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RESUMO 

 
Neste trabalho serão aplicadas metodologias de classificação geotécnica tradicional e 

MCT e ensaios da mecânica dos pavimentos, com o objetivo de avaliar a possibilidade 

de utilização de um solo superficial fino da região norte de Minas Gerais em camada de 

base de pavimentos de rodovias de baixo volume de tráfego. A utilização de solos finos 

em camadas de pavimentos, em substituição aos solos granulares, justifica-se pelo 

aspecto econômico (redução do volume de transporte de materiais) e ambiental (redução 

de áreas degradadas). O trecho escolhido, para estabelecer o estudo de caso, liga a sede 

do município de Campo Azul à rodovia estadual MG-202 e soma 43,0 km de extensão. 

O projeto de engenharia para melhoramento e pavimentação do referido trecho foi 

contratado pelo DER/MG no âmbito do Programa de Acessibilidade aos Municípios de 

Baixo Índice de Desenvolvimento Humano – PROACESSO. Amostras de solo fino 

foram coletadas pelo autor, ao longo do traçado do referido trecho, simultaneamente à 

coleta realizada pela empresa contratada para os estudos de subleito do projeto. Os 

ensaios de Compactação Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão foram realizados 

para classificar o solo e os ensaios triaxiais dinâmicos para avaliar as deformações 

elásticas e plásticas do material em laboratório. O solo foi enquadrado pelo sistema 

MCT nas classes areia não laterítica (NA) e areia não laterítica argilosa (NA’). Os 

ensaios de carga repetida indicam bom comportamento quanto à deformação elástica e 

médio quanto à deformação permanente. Um ligante hidráulico foi usado para 

estabilizar o solo visando estudar uma alternativa para o seu emprego. Um trecho 

experimental com extensão de 1,0 km foi projetado e incluído no projeto de engenharia 

da referida rodovia municipal. O seu acompanhamento permitirá aferir critérios e 

parâmetros, tal como o fator campo laboratório, adotados na metodologia de 

dimensionamento mecanístico-empírico aplicada nesse estudo.  
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ABSTRACT 
 

 

In this work, the traditional and MCT geotechnical classification methods also the 

triaxial tests will be applied in order to value the possibility of  using a fine surface soil 

of the northern region of Minas Gerais in base layers for low traffic highway. The use of 

fine soils in roadway pavement layers, substituting granular soils is justified from the 

economic point of view (reduction in volume of materials transported) and 

environmentally (reduction of degraded areas). The section chosen as case study 

connects the head Municipality township of Campo Azul to the State Highway MG 202, 

with total length of 43,0 kilometers. The engineering project for improvement and 

asphalt application on the mentioned section was contracted by DER/MG within the 

ambit of the Programa de Acessibilidade aos Municípios de Baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano – PROACESSO  (Programme of Accessibility to 

Municipalities with Low Index of Human Development). Samples of fine soil were 

collected by the author along the route of the referred section, simultaneously with the 

general collection of samples for the subgrade traditional studies carried out by the 

contracted company. Tests concerning compacting Mini-MCV and loss of mass by 

water immersion were made in order to classify the soil samples; dynamic tri-axial tests 

evaluated elastic and plastic deformations of this material in laboratory. The soil was 

classified under the MCT system in the non-lateritic sand category (NA) and non-

lateritic clayey sand (NA'). The repeated load tests show good performance as regards 

elastic deformation and average performance as regards permanent deformation. 

Hydraulic binder was used in order to stabilize the soil, as a means of seeking 

alternatives for its use. An experimental section with 1,0 kilometer length was projected 

and included on the engineering project for the mentioned road. Observation of this 

section will allow us to evaluate criteria and parameters, while field laboratory factor, 

used on empiric-mechanistic dimensioning methodology which were applied in this 

study. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 
 

O crescimento da frota de veículos locomotores para transporte de bens e pessoas nas 

últimas três décadas no Brasil ocorreu de maneira incompatível com o nível de 

investimentos públicos em infra-estrutura rodoviária. Nesse período as sucessivas crises 

e mudanças da economia global se refletiram na redução da capacidade de investimento 

do país e conseqüentemente dos estados e municípios.  

 

No estado de Minas Gerais a expansão da malha viária existente foi praticamente 

paralisada no período de 1995 a 2001, segundo informações contidas no Plano 

Estratégico de Logística de Transporte – PELT (Minas Gerais, 2007). Responsável por 

60% do volume de tráfego total das rodovias pavimentadas de Minas Gerais, a malha 

federal deste estado se viu acometida de acelerado processo de deterioração, como 

conseqüência do crescimento do volume de tráfego, das faltas de controle do peso das 

cargas transportadas e falta de intervenções sistematicamente planejadas.  

 

Na esfera municipal, os investimentos em infra-estrutura viária foram concentrados nos 

municípios de maior dinâmica econômica e de maneira mais generalizada em 

programas de pavimentação urbana subsidiados pelo governo do estado de Minas 

Gerais.  

 

Estas e tantas outras dificuldades enfrentadas, como a extinção do Fundo Rodoviário 

Nacional em 1988, inibiram os investimentos e conseqüentemente o desenvolvimento 

da economia e da pesquisa de novas técnicas e métodos para o setor de infra-estrutura 

rodoviária. No entanto, algumas tecnologias aplicadas à pavimentação de rodovias se 

desenvolveram nesse período no Brasil, especialmente o Método (Miniatura 

Compactado Tropical) - MCT de classificação geotécnica de solos finos e os ensaios 

dinâmicos ou de carga repetida relacionados a Mecânica dos Pavimentos. 
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Em 2006, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 

DER/MG estabeleceu convênio com a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais - FAPEMIG no âmbito do Programa de Capacitação de Recursos 

Humanos desta fundação, destinado aos órgãos e entidades da administração indireta do 

estado. Diversos servidores do DER/MG são bolsistas do referido programa e entre os 

cursos para os quais foram selecionados destaca-se o Mestrado Profissional em 

Engenharia Geotécnica da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Além das 

tradicionais áreas de mineração e de barragens do referido mestrado, a partir de 2007 a 

UFOP passou a oferecer também neste curso a área de concentração em pavimentos. 

  

O governo do Estado de Minas Gerais, após estabelecer o Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado - PMDI (Minas Gerais, 2003), aferiu condição de equilíbrio 

fiscal que possibilitou o início, em 2004, da execução do Programa de Melhoria de 

Acessibilidade a Municípios de Pequeno Porte – ProAcesso, para alcançar um dos 

objetivos estratégicos do referido plano denominado rede de cidades e serviços. O 

objetivo geral do programa ProAcesso é contribuir para o desenvolvimento sócio-

econômico de municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e 

precária conexão com a rede viária principal, através da melhoria e pavimentação da 

infra-estrutura rodoviária de acesso às suas respectivas sedes municipais. Em 2003, 26% 

dos municípios mineiros – 225 cidades - não dispunham de uma ligação pavimentada à 

rede rodoviária principal do Estado, totalizando aproximadamente 5,6 mil quilômetros. 

A Figura 1.1 ilustra o estado da arte do referido programa atualizado em junho/2009. 
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Figura 1.1 - Mapa de Situação do Programa ProAcesso. (DER/MG, 2009). 
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O DER/MG é o órgão oficial responsável pela contratação e fiscalização da execução 

e/ou revisão de todos os projetos de engenharia do programa ProAcesso, assim como da 

execução das obras e, como resultado dos esforços para definir os critérios de projeto do 

mesmo, elaborou e publicou, em 2005, a Recomendação Técnica RT 01.46 que 

estabeleceu os termos de referência para projetos de  vias de ligação com baixo volume 

de tráfego. Esta recomendação foi editada e republicada em janeiro de 2009 como RT 

01.46d (DER/MG, 2009a) e define as seguintes condições prévias gerais: 

 

• Volume Médio Diário Anual de Tráfego (VMDAT) estimado, menor ou igual a 

300 (trezentos) veículos por dia, ao final da vida útil de projeto. 

• A vida útil do pavimento estimada em projeto será de 6 (seis) anos e deverá ser 

utilizada a metodologia de dimensionamento de pavimento descrita nesta RT. 

• Quando se tratar de trechos a serem executados com financiamento externo, a 

vida útil do pavimento estimada em projeto será de 10 (dez) anos e deverá ser 

utilizada uma das metodologias de dimensionamento de pavimento preconizadas 

pelo DNIT - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes. 

 

Observa-se, no mapa da Figura 1.1, uma concentração de acessos municipais a serem 

pavimentados nas regiões de menor dinâmica econômica tais como as regiões Norte, 

Jequitinhonha - Mucuri e parte das regiões do Rio Doce e da Zona da Mata, sendo este 

fator preponderante para o enquadramento da maioria dos trechos de rodovia destes 

locais nas características de tráfego definidas na RT 01 46.d. 

 

Um aspecto fundamental do programa ProAcesso é a pavimentação de uma extensão 

significativa de rodovias com baixo volume de tráfego. Este fato motivou o autor do 

presente trabalho a apreciar a experiência prévia do Estado de São Paulo que, nas 

décadas de 1970 e 1980, executou a pavimentação de aproximadamente seis mil 

quilômetros de rodovias vicinais desse padrão utilizando solos arenosos finos na 

camada de base e tratamento superficial duplo como revestimento (Villibor e Nogami, 

1995). Esses pesquisadores do DER/SP e da USP acompanharam a execução dos 

serviços e monitoraram, ao longo do tempo, o seu comportamento sob tráfego, o que 
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possibilitou o desenvolvimento da metodologia para solos tropicais MCT, descrita, 

entre outras publicações, no excelente livro “Pavimentação de Baixo Custo com Solos 

Lateríticos”, editado por eles em 1995. 

 

No que se refere aos métodos de classificação de solos tradicionais, por exemplo, 

segundo esses autores, foram elaborados pelo atual Departamento de Pesquisa de 

Transportes, o TRB, e pelo Corpo de Engenheiros do Exército, o USACE, ambos dos 

EUA, e desenvolvidos, portanto, em país de clima frio a temperado. Como o clima é um 

fator preponderante na formação dos solos por processos de intemperismo físico, 

químico e biológico, entre outros, aplicados às suas respectivas rochas de origem, essas 

metodologias de classificação apresentaram incongruências quando aplicadas em países 

de clima tropical e úmido como o Brasil. Estas incongruências são atribuídas a 

peculiaridades de comportamento mecânico e hidráulico apresentado pelos solos finos 

formados em países de clima tropical, onde o verão é quente e úmido e o inverno é seco.  

 

O DER/SP adota normas de especificação técnica para a execução de base utilizando 

solos arenosos finos que apresentem determinados comportamentos mecânicos e 

hidráulicos identificados pelos ensaios da metodologia MCT. 

 

Quanto à Mecânica dos Pavimentos, segundo Medina e Motta (2005), o módulo de 

resiliência obtido por meio dos ensaios dinâmicos ou de carga repetida é o parâmetro 

recomendado pela ASSHTO para a avaliação estrutural das camadas de base e do 

subleito dos pavimentos flexíveis desde 1986. No Brasil as estruturas de pavimentos 

flexíveis de rodovias novas têm sido dimensionadas pelo método do antigo DNER, 

elaborado pelo engenheiro Murilo Lopes de Souza em 1966. Este é baseado na 

adaptação para rodovias do método do Corpo de Engenheiros Militares dos EUA, com 

base no ensaio de CBR, que determina um índice de suporte do material de subleito e 

das camadas intermediárias do pavimento em determinadas condições de umidade e 

compactação, por carregamento estático.  

 

Os autores citados acreditam que os ensaios dinâmicos, que determinam parâmetros de 

deformabilidade elástica e plástica dos materiais de subleito, sub-base e base e das 
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misturas asfálticas, em determinados estados de tensão, simulam de maneira mais 

adequada a repetição das forças de carregamento transiente que serão aplicadas pelo 

tráfego, sobre os pavimentos ao longo da vida de projeto dos mesmos. 

 

Em 1992, o DER/MG adquiriu um equipamento para ensaios triaxiais dinâmicos 

iniciando o estudo dos preceitos da mecânica dos pavimentos e a sua aplicação para 

dimensionamento de reforço de pavimentos antigos embora esta aplicação, até a 

presente data, seja exclusivamente a título de comparação de resultados com os métodos 

oficiais aplicados, que foram especificados pelo antigo DNER: o PRO-10 (DNER, 

1979), PRO-11 (DNER, 1979a), PRO-159 (DNER, 1985) e PRO-269 (DNER, 1994).  

 

Da mesma forma, a utilização de avaliações estruturais elaboradas por programas de 

retroanálise, com dados fornecidos por levantamentos de campo feitos com a Viga 

Benkelman e o FWD, são utilizados por projetistas do DER/MG, exclusivamente com 

esta mesma finalidade. Tal fato se justifica pelo amparo legal da responsabilidade 

técnica fornecido pelas normas oficiais. 

 

Um dos programas de retroanálise utilizado por projetistas de reforço de todo o país, o 

RETRAN-2CL, foi desenvolvido na dissertação de mestrado do engenheiro Cláudio 

Albernaz, do DER/MG, em 1997. Os órgãos rodoviários oficiais não acompanharam o 

desenvolvimento das tecnologias da mecânica dos pavimentos e, até a presente data, não 

há método mecanístico-empírico de dimensionamento de pavimentos especificado pelos 

mesmos.  

 

A recomendação técnica RT01 46 d, já citada, indica a utilização dos métodos de 

dimensionamento do DNIT e do próprio DER/MG, de acordo com a ordem de grandeza 

do número de repetição de eixos equivalentes do projeto, sendo ambos relacionados 

basicamente aos resultados dos ensaios de CBR dos materiais. Em relação à 

classificação dos solos, a citada RT recomenda a adoção da tradicional TRB. 

 

Acrescente-se, a esta contextualização, as dificuldades atuais para identificação de 

materiais para a construção de camadas de pavimentos cujas características geotécnicas 
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se enquadrem nas metodologias tradicionais de classificação e dimensionamento 

citadas. A expansão da rede pavimentada estadual em mais de cinco mil quilômetros 

pelo programa ProAcesso permite constatar a exaustão das jazidas naturais de 

agregados comumente utilizados nas camadas de pavimentos, mesmo nas regiões de 

menor concentração da malha viária pavimentada, onde esses recursos foram aplicados, 

ao longo dos anos, na conservação de rodovias com revestimento primário. 

 

Os altos custos financeiros de transporte de agregados naturais obtidos cada vez mais 

distantes assim como de agregados produzidos por britagem de rocha, somados aos 

custos dos passivos ambientais dessas soluções, vêm incentivando a busca de materiais 

alternativos, comumente desprezados para esse fim pelas citadas metodologias 

tradicionais, especialmente para a pavimentação de vias de baixo volume de tráfego. 

 

Tendo em conta este contexto, o autor da presente dissertação pretende aplicar em seus 

estudos os preceitos da metodologia MCT para solos tropicais e os critérios de 

dimensionamento da Mecânica dos Pavimentos, visando incentivar o órgão rodoviário 

do Estado de Minas Gerais a usar estas tecnologias já amplamente difundidas no meio 

acadêmico do país. 

 

Os estudos realizados nesta pesquisa ocorreram durante a fase de projeto de um dos 225 

trechos do ProAcesso, localizado na região norte de Minas Gerais, que proverá a sede 

do município de Campo Azul de acesso pavimentado à rede viária estadual. A extensão 

total da rodovia municipal a ser melhorada e pavimentada é de 43,0km. 

 

Apesar de não constar inicialmente do escopo do projeto desta dissertação, após  

realizados os primeiros ensaios de classificação MCT e de caracterização resiliente do 

referido solo, o autor desse trabalho propôs ao DER/MG a elaboração de um projeto de 

trecho experimental com extensão de 1,0 km e a sua inclusão, no projeto executivo da 

referida rodovia municipal, foi aprovada pela Diretoria de Projetos do órgão. Visa-se 

obter, para esta condição específica, critérios de dimensionamento mecanístico, como, 

por exemplo, o fator campo-laboratório (fcl), que é aplicado em programas 

computacionais de avaliação estrutural para definir a vida útil dos segmentos. O projeto 



8  

do trecho experimental foi discutido e aprovado também pelo consultor técnico do 

agente financeiro financiador da obra, o BIRD. O processo de licitação internacional da 

obra foi concluído e os serviços foram iniciados em agosto de 2009.  

 

Assim, os objetivos da presente dissertação podem ser resumidos nos seguintes itens: 

• Incentivar a implantação, no laboratório do DER/MG, das tecnologias dos 

ensaios MCT e retomar a prática do Módulo de Resiliência de maneira efetiva, 

de forma que os engenheiros do órgão possam vivenciar estes ensaios e assim 

tornar efetivo seu emprego nos próximos projetos; 

• Caracterizar pela metodologia MCT e pelos ensaios de carga repetida o solo fino 

local do segmento compreendido entre as estacas 1860 e 1910 do trecho Campo 

Azul- MG-202, para avaliação das suas potencialidades como camada de 

pavimento de baixo volume de tráfego, mesmo que não atenda aos requisitos 

tradicionais especificados; 

• Caracterizar, pelos ensaios de carga repetida, o cascalho especificado no projeto 

para ser utilizado como base em toda a extensão do referido trecho, para fins de 

comparação com o dimensionamento mecanístico, levando-se em conta este 

material e o solo fino local do trecho estudado; 

• Testar o uso do ligante hidráulico denominado Pavifort do fabricante Holcim 

como estabilizante do solo fino objeto deste estudo; 

• Projetar um trecho experimental utilizando o solo fino local como camada de 

base em sua forma pura ou com adição de diferentes percentuais de ligante 

hidráulico, no segmento localizado entre as estacas 1860 e 1910 do referido 

trecho, e propor metodologia de acompanhamento dos mesmos, durante e após a 

obra; 

• Elaborar uma análise estrutural utilizando parâmetros e critérios do modelo 

mecanístico-empírico, desenvolvido por Franco (2007), para determinar a vida 

útil dos segmentos experimentais projetados. 
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Esse trabalho foi subdividido em cinco capítulos, a partir desse primeiro, onde se 

contextualiza o campo de aplicação da pesquisa proposta e as linhas gerais do seu 

escopo. 

 

No Capítulo 2 está apresentada a revisão bibliográfica de maneira sucinta e com foco 

nos aspectos geológicos, pedológicos e geotécnicos a serem considerados para a seleção 

de materiais de pavimentação, assim como o dimensionamento de pavimentos de baixo 

volume de tráfego. 

  

O material estudado, um solo arenoso fino que ocorre em abundância na região em 

análise, e os métodos aplicados para a classificação e caracterização geotécnica do 

mesmo, são descritos no Capítulo 3. Para comparação são apresentadas também as 

características do cascalho de seixo rolado, comumente empregado na região como 

material de base. Neste capítulo também se inclui uma apresentação dos principais 

aspectos do projeto executivo do trecho experimental incluído no projeto de engenharia 

do trecho Campo Azul – Entroncamento MG-202 do programa ProAcesso. 

 

No Capítulo 4, são apresentados os resultados dos diversos ensaios de laboratório 

realizados e uma análise do comportamento resiliente e plástico do referido solo deste 

estudo, e aspectos relativos à sua classificação na metodologia MCT. São apresentados 

ainda, neste capítulo, uma análise dos critérios utilizados para a avaliação mecanistico-

empírica da estrutura dimensionada, para cada um dos segmentos experimentais, entre 

eles o fator campo-laboratório admitido, que será objeto de confirmação posterior com o 

acompanhamento sistemático dos trechos.  

 

Ao final são apresentadas, no Capítulo 5, as conclusões deste estudo, algumas sugestões 

de continuidade da pesquisa que promovam melhor conhecimento da natureza, do 

comportamento mecânico e hidráulico dos materiais estudados, e do método 

mecanístico-empírico aplicado. Este conhecimento poderá servir de referência em 

projetos de pavimentação de baixo volume de tráfego e custo, tanto para outras rodovias 

vicinais como para vias urbanas dos municípios da região norte de Minas Gerais.  
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CAPITULO 02 

PRINCÍPIOS GERAIS PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS E PARA 

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS DE RODOVIAS DE 

BAIXO VOLUME DE TRÁFEGO 

 
  

2.1. CONTEXTO GEOLÓGICO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

 

Segundo Bartorelli e Haralyi (1998) a grande variedade de rochas encontradas no 

território brasileiro e a sua complexa distribuição geográfica se originaram de múltiplos 

processos geológicos e determinaram a história da ocupação e desenvolvimento do país. 

A geologia local, segundo os autores, condiciona as características geotécnicas dos 

sítios dos grandes empreendimentos infra-estruturais. Os maiores aproveitamentos 

hidroelétricos, por exemplo, situam-se nas amplas bacias sedimentares, onde se 

encontra a maior parte do potencial hidráulico do território nacional implicando, muitas 

vezes, a necessidade de implantar barragens em sítios cujas rochas subjacentes são 

sedimentares.  

 

No caso da infra-estrutura de transportes, as extensas obras viárias atravessam diversas 

unidades litológicas ao ligarem determinadas localidades para atender a demanda de 

transporte. Implicam na identificação de diferentes comportamentos geotécnicos ao 

longo dos trechos, determinando condições diferenciadas de escavação, estabilidade de 

taludes e ocorrência de materiais de construção, entre outras. 

 

As unidades geológicas fundamentais do território brasileiro se definiram ao longo de 

milhares de anos na escala geológica (tabela 2.1) pela ação de fenômenos que 

provocaram a aglutinação de antigas massas crustais no eon Arqueano e posterior 

rompimento das suas geossuturas (zonas de fraqueza crustal) no decorrer do eon 

Proterozóico, causando a sua desagregação parcial. A continuidade dos movimentos 
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colisionais e desagregacionais promoveu, ao longo da era Mesozóico do eon 

Farenozóico, o processo de desagregação e deriva continental que originou a atual 

distribuição dos continentes do hemisfério sul do planeta. 

 
Tabela 2.1 – Escala dos Tempos Geológicos 

EON ERA PERÍODO MILHÕES 
DE ANOS 

Quaternário 1,6 
CENOZÓICO 

Terciário 64,4 

Cretáceo 140 

Jurássico 205 MESOZÓICO 

Triássico 250 

Permiano 290 

Carbonífero 355 

Devoniano 410 

Siluriano 438 

Ordoviciano 510 

FA
N

ER
O

ZÓ
IC

O
 

PALEOZÓICO 

Cambriano 540 (570) 

Neoproterozóico  1.000 

Mesoproterozóico  1.600 

PR
O

TE
R

O
-

ZÓ
IC

O
 

Paleoproterozóico  2.500 

A
R

Q
U

E
A

N
O

   

4.500 

Ruiz & Guidicini (1998), apud Ribeiro e Almeida (1998). 

 

A conseqüência desse conjunto de fenômenos foi a consolidação das rochas pré-

cambrianas do embasamento cristalino, que servem de substrato para a acumulação e 

deposição das rochas farenozóicas nas bacias sedimentares. A Bacia Sedimentar do 

Parnaíba engloba praticamente toda a superfície dos estados do Piauí, Maranhão e 

Tocantins. Ao sul prolonga-se sob expressivo depósito cretáceo, representados por 

arenitos da Formação Urucuia, que se assentam diretamente sobre rochas proterozóicas 
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do Grupo Bambuí (Bartorelli e Haralyi, 1998), onde se encontra os solos da região norte 

de Minas Gerais objeto do presente trabalho. 

 

O geólogo Martínez (2007), em sua pesquisa de mestrado, que focaliza a região norte de 

Minas Gerais, identifica e descreve as formações do Grupo Bambuí, de idade 

proterozóica, as quais estão recobertas pelos arenitos do Grupo Urucuia de idade 

mesozóica. Segundo o autor, são comuns na região extensas áreas recobertas por 

sedimentos cenozóicos, entre elas coberturas detríticas aluvionares, eluvionares e 

coluvionares. No extremo sul da área pesquisada, próximo aos municípios de Brasília 

de Minas, Ubaí e Campo Azul, este autor identificou afloramentos das formações Serra 

da Saudade e Três Marias pertencentes ao Grupo Bambuí. Nessa região, a formação 

Três Marias apresenta-se como “siltitos cinza esverdeados com camadas lenticulares de 

arenito fino, feldspático e calcífero que transaciona vertical e lateralmente para arenitos 

arcosianos marrom avermelhados”, sendo que esta unidade, segundo o autor, é 

facilmente confundível com os sedimentos da formação Urucuia, quando intemperizada. 

Resultante de uma ampla revisão bibliográfica, a pesquisa deste autor será utilizada no 

capitulo três, onde se descreve aspectos de clima, relevo e vegetação, entre outros, da 

região de ocorrência do material estudado no presente trabalho.  

 

A classificação geológica de um solo corresponde à interpretação da gênese do mesmo 

com base na análise táctil-visual, procedimento que descreve um conjunto de aspectos 

tais como textura, cor, estrutura e plasticidade, entre outros (Pastore e Fortes, 1998). 

