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INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

OS CAMINHOS PRIMITIVOS E OS TRANSPORTES

Surgimento dos primeiros grupamentos humanos

Primeiro meio de locomoção: a Marcha

A mulher como elemento de transporte

O princípio de interdependência :

“A descoberta de novos meios de transporte foi 

obrigando o aprimoramento ou adaptações das 

vias e, reciprocamente, o aperfeiçoamento das 

vias, em consequência da invenção de novos 

métodos construtivos, foi possibilitando o 

desenvolvimento de novos meios de transporte”.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

OS PRIMEIROS ANIMAIS DE  “TIRO”

Animais já domesticados usados como animais de 

“tiro”: o boi, cavalo, burro, camelo, etc.

Nova dimensão no transporte para fins pacíficos 

ou guerreiros

Necessidade de se adpatarem às vias

A cavalaria na China:

Registros já em 2.000 anos AC.

Uso da sela em 200 AC.

Aparecimento do estribo só 700 anos depois

Aparecimento da ferradura só no Século XII

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

OS PRIMEIROS TIPOS DE TRAÇÃO

As liteiras foram utilizadas nas mais diversas 

partes do mundo, pricipalmente para o 

transporte de pessoas

Os egípcios utilizam trenós para transportar a 

pedras utilizadas na construção de pirâmides

As rodas ou roletes de madeiras eram utilizadas 

já no Seculo VII AC.

A primeira roda: por volta de  4.000 anos AC.

“Véiculo tracionado por felinos e cuja roda era 

achatada, ao invés de redonda”.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

OS PRIMEIROS TIPOS ATRELAGEM ANIMAL

Invenção da atrelagem animal: o perfeito 

aproveitamento só começou no Seculo X de 

nossa era.

Primitivamente: uma coleira de couro, sem 

armadura, posta no pescoço do animal.

Esta coleira levava ao sufocamento do animal.

Em Roma: primeiro código de limitação de 

cargas.

Penas: exílio para cidadãos livres

trabalhos perpétuos para escravos
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INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

CAMINHOS E ESTRADAS DA ANTIGUIDADE

Aproveitamento de animais domésticos para 

facilitar a circulação do homem e de cargas.

Obstáculos naturais: cordilheiras da Eurásia, 

florestas equatoriais, rios e desertos   X  

regiões que oferecem facilidades: pampas, 

padrarias, planaltos e planícies.

Abertura e desenvolvimento das vias marítmas 

levou à decadência os transportes terrestres.

A circulação terrestre estabeleceu-se porque 

“semeou os germes da vida: casas, lugarejos, 

aldeias e cidades”. Surgimento das estradas

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

A PRIMEIRA ESTRADA: BABILÔNIA A AGBATANA

Estradas são resultados do pisoteio de homens, 

animais ou de rodas de veículos.

A mais antiga: Estrada de Semírames – ligava o 

Mediterrâneo ao Turquestão.

Há várias outras que atendiam à Assíria e à 

Babilônia.  Muitas delas estão hoje asfaltadas.

A mais antiga estrada pavimentada não foi 

destinada a veículo com rodas: a estrada da 

construção da pirâmide de Queops – lages 

justapostas sobre base de boa capacidade de 

suporte.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

AS ESTRADAS DA GRÉCIA ANTIGA

Grécia: país montanhoso e dependente do mar.

Templos situados fora dos centros urbanos.

Estradas pavimentadas com grandes lages 

justapostas assentadas sobre base sólida e que 

apresentavam 2 sulcos onde encaixavam-se as 

rodas dos veículos.

Nos cruzamentos havia um sistema de mudança 

de vias similar ao utulizado hoje pelas ferrovias.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

AS ESTRADAS DO IMPÉRIO ROMANO

As estradas romanas são o mais perfeito 
planejamento da antiguidade, só igualada 
pela humanidade no Século XIX.

Sólidas fundações, superfícies de 
rolamento adequadas ao tipo de trânsito e 
drenagem conveniente. 

Projetadas com longos alinhamentos 
retos, mínimo de curvas e tão próximas 
quanto possível das diretrizes 
fundamentais.

Na construção do corpo das estradas, os 
engenheiros romanos demonstravam 
grande habilidade e capacidade para 
utilizar ao máximos elementos locais.
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INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

ESTRADAS E CAMINHOS DO NOVO MUNDO

As mais antigas:  10. Império Maia      
(séculos antes da era cristã) – Avenida em 
Vaxactun: 27 metros  de largura, 
pavimentada.

Império Inca: “Os caminhos dos Incas 
devem classificar-se entre as obras mais 
úteis e estupendas que em qualquer tempo 
haja construído a mão do Homem”.

Trânsito de pedestres e animais de carga.

Malha com extensão aprox.de 16.000 km.

Elementos essenciais: rampas suaves e 
alinhamentos retos.

Inventores das pontes pênseis.

INTRODUÇÃO AOS CAMINHOS E AOS MEIOS DE TRANSPORTE

ESTRADAS E CAMINHOS DA EUROPA ATÉ MEADOS DO SÉCULO XIX

Após a queda do Império Romano houve uma 
grande lacuna.

Século XVIII, na Inglaterra, surgem os 
precursores da engenharia rodoviária: 
prorcionaram um salto de mais de um século na 
civilizacão inglesa.

TELFORD: base com peças em forma de tronco 
de pirâmide, preenchidas com brita e pedrisco, 
cobertas por até 2 camadas de pedras de até 6 
cm. Revestimento com areia e saibro de até 4 cm 

MacADAM: materais pétreos selecionados, 
espalhados sobre o solo em duas diversas 
camadas, com até 25 cm.

ENGENHARIA RODOVIÁRIA

TERMINOLOGIA

PAVIMENTO – NBR-7207/82

“O pavimento é uma estrutura construída após 

terraplenagem e destinada, econômica e 

simultameamente, a: 

a) resistir e distribuir ao subleito os esforços 

verticais produzidos pelo tráfego;

b) melhorar as condições de rolamento quanto à 

comodidade e segurança;

c) resitir aos esforços horizontais que nela 

atuam, tornando mais durável a superfície de 

rolamento.”
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ENGENHARIA RODOVIÁRIA - TERMINOLOGIA

PAVIMENTOS RÍGIDO – placas de concreto de cimento Portland

A tecnologia do concreto de cimento Portland,  já existente no início do Século XX, 
proporcionou o surto do pavimento de concreto.

ENGENHARIA RODOVIÁRIA -TERMINOLOGIA

PAVIMENTOS FLEXÍVEL – camada de revestimento de misturas betuminosas 

Asfalto natural - cimento asfáltico filerizado na natureza: execução mais fácil e econômica

Indústria de refino do petróleo: resíduo – CAP – levou ao surto dos pavimentos flexíveis

ENGENHARIA RODOVIÁRIA -TERMINOLOGIA

PAVIMENTO FLEXÍVEL   

PAVIMENTO DE CONCRETO
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PEDOLOGIA: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SOLOS 
 
Introdução 
 
Recorre-se a conceitos de pedologia, ciência que estuda a parte superficial do solo apropriada ao 
desenvolvimento dos organismos animais e vegetais, para apresentar-se definição de solo que 
contemple os diversos aspectos que possam condicionar o comportamento geotécnico quando 
aplicado em obras de engenharia civil. 

