínima e máxima (°C) em Caratinga (Relatório de 

Impacto Ambiental – RIMA, 2006 – Consórcio CEC) 

 

A região de Caratinga apresenta temperaturas altas entre os meses de outubro e abril, com 

temperaturas que alcançam, na média histórica, 26,9 ° C em março. Os meses de maio a 

setembro representam o período mais frio, com temperaturas de 21,5 °C em julho (mês 

mais frio). 
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Figura 3.9 – Temperaturas média, mínima e máxima (°C) em Governador Valadares 

(Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 2006 – Consórcio CEC) 

 

Na Tabela 3.6, é apresentado um resumo da análise e interpretação dos dados do clima nas 

quatro estações climatológicas existentes no trecho. 

 

Tabela 3.6 - Análise e interpretação dos dados do clima nas quatro estações climatológicas 

correspondentes ao trecho analisado nesta pesquisa (Relatório de Impacto Ambiental – 

RIMA, 2006 – Consórcio CEC) 

  

 

3.7 Estrutura do pavimento dimensionada pelo Método do DNIT (2006) 

 

Uma das alternativas avaliadas para o dimensionamento do pavimento apresentada como 
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uma opção no anteprojeto foi o dimensionamento empírico proposto pelo método do DNIT 

(2006a). 

 

a) Parâmetros de dimensionamento 

 

- Numero “N” de Projeto 

 

Considerando o número equivalente de operações do eixo padrão de 8,2 t e a vida de 

projeto de 10 anos, utilizando-se os fatores de equivalência do Corpo de Engenheiros do 

Exército dos EUA e as informações obtidas do estudo de tráfego conforme será apresentado 

no item 5.4.1.1 – Estudo de tráfego referente ao estudo de caso, determinou-se o número N 

de 1,62 x 10
8
.  

 

- ISC do subleito 

 

O ISC do subleito foi definido a partir das análises dos valores obtidos em laboratório, 

referente aos estudos geotécnicos e adotado o ISC = 10%. 

 

b) Determinação das estruturas do pavimento 

 

- Espessura Total do Pavimento (HT) 

 

Com os valores de N=1,62 x 10
8
 e subleito com ISC = 10%, obtêm-se no ábaco do manual 

de pavimentação do DNIT (2006) HT = 50 cm. 

 

- Espessura da camada de base (B) 

 

A espessura da camada de base é obtida pela resolução da inequação (6.1). 

 

RKR + BKB ≥ H20        (6.1) 
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Onde: 

 

ˑ R é a espessura do revestimento (igual a 12,5 cm); 

 

ˑ KR é o coeficiente de equivalência estrutural (igual a 2,00); 

 

ˑ B é a espessura da camada de base (a ser calculada); 

 

ˑ KB é o coeficiente de equivalência estrutural da base (igual a 1,00); e 

 

ˑ H20 é a espessura de base, espessura obtida no ábaco (igual a 32,0 cm, para os 

valores de N = 1,62 x10
8
 e ISC igual a 20%). 

 

Resolvendo a inequação: 12,5 x 2,00 + B x 1,00 ≥ 32; tem-se h20 ≥ 7, sendo adotada a 

espessura de 15,0 cm, que é a espessura mínima proposta pelo DNIT (2006a) para camada 

granular do pavimento. 

 

- Espessura da camada de sub-base (h20) 

 

A espessura da camada de sub-base é obtida pela resolução da inequação (6.2). 

 

RKR + BKB + h20 Ks ≥ Hn        (6.2) 

 

Sendo: 

 

ˑ R igual a 12,5 cm; 

 

ˑ KR igual a 2,00; 

 

ˑ B igual a 15,0 cm; 
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ˑ KB igual a 1,00; 

 

ˑ h20 é a espessura da camada de sub-base a ser calculada; 

 

ˑ KS é o coeficiente de equivalência estrutural (igual a 1,00); e 

 

ˑ Hn é a espessura total do pavimento, espessura obtida no ábaco (igual a 50,0 cm, 

para os valores de N = 1,62 x108 e ISC igual a 10%). 

 

Resolvendo a inequação: 12,5 x 2,00 + 15,0 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 50; tem-se h20 ≥ 10, 

sendo adotada a espessura de 15,0 cm, que é a espessura mínima adotada pelo DNIT 

(2006a) para a camada granular do pavimento. 

 

A estrutura do pavimento pelo Método do DNIT (2006a) é: 

 

ˑ Revestimento: 12,5 cm; 

 

ˑ Base: 15 cm; e 

 

ˑ Sub-base: 15 cm. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. MATERIAIS 

4.1.1 AMOSTRAS DE SOLO 

 

Para este trabalho, foram selecionadas duas jazidas de solos das quatro levantadas na 

pesquisa e estudo de ocorrências de materiais do projeto da ENECON.  

 

Em cada jazida, foi lançado reticulado de 30 metros e nos vértices foram realizados os furos 

de sondagem, a pá e picareta. Todos os furos foram numerados cobrindo-se toda a área da 

ocorrência, até a profundidade de existência de material utilizável. Na jazida denominada 

J3, a sondagem foi realizada nas banquetas. 

 

Os resultados de ensaios preliminares mostraram que as características geotécnicas de três 

jazidas pesquisadas não atenderam, integralmente, a especificação DNER-ES 303/97, para 

camada de base quanto à granulometria e ao ISC. Estes materiais somente poderiam ser 

utilizados na camada de sub-base. 

 

Segue uma breve descrição das características das quatro jazidas identificadas pela 

ENECON:  

 

Jazida 01 - é de origem de um afloramento de saibro, em uma área de aproximadamente 

7.200m² e está localizada sob dois tipos de vegetação, sendo uma plantação de eucalipto e 

uma mata nativa preservada. Essa jazida não foi indicada por estar próxima a uma escola de 

horário integral e do ribeirão Onça Grande, tendo ainda a mata nativa como possível 

empecilho. 

 

Jazida 03 – o solo tem sua origem em um afloramento de saibro, com volume utilizável 

estimado em 80.000m³. Mas essa jazida não foi indicada no estudo preliminar por estar 

localizada em um talude muito alto, o que dificultaria a sua exploração e por não atender 

integralmente a especificação DNER-ES 303/97, para camada de base, quanto à 
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granulometria e ao ISC.  

 

As jazidas 01 e 03 apresentaram empecilhos ambientais, técnicos e/ou financeiro para a sua 

exploração e não serão avaliadas nesta presente pesquisa. 

 

Para este estudo, foram selecionadas as jazidas 02 e 04 que não atenderam integralmente a 

especificação DNER-ES 303/97, para camada de base, quanto à granulometria e ao ISC. 

Entretanto, supôs-se que, com a modificação por cimento ou, até mesmo, os solos puros 

avaliados por outro padrão de escolha, e com dimensionamentos pelo método mecanístico-

empírico, talvez haja condições de serem utilizados como material adequado para a camada 

de base do pavimento a ser construído na duplicação. 

 

Neste texto, a jazida 02 pode ser referida como amostra 01, J2 ou saibro, enquanto a jazida 

04 também poderá ser abordada como amostra 02, J4 ou laterita.  

 

A jazida 02 é um afloramento de saibro arenoso com quartzo, situado numa área de 4.500 

m², com volume utilizável estimado em 72.630 m³ e cobertura vegetal formada por capim. 

Está à aproximadamente 5,9 km do início do trecho - estaca 0 - lado esquerdo, às margens 

da rodovia de acesso à cidade de Jaguaraçu/MG, sendo todo trajeto pavimentado.  

 

Na Figura 4.1 é apresentada a amostra 01 no seu local de origem e o detalhe do solo em 

laboratório, destorroado e seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Aspectos de campo e laboratório da Amostra 01 – jazida 02 (fonte: Enecon) 
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Na tabela 4.1 é apresentada a média dos resultados de ensaios da amostra 01 (J2). Para este 

solo foram ensaiadas 15 amostras, compactadas na energia normal, pela empresa Enecon 

em seu próprio laboratório, situado em Belo Horizonte, em função do projeto de 

restauração e duplicação da rodovia. 

 

Tabela 4.1 – Média dos resultados de ensaios da amostra 01 (J2) – (Fonte: ENECON) 

2" 1" 3/8" Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº200

Média NL NP 0,0 100,0 98,4 94,8 79,0 38,4 4,4 4,0 1,682 0,0 32,9

Desvio médio - - 0,0 0,0 1,0 2,1 4,3 4,7 0,8 0,9 0,033 0,0 3,5

Descrição
LL             

(%)

IP                       

(%)

GRANULOMETRIA - % QUE PASSA
C.B.R

EXP. 

(%)

I.S.C. 

(%)

DENS. MAX. 

(g/cm³)

UMID. HOT. 

(%)

COMPACTAÇÃO

 
 

 

Utilizando sistema de classificação de solos TRB (Transportation Research Board), o solo 

da jazida 02 foi classificado como A-1-B nas quinze amostras ensaiadas. Na Figura 4.2, é 

apresentado um croqui de localização de forma a representar a jazida J2 em relação à 

rodovia. 

 

Jazida 04 - Trata-se de um afloramento de cascalho de quartzo com predominância 

laterítica, situado numa área de 31.950 m², com volume utilizável estimado em 66.420 m³, 

e a cobertura vegetal é constituída por eucaliptos. 

 

Para verificar se o solo da jazida 04 é laterítico, foi realizado o ensaio para determinação da 

relação sílica-sesquióxidos no laboratório da COPPE/UFRJ, tendo como referencia a norma 

DNER-ME 030/94 Solos – determinação das relações sílica-alumina e sílica-sesquióxidos 

em solos. Os resultados são apresentados na tabela 4.2. A norma do DNIT 098/2007 – 

Pavimentação – base estabilizada granulometricamente com utilização de solo laterítico – 

Especificação de serviço, determina que os solos lateríticos de graduação graúda são 

aqueles cuja relação molecular sílica-sesquióxio (Kr) é menor que 2 e que apresentarem 

expansão inferior a 0,2%. Portanto, como o solo da jazida 04 apresentou Kr=0,16 muito abaixo 

do valor de referencia e a média da expansão foi de 0, conclui-se que esta jazida é de solo 

granular laterítico. 
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Figura 4.2 – Localização da jazida 02 desta pesquisa (fonte: autor desta dissertação) 

 

Tabela 4.2 – Resultado do método de ensaio DNER-ME 030/90 realizado na amostra 02 

- J4 (Fonte: COPPE/UFRJ) 

H2O
KCl 

1M

DP   

(%)

SiO2 

(%)

Al2O3 

(%)

Fe2O3 

(%)
Ki Kr

Res. 

(%)

Amostra 02 (Jazida 04) 5,05 4,94 1,65 15,98 3,5 29,3 14,3 0,20 0,16 40,8

AMOSTRA

pH
M.O   

(%)

ATAQUE SULFÚRICO

 

 

Esta jazida está localizada na fazenda Paraguá, a 23,0 km da estaca 596, lado direito, pelo 

acesso 1, e a 15,3 km da estaca 1135, lado direito, pelo acesso 2, sendo que todo o trajeto é 

de terra, por ambos os acessos. Não será considerado neste estudo a dificuldade de 

exploração desta jazida, devido à plantação de eucaliptos e a perda de material devido a sua 

retirada. 
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Na Figura 4.3 é apresentada a amostra 02 no seu local de origem e o detalhe do solo seco 

em laboratório. 

  

Na tabela 4.3, é apresentada a média dos resultados de 27 amostras ensaiadas pela empresa 

Enecon em seu próprio laboratório. As amostras foram compactadas na energia normal.  

Na figura 4.4, é apresentado um croqui de localização de forma a representar a jazida em 

relação à rodovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Aspectos de campo e laboratório da amostra 02 – jazida 04 (Fonte: Enecon) 

 

 

Tabela 4.3 – Média dos resultados de ensaios para a amostra 02 (Fonte: ENECON) 

2" 1" 3/8" Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº200

Média 31,3 8,8 98,3 89,8 76,7 67,4 51,7 29,4 19,0 8,9 1,820 0,0 76,5

Desvio médio 4,8 1,9 2,8 4,8 6,6 7,2 7,3 5,6 5,5 1,4 0,039 0,0 13,7

C.B.R

EXP. 

(%)

I.S.C. 

(%)

Descrição
UMID. HOT. 

(%)

DENS. MAX. 

(g/cm³)

LL             

(%)

IP                       

(%)

GRANULOMETRIA - % QUE PASSA
COMPACTAÇÃO

 

 

Utilizando sistema de classificação de solos TRB, o solo da jazida 02 foi classificado como 

A-2-4 em quinze amostras das vinte e sete ensaiadas, tendo uma pequena variação entre as 

classificações A-1-A, A-1-B, A-2-6 e A-2-7. 
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Figura 4.4 – Localização da jazida 02 em relação ao trecho estudado (Fonte: autor da 

presente dissertação) 

 

4.1.2 CIMENTO 

 

O cimento utilizado nesta pesquisa foi o CP III 32 - Cimento Campeão da fabricante 

Lafarge, comercializado em Belo Horizonte e região Metropolitana e de fácil aquisição em 

depósitos de materiais de construção.   

 

O autor desta dissertação fez contato com a empresa Lafarge, e o Engenheiro de 

Desenvolvimento de Produto e Mercado Marcos Oliveira forneceu dados sobre as 

características técnicas do cimento CP III 32, utilizado nesta pesquisa. 

 

Segundo a fabricante de cimento Lafarge, os benefícios do seu cimento CP III 32 – Cimento 
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Portland Alto-Forno, são os seguintes: 

 Este produto tem a utilização de escória como adição principal, modificando a 

microestrutura do concreto, diminuindo a permeabilidade e a porosidade capilar e 

aumentando a estabilidade e a durabilidade do concreto, podendo ser utilizado na 

maioria das aplicações. 

 Aplicações principais: Concretos estruturais e convencionais (lajes, vigas, pilares); 

Argamassas (assentamento e contra-piso); Obras de saneamento; Estações de 

tratamento de água; Fundações. 

 

Na figura 4.5 é apresentada a evolução das resistências deste tipo de cimento em função da 

idade de cura. O ensaio foi realizado de acordo com a norma NBR 7215, de dezembro de 

1996, denominada de Cimento Portland – Determinação da resistência à compressão,  

sendo que o material utilizado para este ensaio é uma argamassa de cimento composta por 

água potável, areia normal que atenda às prescrições da NBR 7214 e cimento. Segundo o 

fabricante, na Tabela 4.4 está apresentado o boletim de análise do cimento com os 

resultados dos ensaios químicos, físicos, mecânicos e resistência à compressão simples. 

Estas informações foram enviadas pelo fabricante por e-mail ao autor desta dissertação. 

 

 

Figura 4.5 – Resistência à compressão de uma argamassa de cimento do tipo utilizado 

nesta pesquisa, segundo dados fornecidos pelo fabricante (Fonte: Lafarge, 2011a) 
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Tabela 4.4 – Boletim de análise do cimento fornecido pela empresa Lafarge (Fonte: 

Lafarge, 2011b) 

Perda ao Fogo - PF NM18/04 % 3,61 ≤ 4,5

Anidrido Sulfúrico - SO3 - % 1,50 ≤ 4,0

S- (sulfeto) - % 0,27[1] ≤ 1,0

Cl- (cloreto) - % 0,00 -

Resíduo Insolúvel - RI NM22/04 % 1,44 ≤ 1,5

Óxido de Cálcio Livre - CaO(Livre) NM13/04 % 0,72 não aplicável

Área Específica (Blaine) NM76/98 cm2/g 3870 não aplicável

Massa Específica NM23/01 g/cm3 2,94 não aplicável

Densidade Aparente - g/cm3 - não aplicável

Finura - Resíduo na Peneira de 0,075mm (#200) 11579/91 % 3,2 ≤ 8,0

Finura - Resíduo na Peneira de 0,044mm (#325) 12826/93 % 10,6 não aplicável

Água da Pasta de Consistência Normal NM43/03 % 28,6 não aplicável

Início de Pega NM65/03 h:min 4:25 ≥01:00

Fim de Pega NM65/03 h:min - ≤10:00  

Expansibilidade de Le Chatelier - a Quente 11582/91 mm 0,00 ≤ 5 

1 5,7

3 14,9

7 23,1

28 41,6

Observações: 

  Atualizado em: 01/06/2011 - 13:00hs

Gerente Geral - Fábrica MatozinhosEngenheira da Qualidade

       RESPONSÁVEL TÉCNICO

1 Laudo ABCP

≥ 10,0 MPa

≥ 20,0 MPa

≥ 32,0 MPa

Wedson OliveiraMárcia Mansur de Vasconcelos

não aplicável

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa) - NBR 7215/96 

Idade       

(Dias)
Média  Desvio ESPECIFICAÇÃO NORMA NBR 11578/91

RESULTADOS

ESPECIFICAÇÃO 

NORMA NBR 5735 / 

Jul. 91

FABRICA: MATOZINHOS CPIII-32 
MARCA: CAMPEÃO   (NBR 5735/Jul.91 / EB 208)

LAFARGE BRASIL 

BOLETIM DE ANÁLISES DE CIMENTO DC-26 
julho-11

CRQ-MG 02300349 / 0180/80

ENSAIOS FÍSICOS E MECÂNICOS

ENSAIOS

ENSAIOS QUÍMICOS

ENSAIOS

NBR Nº UNIDADE

NBR Nº UNIDADE RESULTADOS

ESPECIFICAÇÃO 

NORMA NBR 5735 / 

Jul. 91

ENSACADO
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1 MÉTODO FÍSICO-QUÍMICO PARA DOSAGEM DE SOLO-CIMENTO 

 

Este método ainda não é normalizado no Brasil, mas existem vários trabalhos que validam 

a sua utilização e são aplicados em diversas pesquisas, mais comumente na COPPE/UFRJ. 

A seguir, apresenta-se a descrição dos materiais e procedimentos necessários para a 

realização do Método Físico-Químico para dosagem de solo-cimento segundo Marcondes 

(1992): 

 

1) Utilizam-se em média sete provetas de 250 ml, marcando-as com as 

porcentagens do cimento (ex.: 0%, 3%, 5%, ....); 

 

2) Pesa-se 20 g do solo, seco ao ar, destorroado e passado na peneira nº 10, 

colocando quantidade igual em cada proveta; 

 

3) Adicionam-se as quantidades de cimento, em porcentagens por peso de solo, 

nas respectivas provetas; 

 

4) Mistura-se o solo e o cimento ainda secos, agitando-se as provetas; 

 

5) Coloca-se aproximadamente 50 ml de água destilada e agitam-se as provetas 

até que ocorra a homogeneização completa da mistura; 

 

6) Completa-se o volume para 100 ml, lavando as paredes das provetas, e coloca-se 

em repouso absoluto até o dia seguinte. 

 

7) No dia seguinte, agita-se a mistura com auxílio de um bastão de metal até ficar 

bem homogênea; 

 

8) Após, no mínimo, 2 horas, faz-se a leitura do volume ocupado pelo sedimento; 
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9) No terceiro dia, agita-se novamente e faz-se a leitura após, no mínimo, 2 horas; 

 

10) Repete-se esta operação todos os dias até obter-se leituras constantes ou 

decrescentes; 

 

11) Monta-se uma tabela com as percentagens de cimento e as leituras de cada dia. 

Calcula-se a variação volumétrica percentual (%∆V) do sedimento solo-cimento em 

relação àquela do solo puro (0%), para os diversos teores de cimento, escolhendo 

para o cálculo, o maior volume obtido para cada teor. 

 

12) Faz-se um gráfico de ∆V(%) versus %Ci. O ponto máximo de variação 

volumétrica corresponde ao teor mínimo de cimento requerido para a “satisfação” 

físico-química do solo. 

 

Faz-se relevante observar alguns pontos importantes, também segundo a mesma referência 

já citada (Marcondes, 1992): 

 Em havendo dispersão do solo na água (proveta 0%), coloca-se algumas gotas de HCl 

(ácido clorídrico) antes de completar o volume, a fim de flocular a argila dispersa, 

permitindo assim, uma melhor definição da leitura. 

 É necessário que o lugar de apoio das provetas não sofra qualquer tipo de vibração. 

 

Devido à utilização corrente desse método no laboratório da COPPE/UFRJ, observou-se 

que para determinados solos, cuja reação se apresenta mais expansiva com o cimento, seria 

mais adequado utilizar a complementação do volume das provetas com 150 ml de água 

destilada ao invés de 100 ml, conforme descrito no item 6) supracitado. 