Somado a outras observações de campo acerca da morfologia e estratigrafia da 

ocorrência, esse procedimento pode permitir uma interpretação dos processos 

responsáveis pela gênese e, eventualmente à caracterização da rocha de origem.   

 

No entanto, é necessário utilizar em conjunto, caso seja pertinente, classificações de 

caráter geotécnico, de modo a possibilitar o agrupamento dos diversos estratos, assim 

como considerar as propriedades geotécnicas de interesse ao projeto, pois a 

classificação geológica, por si só, não fornece as propriedades mecânicas e hidráulicas 

do solo. 
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2.1.1 SOLO RESIDUAL OU AUTÓCTONE 

 

Formados a partir da decomposição das rochas pelo intemperismo físico, químico ou o 

somatório de ambos, os solos denominados residuais são aqueles que permanecem no 

local onde se formaram. Clima, relevo, tempo de formação e tipo de rocha de origem 

são as condições básicas que determinam a composição mineralógica, granulométrica, 

estrutura e espessura, atributos estes que, por sua vez, definem a natureza do solo. 

Regiões de clima tropical como o Brasil, por exemplo, produzem manto de solo residual 

que se apresenta em espessuras da ordem de dezenas de metros ao contrário de regiões 

de clima temperado, onde este manto apresenta-se muito mais delgado, da ordem de 

metros (Pastore e Fortes, 1998).  

 

Uma abordagem quantitativa da influência da temperatura na formação dos solos é 

encontrada em Salomão e Antunes (1998) que se valem da Lei de Vant´Hoff, segundo a 

qual um gradiente de 10ºC de temperatura provoca um aumento de duas a três vezes na 

velocidade de uma reação química possibilitando, assim, o alcance de maior 

profundidade das alterações físico/químicas de um terreno, mantidas as condições 

pluviométricas. 

 

2.1.2 SOLO TRANSPORTADO OU ALÓCTONE 

 

Deslocados do lugar onde foram originalmente formados por diversos agentes 

geológicos os solos transportados, segundo Pastore e Fortes (1998), são encontrados na 

forma inconsolidada. Tanto os solos residuais quanto os transportados formaram-se a 

partir do período Cenozóico, podendo, inclusive, estarem em processo de formação. Os 

solos transportados podem ser excelentes fontes de materiais de construção. 

 

Entre os solos transportados encontram-se os aluvionares, que são constituídos de 

materiais erodidos, retrabalhados e transportados pelos cursos d’água e depositados nos 

leitos ou margens dos mesmos. Os terraços fluviais são aluviões diferentes por serem 
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mais antigos e terem sido depositados quando o nível do curso d’água se encontrava em 

posição superior a atual, sendo sempre encontrados em cotas superiores às dos aluviões. 

A condição topográfica dos terraços fluviais determina uma condição de depósito 

drenado, não saturado constituído geralmente por areia e cascalho. Os solos 

denominados coluviões englobam aqueles transportados pela ação da água e gravidade 

que são comumente depositados nas encostas de serras, sendo compostos por mistura de 

solos e blocos de rocha pequenos acumulando pequenas espessuras que variam de 0,5 a 

1,0m.  

 

Pastore e Fortes (1998) enfatizam que também têm sido considerados solos 

coluvionares aqueles encontrados em depósitos que recobrem divisores de água em 

regiões planas, predominantemente compostos por materiais homogêneos e de 

granulometria fina, tais como areias argilosas e argilas arenosas. Estes se apresentam em 

espessuras bastante variáveis, de 0,5 a 20,0 m, e devem ser avaliados com maior 

cautela, evitando-se generalizações quanto a indícios de transporte, uma vez que a sua 

gênese pode ser residual determinada, por exemplo, por ação biológica em processos 

pedológicos. 

 

2.2. CONTEXTO PEDOLÓGICO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO 

 

A pedologia é o ramo científico que estuda a formação dos solos e o estabelecimento de 

uma classificação sobre as bases lançadas, em 1880, pelo russo Dorkuchaiev, segundo o 

Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 2007). A aplicação destes princípios na 

agronomia se deu pela necessidade principal de recuperar a fertilidade dos solos, 

depauperada pela exploração agrícola levada a cabo ao longo dos séculos anteriores.  

 

No Brasil, os levantamentos de solos baseados na pedologia foram catalisados pela 

criação da Comissão de Solos do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas 

do Ministério da Agricultura em 1947, cujas publicações promoveram grande estímulo 

para estudos pedológicos em diferentes estados da União. A partir de 1971, o 
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Departamento Nacional da Produção Mineral – DNPM, sob o pretexto de mapear os 

recursos minerais da Amazônia, criou o projeto de sensoriamento remoto Radar da 

Amazônia, que deu origem a sigla RADAM. Estendida a partir de 1976, as ações do 

projeto, que passou a ser denominado RADAMBRASIL, dotou todo o território 

nacional de mapas exploratórios de solos na escala 1:1.000.000. 

 

Esforços de organização de um Sistema Brasileiro de Classificação de Solos foram 

iniciados, a partir da década de 1970, por diversas instituições de ensino e pesquisa. 

Esses esforços se traduzem em eventos denominados aproximações sucessivas, quando 

as diversas instituições discutem, organizam e promovem a circulação de documentos 

para divulgação, crítica e sugestões entre participantes e comunidades científicas.  

Baseado no conhecimento gerado pelas aproximações realizadas até 1997 e coordenado 

pelo Centro de Pesquisas de Solos da Embrapa, foi lançado, em 1999 o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS.  

 

A descrição completa do solo é feita no campo e inclui a delimitação dos horizontes e 

camadas, suas profundidades e espessuras, cor, textura, estrutura, consistência e 

cerosidade, entre outras características. Para designação dos horizontes e camadas 

principais, a nomenclatura utiliza as letras maiúsculas; as letras minúsculas são 

utilizadas como sufixo e servem para qualificar distinções específicas. São utilizados 

também prefixos e sufixos numéricos arábicos, para denotar descontinuidade litológica 

e para subdividir horizontes principais em profundidade, respectivamente. A 

nomenclatura pode ser atualizada periodicamente gerando tabelas para fins de 

correlação entre a antiga e a nova.  

 

Dentre as características morfológicas relevantes, observa-se a transição entre 

horizontes ou camadas pode se apresentar de forma plana, ondulada, irregular ou 

quebrada. Na Figura 2.1, por exemplo, estão ilustradas a nomenclatura, a forma e as 

tomadas de profundidades e espessuras das diferentes camadas de um perfil de solo. 

 

Os critérios para distinção de classes de solo, para fins taxonômicos, são determinados a 

partir de parâmetros ou indicadores empregados como elementos para a sistematização 
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das classificações. Características ou propriedades dos solos, denominadas atributos 

diagnósticos, são utilizados tanto para a separação de classes em vários níveis 

categóricos quanto na própria definição de alguns horizontes diagnósticos.  Os 

chamados horizontes diagnósticos subsuperficiais definem as classes de solos no 

SiBCS, nos níveis categóricos mais elevados. O horizonte B latossólico, por exemplo, 

define a classe dos latossolos (uma das quatorze ordens que compõem o SiBCS) e a sua 

caracterização é obtida através de uma extensa lista de peculiaridades, entre elas, a 

relação molecular sílica/alumina SiO2/Al2O3 (Ki), determinada na fração argila da 

amostra por meio de ensaios químicos. Para se caracterizar um latossolo, entre outras 

peculiaridades a relação sílica/alumina (Ki) da fração argila da amostra não pode aferir 

valores acima de 2,2 no ensaio químico. Na observação de campo, o perfil latossólico 

deve apresentar pequena diferenciação de cor entre o horizonte A e o B, que pode ser 

observada na Figura 2.2, como exemplo. 

 

 
Figura 2.1: Exemplo de tomada de profundidades e espessuras para solos com transição descontínua ou 

quebrada, entre horizontes ou camadas. (IBGE, 2007). 
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Figura 2.2: Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico Típico. Jaíba/ MG.  

(IBGE, 2007). 
 

O SiBCS prevê seis níveis categóricos de classificação na seguinte hierarquia: ordens, 

subordens, grandes grupos, subgrupos, famílias e séries. No 1º nível (ordens), as classes 

foram separadas pela presença ou ausência de atributos, horizontes diagnósticos ou 

propriedades que são características observadas em sinais deixados no campo, 

evidenciando diferenças no tipo e grau de desenvolvimento de um determinado 

conjunto de processos que a experiência indica terem sido dominantes na formação do 

solo (EMBRAPA, 1999). 

 

O sistema reconhece quatorze classes e define as bases e critérios envolvidos na 

conceituação de cada uma.  A classe dos Neossolos, por exemplo, que atualmente 

agrupa, no 2º nível categórico, os solos chamados Regossolos, Solos Litólicos, 

Litossolos, Solos Aluviais e Areias Quartzosas, os quais constituíam classes 

individualizadas na classificação anterior da Embrapa, e são identificados como solos 

ainda em formação, seja por características inerentes ao material de origem ou pela 

reduzida atuação dos processos pedogenéticos. Como critério de distinção, observa-se 

nos neossolos a insuficiência de manifestação dos atributos diagnósticos, que 
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caracterizam os diversos processos de formação, além de exígua definição de limites 

entre os horizontes. Há uma individualização do horizonte A seguido de C ou R e 

predomínio de características herdadas do material originário. Trata-se, portanto, de um 

grupamento de solos pouco evoluídos, com ausência de horizonte B diagnóstico. 

 

Nos mapas exploratórios, as feições da paisagem e aspectos fisiográficos orientam o 

traçado de percursos para coleta de amostras, identificando e caracterizando as classes 

de solos em grandes intervalos, sendo que a extrapolação é largamente utilizada. As 

características mais comumente utilizadas neste tipo de levantamento são o horizonte 

diagnóstico subsuperficial, horizonte diagnóstico superficial, cor e saturação por bases 

(eutrofia e distrofia). 

 

O SiBCS permite o correlacionamento com diversas classificações de solos. Para a 

elaboração do Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Oliveira et. al., 1999), por 

exemplo. Villibor e Nogami (2009) informam que os autores realizaram um estudo 

geotécnico específico sobre amostras de solos em jazidas usadas em camadas de 

pavimento, incluindo a Classificação Geotécnica MCT, que será apresentada neste 

trabalho, com a finalidade de associar as propriedades mecânicas e hídricas daqueles 

solos com as respectivas unidades do mapa pedogenético. Este tipo de correlação pode 

contribuir de maneira efetiva, para uma análise preliminar de ocorrências de materiais 

passíveis de utilização no subleito e em camadas de pavimentos. 

 

2.3. CONTEXTO GEOTÉCNICO PARA SELEÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAVIMENTAÇÃO  

 

Segundo Pinto (2006), a diversidade de solos encontrada na natureza e os seus 

diferentes comportamentos, diante das solicitações de interesse da engenharia tornam 

imprescindível o seu agrupamento em conjuntos distintos, aos quais seja possível 

atribuir determinadas propriedades. Enfatiza que a aplicação prática das classificações 

serve às necessidades de auxiliar no planejamento das investigações para que, 

posteriormente, sejam obtidos os parâmetros mais importantes para cada projeto.  
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Entre as diversas formas de classificar os solos, os sistemas que se baseiam em 

propriedades relativas ao tipo e ao comportamento das suas partículas são os mais 

utilizados na engenharia de solos. Os sistemas tradicionais de classificação foram 

elaborados considerando as propriedades de textura e plasticidade dos solos, 

empregando os índices da composição granulométrica das amostras e os índices de 

consistência denominados limites de Atterberg (Pinto, 2006). 

 

2.3.1 SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO TRADICIONAIS 

 

Vertamatti (1998) afirma que, entre os diversos sistemas desenvolvidos desde os 

primórdios da Mecânica dos Solos, os Sistemas Unificados – USCS e o Rodoviário – 

HRB, revelaram-se os mais polarizadores e utilizados por diversos organismos 

internacionais, até hoje, diante da necessidade de uniformização dos tratamentos 

classificatórios e constituição de uma linguagem comum universalmente aceita para as 

finalidades da geotecnia. 

 

O Sistema Unificado foi aperfeiçoado para uso pelo Corpo de Engenheiros do Exército 

Americano – USACE na construção de aeroportos durante a 2ª Guerra Mundial, a partir 

do Sistema de Classificação de Aeroportos originalmente proposto por Casagrande 

(1947), o qual qualifica um solo como bom ou ruim em termos de terreno de fundação. 

 

Segundo esse autor, o Sistema Rodoviário agrupava solos de acordo com sua aptidão 

como subleito de pavimentos e foi desenvolvido com base nos trabalhos de Hogentogler 

& Terzaghi (1929). Como reunia em algumas classes grupos muito amplos, em 1942 foi 

revisto e adotado pelo HRB (atual TRB). Em 1966 foi incorporado também pela 

ASSHO (atual ASSHTO), que introduziu no sistema o conceito de Índice de Grupo com 

a finalidade de expressar a capacidade de suporte dos materiais. Ambos os sistemas se 

baseiam na analise granulométrica, nos limites de Atterberg (Limite de Liquidez – LL e 

Índice de Plasticidade – IP) e em processo eliminatório para classificar os solos como 

materiais de subleito e aterro. 
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As classificações geotécnicas são utilizadas para inferir comportamentos mecânicos e 

hidráulicos desejáveis ou indesejáveis dos solos quando aplicados em camadas 

subjacentes ou intermediárias dos pavimentos. Segundo Villibor e Nogami (2009), o LL 

e o IP vêm sendo usados isoladamente ou em conjunto no Gráfico de Plasticidade de 

Casagrande para avaliar a variação de volume dos solos compactados, que podem 

contrair por secagem do teor de umidade ou expandir por imersão em água, assim como 

para a classificação geotécnica dos solos.  

 

Como a variação de volume dos solos compactados é um comportamento considerado 

indesejável, principalmente quando se pretende destiná-los a camadas intermediárias de 

um pavimento, tradicionalmente as especificações de serviços de pavimentação 

determinam valores limites para o LL e o IP, além dos quais os solos devem ser 

desprezados para tal fim. A maioria das normas tradicionais adota um máximo de 25% 

para o LL e 6% para o IP. Os autores afirmam que, no caso de solos e condições 

ambientais tropicais, tanto a experiência de laboratório quanto a de campo têm revelado 

que os referidos limites não se aplicam. Foram identificados em regiões de clima 

tropical e úmido solos com altos índices de LL, acima de 50% por exemplo, que não se 

expandem após compactação e imersão em água, assim como solos apresentando LL e 

IP abaixo de 25 e 6%, respectivamente, que se expandem bastante após o mesmo 

procedimento. 

 

O Índice de Grupo que é calculado utilizando-se os valores de LL, IP e a porcentagem 

da amostra que passa na #200, varia de 0 a 20. Muitas especificações de solo-agregado 

para bases de pavimento exigem IG com valor zero. Analisando o comportamento de 

diversas amostras de solo do Estado de São Paulo, Villibor e Nogami (2009) 

identificaram solos finos com valores de IG variando de 0 a 14 em que os respectivos 

valores de CBR giram todos em torno de 15%, demonstrando a precariedade da 

correlação entre o IG e o CBR admitida na década de 1960. Portanto, sugerem o 

abandono do IG para avaliação da capacidade de suporte dos solos para países com 

condições climáticas como as do Brasil. 
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Além das limitações das propriedades índices utilizadas nos sistemas de classificação 

tradicionais, os autores citam as grandes dispersões de resultados em ensaios de 

determinação dos limites de Atterberg. Estas dispersões tendem a ocorrer também na 

determinação do CBR (ou ISC) e os autores apresentam diversos estudos 

interlaboratoriais que confirmam a baixa reprodutibilidade desses resultados, o que 

reduz a capacidade de determinação de comportamento geotécnico dos solos ensaiados.  

 

Para fazer frente às constatações citadas, diversas propostas de soluções para uma 

classificação que considerasse propriedades esclarecedoras de comportamentos 

mecânicos e hidráulicos dos solos foram desenvolvidas, destacando-se, entre elas, as 

técnicas relativas à expansibilidade e à adsorção de azul de metileno do LNEC 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa). 

 

 Vertamatti (1988) elenca também uma série de tentativas neste sentido e destaca, entre 

tantas que buscam englobar peculiaridades do comportamento dos solos analisadas, o 

Índice de Atividade de Skempton (Vargas, 1982). Essas tentativas não lograram êxito 

principalmente pelos vínculos pertinentes às idéias originais presentes nos métodos 

tradicionais. Afirma ainda que foi com o intuito de permitir dar evidência a 

propriedades mecânicas e hidráulicas de interesse da engenharia, que não eram 

possíveis por meio das metodologias anteriores, que foram elaboradas no Brasil duas 

novas classificações geotécnicas ligadas a pavimentação: a Classificação MCT 

introduzida por Nogami e Villibor (1995) e a Resiliente por Medina e Preussler (1980) 

ambas propostas no inicio da década de 1980.  
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2.4 SOLOS TROPICAIS 

 

De maneira geral, o Committe on Tropical Soil of ISSMFE, Nogami (1985), conceitua 

solo tropical como aquele que apresenta peculiaridades de propriedades e de 

comportamento, relativamente aos solos não tropicais, em decorrência de processos 

geológicos e ou pedológicos neles atuantes nas regiões tropicais úmidas. Segundo 

Villibor e Nogami (1995) este assunto tornou-se complexo diante da existência de um 

número muito grande de conceituações tanto na literatura técnica brasileira quanto na 

estrangeira. A falta de uma terminologia consagrada para os solos tropicais e para a 

abordagem das suas propriedades resulta numa situação onde termos iguais são 

utilizados para materiais muito diferentes e materiais iguais recebem várias designações. 

O fato das terminologias tradicionais, desenvolvidas para solos e condições ambientais 

de clima frio e temperado, não considerarem as peculiaridades dos solos tropicais 

contribuiria para ampliar essa confusão terminológica.  

 

Os autores citados afirmam tratar-se de uma “definição essencialmente tecnológica e 

não necessariamente científica”. Para que possa ser considerado 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 de interesse geotécnico. A 

constituição mineral da fração argila dos solos tropicais, principalmente dos lateríticos, 

é um fator preponderante no comportamento peculiar desses solos, quando comparados 

com os solos de granulometria similar, considerados na bibliografia de países de clima 

temperado e frio. Ensaios de difração de raio X, entre outros, são comumente utilizados 

para a caracterização dos argilo-minerais preponderantes, assim como dos óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio dos solos tropicais (Villibor e Nogami, 1995). 

 

Dentre os solos tropicais, destacam-se duas grandes classes: os solos lateríticos e os 

saprolíticos. Na Figura 2.3 está ilustrado um perfil esquemático de ocorrência dos tipos 

de solos tropicais. 
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Figura 2.3: Perfil Esquemático de Ocorrência de Solos em Ambiente Tropical. (Villibor & Nogami, 

2007). 
 

2.4.1 SOLOS LATERÍTICOS 

 

Os solos lateríticos (later, do latim: tijolo), do ponto de vista da pedologia constituem 

uma variedade de solo superficial pedogenético típico das partes bem drenadas das 

regiões tropicais úmidas, resultantes de transformações da parte superior do sub-solo 

pela atuação do intemperismo por processo denominado laterização. Do ponto de vista 

tecnológico, peculiaridades importantes associam-se ao processo de laterização como a 

permanência da caulinita como argilo-mineral predominante e, quase sempre, exclusivo, 

assim como o seu envolvimento por óxidos hidratados de ferro e/ou alumínio, minerais 

que conferem a estes solos as cores vermelho, amarelo, marron e alaranjado (Villibor e 

Nogami, 2007). 

 

Os solos lateriticos 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 freqüência e de maneira predominante nas frações 

areia e pedregulho desses solos. 
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Os solos superficiais não lateríticos, segundo Villibor e Nogami (1995) são 

relativamente pouco freqüentes e constituem camadas que raramente ultrapassam 1,0 m 

de espessura. Podem, no entanto, eventualmente integrar perfis de solo pedologicamente 

considerados lateríticos como no caso dos vertissolos encontrados no massapê da Bahia 

e solos similares. Porém, de maneira geral, apresentam propriedades e comportamentos 

similares aos solos não tropicais considerados na Mecânica dos Solos tradicional.  

 

2.4.2 SOLOS SAPROLITICOS 

 

O horizonte saprolítico (sapro, do latim: podre) é resultante da decomposição e/ou 

desagregação in situ da rocha matriz, que mantém ainda de maneira nítida a estrutura ou 

fábrica do maciço rochoso original. O solo saprolítico, portanto, vem a ser 

genuinamente residual, sendo assim designado. Considerando que o processo de origem 

destes solos é inconcluso, são também designados solos residuais jovens, em contraste 

com os solos superficiais lateríticos, maduros (Villibor e Nogami, 2007). 

 

Os solos saprolíticos constituem comumente a parte subjacente à camada de solo 

superficial que pode ser laterítica ou de outro tipo e seus horizontes tornam-se visíveis 

somente por causa de obras executadas pelo homem ou erosões. Estes solos são mais 

heterogêneos que os lateríticos e constituídos por uma mineralogia mais complexa, 

contendo minerais diversos, como feldspatos e micas, ainda em fase de decomposição 

(Villibor e Nogami, 2007). 

 

Muitos dos comportamentos peculiares dos solos tropicais podem ser explicados pela 

sua composição mineralógica que, provavelmente, é muito mais variada que em solos 

de regiões temperadas e frias (Villibor e Nogami, 1995). 
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2.4.3 SOLOS TRANSPORTADOS 

 

Descritos na seção 2.1.2 deste capítulo os solos transportados recentes não são 

considerados como solos tropicais por Villibor e Nogami (1995), apesar da sua 

ocorrência em grandes extensões de regiões tropicais úmidas como o Brasil. Da mesma 

forma que os solos superficiais não lateríticos, os solos transportados, sobretudo os 

aluviões holocênicos, quando classificados pela metodologia MCT, apresentam 

comportamento similar ao dos solos não tropicais tradicionais. No entanto, foram 

constatadas grandes discrepâncias em amostras de solos transportados mais antigos, 

como aqueles considerados pleistocênicos e terciários. 

 

2.5 METODOLOGIA MCT 

 

A sistemática MCT para o estudo geotécnico de solos foi apresentada originalmente na 

Tese de Doutoramento “Pavimentos Econômicos, Novas Considerações”, defendida 

pelo engº Douglas Fadul Villibor em 1981 e foi orientada por uma diretriz inicial de 

obtenção de dados sobre as propriedades mecânicas e hidráulicas de maior interesse 

para o desempenho do chamado Solo Arenoso Fino Laterítico – SAFL, utilizado como 

camada intermediária de pavimento nas experiências do DER/SP citadas anteriormente 

(Villibor e Nogami, 2009). 

 

As propriedades mecânicas e hídricas dos solos arenosos lateríticos finos determinadas 

pela metodologia MCT estão diretamente relacionadas com o desempenho de bases 

utilizando esses solos puros. Esta metodologia desenvolvida juntamente com o engº Job 

S. Nogami, apresenta, entre outros produtos, um novo critério de estudo tecnológico, 

que pode ser utilizado para definir intervalos de valores empíricos admissíveis das 

propriedades mecânicas e hídricas de um solo para ser usado em bases, assim como 

recomendações construtivas e de controle tecnológico das mesmas. 
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Considerando que os pavimentos de baixo volume de tráfego nos quais se utiliza solos 

finos arenosos na camada de base são comumente revestidos por tratamentos 

superficiais, ou seja, camada betuminosa esbelta, a sistemática MCT propõe, entre as 

diversas orientações de ordem construtiva, uma dosagem adequada da camada de 

imprimação e a melhoria do processo de execução da base. No segundo caso, a 

metodologia visa garantir que a superfície superior da base possa resistir aos esforços de 

construção do revestimento asfáltico e criar uma interface de integração base-

revestimento capaz de evitar o escorregamento do revestimento ocasionado pelos 

esforços, verticais e horizontais, oriundos da ação do tráfego (Villibor e Nogami, 2009). 

 

2.5.1 ENSAIOS DA METODOLOGIA MCT 

 

A classificação geotécnica MCT foi assim denominada pelo fato de se utilizar “corpos 

de prova Miniatura, Compactados e constituídos de solos Tropicais”, segundo Villibor e 

Nogami (1995) e é baseada na determinação de algumas propriedades de natureza 

mecânica e hidráulica em corpos de prova de 50mm de diâmetro. É apropriada apenas 

para materiais de granulação fina, ou seja, solos que passam integralmente na #2,0 mm, 

tendo sido desenvolvida a partir do estudo de aproximadamente cinqüenta amostras de 

solos tropicais (laterítico ou saprolítico) identificadas e coletadas no Estado de São 

Paulo. 