 
Os pedólogos admitem que os solos são produtos da ação conjugada de agentes do clima e da 
biosfera atuantes sobre a rocha matriz, de acordo com o relevo e durante determinado período de 
tempo. A sua formação segue um ciclo evolutivo constituído basicamente de duas fases. No 
início, em sua gênese, ocorrem os processos de intemperização das rochas que formam a matéria 
bruta da massa de solo.  Na segunda fase, a pedogênese, ocorrem processos que promovem a 
conversão dos materiais intemperizados em solos ordenados  e dispostos em camadas que 
diferem entre si por sua natureza física, química, mineralógica e biológica. 

 
Segundo POLIVANOV (2000), o início do processo se dá no momento em que as rochas entram 
em contato com o meio ambiente e começam a sofrer transformações. As rochas e seus minerais 
são submetidos à ação de agentes do intemperismo com uma intensidade que é função do meio 
ambiente,  podendo permanecer “in situ” ou serem transportados para depois depositar-se em 
encostas ou baixadas. É sobre este material geológico alterado e denominado material parental 
que se  desenvolverá o verdadeiro solo.  

 
As condições ambientais típicas de regiões de clima tropical úmido favorecem a ação dos 
processos pedogenéticos sobre o material parental levando à formação e desenvolvimento de 
perfis de solos muito profundos e que sofrem intensamente o processo de laterização. Estes 
solos, cujo comportamento geotécnico pode ser considerado peculiar se comparado ao 
comportamento de solos de países de clima temperado, são chamados de solos tropicais.   

 
Para que se compreenda a natureza das peculiaridades de comportamento dos solos tropicais é 
necessário conhecer a contribuição de cada um dos agentes que atuam na sua formação na 
mesma medida em que sejam compreendidos os processos  pedogenéticos que fazem da 
laterização o  tipo de formação de solo predominante em países de clima tropical úmido. 

 
1   OS AGENTES DE FORMAÇÃO DOS SOLOS 
 
1.1 A Rocha Matriz 

 
A compreensão dos agentes formadores do solo deve partir do conhecimento de seu material de 
origem, uma vez que é da desagregação deste material, na zona superficial ou a pequena 
profundidade da litosfera, pela ação dos  agentes do intemperismo, que há a formação da matéria 
prima que dá origem aos solos. VIEIRA (1975) mostra que do conhecimento de características  
como a composição química e mineralógica do material de origem, de sua textura e de sua 
resistência química e mecânica pode-se tirar conclusões sobre as principais propriedades físicas e 
químicas dos solos.  
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A rocha pode ser definida como um agregado natural, sólido, multigranular, composto de um ou 
mais minerais e/ou mineralóides. Minerais são sólidos inorgânicos, naturais, que possuem 
estrutura cristalina, ao passo que mineralóides possuem estrutura amorfa. (DUPONT, 2001). 
Sabe-se que a capacidade dos diferentes minerais em resistir aos fenômenos do intemperismo  é 
variável,  podendo os mesmos serem ordenados  em uma escala segundo sua estabilidade, 
conforme proposto por Bowen (apud  POLIVANOV,2000). Nesta escala o quartzo é o mineral 
mais estável, enquanto a mica biotita é um mineral instável que sofre decomposição rápida. 
Desta forma, minerais preexistentes na rocha matriz podem ou não estar presentes na 
composição de um solo.  

 
Existem três grandes famílias de rochas: as ígneas ou magmáticas, formadas a partir da 
consolidação de um material fundido, as metamórficas, formadas como resultado de 
transformações em estado sólido  de rochas preexistentes sob condições de pressão e temperatura 
superiores às da superfície terrestre, e as sedimentares, formadas pela deposição  e cimentação  
de materiais derivados de intemperismo atuante em rochas preexistentes e depois transportados e 
depositados em locais específicos.  

 
a) Rochas Ígneas  

 
Variados princípios são utilizados para a classificação das rochas ígneas: ocorrência, idade, 
composição mineralógica, estrutura, composição química, etc. Segundo VIEIRA (1975), ao 
pedólogo, embora a classificação química interesse de modo considerável, exige-se apenas o 
conhecimento macroscópico das rochas e das relações existentes entre estas e os solos a partir 
das quais se formam.  A classificação que considera as rochas eruptivas de acordo com o seu 
conteúdo de sílica é de elevada significância para o pedólogo por sua simplicidade de aplicação, 
a saber: 

 
- rochas ácidas: de 65 a 80% de sílica; 
- rochas sub-ácidas: de 60 a 65% de sílica; 
- rochas sub-básicas: de 55 a 60% de sílica; 
- rochas básicas: de 45 a 55% de sílica; 
- rochas ultra-básicas: sílica menor do que 45% 

 
As rochas ácidas e sub-ácidas tem coloração clara e dão origem a solos de constituintes arenosos, 
de granulação grosseira em sua maioria e, por vezes, com presença de produtos argilosos. A 
rochas sub-básicas, de coloração intermediária derivam de magma que encerra quantidades 
equivalentes de bases e sílica. Sendo assim, há pouca possibilidade do quartzo estar presente e, 
em contrapartida, há a predominância de plagioclásios e minerais ferro-magnesianos. As rochas 
básicas e ultra-básicas, sob a influência do intemperismo, originam solos ricos em minerais 
argilosos, SiO2 e Al2O3 com cores que variam do bruno ao vermelho, em virtude dos géis de 
ferro derivados de minerais ricos em ferro.  

 
b) Rochas metamórficas 

 
As rochas metamórficas podem ser classificadas em dois grandes subgrupos dependendo da 
natureza dos fenômenos metamórficos a que foram submetidos: rochas metamórficas de textura 
orientada, formada pelo metamorfismo regional e rochas metamórficas de textura maciça ou não 
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orientada, decorrentes de metamorfismo de contato. 
 

c) Rochas sedimentares 
 

As rochas sedimentares podem ser classificadas, simplificadamente, de acordo com o tipo de 
sedimento: terrígenos ou alóctones e químicos ou autóctones. Os primeiros, constituídos de 
fragmentos de tamanho variado, desde matacões até grãos de argilas, são muito comuns e 
ocorrem tanto como sedimento solto, quanto como rocha sedimentar. Já os sedimentos 
autóctones ocorrem sob a forma de rocha sedimentar podendo apresentar textura clástica, 
constituída de grãos de variados tamanhos, ou textura cristalina uniforme, podendo apresentar 
desde texturas grossa até texturas finas. (DUPONT, 2001) 

 
1.2 O Relevo 

 
Outro agente cuja ação se faz sentir na formação do solo é o relevo ou topografia, podendo 
influenciar bastante na profundidade dos solos: a medida que a declividade diminui, a  sua 
profundidade aumenta. Em 1887, Dokuchaev (apud VIEIRA, 1975) foi o primeiro a estabelecer 
correlação entre relevo e o solo. Segundo ele, a topografia modifica o perfil do solo de três 
maneiras: facilitando a absorção e retenção de umidade de precipitação pelo solo, influenciando 
no grau de remoção de partículas dos solo pela erosão ou facilitando a movimentação de 
materiais em suspensão ou em solução para outras áreas.  

 
A posição topográfica onde se desenvolve o solo, pode ainda proporcionar peculiares condições 
e características ao perfil, principalmente pelos efeitos da declividade sobre a drenagem e a 
erosão. O acúmulo da água se faz sentir com maior intensidade nos solos das baixadas do que 
nos das encostas e elevações, favorecendo a infiltração de água e concorrendo para uma nítida 
diferenciação dos seus horizontes. Já a erosão em terrenos de maior declividade tende sempre a 
expor perfis dos solos das encostas.  