 

 

4.2.2 MÉTODO DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES DE 

CORPOS-DE-PROVA CILÍNDRICOS 

 

Para a realização deste método, foram utilizadas como referência principal cinco normas 
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para métodos de ensaios: 

 NBR 12023- 1992 - Solo Cimento - Ensaio de Compactação,  

 NBR 12024 – 1992 - Solo-cimento - Moldagem e cura de corpos-de-prova 

cilíndricos,  

 DNER-ME 202/94 – Solo-cimento – moldagem e cura de corpos-de-prova 

cilíndricos,  

 NBR 12025 MB 3361 – 1990 - Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de 

corpos-de-prova cilíndricos,  

 DNER-ME 201/94 Solo-cimento – compressão axial de corpos-de-prova 

cilíndricos. 

 

O ensaio se inicia pelas normas DNER-ME 202/94 e a NBR 12023, que têm a mesma 

finalidade, ou seja, a preparação da amostra, compactação e cura de solo-cimento, sendo 

que a NBR 12023 não cita somente o processo de cura.  

 

As duas normas, DNER-ME 202/94 e a NBR 12023, contêm dois métodos, conforme a 

granulometria da amostra de solo: o método A e B. Utiliza-se o método A quando 100% da 

amostra têm partículas de solo menores que 4,8mm, ou seja, material que passa na peneira 

nº 4. O método B é utilizado quando o material passa na peneira 19mm e com até 45% das 

partículas de solo retidas na peneira nº 4 (4,8 mm). 

 

A seguir vem a descrição do método de ensaio tendo como referência a norma do DNER-

ME 202/94. 

 

A aparelhagem utilizada na realização desse ensaio é a seguinte: 

 Molde metálico cilíndrico, com volume de 1000 cm³, dispondo de um colarinho 

destacável com aproximadamente 60 mm de altura e uma base também destacável, 

na qual o conjunto possa ser firmemente fixado. 

 

 Soquete metálico maciço, cilíndrico, de operação manual, com diâmetro da face 

com 50 mm, massa de 2,5 kg.  
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 Extrator de corpo-de-prova. 

 

 Duas balanças com capacidade de 10 kg e 1 kg e precisão de 1 g e 0,01 g, 

respectivamente. 

 Estufa elétrica, controlada automaticamente por termostato, capaz de manter a 

temperatura entre 105 ºC e 110 ºC. 

 

 Régua de aço biselada, com 30 cm de comprimento. 

 

 Peneiras de série normal, com malha quadrada de 4,8 mm e 19 mm.  

 

 Recipientes ou cápsulas metálicas, ou de outro material adequado, para ensaio de 

determinação de umidade. 

 

 Repartidor de amostras com abertura de 25 mm. 

 

 Almofariz de porcelana e mão de gral com mão revestida de borracha, com 

capacidade para 5 kg de solo. 

 

 Bandeja de folha metálica, 75 cm de comprimento, 50 cm de largura e 5 cm de 

profundidade. 

 

 Proveta graduação, com 1000 cm³ de capacidade. 

 

 Espátula com lâmina flexível de aproximadamente 8 cm de comprimento e 2 cm de 

largura. 

 

 Opcionalmente, misturador mecânico do tipo argamassadeira. 

 

 Colher de pedreiro. 
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A NBR 12023 acrescenta os seguintes materiais: 

 

 Desempenadeira de madeira com 13 cm x 25 cm. 

 

 Papel filtro com diâmetro igual ao do molde empregado. 

 

 Conchas metálicas com capacidade de 500 cm³. 

 

A execução do ensaio é descrita da seguinte forma: 

 

 Método “A” 

 

Para a preparação da amostra, a mesma deve ser recebida e seca ao ar, destorroada no 

almofariz pela mão de gral, homogeneizada e reduzida com o auxílio do repartidor de 

amostra, até se obter uma amostra representativa, com aproximadamente 2500 g de solo 

passante na peneira de 4,8 mm, já descontada a massa de água nela contida.  

 

Faz-se necessário ainda adicionar à amostra preparada de solo a quantidade especificada de 

cimento Portland. Misturar o solo e o cimento completamente, até que a coloração seja 

uniforme em toda a massa, constituindo a massa seca. 

 

Após, adiciona-se a quantidade de água à mistura seca, imediatamente após confeccioná-la, 

que somada à água existente na amostra de solo confere à mistura um teor de umidade igual 

à ótima determinada, conforme as prescrições do Método DNER-ME 216/94, mais 0,5% a 

1% de umidade, de maneira a compensar a perda de água por evaporação. Misturar 

intimamente os materiais, até homogeneização, compondo a mistura úmida. 

 

A mistura úmida será, a seguir, compactada no interior do molde cilíndrico, firmemente 

fixado à sua base e com o colarinho ou cilindro complementar ajustado, em três camadas 

iguais sucessivas. Cada camada receberá 25 golpes do soquete metálico, em queda livre de 

305 mm. A operação de moldagem do corpo-de-prova será feita com o conjunto apoiado 
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em base sólida, plana e firme. Quando da colocação da segunda camada, retirar uma 

amostra com cerca de 80 g e 120 g e determinar-lhe o teor de umidade (h), conforme as 

prescrições do Método DNER-ME 213/94.  

 

Terminada a moldagem, retirar o colarinho ou cilindro complementar e rasar o topo do 

corpo-de-prova, de maneira a obter-se uma superfície horizontal lisa e nivelada com a borda 

superior do molde. Libertar da base o conjunto molde mais corpo-de-prova; determinar a 

massa do conjunto. Remover o corpo-de-prova do molde, determinar a sua massa e 

identificá-lo convenientemente (mu). 

 

 Método “B” 

 

A amostra é seca ao ar e separada em duas porções na peneira de 4,8 mm, são destorroadas, 

separadamente, em almofariz, pela mão de gral. A seguir, procede-se à mistura e 

homogeneização das duas porções destorroadas. Quartear até se obter uma quantidade 

suficiente de amostra representativa de solo. 

 

Peneirar a amostra preparada passando-a nas peneiras de 76 mm, 19 mm e 4,8 mm, 

descartando-se a parcela de tamanho superior a 76 mm. 

 

Saturar em água o material retido entre as peneiras de 4,8 mm e de 19 mm, por um período 

de 12 horas, no mínimo, na temperatura ambiente. 

 

Pesar e manter separadas as amostras representativas do material, passando na peneira de 

4,8 mm e do retido entre a peneira 4,8 mm e a de 19 mm, este, em estado saturado, mas 

superficialmente seco com um pano, de tal modo que a massa total seja aproximadamente 

superior a 3000 g, descontada a umidade do material menor do que 4,8 mm e a absorção do 

pedregulho; para materiais com mais de 10% de partículas maiores do que 4,8 mm. 

Aumentar convenientemente essa quantidade de amostra. A porcentagem em massa seca do 

material retido entre 19 mm e 4,8 mm deverá ser igual à porcentagem do material retido 

entre 76 mm e 4,8 mm na amostra original. 



75 

 

Adicionar à amostra de solo, passando na peneira de 4,8 mm, a quantidade especificada de 

cimento Portland. Misturar o solo e o cimento completamente, até que a coloração seja 

uniforme em toda a massa, compondo a mistura seca. 

Adicionar água à mistura obtida, imediatamente após confeccioná-la, em quantidade tal que 

somada à existente na mistura e à absorvida pelo pedregulho, seja suficiente para conferir 

as prescrições do DNER-ME 216/94, mais 0,5% a 1% de umidade, de maneira a compensar 

a perda de água por evaporação. À mistura úmida obtida, juntar e misturar, até a 

homogeneização, o material retido entre as peneiras de 19 mm e de 4,8 mm, em estado 

saturado e superficialmente seco. 

 

Imediatamente após a adição de água, compactar a amostra no interior do molde cilíndrico, 

firmemente afixado à sua base e com o colarinho ou cilindro complementar ajustado, em 

três camadas sucessivas. Cada camada receberá 25 golpes do soquete metálico, em queda 

livre de 305 mm, sendo os golpes distribuídos uniformemente sobre a superfície desta. A 

operação de moldagem do corpo-de-prova será feita com o conjunto apoiado em base 

sólida, plana e firme.  

 

Quando da colocação da segunda camada, retirar uma amostra de massa não inferior a 280g 

e determinar-lhe o teor de umidade (h), conforme as prescrições do Método do DNER-ME 

213/94.  

 

Após terminada a moldagem, retirar o colarinho ou cilindro complementar e rasar o topo do 

corpo-de-prova, de maneira a obter-se uma superfície horizontal lisa e nivelada com a borda 

superior do molde; se necessário, preencher com material fino, as eventuais irregularidades 

da superfície, comprimindo-o firmemente. Libertar da base o conjunto molde mais corpo-

de-prova; determinar a massa do conjunto. Remover o corpo-de-prova do molde, 

determinar a sua massa e identificá-lo convenientemente (mu).  

 

A norma NBR 12023 determina que cada camada receberá 26 golpes, conforme Tabela 4.5, 

com pequena diferença da norma DNER-ME 202/94 que determina 25 golpes por camada. 
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Tabela 4.5 – Energia de compactação – NBR 12023/1992 

Cilindro
Característias inerentes à energia de 

compactação
Energia normal

soquete pequeno

número de camadas 3

número de golpes por camada 26

Pequeno

 

 

 Cura do corpo-de-prova 

 

Assim que forem moldados os corpos-de-prova, conforme Métodos A e B, colocá-los na 

câmera úmida, à temperatura de 23 ºC com tolerância de 2 ºC e umidade relativa do ar não 

inferior a 95%. Para fins exclusivos de dosagem de solo-cimento, o período de cura será, 

obrigatoriamente, de sete dias completos; outras idades de cura poderão ser consideradas 

para controle de obra e pesquisas. 

 

Os resultados deste ensaio são calculados e expressos como segue: os cálculos para os 

resultados finais devem ser efetuados conforme fórmulas e tolerâncias aceitáveis de cada 

norma. 

 

Para a norma NBR 12024 – 1992 - Solo-cimento - Moldagem e cura de corpos-de-prova 

cilíndricos a moldagem segue basicamente as orientações para preparação e moldagem do 

corpo-de-prova da norma NBR 12023 citada anteriormente, acrescentando o procedimento 

de cura que descreve o seguinte: 

Assim que moldado, colocar o corpo-de-prova na câmara úmida, à temperatura de 

23 ºC com tolerância de 2 ºC e umidade relativa do ar não inferior a 95%. Para fins 

exclusivos de dosagem de solo-cimento, o período de cura deve ser, 

obrigatoriamente, de sete dias; outras idades de cura podem ser consideradas para 

controle de obra, pesquisas, ensaios especiais e outros. 

 

Para o método de ensaio para a resistência à compressão simples, adotaram-se as seguintes 

normas: 
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 NBR 12025 MB 3361 – 1990 - Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de 

corpos-de-prova cilíndricos; 

  DNER-ME 201/94 Solo-cimento – compressão axial de corpos-de-prova 

cilíndricos; 

  Observe-se que ambas são muito similares.  

 

A seguir, estão os procedimentos básicos, conforme a norma DNER-ME 201/94: 

 

 Aparelhagem  

 

Máquina de ensaio à compressão de qualquer tipo, de capacidade suficiente e que 

possibilite a aplicação de carga continuamente e sem choques.  

 

A máquina de ensaio deve ser equipada com dois pratos de aço com espessura suficiente 

para evitar deformações durante o ensaio. Um dos pratos deve assentar-se em rótula 

esférica (no caso das prensas verticais, o prato superior) e o outro deve ser um bloco rígido 

e plano. A face de um dos pratos deve apresentar referências para facilitar a centralização 

dos corpos-de-prova. O prato de carga assentado na rótula esférica deve poder rodar 

livremente e girar pequenos ângulos, em todas as direções. 

 

Deve ser utilizada uma câmara úmida ou recipiente destinado à cura dos corpos de prova, 

capaz de mantê-los a uma temperatura ambiente de 23 ºC com tolerância de 2 ºC, com 

umidade relativa do ar não inferior a 95%. 

 

Tanque ou recipiente destinado à imersão dos corpos-de-prova em água, se for o caso. 

 

 Corpos-de- prova 

Os corpos-de-prova cilíndricos destinados ao ensaio de compressão axial previsto nesta 

Norma devem ser moldados conforme as prescrições do DNER-ME 202/94, descritas 

anteriormente. 
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Imediatamente, após moldados e deformados, os corpos-de-prova serão colocados na 

câmara úmida ou equivalente, e lá mantidos pelo período completo de tempo especificado 

para a sua cura antes do ensaio. No caso de corpos-de-prova reservados para a dosagem do 

solo-cimento, esse período é fixo e igual a 7 dias, enquanto que, para o controle de obra, 

poderá ser fixado de acordo com as necessidades do serviço. 

 

Os corpos-de-prova destinados à dosagem do solo-cimento ou ao controle da obra, após o 

período de cura especificado, serão submetidos à imersão em água por 4 horas. Assim, 

imediatamente antes do ensaio à compressão axial, os corpos-de-prova serão retirados do 

tanque ou local equivalente, superficialmente secos com o auxílio de um tecido absorvente 

e terão o diâmetro e altura medidos com precisão de 0,1 mm e 1 mm, respectivamente.  

 

O valor do diâmetro do corpo-de-prova é obtido pela média de dois diâmetros medidos (em 

ângulo reto um em relação ao outro), na metade da altura do corpo-de-prova.  

 

Antes do início do ensaio, as bases dos corpos-de-prova devem ser verificadas quanto ao 

nivelamento e a horizontalidade. Se necessário, as bases devem ser capeadas, com uma 

pasta de gesso ou mistura de enxofre e caolim, tão tinta quanto necessária, e recolocada na 

câmara úmida; sugere-se o período de três horas. 

 

Execução do ensaio 

Coloca-se o corpo-de-prova sobre o prato fixo de carga da máquina de ensaio, de tal 

maneira que o eixo vertical do cilindro alinhe-se com o centro de carga do prato rotulado 

móvel. Faz-se com que este encoste suavemente no corpo-de-prova, ajeitando-o 

manualmente até que o contato entre o prato de carga e a base do corpo-de-prova seja 

uniforme e completo. 

 

O carregamento será então iniciado, continuamente e sem choques, durante todo o decorrer 

do ensaio. No caso de máquinas não hidráulicas, a movimentação da cabeça de carga deve 

ser de, aproximadamente, 1 mm/min; prensas hidráulicas devem ser ajustadas para aplicar a 

carga numa taxa constante, dentro dos limites (140 ± 70) kPa/s, dependendo da resistência 
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dos corpos-de-prova. O carregamento, em qualquer caso, só deve cessar quando o recuo do 

ponteiro de carregamento for aproximadamente 10% do valor da carga máxima alcançada. 

A carga máxima alcançada será adotada como a carga de ruptura do corpo-de-prova, com a 

precisão de 50 N. 

 

Resultados 

Calcula-se a resistência à compressão axial do corpo-de-prova dividindo a carga de ruptura 

pela seção transversal do corpo-de-prova, sendo o resultado expresso com a aproximação 

de 10 kPa. 

 

 

4.2.3 MÉTODO DE ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE 

RESILIÊNCIA 

 

Para a determinação do Módulo de Resiliência é disponibilizado a norma do DNIT 

134/2010 – Método de Ensaio, de Novembro de 2010 para Pavimentação - Solos - 

Determinação do módulo de resiliência. 

 

Este método estabelece procedimentos metodológicos, utilizando o equipamento triaxial de 

carga repetida, para a determinação dos valores do módulo de resiliência de solos para 

várias tensões aplicadas, de utilidade para o projeto de pavimentos. 

 

Esta norma define como Módulo de Resiliência (MR) dos solos a relação entre a tensão-

desvio (σd) aplicada repetidamente em uma amostra de solo e a correspondente deformação 

específica vertical recuperável ou resiliente (εr). 

 

A aparelhagem necessária para a realização deste método de ensaio é uma prensa 

constituída por uma estrutura de suporte, base ou suporte vertical da célula triaxial, cilindro 

de pressão a ar comprimido com pistão de carga; célula ou câmera; sistema pneumático de 

carregamento composta por válvulas reguladoras de pressão de ar comprimido, válvula de 
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três vias de carregamento vertical e temporizador eletrônico; sistema de vácuo para 

verificar possíveis furos na membrana que envolve a amostra; sistema de medição do 

deslocamento vertical do corpo-de-prova sob carregamento repetido através de transdutores 

mecânicos tipo LVDT (linear variable differential transformer) com par de alças para sua 

fixação; e um microcomputador. 

 

As amostras podem ser indeformadas, obtidas de blocos escavados ou amostras utilizando 

aparelho tipo shelby, no subleito ou camadas do pavimento.  

 

Pode-se também utilizar amostras deformadas, sendo tratadas em duas situações; quando o 

solo ou material estão praticamente sem pedregulhos e para solo pedregulhoso e brita. Para 

as amostras procede-se a secagem ao ar e destorroamento em almofariz com pilão de ponta 

recoberta por borracha, quarteamento e peneiramento.  

 

Moldar o corpo de prova nas condições da umidade ótima e densidade máxima 

determinadas na curva de compactação utilizando a energia especificada.  

 

No caso de solo pedregulhoso e brita deve-se obedecer à relação de diâmetro máximo para 

diâmetro do corpo de prova de 1:5, pode ser que seja necessário escalpo de pequena fração 

grossa. 

 

Para a preparação do corpo-de-prova deverá ser feita a compactação dinâmica ou por 

impacto de soquete, à energia especificada. Colocar o solo que ficou em repouso na câmera 

úmida em um cilindro tripartido de aço, untado internamente com óleo ou vaselina, preso a 

uma base por três parafusos.  

 

Em seguida, compactar a amostra no cilindro tripartido de 100 x 200 mm ou no de 150 x 

300 mm, acrescentando o anel complementar nas últimas camadas. Pesar o conjunto da 

amostra no cilindro e braçadeira e levar para a base da câmara triaxial, deslizando pela 

superfície do corpo-de-prova cada uma das partes do molde após desapertar os parafusos 

das braçadeiras. 
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Para montar o ensaio no equipamento de triaxial de cargas repetidas é necessário envolver o 

corpo-de-prova por uma membrana e colocar o cabeçote superior. Colocar o transdutor 

LVDT preso ao cabeçote superior e apoiado numa haste guia, a qual se estende até a base 

onde se encontra o parafuso que se aciona externamente à célula. Colocar o corpo da 

câmera e a placa superior de vedação. Ajustar os LVDT com o auxílio do 

microcomputador. 

 

Antes do início do ensaio de módulo de resiliência, realiza-se o condicionamento do corpo-

de-prova com uma sequência de cargas aplicadas repetidas. A sequência dos carregamentos 

dinâmicos tem a finalidade de eliminar as grandes deformações permanentes que ocorrem 

nas primeiras aplicações de tensão desvio e de reduzir o efeito da história de tensões no 

valor do módulo de resiliência. A duração das cargas repetidas é de 0,10 segundo com uma 

frequência de 1 Hz (60 ciclos por minuto). Aplica-se 200 repetições para cada tensão 

desvio, somando assim três ciclos, conforme tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Sequência de tensões para a fase de condicionamento conforme norma do 

DNIT 134/2010 

Tensão Confinante Tensão Desvio Razão de Tensões

s3  (kPa) sd  (kPa) s1 / s3

68,9 68,9 2

68,9 206,8 4

102,9 309,0 4
 

 

Após a fase de condicionamento, inicia-se o procedimento para a determinação do módulo 

de resiliência com aplicação de uma sequência de 18 pares de tensões, conforme tabela 4.7, 

para a obtenção das leituras das deformações após 10 repetições de carga. 
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Tabela 4.7 – Sequência de tensões para determinação do módulo de resiliência 

conforme norma do DNIT 134/2010 

s 3  (kPa) sd  (kPa) s 1/s 3

20,7 2

41,4 3

62,1 4

34,5 2

68,9 3

102,9 4

50,4 2

102,9 3

155,2 4

68,9 2

137,9 3

206,8 4

102,9 2

206,8 3

309,0 4

137,9 2

274,7 3

412,0 4

20,7

34,5

50,4

68,9

102,9

137,9

 

 

Com os valores obtidos são calculados os módulos de resiliência para cada par de tensões 

utilizando-se as expressões: 
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4.2.4 MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO 

 

Para o dimensionamento do pavimento simulado nesta dissertação, será utilizado o 

programa de computador SisPav. O SisPav foi desenvolvido por Franco (2007) com o 

objetivo de realizar análises e dimensionamento de estruturas de pavimento com uma 

interface de fácil utilização, com valores sugeridos para fins de anteprojeto. 