 

Villibor e Nogami (2009) apresentam da seguinte forma os Métodos de Ensaios da 

Sistemática MCT: 

 

• M1 - Ensaio de Compactação Mini-Proctor 

• M2 - Ensaio Mini-CBR e Expansão 

• M3 - Ensaio de Contração 

• M4 - Ensaio de Infiltrabilidade e Permeabilidade 

• M5 - Ensaio de Compactação mini-MCV 

• M6 - Ensaio de Penetração e Imprimadura Betuminosa 

• M7 - Ensaio Mini-CBR de Campo – Procedimento Dinâmico 
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• M8 - Ensaio de Perda de Massa por Imersão 

• M9 - Classificação Geotécnica MCT 

 

No anexo II da referida obra estão descritos de maneira detalhada e atualizada as 

considerações preliminares, materiais e aparelhagem específicas, procedimento dos 

ensaios assim como as formas de cálculo e apresentação dos resultados de cada um dos 

métodos relacionados. 

 

Os métodos de ensaio M5 (Mini-MCV) e M8 (Perda de Massa) fornecem os parâmetros 

para a determinação dos coeficientes c’ e e’ utilizados para a classificação geotécnica 

dos solos de acordo com a metodologia MCT. 

 

2.5.1.1 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO MINI-MCV 

 

O ensaio de compactação descrito pelo método M5 foi desenvolvido para estudo de 

solos tropicais em dimensões reduzidas (Villibor e Nogami, 1980), e foi baseado no 

método desenvolvido no Road Research Laboratory (Parsons, 1976), que utiliza corpos 

de prova de 100 mm de diâmetro e é conhecido como ensaio MCV (Moisture Condition 

Value). O ensaio Mini-MCV utiliza corpos de prova de 50 mm de diâmetro e consiste 

na aplicação de energias crescentes, por meio de uma série de golpes, em corpos de 

prova moldados com massa úmida constante (200 gramas) de solo, com diversos teores 

de umidade. A série de golpes é interrompida quando não houver acréscimo sensível da 

densidade, observada nas leituras de altura do corpo de prova sob compactação. 

 

Dois procedimentos de ensaio distinguem-se de acordo com a série de golpes aplicada 

durante a compactação da amostra. No primeiro, designado série de Parsons ou 

tradicional, aplica-se a série de golpes proposta no ensaio original MCV (1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 12,..., n,..., 4n). Este procedimento é recomendado para solos que caem no limite de 

comportamento geotécnico laterítico (L) e não laterítico (N) no gráfico de classificação 

MCT e também quando o objetivo é caracterizar a influência dos diversos graus de 

compactação, de maneira abrangente. O segundo procedimento, designado série 
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simplificada, caracteriza-se por adotar qualquer série contínua ou descontínua, sendo 

recomendado por Villibor e Nogami (2009) para ensaios com fins classificatórios. O 

procedimento de cálculo das deformações para o traçado das curvas de deformabilidade 

utilizado no método simplificado é diferente do procedimento tradicional. 

 

Marangon (2004) aplicou os dois procedimentos em 46 amostras de solos finos de 

diversas texturas e não identificou variações significativas nos resultados, tanto dos 

parâmetros obtidos com os ensaios tanto nas curvas de deformabilidade quanto de 

compactação. No entanto pôde observar uma pequena variação nos ensaios de amostras 

com solos arenosos, nos quais o parâmetro e’ obtido, aplicando-se a série simplificada, 

apresentou-se um pouco maior que o mesmo parâmetro obtido ao aplicar-se na mesma 

amostra a série de Parsons, principalmente quando os solos não apresentaram 

comportamento laterítico (e’ > 1,15). 

 

As massas específicas aparentes secas (MEAS) são obtidas pelas medidas das alturas do 

corpo de prova durante o ensaio. Desta forma uma família de curvas de compactação é 

obtida, e também curvas de deformabilidade ou de Mini-MCV, pois, a partir delas é 

possível determinar o valor do Mini-MCV, que corresponde ao logaritmo do número de 

golpes que define uma variação de altura de 2mm. A curva de deformabilidade 

correspondente ao Mini-MCV=10, ou próximo a este (ajustável), determina o 

coeficiente angular c’, utilizado na classificação geotécnica MCT do solo (Villibor e 

Nogami, 2007; Villibor e Nogami, 2009).  

 

Convencionou-se chamar coeficiente d’ à inclinação da parte retilínea do ramo seco da 

curva de compactação correspondente a 12 golpes no ensaio Mini-MCV, medida nas 

proximidades da MEASmáx. Seu valor é obtido em um gráfico, com a escala do 

MEASmáx em kg/m3   e o teor de umidade de compactação (Hc) em %, pela expressão 

2.1: 

Hc
MEASd
Δ

Δ
='         (2.1) 
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2.5.1.2 ENSAIO DE PERDA DE MASSA POR IMERSÃO EM ÁGUA 

 

O ensaio de Perda de Massa por Imersão em Água, método M8, foi desenvolvido para 

distinguir solos tropicais com comportamento laterítico daqueles com comportamento 

não laterítico (Villibor e Nogami, 1995). Este ensaio fornece o parâmetro de avaliação 

de uma das propriedades consideradas na classificação geotécnica dos solos tropicais 

compactados, de acordo com a Sistemática MCT. Para a sua execução os corpos de 

prova (cps) devem ser compactados segundo o método Mini-MCV. Os cps escolhidos, 

que são aqueles dos quais se obteve uma curva de deformabilidade completa, são 

parcialmente extraídos do cilindro de maneira a expor exatamente 10 mm de uma das 

suas extremidades; a seguir os cps são imersos em água sendo dispostos 

horizontalmente e, após determinado tempo de exposição, é feita a pesagem das massas 

desprendidas. A perda de massa é calculada por: 

 

Fc
LfMS

LcpMiPI ×
×
×

×= )(100       (2.2) 

sendo: 

 

Mi = Massa seca desprendida [g]. 

MS = Massa seca do corpo de prova, logo após a sua compactação [g]. 

Lcp = Altura final do corpo de prova, logo após a sua compactação [mm]. 

Lf = 10 mm - Altura do cp fora do molde. 

Fc = 1,0 quando ocorre um desprendimento normal em partes soltas dos grãos em 

cascata. 

Fc = 0,50 somente quando a parte desprendida é um único bloco coeso. 

 

Com os valores de d’ e PI, obtém-se o índice de laterização e’ pela expressão 2.3: 

 

3
'

20
100

'
d

PIe +=        (2.3) 
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2.5.2 CLASSIFICAÇÃO MCT 

 

O Gráfico da Classificação MCT de Solos, ilustrado na Figura 2.4, é traçado com os 

valores de c’ e e’. O coeficiente c’ correlaciona-se com a granulometria do solo 

ensaiado. Um c’ elevado (acima de 1,5) caracteriza as argilas e solos argilosos, 

enquanto que valores baixos (abaixo de 1,0) caracterizam as areias e os siltes não 

plásticos ou pouco coesivos (Villibor e Nogami, 2009). 

 

Os demais métodos de ensaio da metodologia MCT definem valores das propriedades 

de compactação, capacidade de suporte, infiltrabilidade, permeabilidade, entre outros, 

que, na sistemática MCT, possibilitam selecionar materiais a serem utilizados em 

camadas de base de pavimentos, assim como orientar procedimentos e cuidados na fase 

de execução das obras. Não serão detalhados aqui porque não foram utilizados nesta 

pesquisa. 

 

 
Coeficiente c’ 

Figura 2.4: Gráfico da classificação de solos MCT. (Villibor & Nogami, 2009). 
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Na Tabela 2.2, retirada de Villibor e Nogami (2009), estão relacionados os diversos 

ensaios desenvolvidos pela metodologia MCT, os fenômenos físicos associados a cada 

um deles assim como problemas e defeitos construtivos inerentes a valores inadequados 

de propriedades e/ou técnicas de construção adotadas. 

 
Tabela 2.2: Ensaios da MCT e fenômenos físicos correlacionados – Associação com os defeitos 

construtivos na base. (Villibor e Nogami, 2009). 

ENSAIOS E DETERMINAÇÕES FENÔMENOS FÍSICOS 
ASSOCIADOS 

PROBLEMAS E DEFEITOS 
CONSTRUTIVOS 

Compactação 
Mini-Proctor (M1) 
Mini-MCV (M5) 

Grau de compactação e 
afastamento do teor ótimo de 
compactação. 

Técnica construtiva inadequada 
de compactação: (DE)*, lamelas, 
(RP)* e trincamentos excessivos. 

Expansão (M2) Aumento de volume com o 
aumento do teor de umidade. 

Expansão elevada: (DE), (RP) e 
trincas no revestimento. 

Contração (M3) Desenvolvimento de trincas e 
fissuras. 

Contração elevada e/ou excesso 
de umidade na compactação: 
Desagregação pelo tráfego, 
trincas de reflexão no 
revestimento e entrada excessiva 
d’água na base e no subleito. 

Infiltrabilidade (M4) Movimentação da frente de 
umidade, e sua quantidade de 
água associada, em solos não 
saturados; envolve consideração 
do coeficiente de sorção. 

Amolecimento da parte superior 
da base, na construção, devido às 
chuvas. Amolecimento da borda, 
com (DE) e (RP). Secagem da 
base provocando trincas e 
crescimento rápido das panelas. 

Permeabilidade (M4) Percolação da água em meio 
saturado e caracterizada pelo 
coeficiente de permeabilidade. 

Alta permeabilidade: camada 
drenante, podendo ocasionar 
aumento excessivo do teor de 
umidade das camadas 
adjacentes, provocando (DE) e 
(RP). 

Mini-CBR (M2) Capacidade de suporte. Baixa capacidade: (DE) e (RP). 
Perda de Massa por Imersão 
(M8) 

Avaliação da erodibilidade do 
solo. 

Elevada perda de massa: 
erodibilidade das bordas da base 
e do acostamento. 

Penetração da Imprimadura 
(M6) 

Espessura e quantidade de 
material betuminoso penetrado. 

Dosagem inadequada da 
imprimação: escorregamento do 
revestimento, exsudação de 
asfalto na superfície do 
pavimento. 

Mini-CBR “In Situ” (M7) Capacidade de suporte em 
serviço. 

Baixa capacidade: (DE) e (RP). 

Relação RIS = 

100
0

×
−
−
CBRHMini
CBRisMini

 

Sensibilidade do suporte (em %), 
de um solo compactado nas 
condições sem e com imersão. 

Queda do valor de suporte: 
Deformação da base, na 
construção, devido às chuvas, 
(DE) na borda do pavimento 
devido à penetração lateral da 
água e (RP) em revestimentos 
permeáveis. 

Abreviaturas: (DE) = Deformação excessiva do pavimento; (RP) = Ruptura do Pavimento 
  Mini-CBRis = Mini-CBR imerso, sem sobrecarga 
  Mini-CBRH0 = Mini-CBR na umidade, ótima de compactação 
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2.5.3 CORRELAÇÃO CLASSIFICAÇÃO MCT X CLASSIFICAÇÃO 

PEDOLÓGICA 

 

Villibor (1981) apresenta um fluxograma de identificação das classes pedológicas mais 

promissoras para apresentarem comportamento laterítico. Esta primeira proposição 

levava em conta a antiga classificação pedológica brasileira de solos.  

 

Desde o início de criação da metodologia MCT, portanto, seus autores admitiam que o 

critério genético (geológico e pedológico) serviria para a identificação de solos finos 

possíveis de serem utilizados em camadas de pavimentos de baixo volume de tráfego 

para ser aplicado na fase inicial de estudos geotécnicos.  

 

Segundo Vertamatti (1998), a linha tracejada no ábaco de classificação MCT (Figura 

2.4), que separa os solos lateríticos dos não lateríticos, foi inferida do estudo de 

amostras de solos residuais lateríticos e saprolíticos mais representativos do Estado de 

São Paulo. Não se conhecia, no início da década de 1980, o desempenho dessa 

classificação quando aplicada a solos transportados ou pouco afetados pelos processos 

pedogenéticos. Os autores da metodologia MCT somente indicavam um procedimento 

para separar os solos que caíssem na área de fronteira entre classes: observavam-se as 

curvas de Perda de Massa versus Mini-MCV e de umidade versus Mini-MCV. Caso 

essas curvas apresentassem inclinações decrescentes para Mini-MCV crescentes, no 

intervalo de 10 a 15, o material seria classificado no comportamento laterítico, ou seja, 

abaixo da linha de separação das classes L e N.  

 

Em seus estudos de doutoramento, Vertamatti (1998), considerando a dificuldade de 

assimilar a sistemática proposta pelos autores da Metodologia MCT, diante dos variados 

detalhes a serem seguidos, investigou alguns desses aspectos metodológicos, utilizando 

solos finos da região amazônica. A partir desses estudos, que incluiram a avaliação do 

comportamento resiliente dos materiais, propôs uma modificação no ábaco de 

classificação MCT, de modo a se poder incorporar a gênese de solos transicionais, até 

então não considerada. O grupo dos solos transicionais foi simbolizado pela letra T e 
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engloba materiais arenosos e argilosos, no ábaco considerando parte da área da classe L 

e parte da classe N. Em síntese, a reestruturação do ábaco MCT criou os grupos 

intermediários: LA’G’ entre os solos arenoso A’ e argilosos G’; e NS’G’ entre os 

siltosos S’ e argilosos G’. O grupo NA’, que, originalmente, ocupa pequena área de 

cobertura foi incorporado ao grupo TA’. Ampliou-se dessa forma o campo de 

abrangência da metodologia MCT, adequando-a para levar em conta os solos 

amazônicos e utilizá-la de maneira mais criteriosa nessa região. A classe transicional 

está vinculada a valores de módulos de resiliência intermediários. 

 

 
Figura 2.5: Proposta de modificação do ábaco classificatório MCT. (Vertamatti, 1998). 

 

Uma correlação do comportamento geotécnico laterítico (L) conforme definido pela 

metodologia MCT, foi elaborada pelos autores do Mapa Pedológico do Estado de São 

Paulo (1999), relativa às unidades de mapeamento que pertencem às ordens 

taxonômicas seguintes: Latossolos (L), Argissolos (P), Nitossolos (N), Neossolos (R) e 

Cambissolos (C).  

 

Villibor e Nogami (2009) identificam a ordem Latossolos como a mais típica de 

comportamento laterítico, ressaltando que os Argilossolos, apesar de menos típicos, 

apresentam bom desempenho em bases em São Paulo, sobretudo as unidades de 

mapeamento constituídas de textura arenosa ou média associada a relevo plano ou suave 

ondulado. Algumas sub-ordens dos Neossolos podem apresentar comportamento não 
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laterítico devido à baixa porcentagem de finos; no entanto, solos da sub-ordem 

Quartzarenicos são considerado promissores quanto ao comportamento laterítico. 

Nitossolos e Cambissolos são menos típicos em relação ao comportamento laterítico 

sendo que os Cambissolos raramente são aproveitados pelo pequeno volume (espessuras 

delgadas) e excesso de argila. 

 

Castro (2002) e Marangon (2004) correlacionaram o sistema de classificação 

pedológica, metodologia MCT de classificação de solos tropicais e o comportamento 

resiliente dos solos analisados em suas pesquisas sempre considerando amostras do 

estado de Minas Gerais. O comportamento resiliente, que relaciona o estado de tensão - 

deformação sob carregamento dinâmico, será discutido a seguir no presente trabalho.  

 

Em seus estudos de caracterização do comportamento geotécnico de alguns solos finos 

da região Central de Minas, Castro (2002) analisou 18 amostras de solos, coletadas ao 

longo de um raio de 100km centrado em Belo Horizonte. Realçou a possibilidade de 

utilização de solos finos lateríticos dessa região em pavimentos de baixo volume de 

tráfego, utilizando a classificação MCT e seu desdobramento, incluindo os solos 

transicionais, conforme proposto por Vertamatti (1998). A comparação positiva de 

valores de módulos de resiliência dos solos finos estudados com valores de módulos de 

materiais comumente utilizados em camadas de base de pavimentos reforçou a 

constatação da aplicabilidade desta técnica em Minas Gerais. 

 

Marangon (2004) selecionou 33 amostras de latossolos e argissolos das regiões 

Metalúrgica e Campo das Vertentes, Zona da Mata, e Sul de Minas Gerais. Após a 

classificação MCT das amostras, esse autor avaliou o comportamento resiliente das 

amostras por meio de ensaios de carga repetida e propôs um catálogo de estruturas 

típicas para a utilização desses solos em pavimentos de baixo volume de tráfego. Neste 

catálogo foi empregado o dimensionamento mecanístico – empírico utilizando critérios 

de análise que também serão objeto de discussão nos próximos itens e serão utilizados 

também na presente pesquisa. 
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2.6 MECÂNICA DOS PAVIMENTOS 

 

Medina e Motta (2005) sintetizam o escopo da mecânica dos pavimentos como uma 

disciplina da engenharia civil que estuda os pavimentos como sistemas em camadas 

sujeitos a cargas veiculares transientes. A determinação dos parâmetros de 

deformabilidade possibilita o cálculo numérico de tensões, deformações e 

deslocamentos utilizando-se geralmente programas computacionais, possibilitando 

determinar o número de repetições de carga que levam à fadiga o revestimento asfáltico 

ou a base cimentada. Considera-se que, no campo, as respostas do subleito e das 

camadas do pavimento ao carregamento dinâmico são influenciadas pelas variações 

sazonais e diárias de temperatura e umidade. Em laboratório, por meio dos chamados 

ensaios dinâmicos ou de cargas repetidas, são obtidos os parâmetros de deformabilidade 

de solos do subleito, misturas asfálticas, misturas cimentadas e materiais granulares. 

 

Modelos de desempenho estrutural são calibrados de acordo com esses dados 

experimentais incluindo os obtidos por defletometria, pesagem e contagem volumétrica 

de veículos, assim como da própria avaliação de defeitos nos pavimentos. 

 

2.6.1 DEFORMAÇÃO RESILIENTE 

 

O primeiro estudo sistemático da deformabilidade dos pavimentos foi elaborado por 

Francis Hveen (1955). Sensores de deslocamento mecânico-eletromagnéticos haviam 

sido utilizados pelo órgão rodoviário da Califórnia em 1938, estabelecendo-se 

empiricamente, nessa época, valores de deflexão admissível máxima para a vida de 

fadiga de diferentes pavimentos e cargas de eixo. Atualmente, no campo, mede-se a 

deformação resiliente com a Viga Benkelman (VB) ou o Falling Weight Deflectometer 

(FWD) (Medina e Motta, 2005). 
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A deformabilidade resiliente ou “elástica” das camadas do pavimento e do subleito 

condiciona a vida de fadiga das camadas superficiais mais rijas, como revestimentos 

asfálticos e bases de solo cimento, quando solicitadas por flexões sucessivas. 

 

Os ensaios de cargas repetidas utilizados em laboratório para avaliar as deformações dos 

solos em determinados estados de tensão, que variam de acordo com a carga móvel, 

procuram simular as condições reais de solicitação no campo. Nos ensaios, a força 

aplicada atua sempre no mesmo sentido de compressão num gradiente crescente a partir 

de zero e a ele retornando quando alcança o valor máximo e repetindo-se então após 

uma fração de segundos em repouso. 

 

Transdutores mecânico-eletromagnéticos do tipo LVDTs são utilizados para medir o 

deslocamento produzido em cada ciclo de carga. Um sistema de ar comprimido permite 

aplicar a carga confinante )( 3σ  e a tensão desvio )( 31 σσσ −=d . O esquema do 

primeiro equipamento para realização de ensaios triaxiais dinâmicos instalado na 

COPPE/UFRJ em 1977 é apresentado na Figura 2.6, sendo os detalhes daquele 

equipamento indicados na Figura 2.7.  

 

A partir de 2001 foram automatizados os sistemas de mudanças de níveis de aplicação 

de cargas e os registros de deslocamentos. 

 

Os ensaios drenados são comumente utilizados por simularem as condições de um 

pavimento bem construído, e em condições de serviço (Medina e Motta, 2005). 
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Figura 2.6: Esquema do primeiro equipamento de ensaios triaxiais de carga repetida da COPPE/UFRJ de 

1977. (Medina e Motta, 2005). 
 
 

 
Figura 2.7: Fotos do primeiro equipamento de ensaios triaxiais de carga repetida da COPPE/UFRJ de 

1977. (Medina e Motta, 2005). 
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2.6.2 MÓDULO DE RESILIÊNCIA  

 

O Módulo de Resiliência do corpo de prova é obtido pela relação entre a tensão desvio 

)( dσ  e a respectiva deformação resiliente axial )( rδ na direção vertical. A deformação 

resiliente axial, por sua vez, é obtida pela relação entre o deslocamento vertical máximo 

)( hΔ  e a altura inicial )( oh de referência do corpo de prova cilíndrico. 

 

A deformação axial total )( tδ  do corpo de prova a cada ciclo de carga da tensão desvio 

é obtida pelo somatório da deformação resiliente axial )( rδ  e uma parcela pequena de 

deformação de natureza plástica ou permanente )( pδ  conforme modelo esquemático 

mostrado na Figura 2.8.  

 

 
Figura 2.8: Modelo esquemático de registro dos deslocamentos verticais dos ensaios triaxiais de cargas 

repetidas. (Medina e Motta, 2005). 
 

No método de ensaio triaxial definido pela COPPE, são aplicados 18 pares de tensão 

referentes a 6 valores de tensão confinante, definidos empiricamente e utilizados na 

norma DNER 131/94, combinados cada um com três tensões desvio calculadas pela 

razão 1:2, 1:3 e 1:4 do valor de cada uma das 6 tensões confinantes. O roteiro para 

elaboração do ensaio está descrito em Medina e Motta (2005). 
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A constituição mineralógica, textura e plasticidade da fração fina do solo, entre outros 

fatores da sua natureza, assim como umidade, densidade e estado de tensão em que se 

encontram, conjugam-se com as características do próprio ensaio, como freqüência e 

tempo de carregamento, condicionando o comportamento resiliente do corpo de prova.  

 

Para cada solo o módulo de resiliência poderá ser expresso como uma função do estado 

de tensões aplicado durante o ensaio e por modelos matemáticos que determinam 

constantes experimentais, desde que se mantenham os outros parâmetros sob 

especificação (Medina e Motta, 2005). 

 

2.6.3 MODELOS DE COMPORTAMENTO RESILIENTE 

 

Os primeiros modelos de comportamento tensão/deformação de solos, observados no 

Brasil, estão representados na Figura 2.9. O modelo granular ou arenoso, segundo 

Medina e Motta (2005) tem sido observado em solos cuja composição granulométrica 

apresenta menos de 50% passando na peneira 200 (0,074 mm), de origem saprolítica, 

laterítica e sedimentar.  

 

O módulo dos solos arenosos depende principalmente da tensão confinante e pode ser 

definido pela expressão 2.4. O modelo argiloso definido pela expressão 2.5 ocorre 

comumente nos solos que apresentam composição granulométrica onde 50% passa na 

peneira nº 200. Segundo Vertamatti (1988), é a natureza da fração fina do solo que 

determina o seu comportamento quanto à resiliência. 
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Figura 2.9: Primeiros modelos de comportamento tensão-deformação de solos observados no Brasil. 

(Medina e Motta, 2005). 
 

 
O modelo composto definido pela expressão 2.5 foi introduzido no Brasil por Macêdo 

(1996), representado por uma expressão genérica que, aplicada aos vários tipos de solo 

mostra a predominância do comportamento arenoso ou argiloso a partir do maior ou 

menor valor das constantes experimentais k2 ou k3, respectivamente. Correlações dos 

módulos de resiliência com parâmetros físicos de solos tropicais foram estabelecidos 

por Motta (1985). No modelo constante definido pela expressão 2.7 enquadram-se tanto 

solos saprolíticos, silto-arenosos e micáceos de baixos módulos quanto solos lateríticos 

fortemente cimentados (Medina e Motta, 2005). 

 
2

31
kKMR σ=         (2.4) 

2
1

k
dKMR σ=         (2.5) 

32
31

k
d

kKMR σσ=        (2.6) 

1KMR =         (2.7) 

 

Marangon (2002) correlacionou determinadas classes de solo, identificadas pela 

sistemática MCT, com valores de módulos de resiliência obtidos pelos ensaios triaxiais 
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dinâmicos.  Pereira et al (2008) apresentam estas tentativas de obter correlações e 

regressões para os parâmetros de resiliência em função dos parâmetros de classificação 

MCT dos solos. Verificaram melhores resultados de regressão linear R2, ainda que com 

valores não elevados, para análises feitas com os dados dos solos reunidos pela 

distinção da classificação MCT, referentes aos de comportamento laterítico e resultados 

inferiores para os de comportamento não laterítico.  

 

2.6.4 DEFORMAÇÃO PERMANENTE 

 

Segundo Guimarães (2009), a contribuição da deformação permanente acumulada nas 

camadas de solo, brita e misturas asfálticas do pavimento contribui para a ocorrência 

dos efeitos de afundamento de trilha-de-roda, conforme ilustrado pela Figura 2.10. No 

entanto, a bibliografia estrangeira, segundo o autor, mostra que a maioria das pesquisas 

realizadas sobre deformação permanente estuda apenas a contribuição da camada 

asfáltica por considerá-la mais significativa. Uma das razões para a carência de estudos 

desta natureza, dirigidos a solos e britas, é o fato do processo de medida e previsão de 

deformação ser longo e destrutivo.  