 
1.3 O Clima 

 
O clima é o fator que desempenha maior atividade no processo de formação dos solos. Atuando 
através de componentes como temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, vento e suas 
variações, o clima pode agir, direta ou indiretamente, determinando o tipo de intemperização 
predominante. De fato, ao apreciar as relações entre os tipos de intemperismo e clima, Zakarov 
(apud VIEIRA, 1975) mostrou que a energia de desintegração e decomposição das rochas e 
minerais aumenta gradativamente das regiões frias para as quentes.  

 
A água proporciona condições para que o material parental possa se transformar em solo pela 
ação dos processos físicos e químicos do intemperismo. A umidade é um dos principais 
elementos do clima, sendo responsável pela evolução do perfil do solo. As relações químicas de 
hidratação, hidrólise, oxidação, etc., que constituem o processo de decomposição dos minerais e 
rochas, são influenciados em sua velocidade e intensidade pelas variações do clima, 
principalmente pela ação da umidade e da temperatura. Da mesma maneira, os efeitos mecânicos 
de transporte e deposição dos materiais intemperizados são também decorrentes da natureza do 
clima.  
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Atuando diretamente na translocação das substâncias em solução e em estado coloidal para as 
zonas profundas do solo, a umidade “empobrece”  uma parte dos solos e “enriquece” outra. 
Partículas são transportadas tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Estes 
movimentos de translocação de componentes vão condicionar as características morfológicas, 
químicas e físicas do perfil do solo.  

 
A temperatura é o segundo elemento mais importante do clima. A sua principal função na 
formação do solo é a de fornecer energia e agir como catalisador de várias reações químicas na 
decomposição da rocha matriz e da matéria orgânica.  
 
A relação da temperatura com o acúmulo e decomposição de matéria orgânica é um outro 
aspecto significativo na formação dos solos. Em regiões frias, com menores temperaturas, há 
menor atividade de microorganismos e consequentemente menor decomposição. Nos trópicos 
úmidos e subtrópicos, maiores temperaturas e umidades propiciam maior atividade microbiana 
atuando em maior volume de matéria orgânica resultando naturalmente em um efeito 
pronunciado nas características dos perfis de solos.  
 
Para a estimativa da disponibilidade hídrica do solo não bastam somente os dados 
pluviométricos; torna-se necessário considerar as perdas de água do solo por evaporação e 
transpiração vegetal, processo denominado evapotranspiração. O sistema de balanço hídrico 
proposto por Thornthwaite e Mather ( apud VIEIRA 1975) é, em síntese,  a ponderação dos dois 
fenômenos meteorológicos opostos – precipitação e evapotranspiração – permite estimar os 
dados sobre a disponibilidade hídrica no solo. Os fatores climáticos atuam não somente na 
gênese do solo mas também nos processos pedogenéticos de evolução do perfil, emprestando-lhe 
características definidas.  

 
1.4 A Biosfera 
 
Na formação da matéria prima do solo, os materiais resultantes da ação conjugada dos agentes 
do intemperismo físico sofrem transformações químicas relativamente profundas. Mas é somente 
a partir do acúmulo de matéria orgânica, tanto dentro quanto sobre a capa superficial, que sé dá  
o início da real gênese do solo.  “Não pode formar-se um verdadeiro solo sem a presença e 
destruição de algo de matéria orgânica. A simples alteração física e química das rochas não deve 
confundir-se com a formação do solo, de modo então que os processos pedogenéticos são de 
natureza direta e indiretamente biológica”. (Lyon e Buckman, apud VIEIRA 1975). 
 
A ação dos organismos da Biosfera é sentida no processo de formação do solo principalmente 
após o acúmulo dos detritos minerais provenientes da decomposição dos minerais das rochas 
pelos agentes do intemperismo. O movimento de água  através do material acumulado mantém 
os processos de intemperização e, ao mesmo tempo, cria condições à fixação da microflora e 
microfauna, organismos responsáveis pela transformação da matéria prima mineral do solo. 

 
1.5 O Tempo 
 
O tempo é o último agente formador do solo. O material parental e o solo representam, 
respectivamente, os estágios inicial e final de um sistema. Definem-se as fases de formação do 
solo em estágio inicial, compreendendo o material parental, estágios intermediários e estágio 
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final do sistema, representado pelo solo maduro. ( Jenny, apud VIEIRA, 1975). 
 
A rocha no interior da litosfera constitui um sistema em equilíbrio, mas, a partir do momento em 
que ela entra em contato com o meio ambiente, passa a um sistema instável que, até atingir o 
novo equilíbrio, muda continuamente de características e propriedades. Quando este novo 
estágio de equilíbrio for alcançado, a rocha primitiva está transformada em um solo maduro.  

  
O tempo é variável dependente do clima, do relevo, da atividade biológica e da natureza do 
material de origem. Isto torna difícil o estabelecimento de um tempo médio necessário para a 
formação de um solo amadurecido. Os solos de formação recente são aqueles pouco evoluídos, 
nos quais o tempo não foi suficiente para que a ação dos outros fatores os transformassem em 
solos amadurecidos.  

 
2 O DESENVOLVIMENTO DO PERFIL DO SOLO 
 
2.1 A ação do intemperismo e a distinção de horizontes  
 
Chama-se perfil do solo a seção vertical que, partindo da superfície aprofunda-se até onde chega 
a ação do intemperismo, mostrando, na maioria das vezes, uma série de camadas dispostas 
horizontalmente denominadas horizontes.  O perfil representa o resultado da influência dos 
vários fatores que concorrem para a formação do solo, refletindo assim o histórico de sua 
evolução.(VIEIRA, 1975) 

 
A formação e desenvolvimento do perfil do solo podem ser explicados através da ação dos 
diversos agentes formadores do solo já apresentados. O material de origem, em resposta às novas 
condições ambientais como baixas temperaturas e pressão e presença d’água, sofre a ação dos 
agentes intempéricos físicos ou químicos.  

 
A ação física do intemperismo conduz à desagregação dos materiais rochosos, acarretando 
fragmentação das rochas e de seus constituintes mineralógicos, sem uma alteração química 
apreciável. Trata-se portanto de um processo exclusivamente mecânico, pelo qual as rochas 
compactas se aproximam das incoerentes e onde há um aumento da superfície de ataque para 
posterior alteração química. Dentre os principais agentes físicos da desagregação das rochas 
devem ser considerados a ação térmica da radiação solar, a ação mecânica da água, a ação 
mecânica dos ventos e a ação mecânica dos seres vivos. 

 
Enquanto a ação física do intemperismo conduz a desagregação das rochas, mantendo inalterada 
a sua composição química, a ação química do intemperismo compreende fenômenos que 
conduzem a alteração química das rochas, com formação de compostos não existentes no 
material original. Como principais agentes do intemperismo químico temos o oxigênio, a água e 
o gás carbônico atuando isolada ou  concomitantemente e determinando as modificações 
químicas nos constituintes mineralógicos das rochas. Tem-se os seguintes processos 
responsáveis pelo intemperismo químico das rochas: a oxidação e redução; a hidrólise e 
dissolução, e a carbonatação. (Kellog, apud  VIEIRA 1975) 
 
Há minerais mais facilmente solúveis e minerais praticamente insolúveis nas condições normais, 
dependendo da composição química de cada um. Os mais solúveis são os cloretos, depois os 
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sulfatos e os carbonatos, até os mais dificilmente solúveis como os silicatos de ferro e alumínio. 
Como a maior parte dos compostos da crosta terrestre constituem-se de silicatos, o aspecto mais 
importante da ação do intemperismo químico é exatamente  a decomposição desses minerais. 