 

O SisPav realiza o dimensionamento mecanístico-empírico, utilizando a teoria da 

Elasticidade para o cálculo de tensões e deformações. O SisPav utiliza um programa interno 

criado denominado de AEMC, sendo que a abordagem da análise elástica não linear é 

realizada de forma simplificada, com a divisão das camadas que apresentam esse 

comportamento em três subcamadas (Franco, 2007). 

 

O Sispav permite duas opções de análise: a primeira delas é o dimensionamento da 

estrutura, no qual o programa analisa os dados de entrada e, por meio de um algoritmo 

similar ao de busca binária em tabela ordenada, encontra a espessura da camada que atenda 

aos requisitos de projeto. Já a segunda análise, apenas realiza uma verificação dos dados e 

requisitos definidos pelo projetista e informa a vida de projeto que a estrutura proposta 

pode suportar. (Franco, 2007) 

 

Para utilização do programa, é necessária a entrada de dados de três grupos de informações 

relativas ao tráfego, ao ambiente e aos materiais, conforme fluxograma básico ilustrado na 

Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Fluxograma do método integrado de análise e dimensionamento de pavimentos 

asfálticos (FRANCO, 2007) 
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5 PROGRAMA EXPERIMENTAL E RESULTADOS  

 

5.1 ENSAIO FÍSICO – QUÍMICO DE DOSAGEM DE SOLO - CIMENTO 

 

Conforme descrito no capítulo 3, as duas amostras, 01 e 02, foram coletadas e depositadas 

no laboratório da Empresa Enecon em Belo Horizonte/MG, onde foi realizado o ensaio do 

Método Físico - Químico – MFQ, pelo autor desta dissertação, com o auxílio do 

encarregado de laboratório Mauro César Coutinho. Para cada uma das amostras foi 

realizado um ensaio, com uso de sete provetas, conforme detalhado a seguir.  

 

Antes do início de cada um dos ensaios do MFQ, as amostras foram colocadas para secar, 

reduzindo a sua umidade natural.  

 

Após a perda de umidade, foi realizado o quarteamento mecânico para a retirada de uma 

amostra representativa com aproximadamente 2kg. Essa amostra representativa foi 

peneirada, utilizando-se uma peneira de malha número 10 e, a seguir, separada uma sub-

amostra de aproximadamente 300g para cada uma.  

 

Na Figura 5.1 estão apresentados passos e elementos do MFQ: provetas, balança, amostras, 

fichas de ensaios, agitação e ensaio em andamento.  

 

Para a realização do ensaio, utilizou-se água destilada, balança com precisão de 0,01g, 

cronômetro, sete provetas com capacidade de 250ml, concha metálica de pequeno porte e 

bastão para agitação. 

 

As provetas foram enumeradas com os teores de cimento correspondente a 0%, 3%, 5%, 

7%, 9%, 11% e 13%. Cada proveta de 250 ml foi colocada na balança e a mesma zerada 

para a retirada da tara do recipiente. Da porção da amostra que passou na peneira 10, foram 

pesadas sete porções de 20g de solo cada, para colocação nas sete provetas. 
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Figura 5.1 – Alguns passos do processo de execução do ensaio do MFQ (fonte: autor 

desta dissertação) 

 

O cimento, que estava acondicionado em uma cápsula, de aproximadamente 100g, foi 

também pesado para ser adicionado ao solo na quantidade de cimento correspondente ao 

teor de cada proveta. Com o solo e cimento adicionados nas provetas, iniciou-se a agitação, 

prendendo o topo e a base da proveta entre as mãos e fazendo movimentos circulares na 

base da proveta, com o material ainda seco, por aproximadamente 1 minuto. 

 

Logo em seguida, foi adicionada água destilada até a marca de 50 ml, reiniciando-se a 

agitação, por aproximadamente 1 minuto. Então, adicionou-se água destilada até a marca de 

100ml e iniciou-se a agitação com bastão por aproximadamente 1 minuto. Ao término desse 

processo, a proveta foi colocada em superfície plana e sem interferência de vibrações ou 

manuseio humano.  
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Após aproximadamente 24 horas de repouso, foi realizada a primeira leitura dos volumes 

de solo e solo + cimento em cada uma das provetas. Logo em seguida, foi realizada a 

agitação dentro de cada proveta com auxílio do bastão por aproximadamente de 1 minuto e, 

após, colocada em repouso. Passadas 24 horas, foi feita a segunda leitura dos volumes. Esse 

processo se repetiu até que o volume de solo e cimento estabilizasse ou regredisse. Quando 

o material atingiu esse estágio o ensaio foi finalizado, e gerados os cálculos e gráficos de 

cada amostra cujos resultados estão mostrados a seguir. 

 

Amostra 01 – J2 

 

O ensaio durou 10 dias, sendo realizadas 8 leituras. O ensaio poderia ter sido finalizado em 

8 dias, quando obtiveram leituras constantes ou regredidas, conforme Tabela 5.1 e Figura 

5.2 a seguir. 

 

Tabela 5.1 – Leitura das variações de volume ocupado pelo sedimento e resultados do 

MFQ para a amostra 01 – J2 deste estudo 

Amostra: J2 - BR-381 Solo (g): 20

Data Início do ensaio: 03/05/2011 Volume inicial (solo+cimento+água) cm³: 100

Operador: Rodrigo Fidelis

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Data: 04/05/2011 Data: 05/05/2011 Data: 06/05/2011 Data: 09/05/2011 Data: 10/05/2011 Data: 11/05/2011 Data: 12/05/2011 Data: 13/05/2011

0% 20 20 20 20 20 20 20 20 0%

3% 22 27,5 32,5 32,5 30 30 28 28 63%

5% 22 27,5 33 37,5 37,5 37,5 37 37 88%

7% 22 32 38 45 45 45 45 45 125%

9% 23 26 35 40,5 42,5 40 41,5 41,5 113%

11% 23 32 39 48 48 47,5 47,5 47,5 140%

13% 24 32,5 39 47 47,5 47,5 47,5 47,5 138%

LEITURA (mL)

Ci ∆V

Ensaio pelo Método Físico-Químico de Dosagem para o Solo-Cimento
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Figura 5.2 – Gráfico da variação de volume em função do teor de cimento para a 

Amostra 01 deste estudo 

 

O resultado do ensaio para a amostra 01 demonstrou que o volume da mistura expandiu 

conforme o incremento de cimento até o teor de 7% quando atingiu um pico. Com o teor de 

9%, o volume regrediu, voltando a subir em 11%, e apresentou ligeira queda em 13%. O 

resultado do ensaio mostrou que a estabilização completa do solo com o cimento pode 

ocorrer próximo do teor de 7% (como foi variado os teores de 2 em 2%, poderia ser 

“refinado” o teste para intervalos menores). Acima deste teor, já haveria excesso de 

cimento em relação às ligações disponíveis. Provavelmente o teor de 7% conduzirá a 

resistência à compressão simples necessária para ser considerado um solo-cimento. 

 

 

Amostra 02 – J4 

 

O ensaio durou 9 dias, sendo realizadas 7 leituras. O ensaio poderia ter sido finalizado em 8 

dias, quando foram obtidas leituras constantes ou regredidas, conforme Tabela 5.2 e Figura 

5.3, a seguir. 
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Tabela 5.2 – Leitura das variações de volume ocupado pelo sedimento e resultados do 

MFQ para a amostra 02 – J4 deste estudo 

Amostra: J4 - BR-381 Solo (g): 20

Data Início do ensaio: 23/05/2011 Volume inicial (solo+cimento+água) cm³: 100

Operador: Rodrigo Fidelis

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Data: 24/05/2011 Data: 25/05/2011 Data: 26/05/2011 Data: 27/05/2011 Data: 30/05/2011 Data: 31/05/2011 Data: 1/06/2011 Data: 13/05/2011

0% 21,5 22 22 22 21 21 21 0%

3% 25 25 25 25 25 25 25 14%

5% 21,5 22 22 22 22 22 22 0%

7% 21 24 24 24 24 24 24 9%

9% 22,5 27,5 30 30 30 30 30 36%

11% 24 32,5 40 43 45 45 45 105%

13% 23 30 38 42,5 42,5 42,5 42,5 93%

LEITURA (mL)

Ci ∆V

Ensaio pelo Método Físico-Químico de Dosagem para o Solo-Cimento

 

 

 

Figura 5.3 – Gráfico da variação de volume em função do teor de cimento para a 

amostra 02 deste estudo 

 

O gráfico da Figura 5.3 mostra que a amostra 02 teve um pico de volume quando se usou o 

teor de 3% de cimento voltando a variação de volume zero no teor de 5%, tornando a 
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expandir até o teor de 11%. Em seguida, houve uma ligeira queda ao chegar em 13%. O 

resultado do ensaio mostrou que a estabilização do solo com o cimento poderia ocorrer 

próximo do teor de 3%. 

 

5.2 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES DE CORPOS-DE-

PROVA CILÍNDRICOS 

 

Após avaliação dos resultados do ensaio do MFQ, as amostras foram preparadas para a 

realização do ensaio de RCS, conforme descrito no capítulo 4. Para o ensaio RCS são 

necessárias moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos e a ruptura por compressão 

simples dos mesmos. Estas preparações e ruptura, para as duas amostras, foram realizados 

no laboratório de solos da Enecon, pelo autor desta dissertação, com o auxílio do 

encarregado de laboratório Mauro César Coutinho. 

 

A moldagem do corpo-de-prova foi realizada pelo método B, visto que as duas amostras 

tem partículas retidas na peneira nº 4 (4,8 mm). Essas partículas retidas foram separadas e 

divididas em 7 partes correspondentes a sua proporção de retidos de cada amostra e 

colocadas em bandejas cobertas por água de forma a saturar o solo por não menos do que 

24 horas.  

 

A amostra passante na peneira nº 4 foi dividida em 7 partes, perfazendo um total de 3kg, 

somando a porção retida nesta. Foram adicionadas porcentagens de cimento de 3%, 5%, 

7%, 9% e 11% para as amostras 01 e 02. O ensaio de compactação foi iniciado pela amostra 

com maior teor de cimento, que foi de 11% , seguida dos teores decrescentes até atingir os 

3%. O ensaio não foi realizado com o solo puro pela dificuldade de retirar o corpo-de-prova 

do molde cilíndrico devido a sua baixa coesão e fácil desagregação e por verificar que os 

dois solos com o teor de 3% de cimento conduziram a uma resistência inferior a 2,1 MPa.  

 

Foram confeccionados cinco cilindros para a determinação da curva de compactação para 

que se obtivessem valores correspondentes à umidade ótima e densidade máxima do 

material. Foi utilizado o cilindro de volume útil de 1.000cm³ e soquete pequeno, conforme 
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padronização da NBR e compactação em três camadas com energia do Proctor Normal, de 

26 golpes por camada.  

 

Na Figura 5.4 está apresentada uma série de fotos que ilustram os passos da preparação dos 

corpos-de-prova para o ensaio de RCS: Saturação em água do material retido entre as 

peneiras de 4,8 mm e de 19 mm, por um período de 12 horas, no mínimo, na temperatura 

ambiente; início da homogeneização da mistura com o material retido; processo de 

compactação; e nivelamento do topo do cilindro com a coleta do solo em cápsula para 

determinar umidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Alguns passos do processo da compactação para o ensaio RCS deste estudo 

(fonte: autor desta dissertação) 

 

Foram moldados 2 corpos-de-prova para cada teor de cimento e os resultados apresentados 

na Tabela 5.3.  

 

Na Figura 5.5 está apresentada uma série de fotos que ilustram o processo de preparação 
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dos corpos-de-prova como descrito a seguir. 

Após a moldagem dos corpos-de-prova, por compactação tipo Proctor, os mesmos foram 

sacados do cilindro e foram colocados sobre uma cerâmica e envoltos por um saco plástico, 

tendo sua boca amarrada por barbante e, depois, envolvida dentro de outro saco plástico, 

tendo sua boca amarrada por barbante.  

 

Após esse processo, os corpos-de-prova e foram levados para uma caixa de isopor com o 

fundo coberto por água na altura aproximada de 10cm. No fundo da caixa, foi colocada 

uma grade de madeira para acomodar cada corpo-de-prova e evitar seu contato com a água. 

Os corpos-de-prova permaneceram dentro da caixa para cura por 7 dias. O processo de cura 

em caixa de isopor foi adotado devido ao laboratório da Enecon não possuir câmara úmida, 

e considerando que esse processo não gera distorções relevantes nesta pesquisa. Após o 

período de cura, os corpos-de-prova foram retirados dos sacos plásticos e submetidos a 4 

horas de imersão, antes de serem levados para a prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Alguns passos do processo de moldagem e cura dos corpos-de-prova 

(fonte: autor desta dissertação) 
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Para o ensaio de compressão simples, foi utilizada prensa padrão do ensaio de CBR, com 

adaptações para atender à norma do ensaio de RCS, conforme ilustrado na Figura 5.6.  

 

Após a retirada dos sacos plásticos, cada corpo-de-prova (CP) foi colocado sobre um pano 

seco, e procedidas às anotações de seu diâmetro e altura, sendo três medidas para cada 

dimensão utilizando o paquímetro.  

 

Cada CP foi colocado na prensa e iniciado o carregamento contínuo e sem choques, sendo 

que a movimentação do prato da base pressionando a cabeça de carga foi de 1,27mm/min. 

Anotou-se a leitura do anel a cada 30 segundos até a leitura máxima. Com a leitura 

máxima, a constante do anel e a seção transversal do CP, obteve-se a tensão de ruptura à 

compressão expressa em MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Alguns passos do processo de rompimento dos corpos-de-prova do ensaio 

de RCS neste estudo (fonte: autor desta dissertação) 
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Como a amostra 01 é constituída por saibro arenoso, as bases do CP apresentaram ligeiras 

irregularidades nas faces, superior e inferior, o que indicaria a necessidade das mesmas 

serem recobertas com uma camada de argamassa de gesso, de espessura suficiente para 

regularizá-las. Porém, esse processo não foi realizado e após avaliação das leituras 

realizadas a cada 30 segundos, verificou-se que o resultado final não foi comprometido. 

 

Resultados obtidos da RCS 

 

Para as amostras 01 e 02, foram ensaiados dois corpos-de-prova para cada teor de cimento. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.3 e 5.4, e nas Figuras 5.7 e 5.8, devem ser 

comparados com a resistência de referência da norma brasileira que indica o teor de 

cimento necessário para conduzir a uma resistência de 2,1MPa. Utilizou-se como referência 

para os cálculos os valores médios dos dois CPs por teor.  

 

Tabela 5.3 – Resultado do ensaio de RCS para a amostra 01 – J2 deste estudo 

Amostra: 01

Cura: rompimento aos 7 dias após 4 horas de imersão

Solo + 3% 

de Cimento

Solo + 5% 

de Cimento

Solo + 7% 

de Cimento

Solo + 9% 

de Cimento

Solo + 11% 

de Cimento

CP1 1,19 2,30 3,59 3,72 4,01

CP2 1,38 2,11 3,30 4,29 4,66

Média 1,29 2,21 3,45 4,01 4,34

Desvio médio 0,10 0,10 0,15 0,29 0,33

MÉTODO DE ENSAIO PARA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES

Resistência à compressão simples (MPa)

Corpos de prova
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Figura 5.7 – Teor de cimento necessário para conduzir a uma resistência de 2,1MPa para 

a amostra 01 deste estudo 

 

Tabela 5.4 – Resultado do ensaio de RCS para a amostra 02 – J4 deste estudo 

Amostra: 02

Cura: rompimento aos 7 dias após 4 horas de imersão

Solo + 3% 

de Cimento

Solo + 5% 

de Cimento

Solo + 7% 

de Cimento

Solo + 9% 

de Cimento

Solo + 11% 

de Cimento

CP1 1,38 3,14 4,91 7,81 10,12

CP2 1,57 4,23 5,83 6,67 9,28

Média 1,48 3,69 5,37 7,24 9,70

Desvio médio 0,10 0,55 0,46 0,57 0,42

MÉTODO DE ENSAIO PARA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES

Corpos de prova

Resistência à compressão simples (MPa)
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Figura 5.8 – Teor de cimento necessário para conduzir a uma resistência de 2,1MPa para 

a amostra 02 deste estudo 

 

 

Para a amostra 01, o teor de cimento necessário para conduzir a uma resistência de 2,1MPa 

seria de 4,6% enquanto para a amostra 02 o teor de cimento seria de 3,6%.  

 

Pode-se observar que os resultados dos métodos de ensaios MFQ e RCS apresentaram uma 

boa relação, sendo que para a amostra 02, os teores de cimento identificados nos dois 

métodos ficaram muito próximos (para o MFQ o teor de cimento ficou próximo de 3% e 

para o RCS igual a 3,6%). Já para a amostra 01, o MFQ apresentou um teor de cimento um 

pouco mais elevado (para o MFQ o teor de cimento ficou próximo de 7% e para o RCS 

igual a 4,6%). A realização do MFQ com intervalos de 1% provavelmente apresentaria um 

resultado mais acurado. 
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5.3 MÓDULO DE RESILIÊNCIA  

 

Os ensaios para determinação do módulo de resiliência (MR) foram realizados no 

Laboratório de Geotecnia da COPPE / UFRJ com o apoio e acompanhamento dos 

engenheiros Mariluce Ubaldo e Alvaro Vianna e a participação efetiva dos técnicos Marcos 

“Bororó”, Allan, Leandro, Rodrigo, Tiago, Roberto e Washington. Faz-se necessário 

ressaltar que o autor desta dissertação acompanhou os trabalhos iniciais de moldagem e de 

determinação dos MR dos dois solos puros e dos com cimento sem cura.  

 

Inicialmente, foram separados para o ensaio de compactação, aproximadamente, 4 e 5 

quilos para a amostra 01 e 02, respectivamente. O ensaio foi realizado com o solo puro e 

com adição de 3 e 5% de cimento para os dois solos.  

 

Para os solos puros, as amostras foram separadas em bandejas, e adicionada água necessária 

para ficar próximo da umidade ótima. Para os solos com adição de cimento, o solo foi 

colocado em bandeja e adicionado o teor de cimento citado, procedida a homogeneização 

para depois adicionar água. A compactação ocorreu alguns minutos após a adição da água e 

homogeneização da amostra. 

 

A compactação foi realizada com o compactador elétrico, conforme Figura 5.9 e em molde 

tripartido de 100 cm de diâmetro por 200 cm de altura, com volume de 1.570,8 cm³, preso a 

braçadeiras. A energia de compactação utilizada no ensaio foi a modificada (energia de 27,3 

kgf.cm/cm³). O solo foi compactado em 10 camadas, sendo a altura de queda de 45,7 cm e 

peso do soquete de 4,53 kgf, sendo necessários 20,7 golpes por camada, mas como não é 

possível aplicar 20,7 golpes, foram adotados 20 golpes para as três primeiras camadas e 21 

golpes para as demais. 

 

Em seguida, a amostra compactada foi levada para outro setor do Laboratório de Geotecnia, 

onde foi realizado o ensaio de módulo de resiliência numa prensa triaxial de carga repetida 

de fabricação e automação própria da COPPE.  
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Figura 5.9 – Sequência da preparação por compactação de um corpo-de-prova para o ensaio 

triaxial de carga repetida (MR) realizado no Laboratório da COPPE/UFRJ, deste estudo 

(fonte: autor desta dissertação) 

 

 

Foi retirado o colar que prende as três partes do cilindro e, logo após, o cilindro foi 

removido de forma que, cada parte deslizasse pelo corpo-de-prova. Foi colocado um filtro 

de papel entre a base do CP e uma pedra porosa. O CP foi envolvido por uma membrana 

previamente verificada por equipamento de ar comprimido, garantindo que não houvesse 

vazamento de ar, para depois ser colocado no equipamento triaxial. Em seguida, foi 

colocada a célula de carga no topo da amostra e instalados os LVDTs. A câmara foi fechada 

e os LVDTs ajustados com o auxílio do microcomputador para o início do ensaio. 
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Para cada um dos solos, com cada teor de cimento escolhido para este ensaio, foi preparado 

um corpo-de-prova que foi ensaiado imediatamente após a moldagem, para observar este 

valor em relação ao solo puro, e, após, este CP foi colocado em câmara úmida. Após sete 

dias, cada CP foi levado de novo para ensaio na câmara triaxial. Em seguida retornava à 

câmara úmida para mais dois períodos de cura: até 14 dias e até 28 dias. 