 

 
Figura 2.10: Tensões Atuantes nas Camadas de um Pavimento Flexível. (Guimarães, 2009). 
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O estudo da deformação permanente no país, segundo Guimarães (2009), deve ser 

conduzido com atenção especial nos pavimentos de baixo volume de tráfego, 

principalmente com aqueles consubstanciados pela metodologia MCT. Isto porque 

nestes casos são aplicados revestimentos asfálticos de pequena espessura, do tipo 

tratamentos superficiais, assentes sobre camadas inferiores de solo natural como areias 

finas lateríticas, argilas lateriticas ou misturas destes solos com brita. 

 

Este aspecto adquire especial importância porque a reduzida espessura do revestimento 

asfáltico faz com que a carga de roda devida ao tráfego induza maiores tensões nas 

camadas de base, eventualmente de sub-base quando houver, e até do subleito. Portanto, 

o estado de tensões atuante neste caso é mais elevado do que o previsto em pavimentos 

que incluem concreto asfáltico no revestimento, pois um tratamento superficial não tem, 

em geral, espessura para absorver a maior parte das cargas e nem rigidez muito maior 

do que a do material da base, para gerar tensões de tração e, em conseqüência, fadiga 

(Medrado et al, 2009). 

 

O ensaio triaxial de cargas repetidas é a principal ferramenta utilizada para a 

determinação da deformação permanente em solos. Em geral, faz-se uma simulação 

prévia do comportamento estrutural do pavimento utilizando algum software, tal como 

o FEPAVE2 ou o ELSYM5, sendo determinadas as tensões, confinante e desvio, 

atuantes na camada do pavimento. Posteriormente estas tensões são adotadas no ensaio 

triaxial de longa duração ou escolhem-se os pares de tensões entre aqueles empregados 

no ensaio de módulo de resiliência (Guimarães, 2009). 

 

A deformação permanente acumulada durante todo o ensaio de módulo de resiliência é 

medida automaticamente. Entretanto, para se avaliar a capacidade de um determinado 

material resistir às deformações permanentes por um número de aplicação de ciclos de 

carga compatível com o numero N de projeto, acima de 100.000 ciclos, é necessário 

realizar um ensaio específico utilizando um novo corpo de prova. Neste ensaio, aplica-

se um só par de tensões, escolhido entre aqueles 18 citados que compõem os ciclos do 

ensaio de módulo, buscando representar o estado de tensões médio na camada do 
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pavimento onde o material será utilizado ou na superfície do subleito, mantendo esta 

condição até o final do ensaio.  

 

Desta forma é possível avaliar o efeito cumulativo das deformações permanentes (�p) 

que se exprime em geral pela relação 2.8 proposta por Monismith et al. (1975), onde N 

é o número de cargas repetidas e A e B são parâmetros experimentais obtidos de ensaios 

onde foram registrados os dois tipos de deformação. Este modelo, no entanto, não inclui 

os níveis de tensão aplicados e pode não ser adequado quando o número de ciclos é 

elevado (Guimarães, 2009). 

 
B

p AN=ε         (2.8)  

 

Para determinar a deformação permanente admissível em um pavimento, é comumente 

utilizado o procedimento de controlar a tensão vertical atuante no topo do subleito, de 

acordo com a proposição de Heukelom e Klomp em 1962 (apud Guimarães, 2009), que 

se traduz pela expressão:  

)log(7,01
006,0

max N
MR

v +
=σ        (2.9) 

sendo:  

σv Max = tensão vertical admissível no topo do subleito;  

MR = módulo de resiliência médio e  

N = número de ciclos de carga.  

 

Este modelo é criticado por considerar o valor médio do módulo, o que não é 

recomendável para solos que dependem do estado de tensão, e pelo fato dos autores 

terem concentrado o problema da deformação permanente no subleito do pavimento. 

Apesar das críticas, este procedimento tem sido utilizado como critério em projetos de 

pavimentos, uma vez que o material de subleito comumente apresenta a menor 

resistência ao cisalhamento em comparação aos materiais utilizados nas camadas 

intermediárias do pavimento. 
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O modelo de deformação permanente proposto por Guimarães (2009) é expresso pela 

equação 2.10 que correlaciona a deformação permanente específica, apresentada em %, 

as tensões confinantes e desvio, o número N de aplicações de cargas e os parâmetros ψi.. 

A sua aplicação para dimensionamento mecanístico-empírico de pavimentos pode ser 

tratada como um caso à parte, como geralmente é considerado, ou acoplado a um 

programa de dimensionamento como, por exemplo, o SisPav (Franco, 2007) e que será 

objeto de discussão subseqüente.  

 

432 ).().().((%) 31
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2.6.4.1 TEORIA DO SHAKEDOWN 

 

O termo inglês shakedown pode apresentar alguns significados distintos quando 

traduzido para a língua portuguesa, porém no estudo de pavimentos asfálticos este 

termo ainda não possui tradução consagrada, podendo ser interpretado como o 

acomodamento das deformações permanentes ou plásticas que um material ou estrutura 

de pavimento desenvolve quando submetido à ação de cargas repetidas (Medina e 

Motta, 2005). Uma abordagem clássica da teoria do shakedown, incluindo os seus dois 

teoremas fundamentais, pode ser vista em Faria (1999), apud (Guimarães, 2009).  

 

De acordo com a teoria do shakedown, um corpo quando submetido à ação de cargas 

repetidas desenvolve um campo auto-equilibrado de tensões residuais que passa a 

interagir com as cargas aplicadas em cada ciclo, alterando o regime de comportamento 

deste material. Dependendo dos parâmetros de escoamento plástico do material e do 

estado de tensões aplicado, entre outros fatores, as tensões residuais podem atingir uma 

determinada magnitude de maneira a impedir que as tensões aplicadas ultrapassem o 

limite de elasticidade do material, fazendo com que a resposta deste às solicitações seja 

estritamente elástica e, neste caso, diz-se que o material entrou em shakedown 

(Guimarães, 2009). 
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O modelo de previsão de deformação permanente proposto por Guimarães (2009) segue 

a linha de pesquisa adotada por pesquisadores da Universidade de Nottingham, Dawson 

e Wellner (2004), que procura identificar os limites de shakedown realizando ensaios 

triaxiais de carga repetida, para diversos estados de tensão distintos.  

 

Este autor analisou o comportamento da deformação permanente, em diversos materiais, 

inclusive do solo arenoso fino de Campo Azul, objeto da presente pesquisa e, mostrou 

que no caso dos solos finos, o comportamento laterítico é determinante para o 

surgimento da condição de shakedown.  

 

2.7 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

2.7.1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Franco (2007), é imprescindível no processo de dimensionamento de 

estruturas de pavimentos asfálticos o conhecimento de variáveis diversas como as 

características dos materiais a serem utilizados na pavimentação, o comportamento 

desses materiais em relação a aplicação de cargas e o tipo de carregamento e resposta da 

estrutura para suportar as cargas sob condições climáticas variáveis, entre outras. A 

dificuldade de prever e modelar essas variáveis determina o grande desafio de diversas 

instituições que atualmente pesquisam e tentam desenvolver métodos modernos e 

analíticos de dimensionamento. 

 

O autor enfatiza a forte dose de empirismo do método de dimensionamento de 

pavimento asfáltico tradicional que não contempla os efeitos de fadiga, por ter sido 

desenvolvido por meio da observação de danos de deformação permanente no subleito, 

e a indisponibilidade de um método de dimensionamento adequado ao estado da arte 

atual, devidamente especificado pelos órgãos reguladores nacionais, como o DNIT ou 

DERs, que venha permitir a generalização do seu uso no Brasil. 
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Apesar da evolução do campo da pavimentação em curso nos centros de pesquisas e 

universidades que apontam, entre outras constatações, a possibilidade de utilização de 

novos materiais analisados por novas metodologias de ensaio, verifica-se um grande 

hiato entre pesquisa e prática onde as técnicas utilizadas pelos projetistas ainda são as 

tradicionais, com base nos ensaios de CBR.  

 

 2.7.2 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

A teoria da elasticidade é largamente utilizada como ferramenta para cálculo das 

tensões, deformações e deslocamentos e dois comportamentos tensão/deformação 

distintos são comumente utilizados pelos métodos de cálculo: comportamentos elástico-

linear e elástico não linear. Na Figura 2.11 é ilustrada a forma mais comum de 

representar um pavimento sob carregamento de roda e as deformações e deslocamento 

principais que atuam no interior da estrutura em camadas.  

 

 
Figura 2.11: Esquema representativo das tensões, deformações e deslocamentos em pontos críticos de um 

pavimento asfáltico. (Franco, 2007). 
 
 
É possível estimar a resposta do pavimento por meio do cálculo das tensões, 

deformações e deslocamento gerados na sua estrutura, a partir da definição das 
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espessuras das camadas, dos módulos de resiliência e coeficientes de Poisson dos 

diversos materiais a serem utilizados e da composição do tráfego atuante.  

 

A possibilidade de aplicar a teoria da elasticidade à pavimentação, permitindo o cálculo 

de estruturas de pavimento com várias camadas, é atribuída a Burmister que apresentou 

em 1943 um método para determinar tensões e deformações em sistemas de duas e três 

camadas. Esse método se baseia na teoria formulada em 1885 por Boussinesq, que 

apresentou um conjunto de equações para o cálculo de tensões e deformações em um 

meio semi-infinito, linear, elástico, homogêneo e isotrópico sob carregamento pontual e 

distribuído (Franco, 2007). 

 

2.7.3 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO MECANÍSTICO-EMPÍRICO 

 

Os diversos métodos de cálculo de tensões, que permitem o dimensionamento 

mecanístico, desenvolvidos nas ultimas décadas, como o FEPAVE 2 e o ELSYM 5, são 

originados de um enfoque analítico onde o pavimento é tratado analogamente a outras  

estruturas da engenharia civil. Este enfoque permite a análise de um comportamento 

mecânico em função do carregamento e da resistência dos materiais como, por exemplo, 

as estruturas de concreto e aço. Relacionam-se nesses métodos as tensões de tração na 

base da camada asfáltica com o trincamento do revestimento do pavimento ou as 

deformações verticais, que podem ser cumulativas e referentes às diversas camadas e 

subleito, com o desenvolvimento do afundamento das trilhas de roda. No entanto a 

aplicação de fatores de calibração campo-laboratório sobre os modelos, que são 

desenvolvidos em laboratório, determina uma parcela de empirismo aos mesmos 

(Franco, 2007). 

 

O fator essencial no projeto de dimensionamento, em todos os tipos de métodos já 

desenvolvidos, é o conceito de ruptura do pavimento asfáltico e dois tipos de avaliação 

são possíveis: a estrutural e a funcional. Por ruptura estrutural depreende-se o colapso 

da estrutura ou de um dos seus componentes, tornando o pavimento incapaz de sustentar 

carregamentos na sua superfície. A ruptura funcional, que pode ser constatada em casos 
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de ruptura estrutural ou não, é uma condição caracterizada pelo desconforto e 

insegurança ao rolamento dos veículos. O dimensionamento das estruturas do 

pavimento visa assegurar que os mesmo não sofram ruptura estrutural dentro de um 

período determinado de projeto (Guimarães, 2009). 

 

Segundo Franco (2007), o procedimento para o dimensionamento mecanístico-empírico 

consiste basicamente em: 

 
• reunir os dados referentes aos materiais de pavimentação, ao tráfego e às 

condições ambientais; 

• correlacionar os dados de resistência dos materiais e tráfego em função das 

épocas sazonais e o comportamento dos materiais em função do tipo de 

carregamento; 

• escolher as espessuras das camadas e calcular as tensões e deformações 

considerando as diversas correlações obtidas; 

• relacionar os valores críticos de tensões e deformações com os danos que a 

repetição das cargas podem causar ao pavimento por meio de modelos de 

previsão; e 

• verificar se as espessuras escolhidas satisfazem as condições impostas no 

dimensionamento. 

 
Vários autores, segundo Franco (2007), apresentam diagramas com um procedimento 

detalhado e bastante característico para a definição das espessuras das camadas da 

estrutura, relacionados aos métodos analíticos para o dimensionamento de pavimentos 

asfálticos que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Entre estes métodos, inclui-

se a metodologia desenvolvida por este autor, cujo fluxograma está representado na 

Figura 2.12 e que resultou num programa automático denominado SisPav. 
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Figura 2.12: Fluxograma do método integrado de análise e dimensionamento de pavimentos asfálticos 

proposto por Franco (2007). 
 
 
O método de dimensionamento, contido no programa SisPav, proposto por Franco em 

2007 visa considerar características brasileiras de ensaios de laboratório, clima, 

materiais de pavimentação e tráfego. Este método considera a variação lateral para os 

diversos eixos na análise de tráfego, assim como a variação sazonal das características 

dos materiais do revestimento ao longo do período de projeto. Considera ainda: a 

utilização de materiais com comportamento elástico linear e não linear; base de dados 

de resultados de ensaios brasileiros para desenvolvimento do modelo de previsão de 

danos; parâmetros dos materiais e bacias de deformação calculadas para propiciar o 

controle de execução no campo e análise de confiabilidade. 

 

No referido sistema, para efeito de dimensionamento das espessuras das camadas do 

pavimento, são considerados os seguintes critérios de aceitação: 

• deformação permanente limite no topo do subleito; 

• deflexão máxima na superfície do pavimento; 

• dano de fadiga da camada asfáltica ou cimentada. 
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Considerando a complexidade do comportamento da deformação permanente que varia, 

por exemplo, com a ordem de aplicação de cargas, o autor desenvolveu o referido 

sistema de forma que o mesmo calcula e informa ao projetista o acúmulo da deformação 

permanente apenas para a estrutura final. Após a verificação dos danos da estrutura, 

caso em que não se apresentem adequados, novas espessuras das camadas são adotadas 

e o processo é repetido até que os danos se enquadrem nos limites aceitáveis de 

tolerância.  
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CAPITULO 03 

ESTUDO DE CASO: RODOVIA MUNICIPAL DO NORTE DE 

MINAS GERAIS – CARACTERIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO 

GEOTÉCNICA DOS SOLOS LOCAIS 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O solo arenoso fino estudado nesse trabalho é encontrado em abundância na região 

norte do Estado de Minas Gerais. O estudo foi realizado em amostras coletadas ao longo 

do leito natural da rodovia municipal que dá acesso à sede do município de Campo 

Azul, de 43,0 km de extensão, que será melhorada e pavimentada no âmbito do 

programa ProAcesso.  

 

A escolha do referido trecho para a realização da pesquisa proposta neste trabalho foi 

definida considerando o conhecimento prévio que o autor detém sobre a ocorrência 

desse tipo de solo arenoso fino, uma vez que atuou como engenheiro regional da 13ª 

Coordenadoria Regional do DER/MG, localizada na região, no período de 1994 a 2002. 

O outro fato determinante dessa escolha foi a conclusão do processo licitatório para 

elaboração do projeto executivo da referida obra pelo DER/MG, na mesma época em 

que o autor do presente trabalho elaborou este projeto de pesquisa. 

 

Tal fato possibilitou um planejamento no qual se viabilizasse a simultaneidade da coleta 

das amostras da pesquisa, objeto do presente trabalho, com a coleta dos estudos de 

subleito a ser realizada pela empresa de consultoria, Planex Ltda, contratada para a 

elaboração do projeto executivo do trecho.  Desta forma, os resultados dos ensaios 

tradicionais realizados pela empresa para caracterização e classificação geotécnica do 

material do subleito do trecho podem ser correlacionados com os resultados dos ensaios 

alternativos propostos neste trabalho. Além disto, os estudos realizados pela consultoria 
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contratada, por serem realizados em maior escala, podem fornecer subsídios sobre a 

homogeneidade do solo estudado ao longo de determinados segmentos.  

 

O trecho da rodovia Campo Azul – Entroncamento MG202 pode ser identificado na 

Figura 3.1 que contém um recorte do mapa de situação das obras do referido programa. 

Para este estudo foi selecionado, no primeiro momento de coleta de amostras, o 

segmento compreendido entre as estacas 1540 + 14,0 m e 2070 + 10,0, cobrindo uma 

extensão de 10,59 km. Para o projeto do trecho experimental, proposto num segundo 

momento, foi selecionado o segmento compreendido entre as estacas 1860 e 1910, com 

extensão de 1,0 km. 

 

 
Figura 3.1: Mapa de Situação do Programa ProAcesso (DER-MG). Atualização feita em 18/06/09. 

 
 

A sede municipal de Campo Azul referenciada pelo par de coordenadas 44° 48’ 38’’ W 

16° 30’ 13’’, encontra-se distante 600km da capital Belo Horizonte. O clima local, do 

tipo Aw, tropical chuvoso, é quente e úmido com inverno seco apresentando 

temperaturas médias do mês mais frio de 18°C e média anual de 23,8°C (Martinez, 

2007). 

 

Segundo este autor, o regime pluviométrico apresenta grande concentração de chuvas 

no verão e escassez no inverno e para o subtipo dessa categoria climática identificada e 

denominada semi-úmido, o período seco tem duração de quatro a cinco meses. O 



53  

balanço hídrico anual de Thornwhite & Mater (1957) indica um déficit hídrico, da 

cidade próxima de São Francisco, de 316,0 mm de abril a outubro. 

 

A formação vegetal é o cerrado, comum em planaltos de regiões tropicais onde o 

inverno seco e o verão chuvoso se apresentam como estações bem marcadas. O solo, de 

savana tropical, é deficiente em nutrientes, porém rico em Fe e Al, sendo estes os 

minerais que, entre outros fatores, condicionam a ocorrência do fenômeno da 

laterilização (Martinez, 2007). 

 
 

3.2 GEOLOGIA E SOLOS ESTUDADOS 

 

A revisão bibliográfica sobre os aspectos geológicos da região onde ocorre o solo 

arenoso fino, descrita no capitulo 2 da presente pesquisa, indica que a mesma encontra-

se localizada no Craton do São Francisco e que se assenta em rochas neoproterozóicas 

do Grupo Bambuí, e subgrupo Paraopeba, constituído pelas formações Serra da Saudade 

e Três Marias, que podem ser observadas superpostas na Figura 3.2.  

 

 
Figura 3.2: Contato entre os siltitos da Formação da Serra da Saudade (cinza) e os arenitos da Formação 

Três Marias (vermelho). Proximidades de Campo Azul MG. (Martinez, 2007). 
 
 
As outras formações clássicas do Grupo Bambuí estão também representadas na região 

norte de Minas Gerais, quais sejam, as formações Sete Lagoas, Serra de Santa Helena e 
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Lagoa do Jacaré. Em algumas áreas da região tanto na margem esquerda quanto na 

margem direita do rio São Francisco, as rochas do Grupo Bambuí são recobertas pelos 

arenitos do Grupo Urucuia de idade mesozóica. Extensas áreas da região são recobertas 

por sedimentos cenozóicos, entre eles coberturas detríticas, terciárias e quartenárias, de 

origem colúvio-eluvionar (Martinez, 2007). 

 

Na Figura 3.3 apresenta-se um mapa temático construído sobre base cartográfica 

derivativa da carta geológica do Brasil ao milhioésimo, executada pelo Serviço 

Geológico do Brasil-CPRM (CPRM, 2005). A coleta de pares de coordenadas 

geográficas utilizando um GPS de navegação, realizada nas estacas 1860 e 1910 de 

início e fim do trecho experimental projetado, possibilitaram atribuir um caráter espacial 

ao referido trecho com uma precisão razoável. O vetor da rodovia municipal MG-202-

Campo Azul foi obtido por meio do aplicativo Google Earth. 

 

 
Figura 3.3: Mapa Geológico da Região Norte de Minas Gerais, entre os municípios de Campo Azul, 

Brasília de Minas e Ubaí, com plotagem do trecho experimental. (CPRM, 2005). 
 
 
A utilização dos artifícios de referenciamento geográfico citados permitiram, ainda que 

de maneira aproximada, identificar as principais unidades litológicas que ocorrem ao 

longo do trecho, quais sejam: as formações do subgrupo Paraopeba, os arenitos da 

formação Três Marias e as coberturas detrítico-lateríticas ferruginosas. 
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As Figuras 3.4 e 3.5 dão uma idéia do material encontrado no leito natural da atual 

rodovia municipal que dá acesso à sede do município de Campo Azul. 

 

 
Figura 3.4: Vista Geral da Rodovia Municipal Campo Azul- Entrº MG-202, em maio de 2008. 

 

 
Figura 3.5: Vista Geral da Rodovia Municipal Campo Azul- Entrº MG-202 em Seção de Corte, 

em maio de 2008. 
 
 

Em seus aspectos pedológicos, identificou-se na região em foco a ocorrência das 

unidades Neossolos Quartzarênicos (NR), conforme ilustrado no mapa temático da 

Figura 3.6 (EMATER, 1999), construído com a utilização dos artifícios técnicos 

descritos anteriormente. Entre os subgrupos que atualmente compõem esta classe de 
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solos na classificação do SiBCS, se encontram as areias quartzosas que melhor se 

identificam com o solo arenoso fino  estudado neste trabalho. 

 
Figura 3.6: Mapa Pedológico da Região Norte de Minas Gerais, entre os municípios de Campo Azul, 
Brasília de Minas e Ubaí, com plotagem do trecho experimental. Projeto Geominas (Emater, 1999). 

 
 

Foram coletadas, pelo autor da presente pesquisa, seis amostras de solo arenoso fino do 

leito natural da referida rodovia municipal, possivelmente correspondente à classe 

geológica coberturas detrítico-lateríticas e à classe pedológica dos neossolos 

quartzarênicos, discriminadas na seção 3.3.1. Com base nesta amostragem foram 

realizados dezoito ensaios de caracterização tradicional e cinco ensaios de 

caracterização MCT, vinte e dois ensaios de carga repetida de Módulo de Resiliência e 

oito ensaios de deformação permanente. Com parte das amostras deste material, foram 

realizados ainda três ensaios de caracterização físico-quimica e determinação do Ki e do 

Kr e um ensaio de difratometria de Raio X para identificação dos principais 

constituintes minerais. 

 

O segundo material ensaiado nesta pesquisa foi uma amostra do cascalho, a ser utilizado 

na camada de base de 42 km da rodovia, excluído o trecho experimental de 1,0km. A 

amostragem foi realizada na jazida já explorada a aproximadamente 20km de distância 

da cidade de Campo Azul. Este material, identificado e analisado pela empresa de 

consultoria, é um cascalho de seixo rolado encontrado na jazida identificada por J-02 no 

projeto executivo. Além dos ensaios de caracterização geotécnica realizados pela 
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empresa de consultoria, o autor do presente trabalho coletou cinco amostras deste 

material. Quatro amostras foram levadas para o laboratório do DER/MG, onde foram 

realizados os ensaios de caracterização tradicionais e uma foi levada ao laboratório da 

COPPE/UFRJ, para a realização de ensaio de carga repetida para a determinação do seu 

Módulo de Resiliência. 

 

O terceiro material empregado neste estudo foi o ligante hidráulico Pavifort. Após a 

definição das seções-tipo do pavimento do trecho experimental, onde se optou por 

adicionar ligante hidráulico ao referido solo arenoso fino em dois segmentos com 

diferentes teores, foi adquirido um saco de 50 kg do mesmo que, segundo o seu 

fabricante, apresenta as seguintes características: aumenta a capacidade de suporte de 

bases, sub-bases e subleitos de pavimentos; propicia misturas de baixa capacidade de 

retração; assegura maior tempo de trabalhabilidade das misturas preparadas e 

modificação do solo no que se refere à sua plasticidade e sensibilidade à água. Dentre as 

propriedades físicas e químicas indicadas, destaca-se o tempo de trabalhabilidade que é 

de 5 a 7 horas e a presença de hidróxidos de Fe e Al na sua composição, além de sílica, 

cálcio e magnésio (www.holcim.com.br, acessado em 15/06/2009). 

 

3.3. METODOLOGIAS DE COLETA E DE INVESTIGAÇÃO GEOTÉCNICA 

 

Nesta seção serão indicados os principais métodos utilizados para a coleta de materiais 

assim como dos diversos ensaios tradicionais realizados. Os métodos M5 e M8 da 

metodologia MCT, relativos aos ensaios Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão em 

Água, respectivamente, assim como os métodos dos ensaios triaxiais dinâmicos 

realizados, serão descritos, de maneira sucinta, tendo em vista o objetivo de contribuir 

para a sua divulgação no órgão rodoviário oficial do Estado de Minas Gerais, o 

DER/MG.  

 

Na seção 3.4 será apresentado um resumo do projeto executivo do trecho experimental, 

que teve por objetivo assegurar a possibilidade de se realizar, ainda que fora do escopo 

do presente trabalho, uma nova campanha de ensaios na fase de controle de execução 
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das obras de pavimentação. O plano de monitoramento do trecho experimental em 

serviço, definido no seu projeto executivo, pretende contribuir para a definição de 

critérios e parâmetros a serem utilizados em um método mecanístico-empírico para 

dimensionamento de camadas de pavimentos de baixo volume de tráfego.  