 
Verdadeiramente não há um intemperismo biológico. O que existe na realidade são as ações 
física e química desenvolvidas pelos seres vivos, que contribuem para a destruição das rochas. O 
principal papel dos agentes orgânicos na natureza se manifesta através de ações químicas, as 
quais são favorecidas pelo gás carbônico resultante dos vegetais e também da decomposição da 
matéria orgânica. 

 
Concomitantemente à desagregação e decomposição dos minerais e rochas da litosfera por 
influência dos agentes físicos, químicos e biológicos do intemperismo, se desenvolve um 
trabalho lento de mobilização dos fragmentos mecânicos e de substâncias em solução.  

 
A rocha alterada pode permanecer no local originando os solos “in situ” ou podem ser 
transportadas pela água, vento ou gravidade, originado os solos transportados.  A medida que se 
transforma em solo, o material de origem vai se diferenciando em camadas mais ou menos 
paralelas denominadas horizontes.  

 
A designação dos horizontes está baseada no grau de desvio ou de diferenciação com relação ao 
material parental, com base na posição que ocupa no perfil e  ao processo que originou suas  
principais características. Basicamente pode-se dizer que existem os seguintes horizontes em um 
perfil:  horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C, alem do horizonte R que representa 
a rocha inalterada. 

 
O horizonte orgânico ou horizonte O é a camada superficial dos solos onde há uma mistura de 
minerais e orgânicos, com uma espessura que depende das condições climáticas, da vegetação e 
do relevo. Este horizonte funciona como fonte  de origem e reservatório de nutrientes produzidos 
por processos de humificação e decomposição da matéria orgânica. 

 
O horizonte A é um horizonte mineral imediatamente subjacente ao horizonte O. É o horizonte 
do solo onde há a máxima atividade biológica e que está mais sujeito às variações de temperatura 
e umidade. Constitui-se portanto numa zona de eluviação caracterizando-se  pela menor 
concentração de argilo-mineral, ferro e alumínio, que foram lixiviados para camadas inferiores, e 
pela maior concentração relativa de minerais resistentes residuais. Pode ser chamado de 
horizonte “lavado”.  

 
O horizonte B localiza-se imediatamente abaixo do horizonte A e pode ser caracterizado pela 
acumulação de materiais proveniente do A ou pela acumulação de argila. Representa a zona de 
iluviação onde há concentração de argila, sesquióxido de ferro e alumínio e apresenta 
desenvolvimento estrutural diferente dos horizontes A e C. Este horizonte, juntamente com o 
horizonte A representam o verdadeiro solo, conhecido como SOLUM.  

 
O horizonte C representa a camada de rocha incosolidada, com pouca ou nenhuma ação 
biológica e com características físicas, químicas e mineralógicas presumivelmente iguais às da 
rocha matriz. Este horizonte pode atingir grandes espessuras em regiões tropicais e subtropicais,  
sendo genuinamente residual e guardado a estrutura da rocha de origem.  
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Na geotecnia, os horizontes O e A não são de interesse uma vez que a sua espessura é geralmente 
pequena e o seu material é integralmente removido nas operações de limpeza do terreno. As 
características geotécnicas do horizonte B superficial variam consideravelmente, de acordo com 
os grupos pedológicos a que ele pertence. No Brasil, neste horizonte, há a predominância de 
solos que sofreram intensamente a laterização. O horizonte C subjacente e que guarda sinais 
nítidos da estrutura do material de origem é conhecido como horizonte saprolítico e sobrepõe-se 
a rocha matriz. 

 
2.2 Os processos pedogenéticos 

 
Os processos pedogenéticos são reações ou mecanismos de caráter físico, químico ou biológico 
responsáveis pelo desenvolvimento completo do perfil e que levam à formação dos horizontes 
condicionando a formação dos diversos tipos ou classes de solos. São quatro os tipos de 
processos pedogenéticos: adição, translocação, perda e transformação. Todos os solos sofrem os 
mesmo processos pedogenéticos, entretanto em diferentes graus e combinações.  

 
Tudo que é adicionado a um solo que não seja proveniente de seu material de origem pode ser 
considerado uma adição. As adições diferem não só no tipo de material recebido como também 
na direção de onde vêm. A adição pode se processar pela chuva, pelo ar ou pela vegetação, como 
acréscimo vertical decrescente, bem como acréscimos laterais de soluções provenientes de outros 
solos ou mesmo verticais ascendentes a  partir do lençol freático ou pela evapotranspiração. 
(VIEIRA, 1975) 

 
A translocação, transporte ou redistribuição compreende todo o transporte feito no interior do 
perfil e que produz acumulações e modificações visíveis da distribuição desses materiais. 
Novamente aqui a água é o principal agente e o processo pode ser considerado como de 
lixiviação, exceto pelo fato se ser muito mais lento. Os principais tipos de translocação envolvem 
a movimentação de sais minerais, carbonatos, argila, sesquióxidos e matéria orgânica. As 
translocações ou transferências são causa principal da diferenciação do perfil em horizontes 
diversos.  

 
O processo pedogenético conhecido como transformação  abrange toda modificação química, 
física ou biológica dos constituintes dos solos, sejam estes residuais, neoformados ou 
transformados. A transformação de minerais primários em secundários é um exemplo do 
processo pedogenético de  transformação.  

 
A remoção ou perda é o processo pedogenético pelo qual alguns constituintes  do solo deixam o 
perfil. Este processo pode ocorrer em superfície ou em profundidade. De maneira geral as 
principais remoções de solo ocorrem quando a precipitação é maior que a evapotranspiração e os 
materiais do solo são lavados para baixo ou para fora do perfil. A remoção caracteriza-se por 
afetar os materiais mais facilmente solúveis em água. A remoção completa somente ocorre 
quando a precipitação é maior do que a evapotranspiração potencial e a quantidade de água que 
penetra no perfil é maior do que a necessária para saturar completamente os poros capilares. 
Desta forma, a perda pode ser completa ou parcial, condicionando a formação de diferentes tipos 
de solos. (POLIVANOV, 2000) 
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3 OS TIPOS DE FORMAÇÃO DOS SOLOS 
 

Os processos pedogenéticos apresentados são responsáveis pelo desenvolvimento completo do 
perfil e juntamente com os fatores genéticos condicionam a formação de diversos tipos ou 
classes de solos. Assim, pode-se distinguir cinco principais tipos de formação de solo: 
podzolização, laterização, calcificação, gleização e salinização. VIEIRA (1975) descreve estes 
diferentes tipos de formação de solos: 

 
3.1 Podzolização 

 
A podzolização é um processo decorrente da eliminação de bases por lixiviação e do 
desenvolvimento de um estado ácido na superfície. Origina solos que são encontrados sob 
variadas condições climáticas, de vegetação e material parental, de acordo com a maior ou 
menor predominância dos processos pedogenéticos.  

 
A adição pode ser sentida na podzolização principalmente em solos de regiões de clima 
temperado,  devido ao acúmulo de matéria orgânica na superfície. A remoção é uma das 
principais causas da podzolização, ligada principalmente aos  cátions  de Na, Ca, Mg e K, sendo 
o K+ o último a ser lixiviado.  

 
3.2 Laterização 

 
A laterização é um processo de formação de solo que envolve intensa lixiviação e, ocorre 
somente onde a precipitação é maior que a evapotranspiração potencial durante a maior parte do 
ano,  e onde a velocidade de decomposição da matéria orgânica iguala à de sua produção, não 
havendo acúmulo de matéria orgânica apreciável sobre o solo e de húmus no perfil.  