 

Talvez não seja interessante realizar o ensaio triaxial dinâmico nos corpos-de-prova 

modificados por cimento sem o período de cura, pois existe a possibilidade de se 

influenciar nas ligações químicas que serão formadas neste período. Além do mais, o 

resultado do ensaio, sem um período de cura, pode não ser muito relevante para avaliação 

do solo modificado por cimento. 

 

O ensaio iniciou com o condicionamento da amostra, conforme Tabela 5.5, aplicando 500 

repetições para cada tensão desvio. Após o condicionamento, iniciou o ensaio para 

determinação do módulo de resiliência com aplicação de uma sequência de 18 pares de 

tensões, conforme Tabela 5.6, para a obtenção das leituras das deformações após 10 

repetições de carga. Estes valores são correspondentes à norma de ensaio DNER ME 

133/94 e utilizado pela COPPE desde 1977.  

 

Embora a norma de MR de solos tenha sido atualizada em 2010 pelo DNIT, optou-se por 

utilizar o procedimento antigo por corresponder ao banco de dados de mais de 500 solos já 

ensaiados na COPPE.  

 

Sabe-se que não há método específico de determinação de MR para estudo de solo 

estabilizado com cimento, e muitos trabalhos usam o triaxial, especialmente quando os 

teores de cimento são relativamente baixos, tal como visto por exemplo, em Macedo 

(2004). No entanto, outros estudos já utilizaram o ensaio de compressão diametral e mesmo 

o de flexão alternada, tal como Ceratti (1991). A justificativa para isto é o fato de se esperar 

que a cimentação conduza ao desenvolvimento de resistência à tração de certa forma 

elevada no solo-cimento. 
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Tabela 5.5 - Sequência de tensões para a fase de condicionamento utilizada pela COPPE 

Tensão Confinante Tensão Desvio

s3  (kgf/cm²) sd  (kgf/cm²)

1 0,7 0,7

2 0,7 2,1

3 1,05 3,15

Ciclo 

 

 

Tabela 5.6 – Sequência de tensões para determinação do módulo de resiliência utilizada 

pela COPPE 

s 3  (kPa) sd  (kPa) s 1/s 3

20,7 2

41,4 3

62,1 4

34,5 2

68,9 3

102,9 4

50,4 2

102,9 3

155,2 4

68,9 2

137,9 3

206,8 4

102,9 2

206,8 3

309,0 4

137,9 2

274,7 3

412,0 4

20,7

34,5

50,4

68,9

102,9

137,9
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Resultados obtidos de MR 

 

Os resultados dos ensaios para determinação do módulo de resiliência foram calculados 

utilizando o modelo composto, por representar bem o comportamento dos solos com 

parcelas de argila e areia. O modelo composto no SisPav é representado pelo código 7 e 

descrito na equação (5.1) e na Tabela 5.7 é apresentado um exemplo do cálculo completo 

do módulo de resiliência para um dos solos utilizados nesta pesquisa. 

32 .. 31

k

d

k

r kM ss         (5.1) 

Onde: 

 

Mr = Módulo de resiliência 

σ3 = Tensão confinante 

σd = Tensão desvio 

k1, k2, e k3 = constantes obtidas em laboratório 

 

Tabela 5.7 - Exemplo de cálculo completo do módulo de resiliência para um dos solos 

utilizados nesta pesquisa. 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,959994648

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,437913221

Amostra: Laterita + 3% ci X2 1,187149361

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,000949102 -0,437913221 1,1871494

Energia: Modificado R2 = 0,991584964

Data: 29/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.054 0,4379 -0,1871

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000056 375,0 -9,79016 -3,883035 -3,863233 396 -21 5,72 -0,23

0,021 0,041 0,000112 366,1 -9,09701 -3,883035 -3,194183 350 16 4,45 0,18

0,021 0,062 0,000181 342,5 -8,61701 -3,878285 -2,780621 324 18 5,29 0,20

0,034 0,034 0,000066 515,2 -9,62586 -3,37221 -3,381395 453 62 12,05 0,67

0,034 0,069 0,000179 385,5 -8,62812 -3,37221 -2,673649 397 -11 2,96 -0,12

0,034 0,103 0,000291 354,0 -8,14219 -3,37221 -2,273026 368 -14 4,03 -0,15

0,051 0,051 0,000097 525,8 -9,24080 -2,966745 -2,97593 502 24 4,60 0,26

0,051 0,103 0,000245 420,4 -8,31425 -2,966745 -2,273026 440 -19 4,60 -0,21

0,051 0,154 0,000401 384,0 -7,82155 -2,966745 -1,870803 408 -24 6,20 -0,26

0,069 0,069 0,000128 539,1 -8,96348 -2,679063 -2,673649 538 1 0,27 0,02

0,069 0,137 0,000316 433,5 -8,05977 -2,679063 -1,987774 473 -39 9,07 -0,43

0,069 0,206 0,000491 419,6 -7,61907 -2,679063 -1,579879 438 -19 4,42 -0,20

0,103 0,103 0,000186 553,8 -8,58976 -2,273598 -2,273026 596 -42 7,57 -0,46

0,103 0,206 0,000410 502,4 -7,79935 -2,273598 -1,579879 523 -21 4,14 -0,23

0,103 0,309 0,000612 504,9 -7,39878 -2,273598 -1,174414 485 20 3,94 0,22

0,137 0,137 0,000216 634,3 -8,44023 -1,985915 -1,987774 641 -6 0,99 -0,07

0,137 0,275 0,000469 586,4 -7,66491 -1,985915 -1,290984 562 24 4,11 0,26

0,137 0,412 0,000699 589,4 -7,26586 -1,985915 -0,886732 521 68 11,56 0,74

Desv. Padrão 92,146344 Média 5,3321

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO
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O ensaio realizado para o solo da jazida 02 (saibro) apresentou um elevado ganho de 

resistência com o emprego de baixo teor de cimento, comparando o resultado do solo puro 

e com 3% de cimento aos 28 dias, como mostrado na Tabela 5.8. Este resultado ratifica a 

afirmação de Ceratti (1991) de que os solos arenosos de boa graduação e com plasticidade 

de média a baixa são os mais adequados de serem estabilizados com cimento, pois 

requerem baixos teores de aditivo.  

 

Os resultados demonstraram também, que a dosagem de 5% de cimento não apresentou 

ganho significativo de resistência, proporcional ao acréscimo de cimento comparado com a 

dosagem de 3%.  

 

Pode-se verificar que os valores dos módulos de resiliência indicam que a estabilização do 

solo com o cimento se dá próximo da porcentagem de 3%, ratificando os resultados dos 

ensaios RCS e MFQ realizados nesta pesquisa para este solo (para o MFQ o teor de 

cimento ficou próximo de 3% e para o RCS igual a 3,6%) 

 

Tabela 5.8 – Resultados dos ensaios de módulo de resiliência (MPa), utilizando o 

modelo composto, para o saibro deste estudo, com dois teores de cimento e quatro 

idades de cura 

Solo puro 0 628,8 0,50 -0,13 0,99

Solo + 3% de cimento 0 786,9 0,54 -0,18 0,98

Solo + 3% de cimento 7 1.909,8 0,53 -0,05 0,98

Solo + 3% de cimento 14 2.086,4 0,56 -0,02 0,96

Solo + 3% de cimento 28 2.865,1 0,51 0,03 0,99

Solo + 5% de cimento 0 771,5 0,51 -0,15 0,99

Solo + 5% de cimento 7 2.934,4 0,59 -0,03 0,95

Solo + 5% de cimento 28 2.350,7 0,44 0,02 0,98

Idade (dias)Descrição k2 k3 R
2k1
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O ensaio realizado para o solo da jazida 04 (laterita) apresentou certo ganho em resistência 

com o teor de 3% de cimento, mas o ganho foi mais expressivo com a dosagem de 5% aos 

28 dias, ratificando os resultados dos ensaios realizados nesta pesquisa (para o MFQ o teor 

de cimento ficou próximo de 7% e para o RCS igual a 4,6%). Estão mostrados na Tabela 

5.9 a seguir, para dois teores de cimento e quatro idades de cura, os modelos compostos 

resultantes dos ensaios triaxiais para a amostra 02 deste estudo.  

 

Tabela 5.9 - Resultado dos ensaios de módulo de resiliência (MPa), utilizando o modelo 

composto, para a laterita deste estudo 

Solo puro 0 1.173,7 0,55 -0,12 0,98

Solo + 3% de cimento 0 1.053,6 0,44 -0,19 0,99

Solo + 3% de cimento 6 1.201,4 0,27 -0,14 0,97

Solo + 3% de cimento 14 1.931,5 0,50 -0,04 0,99

Solo + 3% de cimento 28 2.389,5 0,55 0,03 0,99

Solo + 5% de cimento 0 1.311,2 0,41 -0,18 0,99

Solo + 5% de cimento 6 2.912,3 0,42 0,00 0,99

Solo + 5% de cimento 14 3.671,4 0,57 0,04 0,99

Solo + 5% de cimento 28 5.073,9 0,64 0,08 0,99

Descrição Idade (dias) k2 k3 R
2k1

 

 

Foi testada a opção de mistura das duas jazidas, na proporção de 50% em peso de cada solo, 

sem cimento, como alternativa por exemplo para uso na sub-base, e o resultado mostrado 

na Tabela 5.10, ficou dentro do intervalo referente aos resultados do solo puro de cada uma 

das jazidas, como esperado. 

 

Tabela 5.10 - Resultado dos ensaios de módulo de resiliência, utilizando o modelo 

composto, para mistura de solos das duas jazidas deste estudo 

Mistura de jazidas 50% laterita + 50% saibro 0 979,6 0,59 -0,14 0,98

Descrição Idade (dias) k2 k3 R
2k1
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5.4 DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

Conforme explicado no capítulo anterior, para o dimensionamento de estruturas com os 

solos estudados nesta pesquisa, na situação puros e misturados com cimento, foi utilizado o 

sistema SisPav desenvolvido por Franco (2007). A seguir, serão detalhadas as informações 

utilizadas referentes a cada grupo de entrada de dados neste programa, aplicados ao estudo 

de caso desta dissertação. 

 

5.4.1 Estudo de Tráfego 

5.4.1.1 – Estudo de tráfego referente ao estudo de caso 

 

Admitiu-se o período de projeto de 10 anos (vida útil do pavimento), considerando o ano de 

abertura ao tráfego em 2014 (ano 01) e o final da vida útil em 2023. 

 

Foi considerado o tráfego comercial na faixa mais solicitada de projeto, equivalente a 40% 

do tráfego comercial nos dois sentidos, sendo a distribuição de 50/50% do VMDA em cada 

sentido de tráfego; 40% do tráfego comercial na faixa externa e 10% na faixa interna, em 

relação ao tráfego nos dois sentidos. 

 

O número equivalente de operações do eixo padrão de 8,2 tf, utilizando-se os fatores de 

equivalência do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA - USACE para um período de 

10 anos, obtido dos estudos de tráfego é de 1,62 x 10
8
, conforme Tabelas 3.4 e 3.5. 

 

5.4.1.2 – Estudo de tráfego proposto nesta dissertação 

 

O dimensionamento do tráfego utilizado pelo programa SisPav considera o efeito de cada 

configuração de eixo sob a estrutura do pavimento, portanto é necessário selecionar a 

configuração de cada eixo dentro de uma coleção pré-estabelecida pelo programa, conforme 

Figura 5.10. A partir desta configuração, o programa calcula as tensões e deformações nos 

pontos críticos da estrutura. 
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Além disso, o programa ainda considera a variação lateral do tráfego no acúmulo de danos 

no pavimento, a porcentagem de veículo na faixa de projeto, dimensões entre eixos, 

dimensões entre rodas, vida de projeto em anos, o alinhamento crítico do projeto e a 

variação anual do tráfego. 

 

 

Figura 5.10 – Configuração de eixos utilizada pelo programa Sispav (FRANCO, 2007) 

 

O detalhamento do tráfego utilizado pelo SisPav considera o eixo e volume de tráfego para 

o cálculo do Numero N, o que é diferente dos métodos que detalham o tráfego por classes 

de caminhões, número de eixos por caminhão, volume de tráfego horário por caminhão e 

outros. Este cálculo é feito internamente ao programa somente para dar alternativa para 

projeto quando não se tem os dados detalhados do estudo de tráfego. 

 

Para o dimensionamento do tráfego utilizando o Sispav, foi necessário converter o 

detalhamento por classes de veículos do padrão DNIT (Manual de estudos de tráfego, 2006) 

levantado no estudo de caso para se obter o eixo por volume de tráfego, utilizado pelo 
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Sispav, conforme mostrado na Tabela 5.11. 

 

Além do tipo de eixo lançado no Sispav, foi considerada a vida útil de projeto em 10 anos e 

a porcentagem de veículos na faixa de projeto em 80%; sendo esses parâmetros referentes 

aos dados levantados no estudo de caso. Para as demais informações necessárias para o 

cálculo do tráfego no Sispav, foram utilizados os dados sugeridos pelo próprio programa, 

conforme Figura 5.11. 

 

Tabela 5.11 - Classes de veículos do padrão DNIT convertido para tipo de eixo por volume 

de tráfego utilizado pelo Sispav 

tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 tipo 6 tipo 7 tipo 8 tipo 9

2CB 217 217 217

3CB 323 323 323

4CB 1 1 1

2SB1 1 1 2

X 16 16 16

2C 982 982 982

3C 2008 2008 2008

4CD 2 2 2

2S1 19 19 38

2S2 314 314 314 314

2I2 6 6 18

2S3 1966 1966 1966 1966

2I3 13 13 52

3I2 2 2 4 2

3S3 663 663  663 663

3I3 79 79 237 79

3J3 2 2 2 4

2C2 2 2 6

3C3 2 2 2 4

3D4 337 337 1011

3T6 64 64 256

SUB-TOTAL 7.019 7.016 3 3.840 4.343 2.629 340

TOTAL ANUAL 2.526.840 2.560.840 1.095 1.401.600 1.585.195 959.585 124.100

Veículos - tipo 

(classe)

Dois eixos 

de quatro 

rodas (em 

tandem)

Dois eixos 

de quatro 

rodas 

Três eixos 

em tandem 

de quatro 

rodas

Três eixos 

simples 

(pneus 

extralargos)

conjunto de 

dois eixos 

(especial)

Eixo simples

Dois eixos 

simples 

(direcional)

Dois eixos 

simples 

(pneus 

extralargos)

Eixo simples 

de quatro 

rodas

VMDA 

2014

 

 

O detalhamento do tráfego realizado de outra maneira ao utilizado no estudo de caso gerou 

uma pequena alteração do número N comparado ao cálculo considerado no estudo de caso: 

Sispav N = 1,85 x 10
8 
e pela Enecon N = 1,62 x 10

8
.  
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A pressão de inflação dos pneus é um dos fatores que influenciam no cálculo do número N 

realizado pelo Sispav, sendo que nesta pesquisa foi utilizada a pressão de 0,800 MPa, por 

ser o valor próximo aos sugeridos por alguns fabricantes de pneus, conforme Franco 

(2007). Pesquisas realizadas na COPPE verificaram que muitos veículos utilizam pressões 

de inflação superiores a 0,800 MPa. Outro fator que é importante para o cálculo do número 

N pelo Sispav é o peso dos veículos, sendo que nesta pesquisa foi utilizada a referência da 

carga legal por eixo, o que nem sempre condiz com a realidade dos veículos que trafegam 

atualmente no Brasil. 

 

 

Figura 5.11 – Tela do Sispav utilizada para o cálculo do tráfego 

 

5.4.2 Dados sobre ambiente proposto nesta dissertação 

 

A seguir, destacam-se as informações referentes ao clima para o trecho utilizado nesta 

pesquisa, inseridas no programa Sispav, conforme Figura 5.12. 
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Figura 5.12 - Informações referentes ao clima para o trecho utilizado nesta pesquisa, 

inseridas no programa Sispav 

 

Na Figura 5.12, percebem-se alguns dados importantes que podem ser considerados, tais 

como: 

 Mês de abertura do tráfego em janeiro; 

 Região de Minas Gerais; e 

 Para as temperaturas médias mensais do ar foram utilizadas as de Belo Horizonte. 

 

Consideraram-se as temperaturas mensais do ar de Belo Horizonte, uma vez que foi uma 

das estações analisadas, tendo ainda dados similares àqueles apresentados no estudo de caso 

feito pela Enecon. Esses dados já estão pré-cadastradas no programa, obtidos das médias 

mensais de 30 anos de observações entre os anos de 1991 e 1990 das capitais brasileiras. 

(BRASIL
4
, 1992 apud FRANCO, 2007) 

 

                                                 
4
 BRASIL, 1992, Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Departamento Nacional de Meteorologia, 

Normais climatológicas (1961-1990), Brasília. 



109 

 

O Sispav considera as informações do clima na avaliação do envelhecimento do ligante 

asfáltico da camada de revestimento. Os valores de módulo de resiliência e do coeficiente 

Poisson, da referida camada, são influenciadas pelo clima. O algoritmo do programa 

consegue conjugar os efeitos do envelhecimento da mistura asfáltica com o impacto da 

variação mensal dos carregamentos sobre a vida de projeto e o acúmulo de danos na 

estrutura, utilizando informações do clima. (FRANCO, 2007) 

 

O Programa não leva em consideração o efeito da variação da umidade sobre os materiais 

de pavimentação e o subleito, por considerar que a umidade de equilíbrio é alcançada. 

(FRANCO, 2007) 

 

5.4.3 Materiais 

 

5.4.3.1 Materiais propostos no estudo de caso 

 

Para a alternativa de dimensionamento do pavimento, realizada pelo método do DNIT, não 

foram especificados, na fase de anteprojeto, os materiais para serem utilizados como 

camada de pavimento, portanto serão adotados para efeito de dimensionamento nesta 

pesquisa os materiais comumente utilizados na pavimentação, como descritos a seguir: 

 

 Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ faixa B; 

 Base composta por material granular; 

 Sub-base composta por solo local; 

 Subleito do tipo II. 

 

Para o material de base os estudos do anteprojeto descartaram as jazidas identificadas no 

levantamento realizado, conforme descrito no capítulo 4 – Materiais utilizados, pois não 

atenderam as especificações do método do DNIT (2006a), que determina que os materiais 

de base devam apresentar CBR ≥ 80% e enquadrar na faixa granulométrica A, B ou C 

conforme o número N. 
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O subleito enquadra-se no tipo II - solo de comportamento regular quanto à resiliência 

como subleito e reforço do subleito (DNIT, 2006a), utilizando como referencia a 

porcentagem de material que passa na peneira Nº 200 e CBR, conforme ensaios realizados 

no laboratório da Enecon na fase de anteprojeto. 

 

5.4.3.2 Materiais propostos nesta dissertação 

 

Esta pesquisa propõe como alternativas avaliar: a utilização de dois dos solos pesquisados 

na fase de anteprojeto modificados por cimento, os solos puros e a mistura dos dois solos 

puros na proporção de 50% de cada, simulando a aplicação destes materiais na camada de 

base e sub-base do pavimento, utilizando os valores determinados pelo ensaio de módulo de 

resiliência, conforme resultados apresentados no item 5.3.  

 

A estrutura do pavimento será estudada inicialmente seguindo a alternativa do estudo de 

caso feito pela Enecon, e as variações propostas, conforme discriminado a seguir: 

 

 Revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ faixa B; 

 Base terá as seguintes alternativas de materiais para o dimensionamento do pavimento: 

ˑ Solo da jazida 02 modificado por cimento; e 

ˑ Solo da Jazida 04 modificado por cimento;  

ˑ Solo puro da jazida 02; 

ˑ Solo puro da jazida 04; 

 

 Sub-base terá a seguinte alternativa de material para o dimensionamento do 

pavimento: 

ˑ Estabilização granulométrica com a mistura das jazidas 02 e 04 na proporção de 

50% cada. 

 

 Subleito do tipo II. 
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5.4.4 Estrutura final do pavimento 

 

5.4.4.1 Estrutura final do pavimento proposto no estudo de caso pela Enecon 

 

Será analisada a estrutura proposta no projeto pela Enecon, mostrada no Capítulo 3, 

utilizando no Sispav os dados e requisitos determinados pelo método do DNIT 2006, para 

que o programa informe a vida de projeto que a estrutura pode suportar. 

 

A estrutura do pavimento pelo Método do DNIT (2006a) é: 

 

ˑ Revestimento: 12,5 cm; 

 

ˑ Base: 15 cm; e 

 

ˑ Sub-base: 15 cm. 