 

3.3.1 COLETA DE AMOSTRAS 

 

Foram realizadas duas campanhas de campo para coleta de amostras do solo estudado. 

A primeira delas, realizada nos dias 01 e 02/05/2008, foi planejada para ocorrer nos dias 

em que a empresa de consultoria estivesse em campo realizando a fase de coleta de 

amostras do subleito do projeto executivo do trecho Campo Azul - Entroncamento 

MG202, sob sua responsabilidade. Conforme planejado, a equipe da empresa de 

consultoria responsável pelos trabalhos se encontrava em campo nesses dias efetivando 

a coleta de amostras de subleito ao longo do trecho, realizada de 100 em 100 m, em 

conformidade com as recomendações da RT 01.46 d já citada. 

 

Para atender aos objetivos da presente dissertação foram coletadas, simultaneamente à 

coleta realizada pela equipe da referida empresa, seis amostras do solo do subleito, 

contendo aproximadamente 50,0 kg cada, provenientes de diversos pontos (Tabela 3.1). 

Este segmento de aproximadamente 10,0km de extensão foi avaliado visualmente pelo 

autor deste trabalho e considerado suficientemente homogêneo para os objetivos do 

estudo. Nas Figuras 3.7 e 3.8, as fotos mostram detalhes da fase de coleta simultânea 

(empresa e pesquisa), do solo arenoso fino local. 

 
Tabela 3.1: Identificação das Amostras do Solo Arenoso Fino coletadas 

no trecho: Campo Azul – Entroncamento MG-202. 
Furo Estaca Designação Complementar 
308 1540 + 14,0  
314 1571 + 7,0  
342 1711 S-1077 
380 1901 S-1070 
400 2000 + 18,0 S-1076 
414 2070 + 10,0  
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Figura 3.7: Coleta simultânea de amostras do solo arenoso fino de Campo Azul (MG). 

 
Tal procedimento forneceu os materiais de acordo com a idéia inicial, contida no projeto 

de dissertação, de realizar campanhas de ensaios da metodologia MCT e de ensaios de 

carga repetida, no qual a coleta simultânea visava possibilitar correlações destes com os 

ensaios tradicionais de caracterização geotécnica: granulometria, limites de Atterberg, 

expansão e compactação CBR, que foram feitos conforme instruído pela Recomendação 

Técnica RT 01 46 d, a serem executados pela empresa contratada. Nas folhas resumo 

desses ensaios, a empresa de consultoria contratada obriga-se ainda a apresentar o 

Índice de Grupo e a classificação TRB de todas as amostras ensaiadas. 

 

Estes resultados serão apresentados no capítulo 4 desta dissertação para comparação 

com os resultados obtidos no DER/MG e na empresa contratada, no contexto da 

proposta desta pesquisa. 

 

No laboratório da COPPE foram realizados em três amostras, do total de seis amostras 

coletadas, os ensaios Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão em Água para fins de 

classificação no sistema MCT, ensaios dinâmicos para determinação dos parâmetros de 

deformação elástica e plástica, análise físico química para determinação do grau de 

intemperismo (Ki e Kr) e um ensaio de difratometria de raios X para a identificação dos 

constituintes minerais da fração argila de uma das amostras. Os resultados resumidos 

destes ensaios também serão apresentados e analisados no capítulo 4 desta dissertação. 

 

Em 19/10/2008, o autor do presente trabalho realizou uma segunda visita técnica ao 

referido trecho com o objetivo de coletar mais material dos furos listados na Tabela 3.1 
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uma vez que o volume coletado inicialmente não foi suficiente para a realização de 

todos os ensaios. Embora fora do escopo do projeto original deste estudo, o autor 

decidiu realizar os estudos geotécnicos ditos tradicionais, das amostras coletadas na 

primeira visita técnica ao trecho, no laboratório do DER/MG, com o objetivo, entre 

outros, de comparar resultados com os estudos realizados pela empresa de consultoria.  

 

Além deste fato, nesse momento, quando já se vislumbrava o comportamento mecânico 

e hidráulico do solo estudado, havia sido decidido elaborar o projeto executivo do 

trecho experimental, o que implicava a necessidade de execução de novos ensaios para 

se avaliar o comportamento do solo fino misturado com ligante hidráulico. Ainda, 

considerando a definição de que o segmento, onde será implantado o trecho 

experimental com 1,0 km de extensão, seria projetado entre as estacas 1860 e 1910, 

foram coletadas mais três amostras com 50,0 kg cada no furo 380, estaca 1901, 

designadas posteriormente como amostra S-1070. Com este material foram realizados 

os ensaios triaxiais dinâmicos, descritos na seção 3.3.4, em corpos de prova moldados 

com as misturas do material do subleito com ligante hidráulico. Na Figura 3.8 está um 

registro fotográfico dessa segunda fase de coleta de amostras no trecho estudado.  

 
 

  
Figura 3.8: Segunda coleta de amostras do solo arenoso fino, estaca 1901 do trecho Campo Azul – Entrº 

MG-202. 
 
 
O estaqueamento do trecho e dos furos da coleta inicial encontrava-se preservado, 

possibilitando a abertura de novos poços, que foram perfurados em paralelo e a poucos 

centímetros de distância dos originais. No furo 380, tomou-se o cuidado de coletar cada 



61  

uma das três amostras de 50,0 kg de cada vez, alargando-se a trincheira alguns 

centímetros ao longo de toda a sua profundidade, de aproximadamente 1,20 m, 

buscando obter amostras homogêneas que contivessem partes iguais de solo colhidas ao 

longo de toda a profundidade do furo. Os procedimentos adotados nesta segunda visita 

técnica ao trecho buscaram garantir uma similaridade, considerada suficiente para os 

objetivos deste estudo, entre o material das amostras de solo coletadas nesta segunda 

fase com o material coletado anteriormente.  

 

Nesta oportunidade procedeu-se ainda à coleta do cascalho de seixo rolado, identificado 

e definido no projeto executivo do trecho total para ser utilizado como camada de base 

do pavimento. O cascalho de seixo rolado, que será utilizado ao longo de toda a 

extensão do trecho, exceto no trecho experimental (1,0 km), pode ser observado in 

natura na Figura 3.9, que apresenta o registro fotográfico da coleta. A jazida J-02 

encontra-se a 20,0 km ao sul da sede do município de Campo Azul. Com este material 

foi realizada, no âmbito do presente trabalho, uma bateria de ensaios de carga repetida, 

para fins de comparação com aquela já realizada com o solo arenoso fino do subleito do 

trecho que será utilizado na camada de base do trecho experimental.  

 
 

 

 
Figura 3.9: Coleta de amostras de cascalho de seixo rolado da jazida J-02 do Projeto Executivo do Trecho 

Campo Azul - Entrº MG-202. 
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3.3.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA TRADICIONAIS 

 
Foram realizadas duas baterias de ensaios convencionais para a caracterização 

geotécnica do solo arenoso fino coletado, quais sejam: granulometria, compactação 

CBR, expansão e limites de Atterberg. O ensaio de equivalente de areia também foi 

realizado em algumas amostras.  

 

A primeira bateria de ensaios foi realizada pela empresa de consultoria Planex, no 

âmbito dos estudos geotécnicos do subleito com as amostras coletadas, nas quais, 

atendendo a recomendação técnica RT 01 46 d, foram aplicados os seguintes métodos: 

 

• Preparação de amostras de solos destinadas aos ensaios de 

caracterização (DNER- ME 41-94); 

• Compactação de solos (DNER ME - 129 – 94); 

• Limite de liquidez de solos (DNER - ME 122 – 94); 

• Limite de plasticidade (DNER - ME 82 – 94); 

• Análise granulométrica de solos por peneiramento (DNER - ME  51 – 94); 

• Analise granulométrica de solos por sedimentação (NBR 7181); 

• Ensaio de compactação e índice de suporte califórnia (DNER - ME 49 – 94); 

• Equivalente de areia (DNER - ME 54 – 94). 

 
A empresa estava ciente da numeração dos furos e do estaqueamento das amostras que 

seriam correlacionadas no presente estudo, posto que a coleta havia sido feita de 

maneira simultânea conforme informado anteriormente. Após a realização dos ensaios 

de caracterização de todas as amostras do estudo de subleito do trecho, a referida 

empresa encaminhou ao DER/MG a folha resumo de todos os resultados (Capítulo 4).  

 

Com objetivo, entre outros, de adiantar a obtenção de parâmetros como, por exemplo, a 

umidade ótima de compactação do solo, que pudessem ser úteis na campanha de ensaios 

da metodologia MCT, a ser descrita na seção 3.3.3, o autor do presente estudo decidiu 

realizar também, no laboratório do DER/MG, os ensaios de caracterização geotécnica 

tradicionais. Conforme citado na seção 3.3.1, esses ensaios foram realizados também a 
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título de comparação e de uma sucinta análise de dispersão de resultados. As folhas 

resumo destes ensaios serão também apresentadas no capítulo 4 do presente trabalho. 

Nesta segunda campanha de ensaios geotécnicos tradicionais, utilizou-se parte do 

material das amostras coletadas pelo autor durante a primeira visita técnica citada. 

 

O cascalho de seixo rolado também foi ensaiado, tanto pela empresa de consultoria 

quanto pelo laboratório do DER/MG, para fins de caracterização geotécnica, dita 

tradicional e, da mesma forma, os seus registros encontram-se sistematizados no 

Capítulo 4. 

 

Os procedimentos dos ensaios realizados, para a caracterização geotécnica tradicional, 

não serão objeto de detalhamento no presente estudo por serem considerados de 

domínio generalizado no meio técnico rodoviário. 

 

3.3.3 ENSAIOS DE CLASSIFICAÇÃO GEOTÉCNICA MCT 

 

Para realizar os ensaios que determinam os parâmetros classificatórios dos solos 

tropicais o autor do presente trabalho buscou apoio nas universidades federais de Ouro 

Preto, de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, uma vez que o DER/MG ainda não dispunha 

dos equipamentos necessários assim como de recursos humanos capacitados para 

realizá-los.  No âmbito da iniciativa privada foi identificada, até o final do ano de 2008, 

apenas uma empresa de consultoria especializada nesta metodologia atuando em Belo 

Horizonte.  

 

Em Ouro Preto, no campus da UFOP, o equipamento recém adquirido pela universidade 

ainda não estava disponível para ser utilizado em estudos dos alunos do mestrado em 

engenharia geotécnica, embora já fosse utilizado para apresentações, possibilitando aos 

alunos da área de concentração em pavimentos a observação da elaboração do ensaio de 

compactação Mini-MCV, tendo sido, portanto, o primeiro contato do autor deste 

trabalho com o referido aparato e a sua utilização. 
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Para Juiz de Fora, onde a Escola de Engenharia da UFJF dispõe de um laboratório de 

solos tropicais, o autor levou parte das primeiras amostras do solo arenoso fino para 

realização dos ensaios classificatórios M5 e M8, Compactação Mini-MCV e Perda de 

Massa por Imersão em Água, respectivamente. Nesta oportunidade, em setembro de 

2008, o autor teve a sua primeira experiência prática em um laboratório especializado na 

elaboração de ensaios da metodologia MCT. Infelizmente foi constatada uma avaria no 

extensômetro do equipamento, fato que comprometeu a fidelidade das leituras de alturas 

dos corpos de prova durante a compactação. Diante deste fato, os resultados desta 

bateria de ensaios não serão apresentados no presente trabalho.  

 

Para classificar o solo arenoso fino em estudo, o autor da presente pesquisa levou três, 

das seis amostras coletadas na primeira fase da coleta, para o laboratório da 

COPPE/UFRJ onde foram designadas como S-1070, S-1076 e S-1077 e os primeiros 

ensaios foram realizados com sucesso.  Neste laboratório foram realizados ensaios de 

compactação Mini-MCV e de Perda de Massa por Imersão em Água nas referidas 

amostras.  

 

Posteriormente, em fevereiro de 2009, o autor deste trabalho teve a oportunidade de 

participar de um curso teórico-prático realizado no laboratório de uma empresa de 

consultoria, a LENC, recém instalado em Belo Horizonte. Esse curso foi oferecido aos 

engenheiros do DER/MG e outros participantes do mestrado profissional em engenharia 

geotécnica da UFOP. Oriunda do Estado de São Paulo, esta empresa é notoriamente 

especializada na metodologia MCT. Nesta oportunidade o autor disponibilizou parte da 

amostra S-1070, do solo arenoso objeto de seu estudo, com a qual foram realizados os 

ensaios de compactação Mini-MCV e de Perda de Massa por Imersão em Água durante 

o referido curso. Uma outra parte da referida amostra foi levada para o laboratório da 

empresa em São Paulo onde foram realizados novos ensaios, inclusive de Mini-CBR. 

Os resultados obtidos nesta segunda oportunidade também serão considerados no 

Capitulo 4 do presente trabalho, à titulo de comparação e análise da reprodutibilidade. 
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3.3.3.1 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO MINI-MCV 

 

Normatizado pelo antigo DNER, pela primeira vez em 1989 e revisado em 1994, o 

ensaio Mini-MCV é referenciado como ME-228/94 e designado como norma de 

compactação de solos em equipamento miniatura (DNER, 1994). Este ensaio já havia 

sido normatizado pelo DER/SP como ME-191/88 (DER/SP, 1988). Ao longo dos 

últimos vinte anos os autores da metodologia MCT aperfeiçoaram o método deste 

ensaio e para os objetivos do presente trabalho as diretrizes aplicadas foram aquelas, já 

indicadas na seção 2.5, e contidas no Anexo II de Nogami e Villibor (2009).  

 

A aparelhagem necessária está descrita, ilustrada e dimensionada na norma ME- 228/94 

e é basicamente composta por: 

 

• Moldes de aço inoxidável, com 50,0 mm de diâmetro interno e 130,0 mm de 

altura; 

• Sistema compactador montado numa armação constituída de base, placas 

superior e inferior, hastes e acessórios. Um extensômetro removível da posição 

de medida, com 40,0 mm de curso com conta voltas e leitura em 0,01 mm, é 

montado de maneira não solidária à armação para evitar os efeitos da vibração 

produzida pela aplicação de golpes pelo soquete. Os seguintes outros 

dispositivos compõem ainda o sistema compactador: um extrator de alavancas, 

um padrão cilíndrico (49,0 mm de diâmetro e 50,0 mm de altura) para aferição, 

um pistão inferior de 49,9 mm de diâmetro e 80,0 mm de altura e um contador 

de golpes; 

• Soquetes com pés circulares de 49,8 mm de diâmetro, tipo leve e pesado, com 

pesos de 2.270 g e 4.500 g, respectivamente, com 30,0cm de altura livre de 

queda;  

• Anéis de vedação de aço inoxidável, latão ou bronze, superior e inferior, com 

seção triangular (catetos de 2,5 mm) e diâmetro externo de 50,0 mm; 

• Espaçadores de meia cana, com altura de 70,0 mm e raio interno de 50,0 mm. 
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O preparo da amostra resume-se à secagem em estufa a 60ºC e passagem do material na 

peneira de 2,0 mm, visto que o ensaio só se aplica ao material passante integralmente 

nesta peneira. Separa-se, então, aproximadamente 2.500 g da fração, uniformizando-a e 

obtendo cinco (5) porções com cerca de 500 g de solo seco. Adiciona-se água em cada 

uma das alíquotas a teores regularmente crescentes (por exemplo, de 3 em 3% da massa 

de 500g de cada alíquota). Neste ponto vale realçar a experiência do laboratorista para a 

obtenção de, pelo menos, dois corpos de prova com teor abaixo do ótimo, no ramo seco, 

dois corpos de prova acima desse teor, no ramo úmido, e um corpo de prova com teor 

de umidade próximo do ótimo para uma determinada energia. O conhecimento prévio 

da umidade ótima, correspondente à energia do Proctor Normal, de compactação do 

solo obtido por ensaios de compactação Proctor ou Mini-Proctor pode facilitar esse 

acerto. Após a adição de água em cada uma das alíquotas, as mesmas devem ser 

acondicionadas em sacos plásticos ou recipientes herméticos e guardadas em câmara 

úmida, mantendo-as em repouso por um período de pelo menos 12 horas.  

 

Inicia-se o procedimento da compactação, pelo acondicionamento de 200 g da alíquota 

da amostra com maior teor de umidade, no cilindro encaixado verticalmente no pistão 

inferior sobre o anel de vedação. Após o acondicionamento das 200 g de solo úmido no 

cilindro, pesam-se duas porções de aproximadamente 30g do restante da amostra, 

acondicionando-as em duas cápsulas para secagem em estufa e determinação do teor de 

umidade. Nos ensaios realizados na COPPE adotou-se o procedimento da série de 

Parsons descrita na seção 2.5, enquanto que; para os ensaios realizados nos laboratórios 

da LENC, aplicou-se a série simplificada de golpes. Em ambos os laboratórios utilizou-

se o soquete tipo leve. A calibração do extensômetro, tara de amostras e leituras de 

altura dos corpos de prova são anotadas em formulários próprios. Ao final, a operação é 

repetida para os demais corpos de prova moldados todos com 200g de solo úmido. A 

Figura 3.10 ilustra o procedimento de compactação dos corpos de prova. 

 

A família de curvas de deformabilidade é traçada lançando-se as diferenças sucessivas 

da altura dos corpos de prova em ordenadas (eixo y), assim como os valores da série de 

golpes (n) lançados em abscissas (eixo x) em escala log ou nlog10×  (escala dos Mini-
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MCV). Para fins classificatórios, obtém-se o coeficiente c’, dado pela inclinação da 

parte mais retilínea da curva de deformabilidade referente ao Mini-MCV 10. 

Geralmente é necessário adotar procedimento de interpolação gráfica, pois, raramente 

obtém-se uma curva de deformabilidade coincidente com a do Mini-MCV 10, de forma 

a permitir a determinação direta do parâmetro c’. 

 

 
Figura 3.10: Registro de compactação de corpo de prova 

miniatura. Laboratório de Solos Tropicais da UFJF. 
 

O coeficiente d’ é obtido diretamente pela inclinação da curva de compactação 

correspondente a 12 golpes no ensaio Mini-MCV. Este parâmetro é utilizado 

juntamente com o parâmetro PI obtido no ensaio de Perda de Massa por Imersão em 

Água, para obtenção do segundo parâmetro classificatório e’, conforme exposto 

previamente.  

 

3.3.3.2 ENSAIO DE PERDA DE MASSA POR IMERSÃO 

 

Para a realização deste ensaio foram utilizados os corpos de prova moldados durante a 

compactação Mini-MCV. Após a conclusão dos procedimentos de compactação e 

aferições de alturas dos corpos de prova, utiliza-se o extrator de alavanca que compõe o 

compactador miniatura ou um equipamento próprio como o ilustrado na Figura 3.11, 

para proceder-se a extrusão parcial de aproximadamente 10 mm do corpo de prova, 



68  

conforme ilustrado na Figura 3.12. A seguir mergulha-se o molde cilíndrico com o 

corpo de prova, com a extremidade devidamente exposta, em tanque com água.  Os 

moldes com os quatro ou cinco corpos de prova do ensaio Mini-MCV são imersos e 

apoiados sobre suportes projetados para esta finalidade que permitem que o solo 

desprendido ao longo de, no mínimo, 12 horas, possa ser coletado em vasilhame 

próprio, conforme ilustrado na Figura 3.13. 

 
 

 
Figura 3.11: Foto da alavanca para extrusão da extremidade do corpo 

de prova miniatura. 
 

Figura 3.12: Extrusão de 10 mm do corpo de prova 
miniatura após o ensaio Mini-MCV para imersão. 

Figura 3.13: Foto de corpos de prova miniatura no 
ensaio de Perda de Massa por Imersão em Água. 
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O material desprendido é levado para secagem em estufa possibilitando os cálculos da 

Perda de Massa por Imersão em Água e, na seqüência, o parâmetro e’ conforme 

indicado na seção 2.5. 

 

Além dos ensaios realizados com três amostras do solo fino arenoso para fins 

classificatórios, foram realizados mais três ensaios utilizando-se parte das amostras 

deste mesmo solo aditivado com o ligante hidráulico (Pavifort) que será utilizado no 

trecho experimental, com teores de 1, 2 e 3 %, a fim de se avaliar o comportamento 

hidráulico das misturas. 

 

3.3.4 ENSAIOS TRIAXIAIS DE CARGA REPETIDA 

 

Todos os ensaios triaxiais de carga repetida realizados no âmbito da presente pesquisa 

foram executados no laboratório da COPPE/UFRJ, tanto os ensaios de Módulo de 

Resiliência quanto os de Deformação Permanente. As alíquotas de amostras dos 

materiais puros ou misturados, com diferentes teores de ligante hidráulico, foram 

preparadas com antecedência mínima de vinte e quatro horas, sendo guardadas neste 

período em câmara úmida, com o objetivo de homogeneizar a umidade desejada no 

material.  

 

Após a homogeneização das amostras os materiais foram compactados em moldes 

tripartites de 100 mm de diâmetro por 200 mm de altura (Figura 3.14). Os corpos de 

prova foram compactados em dez camadas em compactador semi automatizado (Figura 

3.15), e a Tabela 3.2 mostra os números de golpes necessários para se atingir a energia 

de compactação desejada. Para os objetivos do presente trabalho, considerando 

inclusive as cinco seções tipo de pavimento do trecho experimental, foram utilizadas as 

energias de compactação correspondentes ao Proctor normal, internormal, intermediário 

e intermodificado. O molde tripartite mantém-se integrado por duas braçadeiras e é 

utilizado para facilitar a retirada do corpo de prova compactado (Figura 3.16), que será 

confinado na câmara de pressão (Figuras 3.17 a 3.19), na qual são ajustadas as diversas 

tensões confinantes durante cada ensaio.   
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Figura 3.14: Foto do molde tripartite. Figura 3.15: Foto do compactador semi 
automatizado 

 

 

 
Figura 3.16: Corpo de prova extraído do molde. Figura 3.17: Acondicionamento do corpo de prova 

para o ensaio triaxial. 
 

  
Figura 3.18: Corpo de prova com LVDTs 

adaptados. 
Figura 3.19: Corpo de prova acondicionado na 

câmara de compressão. 
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Tabela 3.2: Conversões de número de golpes equivalentes a níveis de energia de compactação para diferentes equipamentos e ensaios. 

 
Laboratório de Estudo de Materiais da Diretoria de Projetos – DER/MG (2009). 
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3.3.4.1 ENSAIOS DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

 

Os diversos ensaios de módulo foram realizados em conformidade com os métodos 

indicados na seção 2.6.2. O equipamento utilizado, ilustrado na Figura 3.20, é composto 

basicamente por uma câmara de pressão na qual se confina o corpo de prova e aplicam-

se as tensões confinantes ao longo do ensaio, após a devida fixação e ajuste do par de 

LVDTs e um cilindro de carga responsável pela série de tensões verticais pulsantes. Por 

meio de um monitor, o operador interage com o sistema de captura e reprodução de 

dados que compõem o equipamento.   

 
 

 
Figura 3.20: Foto do equipamento para ensaios triaxiais dinâmicos do laboratório da COPPE/UFRJ. 

 
 
A primeira tela do sistema é a de entrada dos dados do ensaio como a identificação da 

amostra, sua localização e a energia de compactação do corpo de prova, entre outros. 

Nesta tela estão os campos indicativos das constantes relativas às diversas válvulas e 

sensores de pressão e deslocamento, assim como de correção da pressão do pistão de 

carga. O sistema captura os dados de saída de pressão e deslocamento que são emitidos 

por impulso elétrico em voltz (V) convertendo-os automaticamente em kgf/cm2 ou MPA 
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e mm, respectivamente. Nesta tela também estão indicados o trio de tensões confinantes 

e de desvio da fase de condicionamento do corpo de prova, assim como os seis trios de 

tensão confinante e desvio do próprio ensaio de módulo.  

 

Na tampa de fechamento da câmara de pressão estão montados o pistão de carga, que 

interage com o cabeçote de carga que se encontra apoiado na superfície superior do 

corpo de prova, e o engate rápido do tubo de entrada do ar comprimido. Antes de se 

fechar a tampa da câmara de pressão, verifica-se se os LVDTs estão ajustados 

adequadamente, conferindo-se o curso dos seus eixos móveis para que se mantenham 

em condições que permitam uma plena movimentação vertical, pois, caso contrário, os 

mesmos correm o risco de serem danificados durante a execução do ensaio. A Figura 

3.21 ilustra esta checagem do ensaio. 