 
Na laterização a adição de matéria orgânica ocorre em grande quantidade, mas devido a ação 
microbiana intensa, rapidamente ocorre a sua decomposição e liberação de nutrientes que são 
absorvidos pelo sistema radicular das plantas num verdadeiro ciclo de nutrientes entre plantas e 
solo. 

 
A remoção é o processo pedogenético mais característico da laterização devido à grande 
velocidade de lixiviação. Com as condições climáticas propícias há uma rápida separação de sais 
solúveis de Ca, Mg, Na e K. Devido à mobilização destes cátions, o pH no início do processo 
encontra-se próximo a 7,0. Esta baixa acidez, logo acentuada pela destruição da matéria orgânica 
e pela separação das bases das combinações orgânicas, provoca um aumento da solubilidade da 
sílica, que é intensamente lixiviada, proporcionando também retardamento da solubilidade de Al, 
Fe e Mg.  

 
3.3 Calcificação  

 
Denomina-se calcificação os processos combinados que levam à concentração de carbonato de 
cálcio no solo. Este processo de formação do solo ocorre onde a precipitação, apesar de ser 
acentuada, é menor que a evapotranspiração potencial durante a maior parte do ano.  

 
3.4 Gleização 
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Gleização  é o termo aplicado ao processo de formação do solo que se apresenta sob condições 
de drenagem imperfeita ou alagamento completo. Este processo depende também, como a 
podzolização e a laterização, da magnitude da precipitação pluviométrica em relação à 
evapotranspiração. No lugar onde a topografia do terreno é plano ou apresenta depressões e o 
subsolo é impermeável, a gleização pode ocorrer mesmo em condições de baixa precipitação. A 
principal característica da gleização é a presença de condições de redução no perfil do solo. Tais 
condições favorecem a formação de solos de cores azuladas ou cinza esverdeadas que 
correspondem aos Fe ferroso. Os russos deram a essa camada acizentada o nome de “gley”. 

 
3.5 Salinização  

 
Salinização é um processo típico de climas áridos onde a precipitação é bastante menor do que a 
evapotranspiração potencial durante uma grande parte do ano. Nos solos salinos os sais solúveis 
são o reflexo de alguma condição local e nos períodos secos abundam sulfatos e cloretos de Na, 
Ca, Mg e K, que chegam a formar crostas brancas à superfície dos solos.  

 
 

4 OS SOLOS TROPICAIS 
 

Entendendo-se o solo como produto da ação combinada dos agentes de formação e dos processos 
pedogenéticos, em maior ou menor grau, pode-se concluir que uma mesma rocha pode produzir 
solos iguais ou diferentes, assim como rochas diferentes podem produzir solos iguais ou 
diferentes em função do tipo de formação de solo predominante. 

 
A condição tropical do Brasil tem influência determinante na formação dos solos. MEDINA 
(1997) aponta as diferenças das condições ambientais entre países de clima predominantemente 
tropical e de clima temperado, destacando a situação geográfica do país e suas condições 
ambientais, mostrando que os solos lateríticos provenientes da intemperização intensa de rochas 
ou saprolitos de diversas origens abrangem cerca de 70% do território brasileiro. Os solos 
lateríticos apresentam textura variada e cores predominantes entre o vermelho e amarelo, 
indicando a concentração de sesquióxidos de ferro não hidratados ou de óxidos de ferro 
hidratados, além de óxidos e hidróxidos de alumínio. 

 
VIEIRA (1975) lembra que a laterização não significa a formação exclusiva da Laterita, termo 
dado por Buchanan em 1807 aos solos vermelhos dos trópicos que tinham a condição particular 
de endurecerem irreversivelmente quando secos, mas abrange todas as alterações alíticas, onde a 
alumina encontra-se acompanhada por óxido e hidróxido férrico, tal como é observado nas 
lateritas e solos lateríticos. 

 
4.1 Peculiaridades dos solos tropicais 

 
NOGAMI e VILLIBOR(1995) atribuem às peculiaridades dos solos tropicais a origem de 
discrepâncias entre as previsões efetuadas com a aplicação dos princípios desenvolvidos pela 
Mecânica dos Solos e o real comportamento dos solos quando aplicados em obras de engenharia 
civil. Estas peculiaridades dizem respeito às “ocorrências” de solos tropicais, à sua constituição, 
“fábrica”, propriedades índices e condições ambientais, além das peculiaridades de seu 
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comportamento mecânico e hidráulico. 
 
As ocorrências de solos tropicais constituem depósitos de materiais com determinado volume a 
ser estudado e eventualmente aplicado em obras civis. Os solos tropicais destacam-se pelo fato 
de terem horizontes superficiais com grandes espessuras quer sejam lateríticos ou saprolíticos.  

 
A granulometria, limites de Atterberg e equivalente de areia, propriedades físicas utilizadas nas 
classificações tradicionais em Mecânica dos Solos, são designadas propriedades índices por 
Milton Vargas. Os limites de  liquidez e índice de plasticidade de solos em condições tropicais 
tem se mostrado incapazes de prever a variação de volume dos solos quando compactados, e o 
Índice de Grupo não apresenta boa correlação com o Índice Suporte Califórnia – CBR. 
(NOGAMI e VILLIBOR, 1995). 

 
As peculiaridades referentes às condições ambientais  dos solos tropicais  referem-se as 
condições de equilíbrio hídrico das regiões tropicais, que podem ser expressas pelo  Índice de 
Thornthwaite citado anteriormente, da posição do lençol freático no terreno e da atividade 
biológica. 

 
As partículas sólidas do solo são diferenciadas segundo cada porção granulométrica: pedregulho, 
areia, silte e argila. Nos solos superficiais lateríticos a porção areia geralmente é constituída de 
grãos de quartzo, cobertos ou não por película de óxidos, minerais pesados resistentes à ação das 
intempéries, como a magnetita e ilmenita, assim como as concreções lateríticas ou lateritas. Na 
fração silte são encontrados os mesmos minerais e concreções além de torrões de argila. Estes 
torrões são de difícil dispersão e são fontes de variações nos resultados de análises 
granulométricas dependendo do aparelho dispersor e do tipo de defloculante utilizado. A fração 
argila dos solos superficiais lateríticos caracteriza-se por conter elevada porcentagem de óxidos e 
hidróxidos de Ferro e Alumínio. Os argilo-minerais são constituídos predominantemente por 
argilo-minerais do grupo da Caolinita, ou seja, com estrutura 1:1, um tetraedro de sílica para um 
octaedro de alumina. As propriedades físico-químicas dos solos tropicais podem ser associadas 
ao comportamento mecânico e hidráulico. 

 
 

4.2 A utilização em camadas de pavimentos 
 

A utilização de concreções ferruginosas, conhecidas como lateritas, na pavimentação em países 
de clima tropical é antiga e há muito desperta o interesse de pesquisadores. No início do século 
XIX o inglês Buchanan  deu o nome “laterita” a blocos de concreções ferruginosas de uso 
milenar na Índia (MEDINA, 1997). Na verdade a etimologia da palavra laterita relaciona-se ao 
endurecimento progressivo observado neste materiais devido à ação de cimentação de óxidos e 
hidróxido de ferro e alumínio em partículas finas de solos. 

 
O aparecimento da laterita típica, tal como aquelas conhecidas regionalmente no Brasil como 
“recifes”, “tapiocanga” ou “piçarras” representam o último estágio de um processo evolutivo – o 
processo de laterização. Em função da intensidade da ação deste processo, é possível encontrar-
se horizonte lateríticos com diferentes estágios de evolução.  