 

Todos os materiais selecionados deveriam ser ensaiados sob carga repetida para que se 

pudesse realmente fazer avaliações adequadas pelo método mecanístico-empírico, mas para 

simples compreensão do processo de análise, serão utilizados valores de referencia 

propostos pelo próprio SisPav a título de anteprojeto. Como critérios de projeto também 

foram utilizados os modelos sugeridos pelo SisPav que serão descritos no próximo item. 

 

O revestimento será em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ faixa B, 

utilizando os valores de referencia proposto pelo SisPav conforme mostrado na Figura 5.13: 

 

Para a camada de sub-base serão utilizados os resultados do ensaio de módulo de 

resiliência, conforme item 4.2.3, do material proveniente da estabilização granulométrica, 

utilizando 50% da jazida 02 e 50% da jazida 04. Serão utilizados os dados reais deste 

material, pois o mesmo se enquadra na especificação do DNIT para sub-base e poderia ser 

escolhido pelo método empírico. 
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Figura 5.13 – Valores sugeridos pelo Sispav para mistura asfáltica utilizando CAP 50/70 e 

faixa B adotados na análise do dimensionamento pelo Método DNIT para o caso. 

 

Para o subleito será utilizado o valor cadastrado no SisPav para subleito do tipo II. Os 

valores de módulo para os três tipos de subleito, I, II e III estão no Manual do DNIT 

(2006a), tendo inicialmente sido estabelecidos em Preussler (1983), em unidades kgf/cm
2
. 

Para uso no SisPav foram convertidos para MPa por FRANCO (2007), conforme expressão 

(5.2): 

Solo Tipo II : 548,0.37,35  drM s        (5.2) 

 

O tráfego utilizado será o calculado pelo Sispav conforme item 5.4.1.2 – Estudo de tráfego 

proposto nesta dissertação, que determinou o número N igual a 1,85  10
8
. 

 

O clima utilizado foi o da região de Belo Horizonte já cadastrado no Sispav, com o mês de 

abertura em janeiro, conforme tela do programa reproduzida na Figura 5.12. 

A estrutura final do pavimento proposto pelo método do DNIT simulado no Sispav não 

atenderia a vida de projeto, com os materiais modelados nesta condição adotada de 

módulos e critérios de desempenho, conforme Figura 5.14. Mas, como já dito, para 
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avaliação adequada e definitiva seria necessário ensaiar todos os materiais escolhidos no 

projeto, inclusive o concreto asfáltico, utilizar os dados reais de ensaios e garantir que na 

execução da obra fossem obedecidos estes critérios de dimensionamento. 

 

Cabe comentar que esta prática de verificação de estrutura dimensionada pelo método 

DNIT, com valores de módulos adotados, às vezes até através de correlações empíricas com 

o CBR, e critérios de fadiga até mesmo sugeridos por referencias estrangeiras, com cálculo 

de tensões feito com o ELSYM 5, são práticas lamentavelmente correntes de muitas 

empresas de projeto brasileiras. 

 

Isto dá a ilusão de que se realizou o dimensionamento mecanístico – empírico, o que não é 

confiável. Não há consistência entre os valores adotados, especialmente quando se usam 

correlações de outros países, e os materiais reais são diferentes daqueles usados para a 

geração das correlações, especialmente os solos tropicais. Adotando-se valores e critérios, é 

possível “manipular” os dados até que a estrutura satisfaça os parâmetros de 

dimensionamento, mas nada garante que na obra se obterão estes módulos adotados! 

 

 

Figura 5.14 – Verificação do pavimento dimensionado pelo método DNIT no estudo de 

caso utilizando o Sispav e valores de modulo de resiliência e critérios de referencia. 
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Prosseguindo nas simulações, para demonstrar a versatilidade do dimensionamento 

mecanístico – empírico e como a adoção de valores pode influenciar na análise, foram 

testadas alternativas de materiais para base, mantendo as características do revestimento, da 

sub-base e do subleito ,além das espessuras obtidas no método DNIT.  

 

Assim, a segunda simulação foi adotando para base o resultado do ensaio de MR para o 

saibro com adição de 3% de cimento, ensaiado aos 28 dias de cura, e a estrutura resultante 

também não foi adequada para atender a vida de projeto, conforme mostrado na figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 – Verificação do dimensionamento do pavimento com espessuras do método 

DNIT, utilizando saibro + 3% aos 28 dias na camada de base 

 

A terceira tentativa foi feita utilizando os resultados do ensaio de MR da laterita com adição 

de 5% de cimento, aos 28 dias de cura, na camada de base e a estrutura também não foi 

adequada para atender a vida de projeto, conforme mostrado na figura 5.16. 
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Figura 5.16 – Verificação do dimensionamento do pavimento feito pelo método DNIT 

utilizando laterita + 5% aos 28 dias na camada de base 

 

Portanto, mostra-se com estas três simulações que “verificar” o dimensionamento feito por 

um método, com suas hipóteses de cálculo e critérios de ruptura, por outro que tem 

concepção muito diversa, e acima de tudo, utilizando valores das variáveis adotados ou 

resultantes de ensaios com distintos materiais não é tarefa fácil ou defensável. 

 

Resguardando as devidas ponderações citadas anteriormente, verificamos que para um 

número N elevado, as curvas do método do CBR tendem a sub-dimensionar o pavimento, 

fato já verificado por Coutinho (2011) em sua pesquisa, entre outros autores.  

 

5.4.4.2 Exemplo de um dimensionamento de pavimento pelo método mecanístico – 

empírico SisPav discutindo os critérios e parâmetros  

 

Para demonstrar o dimensionamento de um pavimento alternativo para o local do estudo de 

caso, proposto nesta dissertação, serão aplicados os conceitos do método mecanístico-

empírico utilizando o programa computacional Sispav. 
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Os estudos das alternativas de dimensionamentos serão realizados objetivando que a 

estrutura do pavimento seja suficiente para atingir a vida de projeto determinada em 10 

anos. Portanto serão realizados ajustes na espessura das camadas para que atenda esta vida 

de projeto. 

 

Os parâmetros ambientais utilizados serão os mesmos apresentados na Figura 5.12, tais 

como: 

 Mês de abertura do tráfego em janeiro; 

 Região de Minas Gerais; e 

 Para as temperaturas médias mensais do ar foram utilizadas as de Belo Horizonte. 

 

O tráfego considerado neste dimensionamento é o apresentado no item 5.4.1.2 – Tráfego 

proposto nesta dissertação, conforme Figura 5.11 onde o número N é igual a 1,85x10
8
. 

 

Para a camada do revestimento será usado o CBUQ faixa B, utilizando os mesmo valores 

utilizados para testar a proposta do dimensionamento empírico do DNIT, por falta de ensaio 

específico de mistura asfáltica nesta dissertação. Nunca é demais ressaltar que o ideal é 

sempre realizar os ensaios, no caso do revestimento, tanto de módulo de resiliência quanto 

de fadiga, se possível. 

 

Para a camada de base serão utilizados os resultados dos ensaios de MR e simulados os 

solos modificados por cimento, utilizando os valores das Tabelas 5.8 e 5.9. 

 

Para a camada de sub-base serão utilizados os resultados dos ensaios de MR dos solos 

puros e a mistura das duas jazidas, utilizando os valores das Tabelas 5.8 a 5.10. 

 

Para o subleito será utilizado o do tipo II, sendo o mesmo do dimensionamento empírico do 

DNIT já que para este tipo de subleito existe um modelo de módulo de resiliência. Mas 

cabe ressaltar que este valor padrão foi resultado de análise de um banco de dados muito 

pequeno e com várias simplificações no seu estabelecimento. De novo, o ideal seria ensaiar 

amostras representativas da camada final de terraplenagem de cada sub-trecho homogêneo 
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do local. 

 

O cálculo das tensões, deformações e deslocamentos serão realizados pelo método das 

múltiplas camadas utilizando o programa interno do SisPav e padrão para estes cálculos: o 

AEMC. Detalhes deste programa podem ser vistos em Franco (2007).  

 

É necessário ressaltar também que o uso de outro programa de cálculo de tensões pode 

conduzir a valores diferentes de tensões - deformações. Há também diferenças entre 

métodos de cálculo de tensões e sistemas de dimensionamento.  

 

Um programa de análise de tensões limita-se a informar os valores das tensões e 

deformações resultantes da aplicação de um carregamento, enquanto todo sistema de 

dimensionamento tem um programa de cálculo de tensões embutido, mas tem, além disto, 

acoplado, critérios de projeto: leis de fadiga, de deformação permanente, de clima, de 

características dos materiais, etc. No caso do presente estudo, o SisPav se insere no segundo 

grupo: é um sistema de dimensionamento. 

 

 

Pela importância dos critérios de projeto e das ferramentas de cálculo na análise de uma 

estrutura de pavimento, cada país tem estabelecido um método de cálculo padrão para uso 

nos dimensionamentos locais como comenta por exemplo, Soares et al (2009). Nos EUA 

por exemplo, se utiliza o “método MEPDG” (Medina e Motta, 2005), que foi estabelecido 

em 2002, mas vem sendo aprimorado desde então.  

 

Portanto, é urgente que se estabeleça no Brasil também um sistema de dimensionamento de 

consenso entre os profissionais de projeto e do DNIT e outros órgãos reguladores para que 

se estabeleça uma base comum de cálculo e de definição dos critérios a serem empregados. 

 

 

No SisPav o comportamento mecânico das misturas asfálticas é representado pelo módulo 

de resiliência, sendo necessário também caracterizar a mistura asfáltica com base nas 
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seguintes informações (FRANCO, 2007):  

ˑ Módulo de resiliência e coeficiente de Poisson; 

ˑ Granulometria da mistura; 

ˑ Parâmetros de viscosidade do ligante; e 

ˑ Índices volumétricos. 

 

Para os materiais granulares e solos lateríticos o SisPav utiliza os parâmetros de módulo de 

resiliência, expresso por vários modelos de comportamento elástico não linear, associados a 

códigos, como mostrado na Tabela 5.12 e coeficiente de Poisson.  

Tabela 5.12 – Modelos de comportamento resiliente de materiais de pavimentação utilizado 

pelo Sispav (Franco, 2007) 

 

 

Para os solos e britas estabilizados com cimento além dos parâmetros de MR e coeficiente 

de Poisson o SisPav leva em consideração a resistência à tração. Mas para o tipo de 

material considerado solo melhorado com cimento a resistência a tração não é considerada. 
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O principal critério ruptura do pavimento no dimensionamento com camada tratada 

quimicamente, é a fadiga do revestimento asfáltico ou da camada cimentada, quando esta 

apresentar módulo maior que do concreto asfáltico. Para expressar este critério, no sistema 

SisPav, tem internamente, equações genéricas de fadiga, que são comparadas com o número 

de repetições de carga do tráfego para definir a vida útil, como porcentagem de área 

trincada admissível.  

 

O programa SisPav permite o uso de outros três critérios adicionais: a tensão limite no topo 

do subleito (critério de ruptura por cisalhamento), a deflexão máxima na superfície do 

pavimento (alternativa do critério de fadiga) e a deformação permanente, ou afundamento 

de trilha de roda (ATR) que poderá ser calculado como somatório de contribuição de todas 

as camadas, através de modelos de estimativa de deformação permanente, também 

estabelecidos a partir de ensaios próprios de carga repetida. Mas como nesta pesquisa não 

foram feitos ensaios para estabelecer estes modelos de deformação permanente dos 

materiais, nestas simulações não serão os principais critérios de ruptura estrutural do 

pavimento, sendo listados a seguir os modelos embutidos no SisPav a título de ilustração. 

 

Estudos e discussões detalhadas sobre a deformação permanente de solos, britas e lateritas 

podem ser vistos, por exemplo, em Guimarães (2009), que também discute a questão do 

acomodamento destas deformações com os ciclos de carga, fenômeno que acontece com 

muitos solos tropicais, mesmo os finos, quando laterizados. 

  

O Sispav possibilita a utilização de nove modelos de avaliação do desempenho do 

pavimento e são passíveis de alteração, mas nesta pesquisa foram utilizados os modelos 

propostos pelo programa e descritos a seguir (todas as fontes originais estão citadas em 

FRANCO, 2007): 

 

a) Fadiga da mistura asfáltica: 

32
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ˑ Fonte: Franco (2007) 
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ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 10000 

ˑ Coeficiente de Regressão (k1): 1,904e-6 

ˑ Coeficiente de Regressão (k2): -2,821 

ˑ Coeficiente de Regressão (k3): -0,740 

ˑ Erro padrão (%): 40 

 

b) Fadiga de misturas de solo-cimento:  

 
 f

ft

NbaRF

Nba

log%

log




        NfclN f   

ˑ Fonte: Ceratti (1991) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Equação do modelo (1 ou 2): 2 

ˑ Coeficiente de Regressão (a): 125,63 

ˑ Coeficiente de Regressão (b): -14,92 

ˑ Erro padrão (%): 40 

Onde: 

- %RF é a relação entre a tensão aplicada no ensaio e a resistência à tração na 

flexão do material; 

- εt é a deformação inicial de tração imposta ao material; e 

- a e b são parâmetros experimentais. 

 

c) Fadiga de misturas tratadas com cimento:  SRba

f fclN  10  

ˑ Fonte: Trichês, G. (1994) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Coeficiente de Regressão (a): 14,306 

ˑ Coeficiente de Regressão (b): -15,753 

ˑ Erro padrão (%): 40 

onde: 

- SR é a relação entre a tensão aplicada no ensaio e a resistência à tração na 

flexão do material aos 28 dias; e 
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- Nf é o número de repetições de carga que levam à ruptura por fadiga. 

 

d) Deflexões admissíveis para determinada vida de Fadiga:  

92,0;10;log188,0148,3log 2

1010  RcmhND f  

82,0;10;log289,0479,3log 2

1010  RcmhND f    

NfclN f   

ˑ Fonte: Preussler, E.S. (1983) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 100,00 

ˑ Erro padrão (%): 40 

 

e) Deformação permanente de Misturas Asfálticas: 
 

  




 
 N

N

r

p
 

ˑ Fonte: UZAN (1982) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Coeficiente de Regressão (µ): 0,300 

ˑ Coeficiente de Regressão (a): 0,700 

onde: 

- r

BA







 

- α = 1− B; 

- εp(N) é a deformação permanente na n-ésima repetição de carga; 

- εr é a deformação específica resiliente; 

- N é o número de aplicações de carga em laboratório; e 

- A e B são os parâmetros experimentais. 

 

f)  Deformação permanente de Materiais Granulares: 
 

  




 
 N

N

r

p
 

ˑ Fonte: UZAN (1982) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Coeficiente de Regressão (µ): 0,150 
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ˑ Coeficiente de Regressão (a): 0,950 

g) Deformação permanente de Solos Lateríticos: 
 

  




 
 N

N

r

p
 

ˑ Fonte: UZAN (1982) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Coeficiente de Regressão (µ): 0,150 

ˑ Coeficiente de Regressão (a): 0,950 

h) Deformação permanente de Solos finos, siltosos ou argilosos: 
 

  




 
 N

N

r

p
 

ˑ Fonte: UZAN (1982) 

ˑ Fator Campo-Laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Coeficiente de Regressão (µ): 0,500 

ˑ Coeficiente de Regressão (a): 0,800 

 

i) Tensão limite no subleito: NfclN
N

M
f

R
adm 






log7,01

006,0
s  

ˑ Fonte: HEUKELOM e KLOMP (1962) 

ˑ Fator Campo-laboratório (fcl): 1,00 

ˑ Erro padrão (%): 40 

onde: 

- σadm é a tensão vertical admissível no topo do subleito, em kgf/cm²; 

- MR é o módulo de resiliência do subleito, em kgf/cm²; e 

- N é o número de aplicações de carga. 

 

As simulações do dimensionamento do pavimento visarão a menor espessura das camadas, 

que atendam especialmente o critério de fadiga. Sempre que possível, será testada a menor 

espessura da camada de revestimento, independente do padrão estabelecido no método 

DNIT que associa esta espessura ao número N do tráfego somente, sem levar em conta as 

características do concreto asfáltico. O SisPav admite internamente, para  ajuste automático 

de espessura, o limite de 60 cm para as camadas de base e sub-base e de 20 cm para o 

revestimento. 
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Para o dimensionamento no SisPav, como qualquer outro sistema de dimensionamento 

mecanístico – empírico, é necessário que sejam informadas as espessuras iniciais de todas 

as camadas. O programa fará um ajuste automático de espessura de UMA das camadas que 

for escolhida (por marcação de um “x”) até atender o critério de dimensionamento. 

 

Para os dimensionamentos das espessuras das camadas do pavimento iniciou-se definindo 

as espessuras das camadas de base e sub-base em 60 cm e ajustando a espessura do 

revestimento para a menor espessura que atenda a vida de projeto. Realizando este 

procedimento como avaliação inicial, prosseguiu-se ajustando por tentativa as espessuras 

das camadas para se obter a menor estrutura do pavimento que atenda a vida de projeto. 

 

Todas as simulações foram realizadas utilizando os valores dos ensaios de MR dos dois 

solos modificados por cimento aos 28 dias de cura, por serem representativos da condição 

final de cimentação; para a amostra 01 com teor de cimento de 3% e para amostra 02 com 

os teores de cimento de 3% e 5%.  

 

Nas Figuras 5.17 a 5.26 são mostradas algumas das simulações realizadas considerando os 

resultados de MR para os solos ensaiados, sempre mantendo o subleito como tipo II, a sub-

base com o solo puro e a base como solo melhorado com cimento tendo em vista que nos 

ensaios realizados com os teores de cimento próximos aos que resultam em RCS de 2,1 

MPa, critério atual de definição de solo-cimento, nem sempre se conseguiu uma 

estabilização total, a ponto do módulo se tornar constante e independente das tensões. 

Assim, estes módulos foram também menores do que o admitido para o concreto asfáltico 

do revestimento, o que caracteriza um pavimento mais para “flexível” do que para “semi-

rígido”, e a fadiga vai acontecer no revestimento. 

 

Na Tabela 5.13 está apresentado um resumo das simulações dos dimensionamentos 

conjugando as espessuras das camadas do pavimento e os valores de módulo discriminados, 

para o critério de fadiga do revestimento interno do SisPav. 
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Figura 5.17 – Um possível dimensionamento utilizando na base o MR do saibro 

(Amostra 01) + 3% de cimento e sub-base sub-base de mistura (50% da amostra 01 e 

50% da amostra 02) 

 

 

Figura 5.18 – Dimensionamento utilizando base de saibro + 3% sem sub-base 
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Figura 5.19 – Dimensionamento base de laterita + 3% e sub-base de mistura (50% da 

amostra 01 e 50% da amostra 02) 

 

 

Figura 5.20 – Dimensionamento base de laterita + 3% sem sub-base 
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Figura 5.21 – Dimensionamento base de laterita + 5% e sub-base de mistura (50% da 

amostra 01 e 50% da amostra 02) 

 

 

Figura 5.22 – Dimensionamento base de laterita + 5% sem sub-base 
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Figura 5.23 – Dimensionamento base de laterita pura e sub-base de mistura (50% da 

amostra 01 e 50% da amostra 02) 

 

 

Figura 5.24 – Dimensionamento base de laterita pura sem sub-base 
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Figura 5.25 – Dimensionamento base de saibro puro e sub-base de mistura (50% da 

amostra 01 e 50% da amostra 02) 

 

 

Figura 5.26 – Dimensionamento base de saibro puro sem sub-base 

 



129 

 

Tabela 5.13– Resumo das simulações de dimensionamentos que atenderam o critério de 

fadiga utilizando os resultados dos ensaios desta pesquisa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 CBUQ faixa B 30 30 32 31 30 30 32 32 33 33

2 solo amostra 01 + 3% cimento 15 12 - - - - - - - -

3 solo amostra 02 + 3% cimento - - 20 14 - - - - - -

4 solo amostra 02 + 5% cimento - - - - 30 20 - - - -

5 solo amostra 01 - - - - - - - - 17 25

6 Solo amostra 02 - - - - - - 30 60 - -

7
50% da amostra 01 + 50% da 

amostra 02
10 - 20 - 10 - 15 - 10 -

55 42 72 45 70 50 77 92 60 58

MaterialCamada

TOTAL (cm)

 ESPESSURAS (cm)

 

 

Fazendo uma avaliação destas estruturas dimensionadas pelo Método mecanístico –

empírico SisPav, pode-se perceber que: 

 

 A mistura asfáltica predomina no dimensionamento dos pavimentos simulados e 

resumidos na Tabela 5.13. Os ajustes realizados nas camadas de base ou sub-base 

influenciaram pouco na vida de projeto. No entanto, devido ao alto volume do 

tráfego as espessuras encontradas para o revestimento são totalmente anti-

econômicas. Indicam que estes materiais NÃO estão compatíveis em termos de 

deformabilidade. Nos trabalhos de campo realizados pela Enecon verificou-se que 

existem revestimentos com espessura da ordem de 44 cm, provavelmente devido 

ao acúmulo de tensões causado pelo tráfego que já passou pela rodovia que gerou 

trincamentos e necessidades de reforços sucessivos, o que caracteriza uma 

construção desta espessura total por etapas. 