 

  

  
Figura 3.21: Sequência de fotos de checagem e ajuste de LVDTs. 
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A segunda tela, ilustrada na Figura 3.22, habilita um novo ajuste dos LVDTs e, na 

seqüência, o menu que oferece as opções de condicionamento, ensaio triaxial ou 

deformação permanente. A fase de condicionamento é necessária para nivelar a 

superfície superior do corpo de prova que foi cortada com a régua bizelada após a sua 

compactação e, principalmente, para eliminar do ensaio de módulo as grandes 

deformações plásticas iniciais que são atribuídas a esta superfície superior do corpo de 

prova. Nesta fase são aplicados 500 golpes de carga ao corpo de prova para cada um dos 

três estados de tensão. 

 

Após a fase de condicionamento o sistema solicita um novo ajuste de LVDTs na leitura 

zero e, na seqüência, pode ser iniciado o ensaio triaxial de módulo. O número de golpes 

do ensaio triaxial de módulo é de 05 ou 10 golpes para cada estado de tensão. O sistema 

avalia a variação da deformação resiliente dos primeiros golpes e, caso constate uma 

variação menor que 5% entre as deformações lidas, conclui a série com 5 golpes, caso 

contrário aplica uma série de 10 golpes. Nos intervalos da série de golpes de cada um 

dos dezoito estados de tensão, o sistema ajusta a tensão da câmara de confinamento (σ3) 

e posteriormente a tensão do cilindro de carga (σ1) e só então inicia automaticamente o 

novo ciclo de carga. Na tela de monitoramento (Figura 3.23), acompanha-se num 

gráfico deslocamento (mm) x tempo (s), a aplicação de cada carga que ocorre no 

intervalo de um segundo e as respectivas deformações resiliente e plástica da amostra 

ensaiada. O ensaio de módulo, incluindo a fase de condicionamento, ocupa o 

equipamento triaxial por aproximadamente 1 hora.  

 

Para cumprir os objetivos deste trabalho e subsidiar uma avaliação estrutural 

mecanística dos cinco segmentos-testes do trecho experimental foram realizados vinte e 

dois ensaios de módulo de resiliência, entre eles os realizados em corpos de prova 

moldados com o solo arenoso fino puro compactado nas energias correspondentes ao 

proctor normal, internormal, intermediário e intermodificado. A umidade aplicada nos 

ensaios de módulo correspondeu à umidade ótima obtida para a respectiva energia de 

compactação nos ensaios tradicionais. 
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Figura 3.22: Tela de ajuste de LVDTs e habilitação de ensaios. 

 

 
Figura 3.23: Tela de monitoramento de ensaio. 

 

Foram moldados também corpos de prova utilizando o solo arenoso fino aditivado com 

3 e 7% de ligante hidráulico, que foram compactados com a energia correspondente ao 
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proctor intermediário e ensaiados logo após a sua moldagem e em várias idades. Corpos 

de prova moldados com as misturas indicadas de ligante hidráulico foram conservados 

em câmara úmida, propiciando a realização de ensaios de módulo com diferentes 

tempos de cura, para avaliação do seu incremento ao longo do período de cura. 

 

Um corpo de prova do cascalho de seixo rolado, que será utilizado como material de 

base ao longo de toda a extensão do trecho de rodovia municipal que liga Campo Azul a 

MG202, foi moldado na energia correspondente ao Proctor intermediário, para fins de 

comparação do seu módulo com o módulo do solo arenoso fino puro e misturado com o 

ligante hidráulico.  

  

3.3.4.2 ENSAIO DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE 

 

Para o ensaio de deformação permanente, não se aplica a série de golpes da fase de 

condicionamento; o próprio sistema não habilita este ensaio caso tenha sido procedida a 

fase de condicionamento do corpo de prova. Neste ensaio ajusta-se na tela do sistema o 

par único de tensões, confinante e desvio, adotado para a realização do mesmo. Entre 

outros fatores, a profundidade referente à camada do pavimento, em que o corpo de 

prova estaria na estrutura do pavimento, orienta a adoção do valor das referidas tensões. 

O número de golpes aplicados ao corpo de prova sob o pré-determinado estado de 

tensão pode ser relativo ao número de repetições de eixos padrão equivalentes, 

definidos no projeto que se quer avaliar. Costuma-se aplicar até 500.000 ciclos de carga 

em corpos de prova sob ensaio de deformação permanente. 

 

O procedimento utilizado nesta pesquisa e as análises posteriores foram realizadas 

conforme metodologia proposta por Guimarães (2009). 

 

Na tela de monitoramento do ensaio são apresentados dois gráficos. Um dos gráficos 

apresenta a deformação plástica específica em mm versus o tempo de ensaio em 

segundos, representado em escala logarítmica. Neste gráfico, a qualquer momento, é 

possível especificar, em campo próprio, o intervalo de tempo para o qual se deseja 
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observar a deformação específica do ensaio em curso ou concluído; o sistema ajusta 

automaticamente e apresenta a nova feição do gráfico conforme solicitado. O segundo 

gráfico permite acompanhar as variações da deformações elástica e plástica para cada 

ciclo de carga, durante a realização do mesmo. A referida tela está apresentada na 

Figura 3.24. 

 

 
Figura 3.24: Tela de Monitoramento do Ensaio de Deformação Permanente. 

 

Para atender ao objetivo de se avaliar a deformação plástica do solo em estudo neste 

trabalho foram realizados oito ensaios de deformação permanente variando-se a tensão 

desvio desde o valor de 80 KPa até o valor de 400 KPa. Os ensaios de deformação 

permanente foram conduzidos com umidades de 9%, que é a umidade ótima do solo 

arenoso fino para a energia equivalente ao proctor intermediário. 

 

Cada ensaio de deformação permanente (um par de tensões) ocupa o equipamento 

triaxial por aproximadamente 72 horas, dependendo do número desejado de repetição de 

ciclos de carga. 
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Em alguns casos, após o ensaio de deformação permanente, realizou-se um novo ensaio 

de módulo de resiliência com o corpo de prova, antes de ser retirado da câmara de 

confinamento, para avaliar os efeitos causados pela deformação permanente na 

resiliência do mesmo. 

 

3.3.5 COMPRESSÃO SIMPLES 

 

Complementarmente, foram realizados no laboratório do DER/MG alguns ensaios em 

corpos de prova cilindrícos do solo arenoso fino conforme a norma NBR – 12025, com 

o objetivo de comparar os resultados obtidos nos corpos de prova moldados com o solo 

arenoso fino puro com aqueles obtidos nos corpos de prova, moldados com o mesmo 

material com adição de ligante hidráulico em diferentes teores e idades. Os resultados 

obtidos serão apresentados e analisados no Capítulo 4.  

 

3.4 TRECHO EXPERIMENTAL 

 

A idéia de inclusão de um trecho experimental no projeto executivo do trecho Campo 

Azul-MG202 surgiu após a obtenção dos primeiros resultados dos ensaios de 

classificação da metodologia MCT e de módulos de resiliência das amostras do solo 

arenoso fino estudado no presente trabalho. Como a execução do projeto elaborado pela 

empresa de consultoria contratada, (Planex), ainda se encontrava em andamento, 

vislumbrou-se uma oportunidade para que o autor do presente trabalho desenvolvesse o 

projeto executivo da pista experimental. Isto foi implementado e, para o cumprimento 

desta tarefa, o autor contou com a colaboração do engenheiro Claudio Albernaz da 

Diretoria de Projetos do DER/MG. 

 

Entre os objetivos preliminares do trecho experimental, destacam-se dois: a avaliação 

do comportamento em serviço de camadas de base utilizando solo arenoso fino puro e 

misturado com ligante hidráulico e, principalmente, a possível obtenção, por meio de 
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um plano de monitoramento no campo, de critérios para o dimensionamento 

mecanístico-empírico de pavimentos de rodovias de baixo volume de tráfego.  

 

Compõe o Anexo 1-A do Projeto de Engenharia do trecho Campo Azul – 

Entroncamento MG202, (DER-MG, 2009), o projeto executivo do trecho experimental 

que será construído entre as estacas 1860 e 1910 (1.000 metros) da referida rodovia 

municipal, de onde foram retiradas as informações contidas nesta seção. 

 

A pista será constituída por cinco segmentos de 200 metros de extensão, cujas 

características das camadas de base estão indicadas na Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3: Características dos segmentos do trecho experimental.  

 
 

Em resumo, as cinco concepções estruturais de pavimento definidas para o trecho 

experimental são apresentadas esquematicamente na Figura 3.25, retirada do referido 

projeto executivo. O objetivo da implantação da pista é testar, em verdadeira grandeza, 

o desempenho operacional (funcional e estrutural) das cinco concepções alternativas de 

pavimento.  

ESTACA SEGMENTO 
INICIAL FINAL 

TIPO DE BASE ESPESSURA 
 (cm) 

SE-1 1860 1870 SAF + 3% de ligante cimentante (PI) 15,0 

SE-2 1870 1880 SAF puro (PI) 20,0 

SE-3 1880 1890 SAF + 7% de ligante cimentante (PI) 18,0 

SE-4 1890 1900 SAF puro (PIM) 20,0 

SE-5 1900 1910 SAF puro (PI) 25,0 

Obs.:  PI - energia de compactação do proctor intermediário 
PIM – energia de compactação do proctor intermodificado 

  SAF – solo arenoso fino 
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SAF - 20,0 cm            
Energia: PIM

SAF + 7% lig. cimentante    
18,0 cm - Energia: PI

Subleito regularizado / Acabamento de terraplenagem - ISC ≥ 12% - Exp ≤ 2%

SAF - 25,0 cm            
Energia: PI

SAF + 3% lig. cimentante    
15,0 cm - Energia: PI

1870 1880

SEGM. EXPER. N. 1

19101890 1900
TSD

SEGM. EXPER. N. 5SEGM. EXPER. N. 4

1860
TSD

SEGM. EXPER. N. 2

Revest.

Base 
SAF - 20,0 cm            

Energia: PI

SEGM. EXPER. N. 3

TSD TSD TSD

 
Figura 3.25: Esquema dos segmentos teste do trecho experimental da rodovia Campo Azul-MG-202. 

 

O objetivo da pesquisa será o de avaliar a viabilidade técnica e econômica de soluções 

de pavimento que contemplem camada de base constituída por solos arenosos finos 

(SAF), ocorrentes em abundância na região, considerando os preceitos da mecânica dos 

pavimentos e da metodologia de classificação de solos tropicais Miniatura Compactado 

Tropical – MCT.  

 

A definição dos tipos de materiais das camadas de base dos cinco segmentos 

experimentais foi feita considerando-se os seguintes critérios: 

• Utilizar o solo arenoso fino (SAF) local puro, que constitui o subleito da 

rodovia; 

• Utilizar SAF em mistura com duas quantidades de ligante hidráulico, já testado 

em outro segmento do ProAcesso, para observar as diferenças de 

comportamento. 

 

A estrutura básica de referência do trecho experimental foi dimensionada de acordo com 

o Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis pelo Índice de Suporte 

Califórnia (ISC), conforme preconiza a citada Recomendação Técnica RT-01-46 d – 

Critérios de Projeto para Vias de Ligação com Reduzido Volume de Tráfego, do DER-

MG. Essa estrutura foi concebida com camada única de base de SAF (solo arenoso fino) 

e revestimento de TSD, visando avaliar a possibilidade de seu uso em rodovias com 

baixo volume de tráfego da região. 

 

A partir dessa estrutura inicial, foram concebidas as outras estruturas a serem testadas 

com incrementos qualitativos no que se refere à espessura da camada, energia de 

compactação e incorporação de ligante hidráulico. 
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O plano de execução, dos serviços de pavimentação do trecho experimental, foi 

detalhado no projeto, incluindo-se a implantação de um desvio, que permitirá a 

condição de cura para os segmentos-testes, nos quais, será utilizado o solo arenoso fino 

com adição de ligante hidráulico na camada de base. 

 

O plano de controle tecnológico, também detalhado no referido projeto, indica os 

diversos ensaios de controle tecnológico de materiais e de execução das camadas do 

pavimento, a serem realizados durante a fase de preparação e de execução dos 

segmentos experimentais. No rol de ensaios a serem realizados com os materiais de base 

lançados no trecho experimental, devidamente umidificados e homogeneizados, foram 

incluídos os ensaios triaxiais dinâmicos e os da metodologia de classificação MCT.  

 

3.4.1 PLANO BÁSICO DE MONITORAMENTO 

 

Para avaliar o desempenho operacional (funcional e estrutural) de cada segmento do 

trecho experimental, o DER/MG, sob a responsabilidade da sua 13ª Coordenadoria 

Regional sediada em Brasília de Minas, executará os procedimentos de avaliação, 

indicados na Tabela 3.4, constante do projeto executivo do trecho experimental, com a 

devida supervisão a ser prestada, por engenheiros e laboratoristas, do laboratório central 

do órgão, conforme determina o referido projeto.  

 

Tabela 3.4: Grade do plano de monitoramento do trecho experimental da rodovia Campo Azul-MG-202.  
Projeto Executivo, (DER/MG, 2009). 

MÊSES APÓS A LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 
PROCEDIMENTO 

0 +3 +6 +12 +24 +48 +72 +96 +120 

Inventário de superfície X X X X X X X X X 

Foto-registro X X X X X X X X X 

Deflectometria e flecha nas 
trilhas de roda X --- X X X X X X X 

Classificação e pesagem de 
veículos por amostragem X --- --- X X X X X X 
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Os parâmetros de desempenho adotados estão apresentados na Tabela 3.5. Note-se que 

o Afundamento de Trilha de Roda (ATR) está bem severo, o que se justifica por tratar-

se de trecho experimental. 

 

Tabela 3.5: Parâmetros de desempenho adotados para o trecho experimental, (DER/MG, 2009). 

PARÂMETRO DE DESEMPENHO VALOR LIMITE 

Buracos (unidade) Nenhum 

Área com trincamento FC-2 + FC-3 Máximo 30% 

Profundidade do afundamento (ATR) nas trilhas de roda Máximo 10 mm 

Irregularidade longitudinal (QI) (contagens/km) Máximo 40 

 

 

3.4.2 TRÁFEGO 

 

De acordo com os estudos de tráfego, elaborados pela empresa de consultoria contratada 

para a elaboração do projeto do referido trecho, o número N (número de repetições do 

eixo padrão de 8,2 tf) para um período de projeto de 10 anos é o seguinte: 

 
5

10 1097,1 ×=N  

 
 

A composição do tráfego obtida na referida pesquisa de tráfego é apresentada na Tabela 
3.6. 
 
 

Tabela 3.6: Estudo de Trafego Trecho Campo Azul – MG 202. Fonte DER/MG (2009). 
Carro de 
Passeio Ônibus Caminhão 

Leve (2C) 
Caminhão 
Médio (3C) 

Semi-
Reboques 

VMD 
total 

VMD 
comercial 

74 8 10 10 0 102 28 
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3.4.3 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DOS SEGMENTOS 

 

A definição das espessuras dos pavimentos do trecho experimental, das energias de 

compactação indicadas a serem aplicadas nas camadas de base, das características 

resilientes dos materiais puros e melhorados com ligante hidráulico, da avaliação da 

deformação permanente acumulada, observada nos ensaios triaxiais dinâmicos, e do 

volume de tráfego previsto, possibilitou uma avaliação estrutural do pavimento pelo 

método mecanístico-empírico desenvolvido por Franco (2007), obtendo-se a vida de 

projeto de cada segmento teste. Estes resultados serão apresentados no Capítulo 4. 

 

Os resultados obtidos serão confrontados com os resultados aferidos pela execução do 

plano de monitoramento, detalhado no item 3.4.1, possibilitando uma observação 

empírica do uso de um método mecanístico-empírico de dimensionamento de 

pavimento para rodovias de baixo volume de tráfego, e possivelmente a identificação de 

critérios, como por exemplo, o fator campo-laboratório considerado na referida 

avaliação estrutural.  
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CAPITULO 04 

RESULTADOS E ANÁLISES DOS ENSAIOS REALIZADOS 

 

4.1 CARACTERIAZAÇÃO GEOTÉCNICA 

  
A composição granulométrica do solo coletado no trecho Campo Azul-MG202,  

ensaiado na COPPE, é apresentada na Tabela 4.1, constatando-se que 70% do material é 

composto por areia fina, com frações significativas de silte e argila. A amostra 

designada como S-1070 no laboratório da COPPE é do material coletado no furo 380 da 

estaca 1901 do referido trecho. A terminologia mais adequada para o solo ensaiado a 

seria, então, areia fina silto-argilosa. 

 
Tabela 4.1: Composição Granulométrica da Amostra S-1070. 

Composição Granulométrica (%)      (Escala ABNT) 
Areia 

Argila Silte 
Fina Média Grossa 

Pedregulho 

9 10 70 10 1 0 

 
 

A curva granulométrica apresentada na Figura 4.1 ilustra a uniformidade da amostra. 

Entretanto, a curva de compactação apresentada na Figura 4.2, que se apresenta bem 

definida, indica que, provavelmente, a composição mineralógica deste solo foi 

determinante para a sua estabilização.  

 

 
Figura 4.1: Curva Granulométrica  

da Amostra S-1070. 
Figura 4.2: Curva de Compactação 

da Amostra S-1070. 
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A areia fina de Campo Azul foi ensaiada com três níveis distintos de energia no 

laboratório do DER/MG: normal, intermediária e intermodificada. Os ensaios foram 

executados em moldes CBR (Tabela 3.2), utilizando-se discos espaçadores de 2,0” (13, 

29 e 44 golpes, respectivamente);  os resultados destes ensaios estão apresentados na 

Tabela 4.2. Na Tabela 4.3, apresentam-se os resultados dos ensaios realizados na 

empresa de consultoria contratada para executar o projeto executivo do trecho Campo 

Azul- MG-202, cujos ensaios de caracterização geotécnica referentes aos estudos de 

subleito, foram realizados com a energia relativa ao proctor internormal, conforme 

indicado pela citada RT0146d. Neste caso, foram aplicados 18 golpes por amostra, 

utilizando-se cilindros CBR com discos espaçadores de 2,5” (Tabela 3.2). 

 

Os resultados de CBR variam de 5,0 % do solo compactado com energia normal a 65% 

aplicando-se a energia do intermodificado. É possível observar algumas discrepâncias 

como, por exemplo, em relação aos ensaios com o material do furo 380, nos quais o 

resultado do CBR com energia internormal (indicada para o subleito), elaborado pela 

Planex, foi de 42,4%, valor muito próximo do obtido pelo DER/MG, aplicando-se a 

energia intermodificada (indicada para base) que foi de 44,2%. 

 

Os resultados obtidos pelo DER/MG com três energias diferentes, conforme citado, 

demonstram que, na maioria dos casos, o solo ensaiado melhora de maneira 

significativa o seu índice de suporte na medida em que se aumenta a energia de 

compactação. No mesmo exemplo, verifica-se que a umidade ótima variou de algo em 

torno de 7,0% nos ensaios do DER/MG para 11,3% no ensaio realizado pela empresa de 

consultoria, embora a porcentagem média de material passante na # 200 aferida tenha 

sido de 25,3 % nos ensaios do DER/MG e de 18,7 % nos ensaios da consultoria, 

portanto discrepantes com as umidades ótimas obtidas nos respectivos ensaios de 

compactação. Por sua vez, a discrepância observada na determinação da composição 

granulométrica determinou uma classificação TRB diferente, A-2-4 e A-3, nos materiais 

dos furos 308 e 342. 
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Nota-se, no entanto, que o resultado do ensaio de granulometria realizado pela empresa 

de consultoria mostra-se compatível com os resultados do ensaio de granulometria por 

sedimentação, realizado na COPPE.  
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Tabela 4.2: Ensaios de caracterização geotécnica realizados no laboratório do DER/MG. 

 
Fonte: DER/MG, 2009. 
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Tabela 4.3: Ensaios de caracterização geotécnica realizados no laboratório da empresa de consultoria. 

C LA SSIF IC A ÇÃ O D E M A T ER IA L

γ d máx w ot

D E A T É 2" 1 1/ 2" 1" 3/ 4" 1/ 2 ' 3 / 8" N º 4 N º 10 N º 40 N º200 kN / m 3 %

AREIA FINA AMARELA 2663 1540+14,00 BE 308 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 98,2 9,9 0 A3 18 18,72 7,7 0,13 33,3

AREIA FINA AMARELA 2784 1571+7,00 BD 314 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 98,1 13,3 0 A2-4 18 19,67 9,3 0,07 39,2

AREIA FINA AMARELA 2732 1711 BD 342 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 99,1 98,1 97,1 92,5 4,4 0 A3 18 17,69 5,2 0,00 15,4

AREIA FINA AMARELA 2703 1901 BE 380 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 99,7 18,7 0 A2-4 18 18,65 11,3 0,00 42,4

AREIA FINA AMARELA 2670 2000+18,00 BE 400 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 99,9 99,9 98,8 35,3 0 A2-4 18 19,30 12,3 0,10 15,8

AREIA FINA AMARELA 2871 2070+10,00 BE 414 0,00 1,20 N.L N.P 100,0 99,6 98,7 98,4 97,2 27,1 0 A2-4 18 20,11 9,8 0,16 48,3

   Legenda:
LL, w L - Limite de liquidez γS - Peso específ ico real dos grãos
IP, w P - Limite de plasticidade w ot - Umidade ótima
IG - Índice de grupo γd - Peso específ ico aparente máximo seco

C OM P A C T A ÇÃ O

LABORATÓRIO EN ER GI
A

R EG.   
N º

F UR O 
N º

P R OF UN D ID
A D E (m)

EXP .  
%

ISC     
%

RODOVIA: MUNICIPAL

ESTUDO :  SUBLEITO

TRECHO:  CAMPO AZUL  - ENTRº MG-202(UBAÍ)

FOLHA RESUMO DE ENSAIOS

DATA: AGO/08

σC - Resistência à compressão simples

LL    
%

IP     
%

EXP - Expansão
ISC - Índice de suporte califórnia

IG T R B
GR A N ULOM ET R IA   (% QUE P A SSA ) (A ST M )

 
DER/MG, 2009. 
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Nas Tabelas 4.4 e 4.5 é possível constatar as discrepâncias entre os resultados de CBR 

obtidos nos ensaios realizados com amostras coletadas na jazida J-02 de seixo rolado, 

cujo material será utilizado como base ao longo de todo o trecho da rodovia municipal 

objeto deste estudo, exceto no trecho experimental localizado entre as estacas 1860 e 

1910. Nos ensaios realizados no laboratório do DER/MG, o CBR alcançou valores 

médios acima de 120% e nos ensaios realizados no laboratório da Planex, os valores 

obtidos estão próximos de 75%. Cabe ressalvar que as coletas desse material não 

foram realizadas de maneira simultânea, pelo DER e empresa contratada, como no 

caso do solo fino do subleito. A diferença entre o número de golpes aplicados, 39 e 44, 

indicam que os ensaios foram realizados utilizando-se discos espaçadores diferentes 

conforme indicado na Tabela 3.2. 

 

Na Tabela 4.6, estão apresentados os resultados dos ensaios de compactação e ISC 

realizados no laboratório do DER/MG, utilizando-se o solo arenoso fino, coletado no 

furo 380 da estaca 1901, com adição de 3% de ligante hidráulico, e compactado na 

energia equivalente ao Proctor intermediário (29 golpes). Pode-se constatar um ganho 

significativo de resistência nos resultados, se comparados com o da Tabela 4.2. No 

entanto, sabe-se que o ensaio ISC não é adequado para analisar solo estabilizado 

quimicamente. No ensaio de RCS realizado com um corpo de prova moldado com esta 

mesma mistura, constatou-se um acréscimo significativo da resistência a compressão 

simples, de 0,078 MPa (Tabela 4.2) para a amostra do solo arenoso puro, coletada na 

estaca 1901, e sob as mesmas condições de compactação, para 0,5 MPa (Tabela 4.6).  
 

Um ensaio de equivalente de areia foi realizado, com a amostra do material coletado 

no furo 380 (estaca 1901), obtendo-se o valor de 8% e a confirmação da presença de 

argila e silte, no solo arenoso fino de Campo Azul.  

 

É sabido há muito tempo e bastante ressaltado por Nogami e Villibor (1995), por 

exemplo, a grande dispersão e pequena repetibilidade dos ensaios tradicionais, fato 

mais uma vez confirmado neste trabalho. 
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Tabela 4.4: Resultado Ensaios de caracterização do cascalho de seixo rolado realizados na empresa de consultoria. 

 -   TRECHO:  CAMPO AZUL - ENTRONC. MG 202  UBÁI

ESTUDO: J.02  ( GILBERTO ) PROCTOR INTERMODIFICADO (39 GOLPES) 

γ d máx w ot

D E A T É 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº 200 kN / m3 %

3537 AM.01 0,20 2,20 N.L N.P 100,0 89,2 89,2 75,7 57,3 50,9 38,6 34,8 28,0 13,5 0 A1a 39 21,17 6,4     0,06 76,1

3538 AM.02 0,30 2,40 N.L N.P 100,0 93,8 81,1 70,3 65,2 55,3 31,8 29,6 27,3 13,9 0 A1a 39 21,48 6,0     0,03 76,0

   Legenda:

LL, w L - Limite de liquidez γS - Peso específ ico real dos grãos

IP, w P - Limite de plasticidade w ot - Umidade ótima

IG - Índice de grupo γd - Peso específico aparente máximo seco

EXP - Expansão

ISC - Índice de suporte califórnia

σC - Resistência à compressão simples

CAS. SX.