 
A utilização de lateritas típicas em regiões com carência de material pétreo para utilização em 
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camadas de pavimento parece ter sido a primeira aplicação deste material na construção 
rodoviária. Na década de 50 , a utilização de lateritas e de solos lateríticos na pavimentação foi 
tratada em artigos técnicos por Gontijo, Medina e  Souza (apud PIMENTA, 1963). A figura 2.01 
mostra uma unidade de beneficiamento de solo laterítico nas proximidades da capital do estado 
do Acre, Rio Branco, onde é feita lavagem de solos para obtenção de concreções lateríticas 
visando sua utilização como agregados, tanto em concreto de cimento portland como em 
concreto betuminoso. 

 
A experiência pioneira de utilização de solos lateríticos em base rodoviária no Brasil, segundo 
MEDINA (1997), deu-se graças ao eng. Francisco Pacheco da Silva do IPT em 1952. Em 
seguida, segundo NOGAMI  e VILLIBOR (1995), a utilização de solos lateríticos de textura fina 
em camadas nobres de pavimentos desenvolveu-se a partir da implantação do Plano de 
Pavimentação do governo paulista de 1956 a 1960, onde priorizou-se a implantação de 
pavimentos de menor custo e com materiais cujas características nem sempre  atendiam às 
especificações tradicionais.  

 
A utilização de solos lateríticos em obras rodoviárias encontra restrições quando analisada sob a 
ótica das especificações técnicas convencionais, de origem norte americana ou européias e 
adotadas aqui no Brasil. Este fato deve-se às peculiaridades de comportamento dos solos 
tropicais já citadas quando comparados aos solos de países de clima temperado.  Neste sentido, 
afim de melhor caracterizar o seu comportamento geotécnico, torna-se de grande importância a 
proposta de classificação de solos tropicais segundo a Metodologia MCT – Miniatura 
Compactada Tropical proposta por NOGAMI e VILLIBOR (1980, 1981, 1995). 

 
A construção de grande quantidade de trechos rodoviários no Estado de São Paulo com materiais 
e técnicas desenvolvidas a partir da utilização dos critérios para hierarquização de solos 
estabelecidos pela Metodologia MCT evidenciou o bom comportamento das camadas de 
pavimentos executadas com solos lateríticos.  
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I - ESTUDOS GEOTÉCNICOS: SONDAGEM E COLETA DE AMOSTRAS 
 
Introdução 
 
No âmbito do desenvolvimento dos diversos projetos que compõem um “Projeto Final de 
Engenharia” para pavimentação, a fase da realização dos estudos geotécnicos deve ser 
cuidadosamente planejada e executada de forma a garantir que os dados coletados e os resultados 
obtidos sejam suficientes completos para fornecerem todos os subsídios necessários aos 
projetistas. Assim, a etapa de realização de sondagens e coleta de amostras no campo deve 
também servir para a aquisição de diversos dados geoambientais que comporão a base de dados 
para o desenvolvimento dos projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentação, dentre outros. 
 
Antes mesmo de ir a campo, é importante para o projetistas de pavimentos a realização de uma 
fase de levantamento preliminar de dados que contemple a observação de características 
particulares das diferentes unidades geológicas, geomorfológicas e pedológicas que existem ao 
longo de um determinado trecho rodoviário. Isto tem sido ressaltado por importantes estudiosos 
do assunto, por fornecerem dados essenciais para a correta interpretação, em campo, das diversas 
ocorrências de materiais com potencial de utilização na fase de construção da rodovia. A 
identificação do exato local de coleta de amostras, a observação do horizonte pedológico de 
retida desta amostra ou mesmo a determinação do perfil de umidade ao longo de um furo de 
sondagem podem vir a contribuir de forma determinante na qualidade da massa de dados 
produzidas pela realização da fase de estudos geotécnicos em projetos de pavimentação.  
 
Levantamento preliminar de dados 
 
O objetivo de se caracterizar e classificar os materias naturais com potencial de utilização na 
estrutura do pavimento, seja sob a forma do solo de fundação ou mesmo na composição de suas 
diversas camadas,  é o de prever os seus comportamentos mecânico e hídraulico ao longo da vida 
útil da estrutura a ser contruída. FONTES  e PASTORE, 1998,  destacam que a descrições 
realizadas em corte ou taludes de solos expostos, por escavações ou sondagens, aliadas a 
realização de ensaios expeditos ou de laboratório, permitem elaborar mapas e seções 
apresentando os grupos de solos classificados quanto à sua gênese e ao comportamento 
geotécnico esperado. 
  
“O procedimento da classificação, ou seja, a determinação da categoria de comportamento a qual 
um solo pertence, para fins de Engenharia, é precedido pela caracterização. Esta, por sua vez, 
correponde a determinação das características dos solos de maneira a se poder distinguir uns dos 
outros, inclusive para que se possa realizar amostragens adequadas para a execução dos ensaios 
que permitem classificá-los.  
 
A base da caracterização é a descrição dos apectos, ou características de interesse à elucidação 
do caráter dos solos, com vistas àquelas classificações. Assim a sequência lógica do 
procedimento completo é : descrição – caracterização – classificação.(...) (FORTES e 
PASTORE, 1998) 
 
“Os levantamentos Geológicos, Pedológicos e Geomorfológicos, incluídos os do Projeto 
RADAM, constituem importante fonte de dados, ainda pouco explorados, nos estudos 
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geotécnicos. Estes dados contém informações valiosas que podem orientar a escolha de traçados 
rodoviários mesmo problemáticos sob o ponto de vista de soluções geotécnicas. Orientam na 
escolha de jazidas de solos e rochas. Apresentam análises físicas, químicas e 
mineralógicas.(...).Contém análises químicas que indicam potencial de expansão pela variação de 
umidade dos solos. Tantos os levantamentos Geológicos como os Pedológicos trazem 
informações sobre a concentração de mica muscovita que causa sérios problemas de 
compactação. Mostram características geomorfológicas que indicam, claramente, o potencial de 
escorregamento de taludes. A descrição morfológica dos levantamentos de solos bem como a 
observação dos taludes expostos orientam sobre o potencial de erodibilidade dos solos. Esses 
dados, quando bem aproveitados, permitem a otimização das campanhas de estudos 
geotécnicos.” (SANTOS, DIAS et all., 2001). 
 
GUARESI, DIAS E HIGASHI (2003) lembram que, na grande maioria das vezes, são utilizadas 
apenas as características geológicas como parâmetro inicial na implantação de obras rodoviárias. 
No entanto, quando cruzadas a informações geológicas e pedológicas, vários parâmetros 
importantes para a comcepção de rodovias são exaltados. Dentre eles, são destacados o 
“hidromorfismo” dos solos, a ocorrência de afloramentos rochosos, a ocorrência de horizontes 
pedologicamente desenvolvidos e a ocorrência de solos de alta capacidade de troca catiônica 
(CTC) ou seja, solos com grande potencial de expansibilidade quando submetidos a variações de 
umidade.  
 
Descrição do local de sondagem  
 
A determinação do local exato de abertura de um furo de sondagem com coleta de amostra para 
posterior caracterização de suas propriedades geotécnicas em laboratório é vital para a 
associação do material colhido às caraterísticas descritas nos diversos levantamentos existentes. 
A disseminação do uso de aparelhos GPS trouxe consigo a facilidade de obter-se as coordenadas 
de um determinado ponto da superfície da Terra ( coordenadas geográficas ou UTM), permitindo 
o georreferenciamento deste local em um Sistema de Informações Geográficas – SIG. Através 
das ferramentas do SIG é possível associar características dos diversos materiais ensaiados à uma 
enorme massa de dados contida em seu banco de dados.    
 