 As simulações demonstraram que a exclusão da camada de sub-base representou 

uma redução na espessura total do pavimento, representando uma economia no 

custo do mesmo. 

 As simulações dos dimensionamentos demonstraram que a utilização do solo puro 

seria também interessante, aumentando pouco a espessura do revestimento, mas 

economizando no cimento. 

 Estas simulações tendem a mostrar que neste caso, a espessura de revestimento de 
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12,5cm estabelecida pelo método DNIT pode não ser suficiente para este volume 

de tráfego, caso a mistura asfáltica adotada fosse esta. 

 

Há várias alternativas para tornar estas estruturas mais otimizadas, sob o ponto de vista de 

reduzir o revestimento que é a camada mais cara, sendo algumas delas as seguintes: 

 Utilizar concreto asfáltico com polímero: este tipo de mistura tem em geral vida de 

fadiga maior.  

 Utilizar asfalto –borracha, que também tem as mesmas expectativas de aumento de 

vida de fadiga e em geral é mais barato que asfalto-polímero.  

 Tentar um pavimento “invertido”: colocar o material estabilizado na camada de 

sub-base e o solo sem tratamento na de base. No caso dos materiais tratados com 

cimento deste estudo pode ser que não se tenha muita influência visto que a 

cimentação foi relativamente pouca, como comentado. No entanto, poderia ser uma 

boa alternativa para materiais mais rígidos, tais como brita graduada tratada com 

cimento na posição de sub-base.  

 Fazer combinação dos dois materiais tratados com cimento: um na sub-base e 

outro na base. 

 Utilizar na camada de base, material de maior resistência do que o material da 

camada de revestimento asfáltico, por exemplo, brita graduada tratada com 

cimento (BGTC) ou mesmo concreto rolado (CCR). 

 

Na tentativa de otimizar a estrutura do pavimento, reduzindo a espessura do revestimento, 

serão simuladas as alternativas supracitadas. 

 

a) Concreto asfáltico modificado por polímero.  

 

Será utilizado o modelo de estimativa de vida de fadiga para mistura asfáltica modificada 

por polímero proposto por Franco (2007), conforme figura 5.27.  
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Figura 5.27 – Modelo para fadiga da mistura asfáltica modificada por polímero utilizado 

nesta pesquisa proposto por Franco (2007) 

 

Para o valor de módulo de resiliência e demais parâmetros necessários para caracterizar a 

mistura asfáltica modificada por polímero foi utilizado os valores dos ensaios da pesquisa 

do Morilha Junior (2004), conforme figura 5.28. 

 

Figura 5.28 – Valores utilizados nesta pesquisa, para a mistura asfáltica modificada por 

polímero 
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Definidos os parâmetros de dimensionamento foi realizado o dimensionamento da 

estrutura, conforme Figura 5.29, mostrando que houve um ganho significativo na redução 

de toda a estrutura do pavimento, inclusive o revestimento asfáltico, comparado às 

simulações utilizando o CBUQ sem modificações, utilizado nos dimensionamentos 

anteriores. 

 

 

 

Figura 5.29 – Dimensionamento utilizando o revestimento de mistura asfáltica modificada 

por polímero, base de solo da amostra 02 + 3% de cimento aos 28 dias. 

 

b) Asfalto-borracha 

 

Será utilizado o modelo de estimativa de vida de fadiga para ligantes do tipo asfalto 

borracha proposto por Franco (2007), conforme figura 5.30.  
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Figura 5.30 – Modelo de fadiga utilizado para ligantes do tipo asfalto borracha proposto por 

Franco (2007) 

 

Para o valor de módulo de resiliência e demais parâmetros necessários para caracterizar o 

ligante do tipo asfalto borracha foram utilizados os valores dos ensaios da pesquisa do 

Morilha Junior (2004), conforme figura 5.31. 

 

Figura 5.31 – Valores utilizados nesta pesquisa, para a mistura asfáltica do tipo asfalto 

borracha 
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Definidos os parâmetros, foi realizado o dimensionamento da estrutura, conforme Figura 

5.32, mostrando que houve um ganho na redução da espessura de todas camadas do 

pavimento, inclusive o revestimento asfáltico, comparado às simulações utilizando o 

CBUQ sem modificações. Mas o dimensionamento utilizando o asfalto modificado por 

polímero apresentou menor espessura do revestimento. 

 

 

Figura 5.32 – Dimensionamento utilizando o revestimento de mistura asfáltica tipo asfalto 

borracha, base de solo da amostra 02 + 3% de cimento aos 28 dias e sub-base de mistura 

(50% da amostra 01 e 50% da amostra 02) 

 

c) Pavimento invertido 

Para a simulação do dimensionamento do pavimento invertido, ou seja, camada de sub-base 

com módulo de resiliência maior do que da camada de base, foram utilizados os valores dos 

ensaios da amostra 02 e da mistura granulométrica com 50% da amostra 01 e 50% da 

amostra 02, conforme figura 5.33.  

 

Foi simulado para a camada de revestimento asfáltico a utilização do CBUQ faixa B e 

asfalto modificado por polímero. 
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Figura 5.33 – Pavimento invertido com CBUQ na camada de revestimento, mistura (50% 

da amostra 01 e 50% da amostra 02) na camada de base e solo da amostra 02 + 3% de 

cimento aos 28 dias na camada de sub-base 

 

O resultado dimensionamento apresentado na figura 5.33 não demonstrou ser suficiente 

para reduzir a camada de revestimento asfáltico. Realmente, a rigidez proporcionada com 

3% de cimento somente não foi suficiente para deslocar muito as tensões para esta camada. 

 

O resultado dimensionamento apresentado na figura 5.34 reduziu significativamente a 

espessura do revestimento asfáltico, comparado à utilização do CBUQ na mesma camada. 

 

d) Combinação dos dois materiais tratados com cimento: um na sub-base e outro na base 

 

Para a combinação das amostras 01 e 02 tratadas com cimento na camada de base e sub-

base foi utilizado o teor de 3% de cimento aos 28 dias para ambas as amostras. Foram 

realizadas duas simulações para o revestimento asfáltico, sendo a primeira com a utilização 

do CBUQ faixa B e a segunda com asfalto modificado por polímero, apresentado nas 

figuras 5.35 e 5.36 respectivamente. 
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Figura 5.34 – Pavimento invertido com asfalto modificado por polímero na camada de 

revestimento, mistura (50% da amostra 01 e 50% da amostra 02) na camada de base e solo 

da amostra 02 + 3% de cimento aos 28 dias na camada de sub-base 

 

Figura 5.35 – Dimensionamento utilizando CBUQ na camada de revestimento asfáltico, 

solo da amostra 02 + 3% de cimento aos 28 dias na camada de base e solo da amostra 01 + 

3% de cimento aos 28 dias na camada de base 
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O resultado do dimensionamento apresentado na figura 5.35 não demonstrou um ganho real 

na redução da espessura da camada de revestimento, comparado a Tabela 5.13. 

 

 

Figura 5.36 – Dimensionamento utilizando asfalto modificado por polímero na camada de 

revestimento asfáltico, solo da amostra 02 + 3% de cimento aos 28 dias na camada de base 

e solo da amostra 01 + 3% de cimento aos 28 dias na camada de base 

 

O resultado do dimensionamento apresentado na figura 5.36 demostrou um ganho na 

redução das espessuras das camadas do pavimento, comparado aos dimensionamentos 

simulados na Tabela 5.13. 

 

e) Camada de base com material de maior resistência 

 

Para esta simulação foi escolhido para a camada de base do pavimento uma BGTC (Brita 

Graduada Tratada com Cimento). Os valores utilizados foram os sugeridos pelo Sispav para 

efeito de anteprojeto, conforme figura 5.37. 
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Figura 5.37 – Parâmetros sugeridos por Franco (2007) para BGTC 

 

Figura 5.38 - Dimensionamento utilizando CBUQ na camada de revestimento asfáltico, 

BGTC na camada de base e mistura (50% da amostra 01 e 50% da amostra 02) na camada 

de sub-base 
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A figura 5.38 apresenta os resultados do dimensionamento utilizando como revestimento 

asfáltico CBUQ faixa B, na camada de base a BGTC e na camada de sub-base mistura 

(50% da amostra 01 e 50% da amostra 02), foram satisfatórios, gerando a menor estrutura 

do pavimento, inclusive a menor espessura de revestimento asfáltico, comparado a todas as 

estruturas de pavimento simuladas nesta pesquisa. 

 

O resumo das alternativas para otimizar a estrutura, reduzindo a espessura do revestimento, 

estão apresentados na Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14 – Resumo das simulações de dimensionamentos que atenderam o critério de 

fadiga visando otimizar a redução da espessura do revestimento asfáltico 

1 2 3 4 5 6 7

1 CBUQ faixa B - - 32 - 31 - 10

2 Asfalto modificado por polímero 19 - - 20 - 19 -

3 Asfalto borracha - 25 - - - - -

4 Solo amostra 01 + 3% cimento - - - - - 10 -

5 Solo amostra 02 + 3% cimento 20 12 10 10 55 10 -

6
50% da amostra 01 + 50% da 

amostra 02
- 10 10 25 15 - 10

7
BGTC (Britra Graduada Tratada 

com Cimento)
- - - - - - 14

39 47 52 55 101 39 34

Camada Material
 ESPESSURAS (cm)

TOTAL (cm)
 

 

Com esta breve “análise exploratória” da aplicação do método mecanístico com uso do 

SisPav mostrou-se a versatilidade do método e a diferenciação necessária do 

comportamento dos materiais de forma adequada para compor o “sistema” em camadas que 

é um pavimento: a compatibilização das rigidezes dos materiais é fundamental. 

 

Naturalmente muitas alternativas poderiam ser ainda tentadas e uma análise final de custos 

também deveria ser feita para embasar a escolha final da solução a ser empregada neste 

estudo de caso. Mas não foi objetivo “esgotar” o assunto: só ressaltar as possibilidades. 
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CAPÍTULO 6  − CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Considera-se que objetivo principal desta dissertação, que foi contribuir para melhor 

conhecimento das propriedades mecanísticas e de estabilização química de solos 

modificados por cimento portland e tomada de decisão, de forma objetiva, explorando as 

possibilidades apresentadas pelo método de dimensionamento mecanístico – empírico 

tendo como base um estudo de caso, foi atingido. 

 

Para este atendimento, foram desenvolvidos vários objetivos específicos que ajudaram a 

obter conclusões mais específicas que são listadas a seguir: 

 

1. Os ensaios de módulo de resiliência, RCS e MFQ realizados para dosagem e 

estabilização dos solos com a utilização do cimento chegaram a valores próximos, 

apresentando uma boa relação entre eles. 

2. O dimensionamento ME demonstrou que a utilização dos dois solos modificados 

por cimento na camada de base do pavimento é uma alternativa a ser considerada, 

contrariando o método do empírico do DNIT (2006a) que não permitiria a utilização 

destes materiais na camada de base. 

3. O dimensionamento ME demonstrou que até mesmo o solo laterítico puro seria 

adequado para o dimensionamento do pavimento na camada de base, apesar de 

também não cumprir os requisitos tradicionais para base, porém com espessura de 

revestimento muito alta. 

4. A camada do pavimento que tem maior “resistência” ou menor deformabilidade 

predomina no dimensionamento do pavimento, e o acréscimo de alguns centímetros 

nessa camada compensa até várias dezenas de centímetros das camadas inferiores. 

5. Pelas análises mecanísticas-empírica realizadas com o Sispav a avaliação da 

interação das múltiplas camadas ocorre de tal forma que em alguns casos, o 

acréscimo da espessura em alguma camada pode reduzir a vida de projeto. 

6. A utilização de valores de referencia de literatura pode ser inapropriada para muitos 
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materiais e não ser coerente com o material estudado. Verificou-se na literatura que 

os valores ditos “típicos” dos materiais de pavimentação são muito variados, e 

possibilita a manipulação e interpretações errôneas em alguns casos. 

7. As simulações de dimensionamento demonstraram que é importante fazer várias 

análises das espessuras do pavimento até mesmo retirando alguma, para verificar 

possíveis ganhos na estrutura. 

8. Uma forma de otimizar a estrutura do pavimento é escolher materiais que atendam a 

determinados módulos de resiliência e parâmetros que influenciam no seu 

dimensionamento, e o controle de campo deve ser tal que garanta o atendimento 

desta condição adotada no projeto. 

9. Para os projetos de pavimento devem ser realizados todos os ensaios necessários e 

disponíveis para o dimensionamento ME e quando possível avaliar modificações 

desses materiais, visando conferir melhor relação tensão - deformação para gerar 

um ganho real na estrutura final do pavimento.  

 

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Com a utilização do cimento em camada de base, existe a possibilidade de surgir trincas de 

retração o que pode causar a reflexão de trincas no revestimento: estudar a possibilidade de 

reflexão das trincas em pavimento com uso do solo modificado por cimento. 

 

Realizar o estudo de mais solos de Minas Gerais modificados por cimento, utilizando 

ensaios dinâmicos e o MFQ, e de outras regiões, para formar um banco de dados mais 

amplo. 

 

Realização de trecho experimental na rodovia, objeto deste estudo de caso, com uma ou 

mais estruturas aqui dimensionadas, para verificar a aplicação dos conceitos e critérios 

pesquisados nesta dissertação. 
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    I - Fichas de Ensaios Triaxiais (Modelo Composto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,443849871

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,50145768

Amostra: Amostra 01 (Saibro) X2 1,128373108

C.P. nº: 1 k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,001590273 -0,50145768 1,1283731

Energia: Modificado R2 = 0,987191546

Data: 13/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

629 0,5015 -0,1284

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000126 166,7 -8,97923 -3,883035 -3,863233 147 19 11,61 0,36

0,021 0,041 0,000273 150,2 -8,20604 -3,883035 -3,194183 135 15 9,98 0,28

0,021 0,062 0,000498 124,5 -7,60491 -3,878285 -2,780621 129 -4 3,22 -0,07

0,034 0,034 0,000180 188,9 -8,62255 -3,37221 -3,381395 179 10 5,28 0,18

0,034 0,069 0,000463 149,0 -7,67778 -3,37221 -2,673649 163 -14 9,63 -0,27

0,034 0,103 0,000710 145,1 -7,25025 -3,37221 -2,273026 155 -10 6,97 -0,19

0,051 0,051 0,000255 200,0 -8,27425 -2,966745 -2,97593 208 -8 4,07 -0,15

0,051 0,103 0,000584 176,4 -7,44561 -2,966745 -2,273026 190 -14 7,83 -0,26

0,051 0,154 0,000888 173,4 -7,02654 -2,966745 -1,870803 181 -7 4,14 -0,13

0,069 0,069 0,000311 221,9 -8,07572 -2,679063 -2,673649 231 -9 4,24 -0,17

0,069 0,137 0,000684 200,3 -7,28755 -2,679063 -1,987774 212 -11 5,74 -0,21

0,069 0,206 0,001057 194,9 -6,85232 -2,679063 -1,579879 201 -6 3,13 -0,11

0,103 0,103 0,000397 259,4 -7,83157 -2,273598 -2,273026 269 -10 3,77 -0,18

0,103 0,206 0,000837 246,1 -7,08569 -2,273598 -1,579879 246 0 0,07 0,00

0,103 0,309 0,001213 254,7 -6,71466 -2,273598 -1,174414 234 21 8,22 0,39

0,137 0,137 0,000478 286,6 -7,64590 -1,985915 -1,987774 300 -13 4,61 -0,24

0,137 0,275 0,000922 298,3 -6,98897 -1,985915 -1,290984 274 24 8,08 0,45

0,137 0,412 0,001425 289,1 -6,55358 -1,985915 -0,886732 260 29 9,97 0,53

Desv. Padrão 54,060877 Média 6,1420

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,36 0,28
-0,07

0,18

-0,27-0,19-0,15-0,26-0,13-0,17-0,21-0,11-0,18
0,00

0,39

-0,24

0,45 0,53

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,668054073

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,541553929

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 3% ci X2 1,180944605

C.P. nº: 2 k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,001270869 -0,541553929 1,1809446

Energia: Modificado R2 = 0,983966319

Data: 13/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

787 0,5416 -0,1809

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000102 205,9 -9,19054 -3,883035 -3,863233 193 13 6,11 0,19

0,021 0,041 0,000212 193,4 -8,45892 -3,883035 -3,194183 171 22 11,45 0,33

0,021 0,062 0,000406 152,7 -7,80916 -3,878285 -2,780621 159 -7 4,33 -0,10

0,034 0,034 0,000126 269,8 -8,97923 -3,37221 -3,381395 234 36 13,43 0,53

0,034 0,069 0,000360 191,7 -7,92941 -3,37221 -2,673649 206 -14 7,23 -0,20

0,034 0,103 0,000577 178,5 -7,45767 -3,37221 -2,273026 191 -13 7,09 -0,19

0,051 0,051 0,000189 269,8 -8,57376 -2,966745 -2,97593 270 -1 0,20 -0,01

0,051 0,103 0,000482 213,7 -7,63757 -2,966745 -2,273026 238 -24 11,42 -0,36

0,051 0,154 0,000736 209,2 -7,21428 -2,966745 -1,870803 221 -12 5,81 -0,18

0,069 0,069 0,000249 277,1 -8,29806 -2,679063 -2,673649 299 -22 7,96 -0,33

0,069 0,137 0,000565 242,5 -7,47868 -2,679063 -1,987774 264 -22 8,98 -0,32

0,069 0,206 0,000853 241,5 -7,06675 -2,679063 -1,579879 245 -4 1,63 -0,06

0,103 0,103 0,000318 323,9 -8,05346 -2,273598 -2,273026 347 -23 7,00 -0,33

0,103 0,206 0,000674 305,6 -7,30228 -2,273598 -1,579879 306 0 0,02 0,00

0,103 0,309 0,000985 313,7 -6,92287 -2,273598 -1,174414 284 30 9,44 0,44

0,137 0,137 0,000370 370,3 -7,90201 -1,985915 -1,987774 385 -14 3,87 -0,21

0,137 0,275 0,000750 366,7 -7,19544 -1,985915 -1,290984 339 28 7,53 0,41

0,137 0,412 0,001153 357,3 -6,76539 -1,985915 -0,886732 315 42 11,81 0,62

Desv. Padrão 67,781078 Média 6,9617

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,19 0,33

-0,10

0,53

-0,20-0,19
-0,01

-0,36
-0,18

-0,33-0,32
-0,06

-0,33
0,00

0,44

-0,21

0,41
0,62

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,554750757

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,533649551

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 3% ci X2 1,046979187

C.P. nº: 2 k1 k2 k3

Cura (dia): 7 0,000523617 -0,533649551 1,0469792

Energia: Modificado R2 = 0,980460155

Data: 13/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.910 0,5336 -0,0470

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000070 300,0 -9,56702 -3,883035 -3,863233 288 12 3,89 0,07