CAS. SX.

RODOVIA:

ESTA C A S
R EGIST

R O      
N º

FOLHA RESUMO DE ENSAIOS

C LA SSIF IC A ÇÃ O D E M A TER IA L

LA B OR A T ÓR IO

F U R O   
N º

PR OF U N D ID A D
E         

IG GOLPE
S

HR B

C OM PA C T A ÇÃ O

( m) EX P.   
%

ISC     
%

LL     
%

IP      
%

GR A N U LOM ET R IA  (  % QU E PA SSA  )  ( A ST M )

 
Fonte: DER/MG, 2009. 
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Tabela 4.5: Resultado de Ensaios de Caracterização do cascalho de seixo rolado realizados no laboratório do DER/MG. 
ESTUDOS GEOTÉCNICOS  -  FOLHA RESUMO DE ENSAIOS

Rodovia: Trecho: Ext.:

GRANULOMETRIA (% passando) (ASTM/mm) COMPACTAÇÃO
ESTACA POS. LL IP 2" 1" 3/8" #4 #10 #40 #200 IG w ot γd máx OBSERVAÇÕES

Inicial Final 50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,075 HRB kN/m3 % kN/m3 % %

AM-1 20,8 NP 94,7 79,5 38,1 29,5 26,2 24,1 10,3 0 A-1-a 27,4 44 6,6 21,0 0,05 168,6
AM-2 21,7 NP 96,5 64,8 25,9 19,1 16,7 15,4 7,0 0 A-1-a 27,5 44 5,8 21,4 0,00 120,0
   Legenda:

LL, w L - Limite de liquidez γS - Peso específico real dos grãos

IP, w P - Limite de plasticidade w ot - Umidade ótima
IG - Índice de grupo γd - Peso específico aparente máximo seco

EXP - Expansão

ISC - Índice de suporte califórnia

DER-MG

Class.

Subtrecho:

PROF.(m) γS

J-02 (SEIXO ROLADO)

REG FUR
EXP ISC

Gol- 
pes

 
DER/MG, 2009. 

 
 
 

Tabela 4.6: Resultado do ensaio de compactação e ISC realizado com o solo arenoso com 3% de ligante hidráulico. 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS  -  FOLHA RESUMO DE ENSAIOS
Rodovia: Trecho: Ext.:

GRANULOMETRIA (% passando) (ASTM/mm) COMPACTAÇÃO
ESTACA POS. LL IP 2" 1" 3/8" #4 #10 #40 #200 IG w ot γd máx

Inicial Final 50,8 25,4 9,5 4,8 2,0 0,42 0,075 HRB kN/m3 % kN/m3 % % MPa

AM-1 380 1901 29 8,7 18,8 -0,08 57,8 0,50
AM-2 380 1901 29 10,1 18,8 0,03 50,2

   Legenda:
LL, w L - Limite de liquidez γS - Peso específ ico real dos grãos

IP, w P - Limite de plasticidade w ot - Umidade ótima
IG - Índice de grupo γd - Peso específ ico aparente máximo seco

SOLO FINO ARENOSO C/3% HOLCIM

REG FUR
ISC

Gol- 
pes

EXP - Expansão

DER-MG

Class.

Subtrecho:

PROF.(cm) γS

ISC - Índice de suporte califórnia
σC - Resistência à compressão simples

σcEXP

 
DER/MG, 2008. 
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4.2 CLASSIFICAÇÃO MCT 

 

Conforme exposto no Capítulo 3, foram realizados ensaios classificatórios da 

metodologia MCT, quais sejam, compactação (M5) Mini-MCV e (M8) Perda de Massa 

por Imersão em Água, em algumas amostras da areia fina de Campo Azul. Os 

resultados obtidos na primeira bateria de ensaios, realizada no Laboratório de Solos 

Tropicais da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, foram prejudicados por 

avaria constatada no extensômetro do equipamento e, portanto, não foram considerados 

no presente trabalho. No entanto, esta experiência proporcionou um excelente 

aprendizado prático ao autor por ter sido coordenada pelo especialista em solos 

tropicais, Professor Márcio Marangon, daquela instituição. 

 

Quanto aos ensaios realizados no laboratório da COPPE e na empresa de consultoria 

LENC, foi possível constatar algumas diferenças nos resultados obtidos. É necessário 

ressaltar que foram utilizados métodos de compactação dos corpos de prova miniatura 

diferenciados. Na COPPE aplicou-se a série de Parsons nos ensaios realizados com as 

amostras designadas como S-1070, S-1076 e S-1077 que são correspondentes, 

respectivamente, aos materiais coletados nos furos de sondagem de números 380, 400 e 

342 dos estudos de subleito do trecho Campo Azul-MG202. A Tabela 4.7 apresenta os 

valores dos parâmetros obtidos e as respectivas classificações. 

 
Tabela 4.7: Resultados da Classificação MCT do Solo Arenoso Fino – Ensaios feitos na COPPE/UFRJ. 

Furo Estaca 

Código 
da 

Amostra 
(COPPE) 

c’ d’ Pi e’ Classificação 
MCT 

342 1711 S-1077 0,18 26,7 430 1,72 NA 
380 1901 S-1070 0,25 24,1 380 1,67 NA 
400 2000 + 18,0 S-1076 0,62 9,1 265 1,69 NA’ 

 

Na empresa de consultoria LENC, foram realizados 3 ensaios com a amostra da estaca 

1901 (furo 380) e os resultados da classificação estão apresentados na Tabela 4.8.  
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Tabela 4.8: Resultados da Classificação MCT do Solo Arenoso Fino - LENC. 

Ensaio Furo Estaca c’ d’ Pi e’ Classificação 
MCT 

1 0,52 69,5 313 1,51 NA’/NA 
2 0,54 17,5 315 1,62 NA’ 
3 

380 1901 
0,58 23,8 225 1,45 NA’ 

 

Os ensaios de classificação MCT da areia fina de Campo Azul realizados no laboratório 

da COPPE, foram coordenados pelo Professor Antonio Guimarães que utilizou este 

material para compor a sua tese de doutorado, (Guimarães, 2009). Na Figura 4.3 está 

apresentado o resultado obtido com a amostra S-1070. 
 

 

 
Figura 4.3: Classificação MCT da amostra S-1070, coletada na estaca 1901 (furo 380), obtida com 

ensaios realizados no laboratório da COPPE. 
 
 

Nos ensaios de classificação MCT realizados na empresa LENC, utilizando parte da 

amostra do solo coletado na estaca 1901 (furo 380), os corpos de prova foram 

compactados aplicando-se a série de golpes simplificada, sendo os resultados 

apresentados na Figura 4.4.  
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Figura 4.4: Classificação MCT da amostra coletada na estaca 1901 (furo 380), obtida em ensaios  
realizados na LENC. 

 
 
A partir de uma correlação direta entre os resultados, constata-se que o solo arenoso 

fino de Campo Azul, representado pela amostra coletada no furo 380 (estaca 1901) é 

classificado de forma distinta nos ensaios.  No ensaio COPPE, aplicando-se o método 

clássico com a série de golpes definida por Parsons, foi obtido um valor de e’ acima de 

1,60 e um valor de c’ próximo de 0,25. No laboratório LENC, aplicando-se a série 

simplificada, o valor de e’ obtido está próximo de 1,50 e o valor de c’ próximo de 0,5. 

A classificação MCT do solo ensaiado, portanto, é NA (não laterítico arenoso) no 

ensaio COPPE e NA’ (não laterítico areno argiloso) no ensaio LENC. Cabe ainda 

analisar que os resultados obtidos com os dois métodos de compactação contradizem a 

constatação de Marangon (2004), segundo a qual, nos ensaios clássicos, onde se aplica a 

série de golpes original de Parsons, o índice de laterização (e’) tende a apresentar 

valores menores que o mesmo índice obtido quando se utiliza a série simplificada de 

compactação.  

 

Para os objetivos do presente trabalho, os resultados obtidos em ambos os ensaios são 

satisfatórios, uma vez que aferem, de forma unânime, o comportamento não laterítico 

do solo analisado, demonstrando, no entanto, que as diferenças conceituais de cada 
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método de compactação, clássico e simplificado, para traçar as curvas de 

deformabilidade obtidas no ensaio Mini-MCV podem gerar diferenças na determinação 

do parâmetro c’, como ocorrido neste caso. 

 

Cabe ressaltar adicionalmente que, em se tratando de um solo, predominantemente 

arenoso, as condições de compactação são muito mais difíceis, tendendo a gerar uma 

grande dispersão dos resultados, como observado nos ensaios tradicionais também.  

 

No laboratório da LENC, em São Paulo, além dos ensaios classificatórios foram 

realizados ensaios Mini-CBR de acordo com a metodologia MCT, utilizados para 

obtenção da capacidade de suporte utilizável no dimensionamento de pavimentos e 

escolha de solos finos para base. Os resultados obtidos com os corpos de prova, imerso 

e na umidade de compactação (15,8% e 32,8%, respectivamente), constatam uma perda 

de suporte por imersão média (48,2%), Mini-CBR sem imersão alto (32,8%) e expansão 

baixa (0,03%). 

 

Os ensaios físico-químicos realizados identificaram a presença de hidróxidos de Fe e 

Al, em baixas proporções, determinando um coeficiente Ki > 2,2 (Tabela 4.9), visto o 

alto percentual de areia com predominância de quartzo. Vale ressaltar que a 

metodologia MCT separa os solos lateríticos pelo seu comportamento mecânico e 

hidráulico e não pela relação sílica/sesquióxido. O ensaio de Difratometria de Raios X 

identificou a presença somente de caulinita. Portanto, em termos de composição 

química e mineralógica, os resultados indicam a presença de elementos usualmente 

encontrados em solos de comportamento laterítico. Nos solos de comportamento não 

laterítico, em especial os saprolíticos, a presença de minerais que comprometem a 

estabilização de aterros e de camadas de pavimento, como a mica e o feldspato, é 

usualmente detectada.  
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Tabela 4.9: Análise Físico-Química do Solo Arenoso Fino, realizada no laboratório COPPE/ UFRJ. 

 
 

Foram realizados também ensaios de Perda de Massa por Imersão em Água em corpos 

de prova miniatura, moldados com o solo da amostra S-1070, adicionando-se diferentes 

teores de ligante hidráulico (1, 2 e 3%) e compactados na energia intermediária, num 

teor de umidade de 6,5%. O objetivo desses ensaios foi avaliar uma possível redução da 

perda de massa apresentada no ensaio realizado com o solo puro. Constata-se, pela 

simples observação visual, no caso do solo melhorado com 1% do ligante hidráulico, 

uma redução significativa da perda de massa. O corpo de prova moldado com 2% de 

ligante hidráulico perdeu massa em blocos, sendo que, nesses casos, a metodologia 

MCT reduz em 50% o cálculo de PI. A adição de 3% de ligante hidráulico foi suficiente 

para eliminar, integralmente, a perda de massa por imersão. Portanto, pode-se corrigir 

por adição do ligante hidráulico Pavfort, a característica não adequada do solo arenoso 

fino de Campo Azul, constatada pela utilização da metodologia MCT.  A Figura 4.5 

ilustra os resultados descritos na perda em massa com o solo puro em comparação com 

as adições do ligante hidráulico nos vários teores testados. 

 

  
a) 1% aditivo                        b) 2% aditivo                      c) 3% aditivo 
  

d) solo puro. 

Figura 4.5: Comparação da Perda de Massa do solo fino com diferentes teores de ligante hidráulico. 
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Outro experimento realizado, com a amostra S-1070 do solo arenoso, foi o de 

determinação do percentual de ligante hidráulico suficiente para promover a 

estabilização química do solo como o cimento convencional, seja qual seria o teor de 

ligante hidráulico que provavelmente leva á resistência a compressão simples de 2,0 

MPa, como indicado pela norma do DNER para solo – cimento. Trata-se de um 

procedimento para dosagem físico-química do solo-cimento (Casanova et al,, 1992). 

Além de determinar os teores necessários para a efetiva estabilização química da 

mistura, esses ensaios foram realizados com o objetivo de observar diferenças de 

comportamento entre as misturas realizadas com este produto comparado ao cimento 

Portland comum tipo CP-II. Nas provetas, que podem ser observadas na Figura 4.6, 

foram acondicionadas porções iguais de solo e adicionado em cada uma delas, teores 

crescentes, de um em um por cento, de cada um dos ligantes hidráulicos testados. Para o 

conjunto de provetas posicionadas a esquerda (Figura 4.6a), foi utilizado o ligante 

hidráulico, tipo cimento comum, CP-II. Nas provetas da direita (Figura 4.6b), foi 

utilizado o ligante hidráulico Pavifort, do fabricante Holcim. 

 

    
a) Solo com diversos teores de cimento 
comum (CP-2). 

b) Solo com diversos teores de ligante 
hidráulico Pavifort. 

Figura 4.6: Comparação de procedimento de estabilização físico-química 
para solo – cimento com dois ligantes hidráulicos. 
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Utilizando-se o ligante hidráulico Pavifort, identificou-se, por variação volumétrica, o 

teor de 11% como o mais provável para obter-se a estabilização química padrão para 

solo-cimento, seja atingir a resistência á compressão simples de 2,0 MPa. No segundo 

caso, utilizando-se o cimento comum, CP-II, o teor identificado como provável foi de 

7% para atingir a mesma resistência. Observa-se que o produto Pavifort desenvolve 

poucas reações e, portanto, pequena variação volumétrica em relação ao cimento 

comum. Segundo o fabricante esta menor reatividade vai favorecer para evitar a 

formação de trincas de retração e de hidratação no campo durante a construção do 

trecho, o que é um comportamento desejável para evitar reflexão de trincas no 

revestimento.  

 

4.3 MÓDULO DE RESILIÊNCIA DOS MATERIAIS 

 

Todos os ensaios de módulo de resiliência foram executados no Laboratório de 

Geotecnia da COPPE/UFRJ.  Para serem apresentados e analisados no presente trabalho 

foram escolhidos oito ensaios de módulo de resiliência, sendo que três foram realizados 

com corpos de prova do solo arenoso fino puro (S-1070), moldados com três níveis de 

energia diferentes relativas ao proctor internormal, intermediário e intermodificado. 

Outros quatro ensaios apresentados, foram realizados com corpos de prova moldados na 

energia intermediária, utilizando o solo da amostra S-1070 com adição de ligante 

hidráulico nos teores de 3 e 7%. Os corpos de prova das misturas foram mantidos em 

câmara úmida durante tempos de cura diversos. Está apresentado também, na Tabela 

4.10, a condição e o resultado do ensaio realizado com um corpo de prova moldado com 

o cascalho de seixo rolado, compactado com a energia equivalente ao proctor 

intermediário. 
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Tabela 4.10: Resultados dos ensaios de Módulo de Resiliência do solo deste estudo. 

MR= k1σ3
k2σd

k3 

 

(MPa) 

MR= K1 σ3 
K 2 

 
(MPa) 

MR= K1 σd K2 

 

(MPa) 
A

M
O

ST
R

A
 

Wot 
 

(%) 

E
N

E
R

G
IA

 

K1 K2 K3 K1 K2 K1 K2 
7,4 internormal 858,8 0,4993 -0,1607 784,9 0,3406 438,1 0,1728 
6,5 intermediário 1001,3 0,4458 -0,0102 1000,5 0,4375 547,6 0,2865 Solo arenoso 

fino puro 7,1 intermodificado 999,1 0,5481 -0,1511 921,7 0,4005 477,0 0,2150 
Cascalho de 
seixo rolado 6,1 intermodificado 1.365,1 0,5752 -0,0785 1.316,7 0,5007 628,7 0,3061 

Solo arenoso 
fino com 3% 

ligante 
cimentante, 8 
dias de cura 

6,5 intermediário 798,2 0,4857 -0,2608 685,0 0,2255 4.13.9 0,0624 

Solo arenoso 
fino com 3% 

ligante 
cimentante, 
55 dias de 

cura 

6,5 intermediário 1.152,1 0,6211 -0,2719 988,9 0,3522 4.98,6 0,1424 

Solo arenoso 
fino com 7% 

de ligante 
hidráulico, 34 
dias de cura. 

6,5 intermediário 1.253,8 0,5148 -0,2542 1.081,5 0,2621 624,26 0,0884 

Solo arenoso 
fino com 7% 

de ligante 
hidráulico, 
91dias de 

cura. 

6,5 intermediário 3.575,9 0,7687 -0,4962 2.665,1 0,2734 1.264,5 0,0160 

 

 

Os ensaios de módulo resiliente foram executados no laboratório da COPPE em 

conformidade com o exposto por Medina e Motta (2005) e indicaram que o material S-

1070, uma areia fina, apresentou melhor enquadramento no modelo de variação do 

módulo resiliente em relação à tensão confinante do que em relação à tensão desvio. Tal 

observação está de acordo com o observado por Medina e Motta (2005) para solos 

granulares e pode ser verificada nos gráficos das Figuras 4.7 a 4.12. 

 

O valor de módulo resiliente médio obtido nos ensaios foi de 306 MPa, 299 MPa e 305 

MPa, para energias de compactação internormal, intermediária e intermodificada, 

respectivamente. Constata-se, portanto, que a energia de compactação não exerce 

significativa influência no valor do módulo resiliente médio do material. Esta 
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constatação é contrastante com os resultados obtidos com os ensaios de CBR que 

aferiram um aumento significativo de suporte dos corpos de prova quando compactados 

com energias maiores. 

 

Entretanto, o enquadramento no modelo de módulo resiliente mostrou-se sensível à 

energia de compactação, conforme pode ser verificado nas Figuras 4.7, 4.9 e 4.11. Ao 

se adotar a variação do módulo resiliente em função da tensão confinante, obtém-se 

diferentes valores de k2 e, portanto, uma não linearidade elevada em alguns casos.  

 

Energia Internormal 
 

  
Figura 4.7: Variação do Módulo Resiliente com a 

Tensão Confinante. Amostra S-1070.  
Figura 4.8: Variação do Módulo Resiliente com a 

Tensão Desvio. Amostra S-1070.  

 
 
Energia Intermediária 
 

 
Figura 4.9: Variação do Módulo Resiliente com 

a Tensão Confinante. Amostra S-1070.  
Figura 4.10: Variação do Módulo Resiliente com a 

Tensão Desvio. Amostra S-1070.  
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Energia Intermodificada 
 

 
Figura 4.11: Variação do Módulo Resiliente com a 

Tensão Confinante. Amostra S-1070. 
Figura 4.12: Variação do Módulo Resiliente com a 

Tensão Desvio. Amostra S-1070. 

  

Isto faz diferir os resultados de módulo muito mais do que a simples adoção de um 

valor médio possibilita prever. Assim, impõe-se a necessidade de se escolher um par de 

tensões que represente o estado de tensão da camada do pavimento sob tráfego, ao invés 

de se utilizar, nos modelos de previsão de fadiga e deformação permanente, o valor 

médio dos módulos obtidos para os diversos estados de tensão adotados no ensaio.  

 

4.3.1 PLANILHA DE RESULTADOS UTILIZANDO O MODELO COMBINADO 

 

Utilizando-se uma planilha de cálculo do modelo composto, é possível apresentar 

resultados de caracterização tradicional, classificação MCT e o próprio resultado do 

ensaio de módulo de resiliência em uma só planilha, facilitando a visualização e a 

análise da caracterização e classificação geotécnica do material ensaiado por diversos 

métodos. Na Figura 4.11, estão representados os diversos resultados obtidos em 

laboratório com o solo arenoso fino (amostra S-1070), quando compactado na energia 

do proctor intermodificado.  

 

O modelo de gráfico bilinear apresentado na Figura 4.13 diferencia-se dos modelos 

bilogarítmicos apresentados nas Figuras de números 4.5 a 4.10 retiradas dos relatórios 

de ensaio da COPPE. Neste é possível identificar os valores das tensões desvio e 
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confinante de cada ponto em um único gráfico por meio da apresentação dos valores das 

tensões confinantes na legenda. 
 

Rodovia: Municipal Trecho:
Subtrecho: Estaca: Extensão: 43,0 km

Amostra: S-1070/CP 2 Origem: Estaca 1901 Tipo material:
Diâmetro CP (mm): 100 Dist. entre apoios (mm): 200 Execução: Laboratório geotecnia COPPE/UFRJ
Altura do CP (mm): 200 Alt. CP após condic. (mm): 198,533 Operador: Antonio Guimarães
Interessado: Wallen Medrado (DER/MG) Data: 6/11/2008

0,021 0,021 0,017067 0,000086 241 214
0,021 0,041 0,042132 0,000212 194 193 k1 k2 k3
0,021 0,062 0,067407 0,000340 182 182
0,034 0,034 0,021235 0,000107 321 262
0,034 0,069 0,068417 0,000345 199 236 R2 =
0,034 0,103 0,094973 0,000478 215 222
0,051 0,051 0,030955 0,000156 330 308 NL
0,051 0,103 0,086376 0,000435 237 277 NP
0,051 0,154 0,117353 0,000591 261 261
0,069 0,069 0,047257 0,000238 288 345 Poleg. mm % pass.
0,069 0,137 0,098045 0,000494 278 311 2" 50,8 100,0
0,069 0,206 0,135044 0,000680 303 292 1" 25,4 100,0
0,103 0,103 0,053805 0,000271 380 405 3/8" 9,525 100,0
0,103 0,206 0,110342 0,000556 370 365 n. 4 4,80 100,0
0,103 0,309 0,163414 0,000823 375 343 n. 10 2,00 100,0
0,137 0,137 0,061326 0,000309 444 454 n. 40 0,42 99,3
0,137 0,275 0,124019 0,000625 439 409 n. 200 0,075 25,3
0,137 0,412 0,188954 0,000952 433 385

305 303 1917
86,8 80,0 7,1
28,4 26,4 44
mm % 0,04

1,235 84,2% 44,2
0,232 15,8% A-2-4/NA
1,467 100,0% 8,0

198,533 99,3% 0
2,660

GRÁFICO MR 1 x σd EM FUNÇÃO DE σ3

Expansão (%):

εr Deform. 
espec. resil. 

(adim.)

σd Tensão 
Desvio      
(MPa)

δr Deform. 
real do CP 

(mm)

σ3 Tensão 
Confinante 

(MPa)

MR 1 =      

σd / εr      
(MPa)

MR 2 Modelo 
Composto 

(MPa)

Equivalente areia (%):

I. S. C.:
Classificação TRB/MCT:

Coeficientes

GRANULOMETRIA

LL - limite de liquidez:

MR 2 = k1 x σ3
k2 x σd

k3

MODELO COMPOSTO (MPa)

ENSAIO TRIAXIAL DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA --- MODELO COMPOSTO

CAMPO AZUL - MG-202

solo arenoso fino amarelo

IDENTIFICAÇÃO

DADOS DO ENSAIO:
0 a 2150

COMPACTAÇÃO E ISC

CARACT. GEOT. DA AMOSTRA

999,1 0,5481 -0,1511

0,9720

IP - índice plasticidade:

Deformação na fase de condicionamento:
Deformação na fase de ensaio:

Dens. máx. seca (g/cm3):
Umidade ótima (%):

Energia (golpes):

Índice de Grupo:
Dens. Real grãos (g/cm3):

ESTATÍSTICA
Média Geral (MPa):

Desvio Padrão (MPa):
Coefic. de variação (%):

Altura final do CP (% em relação à altura inicial):

DEFORMAÇÃO REAL DO C. P.

Deformação total (fase de condic. + ensaio):
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MComp Sigma3= 0,0514 MPa

MComp Sigma3= 0,0686 MPa

MComp Sigma3= 0,1029 MPa

MComp Sigma3= 0,1372 MPa  
Figura 4.13: Exemplo de planilha de resumo dos resultados do ensaio de MR e outros ensaios. 



103  

 
No entanto, para melhor visualizar o enquadramento do ensaio de módulo no modelo 

composto, é necessário apresentá-lo também em formato tridimensional, conforme 

ilustrado na Figura 4.14. Desta forma, é possível observar o comportamento não linear 

do material, na própria irregularidade da superfície definida pelos valores de módulo de 

resiliência, obtidos para cada estado de tensão adotado no ensaio. A inclinação desse 

plano indica, também, maior sensibilidade do solo ensaiado as variações de tensão 

confinante; comportamento este, típico dos solos arenosos.  

 
 

0,020
0,060

0,100
0,140

0,180
0,220

0,260

0,300

0,340

0,380

0,420 0,021

0,051

0,103

0

100

200

300

400

500

600

700

MR 
(MPa)

Sigma d 
(MPa)

Sigma 3
(MPa)

SUPERFÍCIE DOS VALORES DOS MÓDULOS - MODELO COMPOSTO
Amostra: S-1070/CP n. 2 - Solo arenoso fino amarelo (A-2-4) - Energia: PIM

600,0-700,0

500,0-600,0

400,0-500,0

300,0-400,0

200,0-300,0

100,0-200,0

0,0-100,0  
Figura 4.14: Gráfico tridimensional da relação MR x σ3 x σ d. 