No mesmo sentido, a distinção dos diferentes horizontes pedológicos ao longo de um perfil a ser 
estudado pode constituir-se em valiosa informação para a previsão do comportamento geotécnico 
dos seus solos, Desta maneira é possível orientar-se os trabalho de campo no sentido maximizar 
o rendimento dos trabalhos de sondagem, reduzindo a um mínimo a quantidade de amostras de 
deverão ser objeto de estudos geotécnicos mais aprofundados.  
 
O Centro Nacional de Pesquisa de Solos da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, através de 
sua “Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo” (LEMOS, 1996)fornece a todos uma 
sequencia lógica para a realização dos trabalhos de campo de uma campanha de sondagem e 
coleta de materais. Apesar de ter sido elaborado com vistas ao trabalhos dos pedólogos, muito se 
pode aproveitar para os trabalhos dos engenheiros geotécnicos. Após fornecer instruções para a 
seleção do local de sondagem, o manual fornece também uma sequência para o exame do perfil 
que inclui  a descrição dos diversos horizontes dos solos, com determinação das espessuras,  
arranjos e tipo de transição. Em seguida destaca varias caraterísticas  morfológicas consideradas 
importantes. Dentre estas, a cor e a textura são essenciais.   



 

 

Notas de Aula - “CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS” 

Prof. Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 
 

 

 
Para a descrição das cores, deve ser utilizada a Escala de Cores de Munsell. Esta escala, utilizada 
internacionalmente, classifica as diversas cores de solos em classes (páginas) que variam, para o 
caso de solos tropicais, entre o vermelho e amarelo, com diferentes tonalidade (matiz) e 
intensidade (saturação). A cor deve ser avaliado com um solo em seu estado de umidade natural, 
após secagem  e após trituração.  
 
Para a descrição da textura realizada no campo, utiliza-se a percepção do tato, procurando-se 
defeinar a relação entrea s diferentes frações granulométricas: areia, silte e argila. Para tanto, 
adota-se o diagrama triangular  do sistema americano que diferencia 13 classes texturais, a saber; 
muito argilosa, argila, argilarenosa, argilossiltosa, franco-argilosa, franco-argolssitosa, franco- 
argiloarenosa, franca, franco siltosa, franco arenosa, silte, areia franca e areia. Para a sfrações 
grosseiras, idependente do materail, adota-se as demominaçòes em funçào do diâmetro: cascalho 
(2 mm a 2 cm), calhau (2 cm a 20 cm) e matacão (maior do que 20 cm). 
 
 
Coleta de amostras 
 
Para a coleta de quantidade de amostra de solo suficiente para a realização dos ensaios de 
caracterização geotécnica em laboratório, deve-se ter em mente quais os ensaios a serem 
realizados. Para a caracterizaçãom usal em engenharia rodoviária, contemplando a realização de 
ensaios de granulometria por penieramento e sedimentação, determinação dos limtes de liquidez 
e de plasticidade, ensaio de compactação Proctor e deteminação do Índice de Suporte Califórnia, 
geralmente 50 kg de amostra são suficientes.  Deve-se sempre ter em mente que uma eventual 
nova rodade de ensaio pode vir a ser necessária, mantendo-se sempre sob sua guarda o material 
remanescente da execução dos ensaios citados.  
 
Para o caso da adoção dos ensaios miniatura na campanha de ensaios de caracterização dos 
solos, lembrando-se sempre que o diametro máximo dos grãos dos solos deve ser de 2 mm 
(95%), a coleta de 20 kg de material é o suficiente. 
 
Para a realização de ensaios não convencionais, tais como os Ensaios Triaxiais dinâmicos, para a 
determinação dos módulos de Resiliência dos Solos, deve-se ter disponivel de 20 a 30 kg de 
amostra, para o caso de corpos de prova de 10x20 cm.  
 
Determinação do perfil de umidade 
 
O monento da realizaçào do furo de sondagem e da coleta de amostras de solos parece ser o mais 
adequado a importante determinação do perfil de umidade do terreno. Através de coleta de 
amostras de solos a diferentes profundidades, com posterior acondicionamento em cápsula que 
garantam a manunteção do teor de umidade até sua determinação em laboratório, é possivel 
determinar-se o comportamento de frente de umidade ao longo do perfil: se ascendente ou 
descendente. Da mesma forma, após a realização do ensaio de compactação Proctor e 
determinação da umidade ótima de compactação, é usual comparar-se este parâmetro (umidade 
ótima) com o teor de umidade natural do terreno. Este procedimento pode ser indicativo da 
necessidade da adoção de dispositivos de drenagem no subleito da rodovia.  
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Estimativa da capacidade de carga dos solos da fundação. 
 
Com o furo de sondagem e coleta de amostras extendendo-se até a profundidade usual de 1,50 
metros, muitas vezes é interessante a realização de um ensaio que permite inferir a capacidade de 
carga dos solos neste nível e dai para baixo. A realizacão de um ensaio com o equipamento 
conhecido como Penetrômetro Dinâmico Leve - PDL – pode ser comparado a execução de uma 
sondagem SPT. O princípo é basicamente o mesmo: a cravação de uma haste com ponta e 
dimensões padrão sibmetida a ação de umpeso que cai de determinada altura. O número 
necessário de “pancadas” do peso padrão para a cravação da haste pode ser associado ao uma 
capacidade de carga específica do perfil de solo ensaiado. Desta forma, com relativa facilidade, é 
possível identificar-se a existência de solos com baixa capacidade de suporte (resistência < 1,0 
kgf/cm2) na fundação prevista para uma rodovia. 
 
Elaboração do croquis de localização dos furos e do boletim de Sodagem 
 
Dispondo-se dos dados colhidos no local de realização dos furos de sondagem, das 
características morfológicas “in loco” dos materiais colhidos para posterior caracterização, assim 
como das informações obtidas pela realização dos procedimentos descritos acima, deve-se passar 
a elaboração de um realtório técnico que apresente todas estas informações de forma conciliada, 
minimizando a possibilidade da ocorrência de equívocos e enganos quanto a associação desta 
informações com as informações que serão posteriormente obtidas.   
 
 
II- ESTUDOS GEOTÉCNICOS: ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 
 
1.1 INTRODUÇÃO 

 
Como visto, os solos são produtos da ação contínua de diversos agentes que atuam de forma 
combinada em sua formação e desenvolvimento, existindo grande variedade de tipos de solos em 
todo o mundo,  em função das condições ambientais existentes. Aspectos específicos de cada 
local de ocorrência dos solos, tais  como clima, biosfera, material de origem e relevo, assim 
como o tempo de ação de cada um deles, podem favorecer a formação e evolução deste ou 
daquele tipo de solo.  

 
Os diferentes tipos de solos, formados sob as condições específicas e particulares em cada 
região, podem ser aplicados às obras de construção civil, seja na condição de solos de fundação 
ou mesmo como material de construção.  

 
Para se prever o comportamento geotécnico dos solos quando submetido às solicitações 
mecânicas e hidráulicas decorrentes de carregamentos estruturais e mesmo de variações das 
condições ambientais,  foram desenvolvidos, ao longo dos anos, distintos sistemas de 
classificação de solos para uso em engenharia civil.  

 
No Brasil, em se tratando de obras de pavimentação, pode-se separar os sistemas de classificação 
de solos em duas grandes vertentes. A primeira é representada pelas classificações de solos 
tradicionais, desenvolvidas originalmente em países de clima temperado e posteriormente 
adotadas no Brasil. São as classificações TRB- Transportation Research Board, também 
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recomendada pela AASHTO- American Association of State Highways and Transportation 
Officials, e a classificação USCS- Unified Soil Classification System, proposta pela ASCE- 
American Society of Civil Engineers. 