0,021 0,041 0,000130 315,4 -8,94798 -3,883035 -3,194183 279 36 11,41 0,22

0,021 0,062 0,000221 280,5 -8,41735 -3,878285 -2,780621 275 6 2,08 0,04

0,034 0,034 0,000081 419,8 -9,42106 -3,37221 -3,381395 370 50 11,81 0,30

0,034 0,069 0,000210 328,6 -8,46840 -3,37221 -2,673649 358 -30 8,98 -0,18

0,034 0,103 0,000324 317,9 -8,03477 -3,37221 -2,273026 351 -34 10,54 -0,21

0,051 0,051 0,000114 447,4 -9,07931 -2,966745 -2,97593 451 -4 0,80 -0,02

0,051 0,103 0,000255 403,9 -8,27425 -2,966745 -2,273026 436 -32 8,02 -0,20

0,051 0,155 0,000381 406,8 -7,87271 -2,966745 -1,86433 428 -21 5,21 -0,13

0,069 0,069 0,000142 485,9 -8,85968 -2,679063 -2,673649 518 -32 6,68 -0,20

0,069 0,137 0,000297 461,3 -8,12178 -2,679063 -1,987774 502 -41 8,81 -0,25

0,069 0,206 0,000434 474,7 -7,74247 -2,679063 -1,579879 492 -18 3,74 -0,11

0,103 0,103 0,000177 581,9 -8,63936 -2,273598 -2,273026 632 -50 8,53 -0,31

0,103 0,206 0,000339 607,7 -7,98951 -2,273598 -1,579879 611 -4 0,61 -0,02

0,103 0,309 0,000470 657,4 -7,66278 -2,273598 -1,174414 600 58 8,77 0,35

0,137 0,137 0,000188 728,7 -8,57907 -1,985915 -1,987774 727 2 0,29 0,01

0,137 0,275 0,000357 770,3 -7,93777 -1,985915 -1,290984 703 67 8,71 0,41

0,137 0,412 0,000539 764,4 -7,52579 -1,985915 -0,886732 690 74 9,74 0,46

Desv. Padrão 162,55736 Média 6,5897

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,07
0,22

0,04
0,30

-0,18-0,21
-0,02

-0,20-0,13-0,20-0,25-0,11
-0,31

-0,02

0,35
0,01

0,41 0,46

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,643212813

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,555608361

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 3% ci X2 1,01982456

C.P. nº: 2 k1 k2 k3

Cura (dia): 14 0,000479286 -0,555608361 1,0198246

Energia: Modificado R2 = 0,961422933

Data: 27/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.086 0,5556 -0,0198

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000070 300,0 -9,56702 -3,883035 -3,863233 260 40 13,19 0,22

0,021 0,041 0,000143 286,7 -8,85267 -3,883035 -3,194183 257 30 10,36 0,16

0,021 0,062 0,000231 268,4 -8,37309 -3,878285 -2,780621 256 13 4,78 0,07

0,034 0,034 0,000088 386,4 -9,33817 -3,37221 -3,381395 343 44 11,32 0,24

0,034 0,069 0,000221 312,2 -8,41735 -3,37221 -2,673649 338 -26 8,21 -0,14

0,034 0,103 0,000339 303,8 -7,98951 -3,37221 -2,273026 335 -31 10,31 -0,17

0,051 0,051 0,000128 398,4 -8,96348 -2,966745 -2,97593 426 -27 6,86 -0,15

0,051 0,103 0,000282 365,2 -8,17360 -2,966745 -2,273026 420 -55 14,95 -0,30

0,051 0,155 0,000413 375,3 -7,79206 -2,966745 -1,86433 416 -41 10,97 -0,22

0,069 0,069 0,000154 448,1 -8,77856 -2,679063 -2,673649 497 -49 10,83 -0,26

0,069 0,137 0,000320 428,1 -8,04719 -2,679063 -1,987774 490 -62 14,42 -0,34

0,069 0,206 0,000447 460,9 -7,71295 -2,679063 -1,579879 486 -25 5,44 -0,14

0,103 0,103 0,000179 575,4 -8,62812 -2,273598 -2,273026 617 -42 7,25 -0,23

0,103 0,206 0,000337 611,3 -7,99543 -2,273598 -1,579879 609 3 0,42 0,01

0,103 0,309 0,000454 680,6 -7,69741 -2,273598 -1,174414 604 77 11,28 0,42

0,137 0,137 0,000187 732,6 -8,58440 -1,985915 -1,987774 720 13 1,72 0,07

0,137 0,275 0,000339 811,2 -7,98951 -1,985915 -1,290984 710 101 12,46 0,55

0,137 0,412 0,000502 820,7 -7,59691 -1,985915 -0,886732 704 116 14,17 0,63

Desv. Padrão 183,62836 Média 9,3857

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,22 0,16 0,07
0,24

-0,14-0,17-0,15
-0,30-0,22-0,26-0,34

-0,14-0,23
0,01

0,42
0,07

0,55 0,63

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

I.4. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,960342607

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,511088632

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 3% ci X2 0,974986392

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 28 0,000349034 -0,511088632 0,9749864

Energia: Modificado R2 = 0,991119181

Data: 10/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.865 0,5111 0,0250

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000056 375,0 -9,79016 -3,883035 -3,863233 357 18 4,67 0,07

0,021 0,041 0,000116 353,4 -9,06192 -3,883035 -3,194183 364 -10 2,85 -0,04

0,021 0,062 0,000165 375,8 -8,70957 -3,878285 -2,780621 368 8 2,01 0,03

0,034 0,034 0,000066 515,2 -9,62586 -3,37221 -3,381395 470 45 8,81 0,19

0,034 0,069 0,000147 469,4 -8,82508 -3,37221 -2,673649 478 -9 1,87 -0,04

0,034 0,103 0,000218 472,5 -8,43102 -3,37221 -2,273026 483 -11 2,22 -0,04

0,051 0,051 0,000085 600,0 -9,37286 -2,966745 -2,97593 584 16 2,69 0,07

0,051 0,103 0,000188 547,9 -8,57907 -2,966745 -2,273026 594 -46 8,46 -0,20

0,051 0,155 0,000263 589,4 -8,24336 -2,966745 -1,86433 600 -11 1,86 -0,05

0,069 0,069 0,000105 657,1 -9,16155 -2,679063 -2,673649 681 -24 3,70 -0,10

0,069 0,137 0,000210 652,4 -8,46840 -2,679063 -1,987774 693 -41 6,26 -0,17

0,069 0,206 0,000298 691,3 -8,11842 -2,679063 -1,579879 700 -9 1,31 -0,04

0,103 0,103 0,000130 792,3 -8,94798 -2,273598 -2,273026 847 -55 6,88 -0,23

0,103 0,206 0,000240 858,3 -8,33487 -2,273598 -1,579879 862 -3 0,38 -0,01

0,103 0,309 0,000331 933,5 -8,01339 -2,273598 -1,174414 870 63 6,76 0,27

0,137 0,137 0,000140 978,6 -8,87387 -1,985915 -1,987774 988 -9 0,96 -0,04

0,137 0,275 0,000262 1049,6 -8,24717 -1,985915 -1,290984 1005 44 4,22 0,19

0,137 0,412 0,000383 1075,7 -7,86748 -1,985915 -0,886732 1016 60 5,59 0,26

Desv. Padrão 233,61783 Média 3,9729

 

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,07 -0,040,03
0,19

-0,04-0,040,07
-0,20

-0,05-0,10-0,17-0,04
-0,23

-0,01
0,27

-0,04
0,19 0,26

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.5. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,648278283

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,507104939

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 5% ci X2 1,15202405

C.P. nº: 1 k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,001296252 -0,507104939 1,152024

Energia: Modificado R2 = 0,985476934

Data: 14/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

771 0,5071 -0,1520

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000100 210,0 -9,21034 -3,883035 -3,863233 194 16 7,75 0,24

0,021 0,041 0,000209 196,2 -8,47318 -3,883035 -3,194183 175 21 10,79 0,31

0,021 0,062 0,000383 161,9 -7,86748 -3,878285 -2,780621 165 -3 1,76 -0,04

0,034 0,034 0,000129 263,6 -8,95570 -3,37221 -3,381395 233 30 11,49 0,45

0,034 0,069 0,000354 194,9 -7,94621 -3,37221 -2,673649 209 -15 7,48 -0,22

0,034 0,103 0,000572 180,1 -7,46637 -3,37221 -2,273026 197 -17 9,46 -0,25

0,051 0,051 0,000197 258,9 -8,53231 -2,966745 -2,97593 269 -11 4,07 -0,16

0,051 0,103 0,000460 223,9 -7,68428 -2,966745 -2,273026 242 -18 8,13 -0,27

0,051 0,155 0,000726 213,5 -7,22796 -2,966745 -1,86433 228 -14 6,57 -0,21

0,069 0,069 0,000248 278,2 -8,30208 -2,679063 -2,673649 298 -19 7,01 -0,29

0,069 0,137 0,000544 251,8 -7,51656 -2,679063 -1,987774 268 -16 6,51 -0,24

0,069 0,206 0,000828 248,8 -7,09650 -2,679063 -1,579879 252 -3 1,34 -0,05

0,103 0,103 0,000320 321,9 -8,04719 -2,273598 -2,273026 344 -22 6,90 -0,33

0,103 0,206 0,000677 304,3 -7,29784 -2,273598 -1,579879 310 -5 1,77 -0,08

0,103 0,309 0,000984 314,0 -6,92388 -2,273598 -1,174414 291 23 7,28 0,34

0,137 0,137 0,000366 374,3 -7,91288 -1,985915 -1,987774 381 -7 1,85 -0,10

0,137 0,275 0,000734 374,7 -7,21700 -1,985915 -1,290984 343 32 8,47 0,47

0,137 0,412 0,001125 366,2 -6,78997 -1,985915 -0,886732 322 44 11,95 0,65

Desv. Padrão 67,237297 Média 6,6983

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,24 0,31
-0,04

0,45

-0,22-0,25-0,16-0,27-0,21-0,29-0,24
-0,05

-0,33
-0,08

0,34

-0,10

0,47
0,65

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.6. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,984249316

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,587038517

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 5% ci X2 1,03484865

C.P. nº: 2 k1 k2 k3

Cura (dia): 7 0,000340788 -0,587038517 1,0348486

Energia: Modificado R2 = 0,953051425

Data: 21/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.934 0,5870 -0,0348

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000053 396,2 -9,84522 -3,883035 -3,863233 344 53 13,29 0,20

0,021 0,041 0,000111 369,4 -9,10598 -3,883035 -3,194183 336 34 9,13 0,13

0,021 0,062 0,000175 354,3 -8,65072 -3,878285 -2,780621 332 23 6,35 0,09

0,034 0,034 0,000065 523,1 -9,64112 -3,37221 -3,381395 456 67 12,83 0,26

0,034 0,069 0,000160 431,3 -8,74034 -3,37221 -2,673649 445 -14 3,16 -0,05

0,034 0,103 0,000256 402,3 -8,27033 -3,37221 -2,273026 439 -36 9,04 -0,14

0,051 0,051 0,000096 531,3 -9,25116 -2,966745 -2,97593 570 -39 7,37 -0,15

0,051 0,103 0,000215 479,1 -8,44487 -2,966745 -2,273026 557 -78 16,19 -0,30

0,051 0,155 0,000326 475,5 -8,02861 -2,966745 -1,86433 549 -73 15,41 -0,28

0,069 0,069 0,000125 552,0 -8,98720 -2,679063 -2,673649 668 -116 21,07 -0,45

0,069 0,137 0,000240 570,8 -8,33487 -2,679063 -1,987774 652 -82 14,31 -0,32

0,069 0,206 0,000334 616,8 -8,00437 -2,679063 -1,579879 643 -27 4,30 -0,10

0,103 0,103 0,000133 774,4 -8,92516 -2,273598 -2,273026 836 -62 7,96 -0,24

0,103 0,206 0,000255 807,8 -8,27425 -2,273598 -1,579879 816 -8 1,03 -0,03

0,103 0,309 0,000342 903,5 -7,98070 -2,273598 -1,174414 805 99 10,93 0,38

0,137 0,137 0,000128 1070,3 -8,96348 -1,985915 -1,987774 980 90 8,42 0,35

0,137 0,275 0,000247 1113,4 -8,30612 -1,985915 -1,290984 957 157 14,08 0,61

0,137 0,412 0,000380 1084,2 -7,87534 -1,985915 -0,886732 943 141 13,00 0,55

Desv. Padrão 257,57994 Média 10,4373

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,20 0,13 0,09
0,26

-0,05-0,14-0,15
-0,30-0,28

-0,45-0,32
-0,10-0,24

-0,03

0,38 0,35
0,61 0,55

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.7. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,762466497

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,438509431

Amostra: Amostra 01 (Saibro) + 5% ci X2 0,978943376

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 28 0,000425406 -0,438509431 0,9789434

Energia: Modificado R2 = 0,981130675

Data: 11/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.351 0,4385 0,0211

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000054 388,9 -9,82653 -3,883035 -3,863233 395 -6 1,52 -0,03

0,021 0,041 0,000092 445,7 -9,29372 -3,883035 -3,194183 400 45 10,15 0,21

0,021 0,062 0,000151 410,6 -8,79823 -3,878285 -2,780621 405 6 1,43 0,03

0,034 0,034 0,000060 566,7 -9,72117 -3,37221 -3,381395 499 68 11,95 0,32

0,034 0,069 0,000144 479,2 -8,84570 -3,37221 -2,673649 506 -27 5,69 -0,13

0,034 0,103 0,000200 515,0 -8,51719 -3,37221 -2,273026 511 4 0,83 0,02

0,051 0,051 0,000082 622,0 -9,40879 -2,966745 -2,97593 601 21 3,34 0,10

0,051 0,103 0,000186 553,8 -8,58976 -2,966745 -2,273026 610 -56 10,18 -0,26

0,051 0,155 0,000278 557,6 -8,18789 -2,966745 -1,86433 615 -58 10,37 -0,27

0,069 0,069 0,000108 638,9 -9,13338 -2,679063 -2,673649 686 -47 7,43 -0,22

0,069 0,137 0,000215 637,2 -8,44487 -2,679063 -1,987774 696 -59 9,28 -0,28

0,069 0,206 0,000308 668,8 -8,08541 -2,679063 -1,579879 702 -34 5,01 -0,16

0,103 0,103 0,000134 768,7 -8,91767 -2,273598 -2,273026 827 -58 7,57 -0,27

0,103 0,206 0,000251 820,7 -8,29006 -2,273598 -1,579879 839 -18 2,23 -0,09

0,103 0,309 0,000343 900,9 -7,97778 -2,273598 -1,174414 846 55 6,07 0,26

0,137 0,137 0,000142 964,8 -8,85968 -1,985915 -1,987774 944 21 2,19 0,10

0,137 0,275 0,000264 1041,7 -8,23956 -1,985915 -1,290984 958 84 8,07 0,39

0,137 0,412 0,000382 1078,5 -7,87009 -1,985915 -0,886732 966 113 10,45 0,53

Desv. Padrão 213,64658 Média 6,3198

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,03
0,21

0,03
0,32

-0,13
0,02 0,10

-0,26-0,27-0,22-0,28-0,16-0,27
-0,09

0,26
0,10

0,39 0,53

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.8. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,067947186

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,549911118

Amostra: Amostra 02 (Laterita) X2 1,115623952

C.P. nº: 1 k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,00085198 -0,549911118 1,115624

Energia: Modificado R2 = 0,984159166

Data: 13/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.174 0,5499 -0,1156

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000091 230,8 -9,30465 -3,883035 -3,863233 217 14 6,02 0,14

0,021 0,041 0,000205 200,0 -8,49250 -3,883035 -3,194183 201 -1 0,36 -0,01

0,021 0,062 0,000311 199,4 -8,07572 -3,878285 -2,780621 192 8 3,76 0,08

0,034 0,034 0,000111 306,3 -9,10598 -3,37221 -3,381395 272 35 11,32 0,35

0,034 0,069 0,000298 231,5 -8,11842 -3,37221 -2,673649 250 -19 8,10 -0,19

0,034 0,103 0,000439 234,6 -7,73101 -3,37221 -2,273026 239 -4 1,85 -0,04

0,051 0,051 0,000149 342,3 -8,81156 -2,966745 -2,97593 324 18 5,36 0,19

0,051 0,103 0,000389 264,8 -7,85193 -2,966745 -2,273026 299 -34 12,80 -0,34

0,051 0,154 0,000560 275,0 -7,48757 -2,966745 -1,870803 285 -10 3,67 -0,10

0,069 0,069 0,000191 361,3 -8,56324 -2,679063 -2,673649 366 -5 1,44 -0,05

0,069 0,137 0,000449 305,1 -7,70849 -2,679063 -1,987774 339 -33 10,94 -0,34

0,069 0,206 0,000661 311,6 -7,32176 -2,679063 -1,579879 323 -11 3,61 -0,11

0,103 0,103 0,000258 399,2 -8,26255 -2,273598 -2,273026 437 -38 9,52 -0,38

0,103 0,206 0,000528 390,2 -7,54641 -2,273598 -1,579879 404 -13 3,44 -0,14

0,103 0,309 0,000735 420,4 -7,21564 -2,273598 -1,174414 385 35 8,40 0,36

0,137 0,137 0,000287 477,4 -8,15603 -1,985915 -1,987774 496 -18 3,82 -0,18

0,137 0,275 0,000554 496,4 -7,49835 -1,985915 -1,290984 457 39 7,89 0,40

0,137 0,412 0,000832 495,2 -7,09168 -1,985915 -0,886732 436 59 11,89 0,60

Desv. Padrão 98,756495 Média 6,3439

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,14
-0,010,08

0,35

-0,19
-0,04

0,19

-0,34
-0,10-0,05

-0,34
-0,11

-0,38
-0,14

0,36

-0,18

0,40
0,60

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.9. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,959994648

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,437913221

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 3% ci X2 1,187149361

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,000949102 -0,437913221 1,1871494

Energia: Modificado R2 = 0,991584964

Data: 29/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.054 0,4379 -0,1871

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000056 375,0 -9,79016 -3,883035 -3,863233 396 -21 5,72 -0,23

0,021 0,041 0,000112 366,1 -9,09701 -3,883035 -3,194183 350 16 4,45 0,18

0,021 0,062 0,000181 342,5 -8,61701 -3,878285 -2,780621 324 18 5,29 0,20

0,034 0,034 0,000066 515,2 -9,62586 -3,37221 -3,381395 453 62 12,05 0,67

0,034 0,069 0,000179 385,5 -8,62812 -3,37221 -2,673649 397 -11 2,96 -0,12

0,034 0,103 0,000291 354,0 -8,14219 -3,37221 -2,273026 368 -14 4,03 -0,15

0,051 0,051 0,000097 525,8 -9,24080 -2,966745 -2,97593 502 24 4,60 0,26

0,051 0,103 0,000245 420,4 -8,31425 -2,966745 -2,273026 440 -19 4,60 -0,21

0,051 0,154 0,000401 384,0 -7,82155 -2,966745 -1,870803 408 -24 6,20 -0,26

0,069 0,069 0,000128 539,1 -8,96348 -2,679063 -2,673649 538 1 0,27 0,02

0,069 0,137 0,000316 433,5 -8,05977 -2,679063 -1,987774 473 -39 9,07 -0,43

0,069 0,206 0,000491 419,6 -7,61907 -2,679063 -1,579879 438 -19 4,42 -0,20

0,103 0,103 0,000186 553,8 -8,58976 -2,273598 -2,273026 596 -42 7,57 -0,46

0,103 0,206 0,000410 502,4 -7,79935 -2,273598 -1,579879 523 -21 4,14 -0,23

0,103 0,309 0,000612 504,9 -7,39878 -2,273598 -1,174414 485 20 3,94 0,22

0,137 0,137 0,000216 634,3 -8,44023 -1,985915 -1,987774 641 -6 0,99 -0,07

0,137 0,275 0,000469 586,4 -7,66491 -1,985915 -1,290984 562 24 4,11 0,26

0,137 0,412 0,000699 589,4 -7,26586 -1,985915 -0,886732 521 68 11,56 0,74

Desv. Padrão 92,146344 Média 5,3321

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,23

0,18 0,20

0,67

-0,12-0,15

0,26

-0,21-0,26
0,02

-0,43
-0,20

-0,46
-0,23

0,22
-0,07

0,26

0,74

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.10. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,091204396

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,267109299

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 3% ci X2 1,140691722

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 6 0,000832394 -0,267109299 1,1406917

Energia: Modificado R2 = 0,972773694

Data: 04/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.201 0,2671 -0,1407