 

A não linearidade do comportamento elástico dos solos, expressa pela irregularidade da 

superfície definida pelos valores de módulos, está relacionada a sua natureza 

particulada, o que permite a variação do arranjo das partículas para condições diferentes 

de umidade, compactação e estado de tensões.  Daí a necessidade de se trabalhar os 

resultados dos ensaios de módulo de resiliência de maneira estatística. 

 

A areia fina de Campo Azul apresentou valores de módulo satisfatórios para utilização 

como material de base, sub-base ou regularização do subleito de pavimentos, 

considerando as diversas energias de compactação utilizadas. Os valores médios de 

Módulo de Resiliência do solo arenoso fino, nas diversas energias de compactação, 
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estão bem próximos do valor médio do Módulo de Resiliência do cascalho de seixo 

rolado (332 MPa), compactado na energia relativa ao proctor intermodificado.  

 

O resultado do valor médio (367 MPa) do Módulo de Resiliência  da areia fina de 

Campo Azul misturada com ligante hidráulico, a proporção de 3% e com oito dias de 

cura, indica maior rigidez do corpo de prova considerando o valor médio obtido com o 

ensaio realizado nas mesmas condições com o solo puro (299 MPa). O valor médio do 

módulo, obtido de ensaio executado nas mesmas condições com o solo misturado a 

proporção de 7% e com 34 dias de cura em câmara úmida, foi de 526 MPa (Figuras 4.15 

e 4.16). 

 

Comparando-se os resultados das Figuras 4.9, 4.15 e 4.16, vê-se que o solo arenoso 

misturado com ligante hidráulico apresentou maiores valores de módulo em relação ao 

solo puro ensaiado nas mesmas condições, e, ainda, uma redução contínua da 

sensibilidade às tensões confinantes, como expresso pelos menores valores de k2.  
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Figura 4.15: Variação da tensão confinante com o 
Módulo de Resiliência. Corpo de prova moldado 
com o solo da amostra S-1070 misturado com 7% 

de ligante hidráulico e mantido câmara úmida 
durante 34 dias. 

Figura 4.16: Variação da tensão desvio com o 
Módulo de Resiliência. Corpo de prova moldado 
com o solo da amostra S-1070 misturado com 7% 

de ligante hidráulico e mantido câmara úmida 
durante 34 dias. 

 

4.4 ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE 

 

Foram realizados oito ensaios de deformação permanente com o solo S-1070, 

compactado com energia equivalente a do ensaio Proctor intermediário, para distintos 
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estados de tensão conforme mostrado na Tabela 4.11. O espectro dos estados de tensões 

adotados nos ensaios é compatível com o domínio das tensões de trabalho no campo, 

para todas as estruturas de pavimento estudadas, considerando o carregamento do eixo 

padrão. 

 
Tabela 4.11: Relação de Ensaios de Deformação Permanente Realizados com a Amostra S-1070. 

Ensaio σd (kPa) σ3 (kPa) N εp (mm) 
1 80 80 153.000 0,58 
2 160 80 500.000 0,699 
3 240 80 165.731 1,635 
4 360 120 245.000 2,271 
5 240 120 155.000 1,341 
6 120 120 420.000 0,309 
7 200 200 240.000 0,583 
8 400 200 160.000 0,582 

 
 

Na Figura 4.17 são apresentados os resultados obtidos para os ensaios de deformação 

permanente realizados na amostra S-1070, do solo arenoso fino de Campo Azul, na qual 

é possível observar que, para o ensaio 2, ocorreu uma nítida tendência de 

acomodamento das deformações permanentes, visto que a curva que representa os 

resultados mostrou uma tendência de se tornar aproximadamente paralela ao eixo 

horizontal. Tal fato representa que, caso uma camada do pavimento composta por 20 cm 

deste material fosse solicitada com este estado de tensões, a deformação permanente 

total seria da ordem de 0,7 mm ao final de um grande número de passagens (500.000 

ciclos ou N>× 5105  de projeto do trecho em questão) de uma carga que gerasse o 

estado de tensões representado por KPad 160=σ  e por KPa803 =σ , o que implicaria 

em uma pequena contribuição para o afundamento de trilha-de-roda total. 

 

Por outro lado, nos demais ensaios, conduzidos com tensões mais elevadas, não foi 

verificada uma tendência de acomodamento e as respectivas deformações permanentes 

acumuladas (2,2mm; 1,6mm e 1,4mm) atingiram valores bem superiores à do ensaio 2, 

mesmo com número de ciclos menores que naquele ensaio.  
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Figura 4.17: Variação da Deformação Permanente Acumulada com o Número de Ciclos de Aplicação de 

Cargas para a Areia Fina de Campo Azul/MG (Amostra S1070). Corpos de prova de 10 cm de Diâmetro e 
20 cm de Altura. 

 
 

Uma forma de expressar estas curvas de deformação permanente é por meio do modelo 

de Monismith et al, (1975) apud Guimarães, (2009). O modelo descreve a variação da 

deformação permanente acumulada em função do número de ciclos de aplicação de 

cargas, sendo um dos mais utilizados para a previsão da deformação permanente em 

solos e britas, em função de sua simplicidade, sendo expresso por:   

 

        (4.1) 
 

Sendo: 

εp: deformação permanente acumulada (corpo de prova de 20 mm de altura) 

A, B: parâmetros de deformabilidade 

N: número de ciclos de aplicação de cargas 
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Na Tabela 4.12, são apresentados os parâmetros A e B do modelo de Monismith 

correspondentes aos ensaios realizados na areia de Campo Azul, tendo sido obtido um 

coeficiente de correlação superior a 0,90 em todos os enquadramentos. 

 
Tabela 4.12: Parâmetros do Modelo de Monismith para a Areia Fina de Campo Azul/MG (Amostra 

S1070). Corpos de prova de 10 cm de Diâmetro e 20 cm de Altura. 
Ensaio σd (kPa) σ3 (kPa) A B R2 

1 80 80 0,29 0,05 0,81 
2 160 80 0,09 0,13 0,90 
3 240 80 0,669 0,07 0,94 
4 360 120 0,963 0,06 0,90 
5 240 120 0,582 0,06 0,94 
6 120 120 0,08 0,05 0,82 
7 140 140 0,27 0,05 0,82 
8 200 140 0,25 0,06 0,37 

 

A equação mais crítica obtida correspondeu ao ensaio 4, realizado sob as condições 

listadas nas Tabelas 4.11 e 4.12. Utilizando-se esta equação para previsão da 

contribuição da camada de base do pavimento, tem-se que: 

 
06,0).(963,0 Np =ε        (4.2) 

 

Sendo εp a deformação permanente acumulada, para N ciclos de aplicação de cargas, 

sobre uma camada de base com areia fina de Campo Azul de 20 centímetros de 

espessura.  

 

Para a camada de subleito, submetida a menores tensões, a equação aplicada pode ser a 

correspondente ao ensaio 2: 

 
13,0).(09,0 Np =ε        (4.3) 

 

Considerando-se um número N de ciclos de aplicação de cargas de 1,97×105, que é o 

tráfego previsto para o trecho experimental, e camadas de 20 centímetros de espessura 

tanto para a base quanto para a camada de subleito, tem-se que deformação permanente 

total será dada por: 
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mmxxtotal
p 44,2)1097,1(09,0)1097,1(963,0 13,0506,05 =+=ε  

 
 

Assim, a previsão de deformação permanente acumulada para o período de projeto é de 

2,44 mm, desconsiderando a contribuição do revestimento (TSD) neste aspecto, numa 

estrutura basicamente composta de areia fina de Campo Azul. Este valor é inferior ao 

valor admissível de 10,0 mm adotado no projeto do trecho experimental (Tabela 3.8).  

 

4.5 PESQUISA DO SHAKEDOWN 

 
No presente trabalho, utilizou-se para a pesquisa de ocorrência do shakedown por 

ensaios triaxiais de cargas repetidas, o procedimento análogo ao desenvolvido por 

Werkmeister (2003) e adotado por Guimarães (2009). De acordo com este 

procedimento, a deformação permanente é analisada através do gráfico da Figura 4.18, 

conhecido como modelo de Dawson e Wellner (Capítulo 2), no qual no eixo horizontal 

é apresentada a deformação permanente total (vertical) e, no eixo vertical, a taxa de 

acréscimo desta deformação permanente. 

 

O comportamento apresentado nos quatro ensaios é do tipo “B”, de acordo com o 

proposto por Werkmeister (2003), fato que indica uma situação intermediária entre a 

situação de acomodamento ou shakedown e a situação de ruptura. Portanto, não foi 

observada a ocorrência do shakedown para a areia fina de Campo Azul nos estados de 

tensões utilizados. 
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Figura 4.18: Pesquisa de Ocorrência do Shakedown Utilizando o Modelo de Dawson e Wellner para a 
Areia Fina de Campo Azul/MG (Amostra S1070). Corpos de prova de 10 cm de Diâmetro e 20 cm de 

Altura. 
 

4.6 AVALIAÇÃO DAS DEFORMAÇÕES RESILIENTES 

 

Os ensaios de cargas repetidas, para obtenção da deformação permanente, permitem 

também a leitura das deformações resilientes ao longo dos ciclos de repetição, cujos 

resultados são apresentados na Figura 4.19. Todas as curvas apresentaram 

comportamento semelhante com decréscimo acentuado na fase inicial, até o ciclo de 

número 1.000, havendo uma tendência à manutenção de um nível constante da 

deformação resiliente após. Como esperado, a deformação resiliente é influenciada pelo 

estado de tensões adotado nos ensaios. 

 

Outra maneira de se analisar a importância da variação da deformação permanente é 

através da aplicação do conceito de módulo de resiliência, cujos resultados são 

mostrados na Figura 4.20, na qual se pode observar que o valor de módulo de resiliência 

final dos corpos de prova pode atingir 400 MPa. 
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Figura 4.19: Variação da Deformação Resiliente com o Número de Ciclos de Aplicação de Cargas para a 

Areia Fina de Campo Azul/MG (Amostra S1070). Corpos de prova de 10 cm de Diâmetro e 20 cm de 
Altura. 

 
 

 
Figura 4.20: Variação do módulo de resiliência Obtido pela Definição com o Número de Ciclos de 

Aplicação de Cargas para a Areia Fina de Campo Azul/MG. (CPS de 10 cm de Diâmetro e 20 cm de 
Altura). 

 



111  

Estes resultados de ensaios de carga repetida, tanto de comportamento resiliente quanto 

de comportamento plástico, indicam que as chances deste material se comportar 

adequadamente como camada de base e subleito, na situação de baixo volume de 

tráfego, são muito elevadas, com uma previsão positiva para o bom desempenho dos 

segmentos experimentais. 

 

4.7 ANÁLISE ESTRUTURAL DOS SEGMENTOS-TESTES DO TRECHO 

EXPERIMENTAL 

 

Para realizar a análise estrutural dos segmentos do trecho experimental, foram 

considerados os valores indicados na Tabela 4.13, obtidos a partir dos resultados dos 

ensaios de carga repetida. Estes parâmetros, introduzidos no programa SisPav, 

permitiram estimar a vida útil de cada estrutura, admitindo-se um determinado valor do 

fator campo-laboratório.  

 

Na Figura 4.21 mostra-se: (a)  a tela de entrada de dados de uma das estruturas 

analisadas e o resultado obtido resumidamente para as condições de modelo de 

desempenho adotadas; (b e c) as telas dos critérios adotados e (d) a tela do tráfego. Estas 

três ultimas são iguais para todos os outros casos analisados.  

 
Tabela 4.13 – Parâmetros das diversas variáveis usadas na análise mecanística - empírica (SisPav) dos 

segmentos experimentais do trecho Campo Azul deste estudo 
Revestimento Base Subleito 

Segmento 
Experimental Esp. 

(cm) 

MR 
(MPa) 

 

Esp. 
(cm) 

MR 
(MPa) 

MR 
(MPa) 

1 
(3% LH) 

15  55 dias cura: 988,91 σ3
0,35 

2 
SAF 

20 1001,3σ3
0,45 σd

-0,01
 

3 
(7%LH) 

18  34 dias cura: 1081,5 σ3
0,26 

 
4 

SAF 
20 921,6 σ3

0,40 

5 
SAF 

 
 
 
 
 

2,5 

 
 
 
 
 

500 

25 1001,3 σ3
0,45 σd

-0,01 

Trecho de 
Comparação 

(base de cascalho) 

2,5 500 20 1316,7 σ3
0.4

 

 
 
 
 
 

306  
(médio) 
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Figura 4.21 – (a) Exemplo da tela de entrada de dados e de saída resumo dos resultados do SisPav – 

Segmento 1. 
 

 
Figura 4.21 – (b) Exemplo da tela do critério de fadiga adotado no SisPav. 
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Figura 4.21 – (c) Exemplo da tela do critério de deformação permanente adotado no SisPav.  

 

 
Figura 4.21 – (d) Exemplo da tela do tráfego adotado no SisPav. 

 
 

Os resultados da análise destas combinações de dados,  realizada com o Programa 

SisPav, estão mostrados na Tabela 4.14. 

 

O clima adotado foi o da cidade de Belo Horizonte pela facilidade de já ter os dados 

embutidos no programa. No entanto, este fator não é muito relevante no caso, por se 

tratar de revestimento em tratamento superficial. 
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Tabela 4.14 – Resultados da análise mecanística–empírica com o SisPav. 

Segmento 
Experimental 

Fadiga 
% 

Dano relacionado 
à tensão máxima 

admissível no 
topo do subleito 

Deformação 
permanente 

(mm) 

Vida estimada 
(anos) 

1 92.16 0,136 10,9 
2 98.71 0,118 10.1 
3 7,91 0,113 Elevada 
4 37,09 0,125 27,0 
5 27,36 0,111 36,5 

Trecho de 
Comparação 

(base de 
cascalho) 

54.76 

0,00% 

0.115 18,3 

 
 

Na tabela 4.14, apresenta-se o resumo das previsões de vida útil das diversas seções, 

levando-se em conta os seguintes critérios, para o número N de projeto: 

• o tipo de revestimento adotado (tratamento superficial duplo) não está sujeito à 

fadiga; no entanto, pelas condições do programa que não está preparado para 

camada tipo TS, admitiu-se no modelo de fadiga de mistura asfáltica densa o 

fator campo-laboratório (fcl) igual a 10 ao invés do valor 10.000 normalmente 

utilizado;  

• admitiu-se uma confiabilidade de 75% na verificação da vida de projeto; 

• o subleito foi considerado igual para todos os segmentos inclusive para os 

segmentos adjacentes que usam o cascalho de seixo como base com valor médio 

do módulo de resiliência do solo arenoso fino compactado na energia 

internormal; 

• embora camadas de solo – cimento possam estar sujeitas à fadiga também, 

admitiu-se que os teores de ligante hidráulico utilizados não promoveriam o 

enrijecimento do solo ao ponto de provocar trincas por tração; naturalmente, o 

teor de 7% pode estar se aproximando disto, visto que, com 90 dias, já 

apresentou módulos muito elevados e até o dobro do admitido para o tratamento 

superficial; no futuro vale a pena investigar este aspecto; 

• a deformação permanente considerando a contribuição de todas as camadas, 

calculada pelo somatório das contribuições da camada de base e do subleito, 
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foram consideradas satisfatórias pelos ensaios de deformação permanente 

realizados, embora não tendo atingido o acomodamento; 

• a tensão vertical limite de compressão no topo do subleito pela expressão de 

Heukelom e Klomp foi adotada como critério de verificação da vida útil, 

admitindo-se fator campo – laboratório igual a 1 para esta condição, 

considerando o módulo médio de cada material e que o N da fórmula é igual ao 

N do projeto. 

 

Na figura 4.22, mostra-se a tela de entrada do programa SisPav para a condição da 

estrutura de comparação, que é a adotada em todos os 42 km adicionais da rodovia 

sobre base de 20 cm de cascalho de seixo rolado. Admitiu-se que, na região próxima ao 

trecho experimental, o subleito será o mesmo e, portanto, o módulo de resiliência 

adotado foi o mesmo dos outros segmentos, variando somente as caracteristicas da base 

(Tabela 4.14). 

 
 

 
Figura 4.22 – Exemplo da tela de entrada de dados e de saída resumo dos resultados do SisPav – 

Segmento de comparação – Base de cascalho. 
 
 

 
Conclui-se que, as estruturas em geral têm elevada vida útil estimada para um grau de 

confiança de 75%, ou seja, admitindo-se que os defeitos possam ser induzidos em 25% 

da área do trecho considerado. O acompanhamento sistemático dos segmentos 
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experimentais permitirá concluir se estas condições admitidas são realmente válidas 

para estes materiais e espessuras. Aparentemente as espessuras das bases poderiam ser 

diminuídas, a menos dos segmentos 1 e 2, que apresentaram condição limite para prover 

a vida útil de 10 anos de projeto. 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa permitiu ao autor fazer as seguintes reflexões de ações que o DER/MG, 

institucionalmente e por meio de seus engenheiros, pode fazer para melhorar o 

conhecimento técnico, a qualidade dos projetos e obras e principalmente otimizar a 

escolha de materiais: 

 

• Verificar o efeito da umidade de compactação, uma vez que o processo de 

molhagem e homogeneização no campo geralmente apresenta dispersão de 

resultados. É possível realizar um grande número de ensaios para obtenção de 

umidade (speedy), em um ou mais segmentos do trecho experimental projetado, 

obtendo-se a média e o desvio padrão e a dispersão dos resultados. 

Posteriormente, recomenda-se a realização de ensaios de módulo resiliente no 

laboratório, com amostras coletadas na pista, aplicando-se os intervalos de 

umidade obtidos em situação real de campo. 

• Analogamente, realizar pesquisa do efeito da secagem após compactação, tal 

como realizado em outras pesquisas geotécnicas. Coletando blocos de amostras 

indeformadas em segmentos do trecho experimental, imediatamente após a 

compactação, 24 (vinte e quatro) horas depois e 48 (quatrenta e oito horas) 

depois, acondicionando-se as amostras em resina e caixa de isopor. 

• Considerando o pioneirismo da execução do trecho experimental previsto em 

projeto, realizar registro fotográfico e filmagens das atividades inerentes à obra, 

incluindo-se a descrição dos ensaios básicos da mecânica dos pavimentos e os 

cuidados especiais para a execução de base com solo fino. Um registro desta 

natureza pode ser de extrema relevância para a expansão da técnica no âmbito 

do DER/MG. 
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CAPITULO 05 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Durante o desenvolvimento da presente pesquisa diversos engenheiros e laboratoristas 

do DER/MG, lotados na Gerência de Estudo de Materiais, na Diretoria de Projetos e nas 

Coordenadorias Regionais, participaram das diversas etapas de sua execução. As fases 

de coleta de materiais no campo, elaboração de ensaios, análise de resultados e 

elaboração do projeto executivo do trecho experimental, criaram um ambiente favorável 

ao aprendizado teórico e prático das metodologias estudadas, o que pode ser visto como 

uma colaboração para o preparo da instituição, que brevemente entrará na fase de 

utilização destas em caráter produtivo. 

 

O autor do presente trabalho incentivou e participou da elaboração dos Termos de 

Referência e Especificações para a aquisição dos equipamentos básicos para execução 

dos ensaios da metodologia MCT, assim como do equipamento para execução dos 

ensaios triaxiais dinâmicos relacionados à mecânica dos pavimentos. Neste período, 

2008 a 2009, o DER/MG adquiriu ambos os equipamentos, tendo iniciado a fase de 

capacitação de engenheiros do seu laboratório para execução dos ensaios da 

metodologia MCT. Após o recebimento do equipamento para realização dos ensaios 

triaxiais dinâmicos, previsto para o mês de setembro de 2009, será iniciada a 

capacitação e treinamento para a utilização do mesmo.    

 

Os ensaios Mini-MCV e Perda de Massa por Imersão em Água possibilitaram 

classificar as amostras da areia fina de Campo Azul segundo a metodologia MCT. As 

classificações obtidas, NA e NA’, caracterizam o comportamento mecânico e hídráulico 

do solo como não laterítico pela referida metodologia. A elevada perda de massa 

constatada nos corpos de prova imersos em água foi o fator determinante para esta  

classificação. Segundo os autores da referida metodologia, solos desta natureza 

apresentam dificuldades para alcançar grau de compactação de 100% na pista e podem 
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apresentar desagregação nas bordas precocemente; portanto, exigem cuidados especiais 

durante a execução das camadas. 

 

Os resultados dos ensaios de CBR e de Módulo de Resiliência realizados nesse material 

indicam um comportamento mecânico promissor para a utilização desse solo em 

camadas de sub-base ou base de pavimentos de baixo volume de tráfego. Os resultados 

dos ensaios de módulo realizados no solo arenoso fino e no cascalho de seixo rolado 

indicaram comportamentos equivalentes em termos de resiliência. 

 

 Os ensaios de deformação permanente realizados, por sua vez, permitiram prever um 

afundamento total das trilhas de rodas, ao longo do tempo de projeto de um pavimento 

executado com uma camada de base deste material puro, inferior ao valor máximo 

adotado no projeto do trecho experimental. A estabilização (shakedown) da deformação 

permanente não foi identificada em nenhum dos ensaios realizados. 

 

Os resultados animadores de laboratório podem ajudar a acrescentar critérios para 

complementação da metodologia MCT neste caso de solos de fronteira, como são os 

neossolos quatzarenicos, conforme previsto por Villibor e Nogami (2009). Abre-se 

assim uma grande possibilidade de barateamento das soluções de pavimentação urbana 

para este município de Campo Azul bem como para outros que apresentem solos 

semelhantes na região. Cuidados especiais, no entanto, devem ser tomados quanto à 

proteção das bordas, seja por revestimento adequado, seja por aumento da largura da 

plataforma ou por combinação de mais de uma solução visto que a característica 

arenosa sem coesão proporciona facilidade de erosão. 

 

Os ensaios realizados com o solo fino, misturado com o ligante hidráulico denominado 

Pavifort, indicaram um aumento do módulo de resiliência em relação ao solo puro, 

menor sensibilidade à variação da tensão confinante e ganho de rigidez dos corpos de 

prova ensaiados com tempos de cura crescentes. A resistência a compressão simples de 

um corpo de prova, moldado com 3% do ligante, após sete dias de cura, aumentou em 

mais de seis vezes, considerando-se o ensaio de RCS realizado com o solo arenoso puro 

nas mesmas condições. A perda de massa por imersão em água do corpo de prova 
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moldado com a mistura do solo fino com o ligante hidráulico a proporção de 3% foi 

reduzida em 100% e pode-se concluir que o seu uso, em baixas proporções, promove a 

coesão necessária para evitar possíveis erosões de bordo do pavimento nos quais se 

utilize o solo fino como camada de base. 

 

A inclusão do projeto do trecho experimental, elaborado no âmbito desta pesquisa, no 

projeto executivo de melhoramento e pavimentação do trecho da rodovia municipal 

Campo Azul – Entroncamento MG-202, pode ser considerado a sua maior contribuição 

para o desenvolvimento das metodologias de dimensionamento mecanístico-empírico 

de pavimentos de rodovias de baixo volume de tráfego. O controle tecnológico da sua 

execução remete ao uso das metodologias e ensaios estudados e o monitoramento do 

seu comportamento sob tráfego, conforme o plano estabelecido para o tempo de projeto, 

possibilitará aferir critérios e parâmetros utilizados na análise estrutural realizada. 

 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho, cabe sugerir as seguintes novas 

pesquisas: 

 

• Pesquisar solos arenosos finos em locais que apresentem maior fração de finos, 

principalmente entre aqueles classificados pela pedologia como neossolos 

quartzarênicos e, pela geologia, como coberturas detrítico-lateríticas, que são 

abundantes na região do norte de Minas Gerais; com o objetivo de mapear 

aqueles que apresentem comportamento laterítico. 

• Testar diferentes teores de ligante hidráulico aplicado ao solo arenoso fino. 

• Testar a mistura do solo arenoso fino com o cascalho de seixo rolado visando 

reduzir custos de transporte. 

• Acompanhar sistematicamente o trecho experimental, como proposto neste 

estudo, para aferir empiricamente o fator campo-laboratório adotado. 

• Implantar trechos experimentais, utilizando diversos tipos de solos finos puros 

ou misturados na camada de base com revestimento asfáltico tipo TSD, com o 

objetivo de testar, sob tráfego, os materiais que apresentarem bom 

comportamento mecânico e hidráulico em laboratório. A observação empírica 
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no campo, utilizando as diversas formas de instrumentação possíveis, é fator 

preponderante para a consolidação e a normalização de métodos de 

dimensionamento mecanístico-empírico de pavimentos que possam ser 

utilizados com segurança em projetos de rodovias de baixo volume de tráfego. 
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