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021

0,021 0,041 0,000051 803,9 -9,88368 -3,883035 -3,194183 667 137 16,98 1,15

0,021 0,062 0,000095 652,6 -9,26163 -3,878285 -2,780621 630 22 3,39 0,19

0,034 0,034 0,000037 918,9 -10,20459 -3,37221 -3,381395 785 134 14,53 1,12

0,034 0,069 0,000101 683,2 -9,20039 -3,37221 -2,673649 711 -28 4,07 -0,23

0,034 0,103 0,000170 605,9 -8,67971 -3,37221 -2,273026 672 -66 10,91 -0,56

0,051 0,051 0,000062 822,6 -9,68838 -2,966745 -2,97593 827 -4 0,50 -0,03

0,051 0,103 0,000159 647,8 -8,74661 -2,966745 -2,273026 749 -101 15,60 -0,85

0,051 0,155 0,000249 622,5 -8,29806 -2,966745 -1,86433 707 -85 13,58 -0,71

0,069 0,069 0,000086 802,3 -9,36116 -2,679063 -2,673649 856 -53 6,64 -0,45

0,069 0,137 0,000199 688,4 -8,52221 -2,679063 -1,987774 777 -88 12,84 -0,74

0,069 0,206 0,000297 693,6 -8,12178 -2,679063 -1,579879 734 -40 5,76 -0,34

0,103 0,103 0,000121 851,2 -9,01972 -2,273598 -2,273026 901 -50 5,87 -0,42

0,103 0,206 0,000260 792,3 -8,25483 -2,273598 -1,579879 817 -25 3,17 -0,21

0,103 0,309 0,000364 848,9 -7,91836 -2,273598 -1,174414 772 77 9,05 0,64

0,137 0,137 0,000149 919,5 -8,81156 -1,985915 -1,987774 935 -15 1,68 -0,13

0,137 0,275 0,000292 941,8 -8,13876 -1,985915 -1,290984 848 94 10,00 0,79

0,137 0,412 0,000426 967,1 -7,76107 -1,985915 -0,886732 801 166 17,21 1,40

Desv. Padrão 119,07158 Média 8,9278

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

1,15

0,19

1,12

-0,23
-0,56

-0,03

-0,85-0,71
-0,45

-0,74

-0,34-0,42
-0,21

0,64

-0,13

0,79

1,40

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

I.11. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,566060577

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,496124864

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 3% ci X2 1,039636629

C.P. nº: 2 k1 k2 k3

Cura (dia): 14 0,000517728 -0,496124864 1,0396366

Energia: Modificado R2 = 0,985063732

Data: 27/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.932 0,4961 -0,0396

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000058 362,1 -9,75507 -3,883035 -3,863233 328 34 9,44 0,20

0,021 0,041 0,000121 338,8 -9,01972 -3,883035 -3,194183 319 20 5,76 0,12

0,021 0,062 0,000197 314,7 -8,53231 -3,878285 -2,780621 315 0 0,05 0,00

0,034 0,034 0,000076 447,4 -9,48478 -3,37221 -3,381395 414 33 7,35 0,20

0,034 0,069 0,000173 398,8 -8,66222 -3,37221 -2,673649 403 -4 1,05 -0,02

0,034 0,103 0,000280 367,9 -8,18072 -3,37221 -2,273026 397 -29 7,83 -0,17

0,051 0,051 0,000107 476,6 -9,14268 -2,966745 -2,97593 499 -22 4,64 -0,13

0,051 0,103 0,000239 431,0 -8,33905 -2,966745 -2,273026 485 -54 12,55 -0,32

0,051 0,155 0,000345 449,3 -7,97197 -2,966745 -1,86433 477 -28 6,23 -0,17

0,069 0,069 0,000123 561,0 -9,00333 -2,679063 -2,673649 568 -7 1,33 -0,04

0,069 0,137 0,000265 517,0 -8,23578 -2,679063 -1,987774 553 -36 7,00 -0,22

0,069 0,206 0,000385 535,1 -7,86227 -2,679063 -1,579879 544 -9 1,73 -0,06

0,103 0,103 0,000158 651,9 -8,75292 -2,273598 -2,273026 684 -32 4,95 -0,19

0,103 0,206 0,000317 649,8 -8,05661 -2,273598 -1,579879 666 -16 2,43 -0,09

0,103 0,309 0,000437 707,1 -7,73558 -2,273598 -1,174414 655 52 7,37 0,31

0,137 0,137 0,000181 756,9 -8,61701 -1,985915 -1,987774 780 -23 3,08 -0,14

0,137 0,275 0,000341 806,5 -7,98363 -1,985915 -1,290984 759 47 5,89 0,28

0,137 0,412 0,000480 858,3 -7,64172 -1,985915 -0,886732 747 111 12,98 0,66

Desv. Padrão 167,60977 Média 5,6476

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,20 0,12 0,00
0,20

-0,02
-0,17-0,13

-0,32
-0,17-0,04

-0,22
-0,06-0,19-0,09

0,31

-0,14

0,28

0,66

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.12. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,778819938

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,552883438

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 3% ci X2 0,971674394

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 28 0,000418506 -0,552883438 0,9716744

Energia: Modificado R2 = 0,98862896

Data: 26/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.389 0,5529 0,0283

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000086 244,2 -9,36116 -3,883035 -3,863233 250 -6 2,49 -0,03

0,021 0,041 0,000152 269,7 -8,79163 -3,883035 -3,194183 255 15 5,44 0,08

0,021 0,062 0,000234 265,0 -8,36019 -3,878285 -2,780621 259 6 2,35 0,03

0,034 0,034 0,000091 373,6 -9,30465 -3,37221 -3,381395 337 37 9,94 0,20

0,034 0,069 0,000212 325,5 -8,45892 -3,37221 -2,673649 343 -18 5,48 -0,10

0,034 0,103 0,000305 337,7 -8,09520 -3,37221 -2,273026 347 -10 2,82 -0,05

0,051 0,051 0,000116 439,7 -9,06192 -2,966745 -2,97593 426 14 3,12 0,07

0,051 0,103 0,000257 400,8 -8,26643 -2,966745 -2,273026 434 -34 8,41 -0,18

0,051 0,155 0,000362 428,2 -7,92387 -2,966745 -1,86433 440 -11 2,66 -0,06

0,069 0,069 0,000137 503,6 -8,89553 -2,679063 -2,673649 504 0 0,00 0,00

0,069 0,137 0,000288 475,7 -8,15255 -2,679063 -1,987774 514 -38 7,95 -0,20

0,069 0,206 0,000402 512,4 -7,81906 -2,679063 -1,579879 519 -7 1,38 -0,04

0,103 0,103 0,000167 616,8 -8,69752 -2,273598 -2,273026 637 -21 3,35 -0,11

0,103 0,206 0,000329 626,1 -8,01945 -2,273598 -1,579879 650 -24 3,82 -0,13

0,103 0,309 0,000439 703,9 -7,73101 -2,273598 -1,174414 658 46 6,58 0,25

0,137 0,137 0,000185 740,5 -8,59515 -1,985915 -1,987774 753 -13 1,73 -0,07

0,137 0,275 0,000351 783,5 -7,95472 -1,985915 -1,290984 768 15 1,93 0,08

0,137 0,412 0,000486 847,7 -7,62930 -1,985915 -0,886732 777 71 8,32 0,38

Desv. Padrão 187,16342 Média 4,3202

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,030,08 0,03
0,20

-0,10-0,050,07
-0,18-0,060,00

-0,20
-0,04-0,11-0,13

0,25
-0,07

0,08
0,38

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.13. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,17872076

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,4110806

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 5% ci X2 1,177161066

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,000762643 -0,4110806 1,1771611

Energia: Modificado R2 = 0,994897999

Data: 29/jul/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

1.311 0,4111 -0,1772

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000040 525,0 -10,12663 -3,883035 -3,863233 527 -2 0,35 -0,02

0,021 0,041 0,000084 488,1 -9,38469 -3,883035 -3,194183 468 20 4,13 0,18

0,021 0,062 0,000140 442,9 -8,87387 -3,878285 -2,780621 436 7 1,61 0,06

0,034 0,034 0,000052 653,8 -9,86427 -3,37221 -3,381395 597 57 8,73 0,52

0,034 0,069 0,000134 514,9 -8,91767 -3,37221 -2,673649 526 -12 2,24 -0,10

0,034 0,103 0,000213 483,6 -8,45422 -3,37221 -2,273026 490 -7 1,41 -0,06

0,051 0,051 0,000075 680,0 -9,49802 -2,966745 -2,97593 656 24 3,51 0,22

0,051 0,103 0,000189 545,0 -8,57376 -2,966745 -2,273026 579 -34 6,30 -0,31

0,051 0,155 0,000310 500,0 -8,07894 -2,966745 -1,86433 539 -39 7,77 -0,35

0,069 0,069 0,000102 676,5 -9,19054 -2,679063 -2,673649 700 -24 3,48 -0,21

0,069 0,137 0,000233 588,0 -8,36447 -2,679063 -1,987774 620 -32 5,43 -0,29

0,069 0,206 0,000366 562,8 -7,91288 -2,679063 -1,579879 577 -14 2,46 -0,13

0,103 0,103 0,000139 741,0 -8,88104 -2,273598 -2,273026 770 -29 3,95 -0,26

0,103 0,206 0,000307 671,0 -8,08866 -2,273598 -1,579879 681 -10 1,53 -0,09

0,103 0,309 0,000470 657,4 -7,66278 -2,273598 -1,174414 634 23 3,56 0,21

0,137 0,137 0,000171 801,2 -8,67385 -1,985915 -1,987774 824 -23 2,88 -0,21

0,137 0,275 0,000361 761,8 -7,92663 -1,985915 -1,290984 729 33 4,36 0,30

0,137 0,412 0,000548 751,8 -7,50924 -1,985915 -0,886732 678 74 9,79 0,67

Desv. Padrão 110,59274 Média 4,0824

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,02
0,18 0,06

0,52

-0,10-0,06
0,22

-0,31-0,35-0,21-0,29
-0,13-0,26

-0,09
0,21

-0,21

0,30

0,67

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.14. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -7,976712799

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,417118247

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 5% ci X2 1,002916317

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 6 0,000343366 -0,417118247 1,0029163

Energia: Modificado R2 = 0,989627992

Data: 04/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

2.912 0,4171 -0,0029

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000040 525,0 -10,12663 -3,883035 -3,863233 583 -58 11,06 -0,23

0,021 0,041 0,000071 577,5 -9,55283 -3,883035 -3,194183 582 -4 0,77 -0,02

0,021 0,062 0,000100 620,0 -9,21034 -3,878285 -2,780621 582 38 6,07 0,15

0,034 0,034 0,000040 850,0 -10,12663 -3,37221 -3,381395 721 129 15,23 0,52

0,034 0,069 0,000098 704,1 -9,23054 -3,37221 -2,673649 719 -15 2,12 -0,06

0,034 0,103 0,000144 715,3 -8,84570 -3,37221 -2,273026 718 -3 0,41 -0,01

0,051 0,051 0,000058 879,3 -9,75507 -2,966745 -2,97593 852 27 3,07 0,11

0,051 0,103 0,000128 804,7 -8,96348 -2,966745 -2,273026 851 -46 5,70 -0,18

0,051 0,155 0,000188 824,5 -8,57907 -2,966745 -1,86433 850 -25 3,04 -0,10

0,069 0,069 0,000071 971,8 -9,55283 -2,679063 -2,673649 960 12 1,21 0,05

0,069 0,137 0,000150 913,3 -8,80488 -2,679063 -1,987774 958 -45 4,91 -0,18

0,069 0,206 0,000220 936,4 -8,42188 -2,679063 -1,579879 957 -21 2,21 -0,08

0,103 0,103 0,000093 1107,5 -9,28291 -2,273598 -2,273026 1136 -28 2,54 -0,11

0,103 0,206 0,000188 1095,7 -8,57907 -2,273598 -1,579879 1133 -38 3,43 -0,15

0,103 0,309 0,000263 1174,9 -8,24336 -2,273598 -1,174414 1132 43 3,65 0,17

0,137 0,137 0,000110 1245,5 -9,11503 -1,985915 -1,987774 1279 -34 2,73 -0,14

0,137 0,275 0,000212 1297,2 -8,45892 -1,985915 -1,290984 1277 20 1,57 0,08

0,137 0,412 0,000306 1346,4 -8,09193 -1,985915 -0,886732 1275 71 5,28 0,29

Desv. Padrão 247,9144 Média 4,1666

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,23
-0,02

0,15

0,52

-0,06-0,010,11
-0,18-0,10

0,05
-0,18-0,08-0,11-0,15

0,17
-0,14

0,08
0,29

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.15. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -8,208330579

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,570777218

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 5% ci X2 0,959017961

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 14 0,000272375 -0,570777218 0,959018

Energia: Modificado R2 = 0,994711468

Data: 12/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

3.671 0,5708 0,0410

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000060 350,0 -9,72117 -3,883035 -3,863233 342 8 2,40 0,03

0,021 0,041 0,000113 362,8 -9,08812 -3,883035 -3,194183 351 12 3,23 0,04

0,021 0,062 0,000171 362,6 -8,67385 -3,878285 -2,780621 358 4 1,24 0,02

0,034 0,034 0,000075 453,3 -9,49802 -3,37221 -3,381395 466 -13 2,88 -0,05

0,034 0,069 0,000156 442,3 -8,76565 -3,37221 -2,673649 480 -38 8,54 -0,14

0,034 0,103 0,000223 461,9 -8,40834 -3,37221 -2,273026 488 -26 5,66 -0,10

0,051 0,051 0,000084 607,1 -9,38469 -2,966745 -2,97593 598 9 1,56 0,04

0,051 0,103 0,000167 616,8 -8,69752 -2,966745 -2,273026 615 2 0,27 0,01

0,051 0,155 0,000241 643,2 -8,33071 -2,966745 -1,86433 626 18 2,74 0,07

0,069 0,069 0,000091 758,2 -9,30465 -2,679063 -2,673649 713 45 5,95 0,17

0,069 0,137 0,000187 732,6 -8,58440 -2,679063 -1,987774 733 -1 0,11 0,00

0,069 0,206 0,000274 751,8 -8,20238 -2,679063 -1,579879 746 6 0,80 0,02

0,103 0,103 0,000113 911,5 -9,08812 -2,273598 -2,273026 914 -2 0,24 -0,01

0,103 0,206 0,000223 923,8 -8,40834 -2,273598 -1,579879 940 -16 1,76 -0,06

0,103 0,309 0,000312 990,4 -8,07251 -2,273598 -1,174414 956 35 3,50 0,13

0,137 0,137 0,000131 1045,8 -8,94031 -1,985915 -1,987774 1089 -44 4,17 -0,16

0,137 0,275 0,000249 1104,4 -8,29806 -1,985915 -1,290984 1121 -17 1,49 -0,06

0,137 0,412 0,000354 1163,8 -7,94621 -1,985915 -0,886732 1140 24 2,08 0,09

Desv. Padrão 269,74342 Média 2,7011

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,03 0,04 0,02 -0,05-0,14-0,100,04 0,01 0,07 0,17
0,00 0,02 -0,01-0,06

0,13
-0,16-0,06

0,09

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

I.16. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -8,531862644

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,63504677

Amostra: Amostra 02 (Laterita) + 5% ci X2 0,923057841

C.P. nº: k1 k2 k3

Cura (dia): 28 0,000197088 -0,63504677 0,9230578

Energia: Modificado R2 = 0,986880135

Data: 26/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

5.074 0,6350 0,0769

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000068 308,8 -9,59600 -3,883035 -3,863233 320 -11 3,66 -0,03

0,021 0,041 0,000118 347,5 -9,04483 -3,883035 -3,194183 337 10 3,00 0,03

0,021 0,062 0,000188 329,8 -8,57907 -3,878285 -2,780621 349 -19 5,82 -0,06

0,034 0,034 0,000080 425,0 -9,43348 -3,37221 -3,381395 460 -35 8,12 -0,11

0,034 0,069 0,000131 526,7 -8,94031 -3,37221 -2,673649 485 41 7,88 0,13

0,034 0,103 0,000217 474,7 -8,43561 -3,37221 -2,273026 500 -26 5,43 -0,08

0,051 0,051 0,000083 614,5 -9,39667 -2,966745 -2,97593 613 1 0,19 0,00

0,051 0,103 0,000150 686,7 -8,80488 -2,966745 -2,273026 647 39 5,72 0,12

0,051 0,155 0,000224 692,0 -8,40386 -2,966745 -1,86433 668 24 3,45 0,07

0,069 0,069 0,000082 841,5 -9,40879 -2,679063 -2,673649 754 88 10,45 0,27

0,069 0,137 0,000172 796,5 -8,66802 -2,679063 -1,987774 794 2 0,26 0,01

0,069 0,206 0,000247 834,0 -8,30612 -2,679063 -1,579879 820 14 1,71 0,04

0,103 0,103 0,000102 1009,8 -9,19054 -2,273598 -2,273026 1005 4 0,44 0,01

0,103 0,206 0,000199 1035,2 -8,52221 -2,273598 -1,579879 1060 -25 2,44 -0,08

0,103 0,309 0,000276 1119,6 -8,19511 -2,273598 -1,174414 1094 25 2,28 0,08

0,137 0,137 0,000116 1181,0 -9,06192 -1,985915 -1,987774 1234 -53 4,46 -0,16

0,137 0,275 0,000219 1255,7 -8,42644 -1,985915 -1,290984 1302 -46 3,66 -0,14

0,137 0,412 0,000319 1291,5 -8,05032 -1,985915 -0,886732 1343 -51 3,97 -0,16

Desv. Padrão 327,55981 Média 4,0517

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

-0,030,03 -0,06-0,11
0,13

-0,080,00 0,12 0,07
0,27

0,01 0,04 0,01 -0,08
0,08

-0,16-0,14-0,16

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.17. 



 

Rodovia: BR-381

Trecho: Entroncamento MG-320 (Jaguaraçu) - Ribeirão Prainha INTERSEÇÃO -6,887093409

Interessado: DER/MG - WallenRodrigo Fidelis X1 -0,586757722

Amostra: 50% Amostra 02 (Laterita) + 50% amostra 01 (Saibro) X2 1,14190261

C.P. nº: 1 k1 k2 k3

Cura (dia): 0 0,001020877 -0,586757722 1,1419026

Energia: Modificado R2 = 0,972452882

Data: 30/ago/11

K1 = 1 / k1 K2 = - k2 K3 = 1 - k3

980 0,5868 -0,1419

s3 (MPa) sd (MPa)  r MR (MPa) LN  r LN s3 LN sd
MR Calculado 

(MPa)
ERRO (MPa) ERRO (%)

Resíduo 

Padronizado

0,021 0,021 0,000103 203,9 -9,18078 -3,883035 -3,863233 174 30 14,84 0,36

0,021 0,041 0,000252 162,7 -8,28608 -3,883035 -3,194183 158 5 2,95 0,06

0,021 0,062 0,000382 162,3 -7,87009 -3,878285 -2,780621 149 13 8,00 0,16

0,034 0,034 0,000141 241,1 -8,86675 -3,37221 -3,381395 219 22 9,25 0,27

0,034 0,069 0,000423 163,1 -7,76814 -3,37221 -2,673649 198 -35 21,33 -0,42

0,034 0,103 0,000592 174,0 -7,43200 -3,37221 -2,273026 187 -13 7,46 -0,16

0,051 0,051 0,000196 260,2 -8,53740 -2,966745 -2,97593 262 -2 0,72 -0,02

0,051 0,103 0,000488 211,1 -7,62520 -2,966745 -2,273026 237 -26 12,38 -0,31

0,051 0,154 0,000751 205,1 -7,19410 -2,966745 -1,870803 224 -19 9,25 -0,23

0,069 0,069 0,000235 293,6 -8,35593 -2,679063 -2,673649 297 -4 1,23 -0,04

0,069 0,137 0,000568 241,2 -7,47339 -2,679063 -1,987774 270 -28 11,81 -0,34

0,069 0,206 0,000812 253,7 -7,11601 -2,679063 -1,579879 255 -1 0,32 -0,01

0,103 0,103 0,000308 334,4 -8,08541 -2,273598 -2,273026 356 -22 6,52 -0,26

0,103 0,206 0,000647 318,4 -7,34316 -2,273598 -1,579879 323 -4 1,40 -0,05

0,103 0,309 0,000906 341,1 -7,00647 -2,273598 -1,174414 305 36 10,63 0,43

0,137 0,137 0,000354 387,0 -7,94621 -1,985915 -1,987774 405 -18 4,65 -0,22

0,137 0,275 0,000707 389,0 -7,25448 -1,985915 -1,290984 367 22 5,68 0,26

0,137 0,412 0,000988 417,0 -6,91983 -1,985915 -0,886732 346 71 16,92 0,84

Desv. Padrão 83,604041 Média 8,0757

COEFICIENTES DA REGRESSÃO

MR =  K1s 3
k2s d

k3

DADOS DO ENSAIO TRIAXIAL DINÂMICO

0,36
0,06 0,16 0,27

-0,42
-0,16-0,02

-0,31-0,23
-0,04

-0,34
-0,01

-0,26
-0,05

0,43

-0,22

0,26

0,84

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Resíduos Padronizados

 

 

 

 

 

I.18. 