 
Uma segunda vertente de classificação de solos é representada pela Metodologia MCT– 
Miniatura Compactada Tropical, proposta inicialmente em 1980 por pesquisadores da USP com 
fins de determinação das propriedades dos solos visando sua aplicação em camadas de 
pavimentos. 

  
O trabalhs de pesquisa desenvolvidos na Coppe/URRJ a partir de meados da década de 70 e que 
visavam a caracterização das propriedades resilientes de solos e outros materiais de 
pavimentação são também de suma importância para este ramo da engenharia em nosso país por 
permitir a compatibilização de materiais dispostos em camadas de pavimentos de forma a 
suportar os esforços decorrentes dos carregamentos representados pela passagem de rodas de 
veículos em sua superfície. 

  
1.2 ENSAIOS CONVENCIONAIS DE LABORATÓRIO 

 
Os sistemas de classificação de solos TRB/AASHTO e SUCS/ASTM, tradicionalmente 
aplicados à classificação de solos em obras de engenharia, são baseados em resultados de ensaios 
de laboratório amplamente difundidos no meio geotécnico e ditos convencionais. Nestes 
sistemas de classificação, os diferentes tipos de solos são agrupados e ordenados de forma a 
hierarquizar propriedades de interesse na construção de pavimentos e obras rodoviárias de 
acordo com as características geotécnicas da classe a que pertencem. 

 
Os resultados dos ensaios de análise granulométrica por peneiramento e sedimentação, 
determinação dos limites de liquidez e de plasticidade, ensaio de compactação Proctor, 
determinação do Índice de Suporte Califórnia, mais conhecido no Brasil como ensaio CBR) são 
utilizados na caracterização das propriedades dos solos que permitem a sua classificação de 
acordo com os sistemas tradicionais. Apresenta-se, a seguir, os aspectos fundamentais de cada 
um dos ensaios de laboratório convencionalmente utilizados na classificação geotécnica  e nas 
especificações de materiais para fins de pavimentação. 

 
 

1.2.1 Análise granulométrica por peneiramento e sedimentação. 
 

A determinação da textura de um solo, ou seja, a determinação do tamanho de seus grãos, é feita 
através do peneiramento de uma amostra seca deste material em uma série de peneiras de malhas 
quadradas padronizadas. O material retido em cada uma das peneiras é pesado e expresso em 
porcentagem, em função do peso da amostra total ensaiada. A separação do material que passa 
na peneira no. 200, de abertura igual a 0,075mm, é realizada através do ensaio de sedimentação. 
Para tanto, esta porção de solo é dissolvida em uma solução aquosa contendo um agente 
defloculante e submetida a agitação em aparelho dispersor. Através de sucessivas leituras da 
densidade da solução em repouso, é possível inferir o diâmetro dos grãos dos solos e, 
consequentemente, separar as frações de parte da areia fina, silte e argila.  

 
A NBR 6502/80(ABNT, 1980)) apresenta a seguinte escala granulométrica para os solos:  
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• argila: partícula com diâmetro inferior a 0,005mm. 
• silte: partícula com diâmetro entre 0,005 e 0,05mm. 
• areia fina: partícula com diâmetro entre 0,05 e 0,42mm. 
• areia média: partícula com diâmetro entre 0,42 e 2,0mm. 
• areia grossa: partícula com diâmetro entre 2,0 e 4,8mm. 
• pedregulho: partículas com diâmetro entre 4,8 e 76mm. 
 

Os resultados percentuais encontrados para a distribuição granulométrica dos solos são 
representados através de pontos plotados em um diagrama semi-logarítmico, com o logaritmo do 
tamanho das partículas no eixos das abcissas  e a porcentagem que passa  da amostra total, em 
escala aritmética, no eixo das ordenadas. Esses pontos são usualmente unidos por uma linha, 
formando uma “curva granulométrica”, cuja forma constitui-se, por si só, em boa informação 
acerca da distribuição granulométrica dos solos.  

 
 

1.2.2 Limites de Liquidez e de Plasticidade 

Os ensaios de determinação dos limites de liquidez (LL) e limite de plasticidade (LP) tem sido 
executados há muito tempo na caracterização da porção de solos que passa na peneira no. 40 
(0,42mm). Propostos inicialmente por Atterberg em 1911, este ensaios permitem avaliar a 
plasticidade dos solos, ou seja, a sua maior ou menor capacidade de ser moldado sem variação de 
volume e sob certas condições de umidade (DNER, 1996).  

Quando a umidade de um solo é muito alta, ele se comporta como um fluido viscoso. À medida 
que diminui sua umidade, o solo passa a se comportar como um corpo plástico  e facilmente 
moldável. A umidade correspondente ao limite entre os estados líquido e plástico é conhecida 
como limite de liquidez (LL) e pode ser determinada em laboratório através de prática 
normalizada – Ensaio de Limite de Liquidez – DNER-ME 122/94. 

Fazendo-se decrescer ainda mais a umidade do solo, a partir de seu  limite de liquidez, o estado 
plástico desaparece e seu comportamento passa ao estado semi-sólido. Continuando a secagem, o 
solo tende a se comportar como sólido. O limite entre o estado plástico e sólido é denominado 
limite de plasticidade (LP). A sua determinação é feita através do ensaio de Limite de 
Plasticidade – DNER-ME 082/94.  

A diferença numérica entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade é conhecida como 
Índice de Plasticidade (IP). Este índice define a faixa de umidade para um comportamento 
plástico do solo. Quanto maior o IP, mais plástico será o solo. O IP é usualmente maior quanto 
maior for o caráter argiloso do solo. 

 
1.2.3 Ensaio de Compactação Proctor 

O ensaio de compactação de solos foi proposto em 1933 pelo engenheiro americano R.R. 
Proctor. Ao estudar o comportamento de solos compactados em corpos de aterro, Proctor 
mostrou que existe uma umidade ótima que permite atingir-se uma massa específica aparente 
seca máxima em um solo submetido a um determinado esforço de compactação. Esta 
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compactação pode ser representada pela passagem de equipamentos compactadores ou aplicada, 
em laboratório,  por um determinado número de golpes de soquete sobre certa  massa de solo 
contida em um molde cilíndrico. O ensaio de compactação lançou as bases para a técnica da 
pavimentação ao permitir estabelecer-se, em laboratório,  os parâmetros de controle dos serviços 
executados “in situ”. (VARGAS,1977) 

Para equiparar os níveis específicos de energia aplicados pelos equipamentos de compactação no 
campo e a energia de compactação aplicada ao solo no ensaio de  laboratório, foram propostas 
energias diferenciadas para os ensaios de compactação. No Brasil as energias de compactação 
convencionais estabelecidas para os ensaios de compactação Proctor são conhecidas como 
energias normal, intermediária e modificada, sendo especificadas pelas norma DNER-ME 
129/94.  

 
A energia de compactação de 6kgf.cm/cm3, equivalente a energia aplicada pelo soquete de 
compactação no ensaio proposto por Proctor em 1933, foi padronizada pela A.A.S.H.T.O. 
tornando-se conhecida como Energia Proctor Normal. Naquela época esta energia representava 
bem os esforços de compactação efetivamente aplicados pelos equipamentos e máquinas então 
utilizados para este fim. Os equipamentos de compactação modernos permitem obter no campo 
densidades cada vez mais altas acabando por exigir a modificação no nível de energia aplicado 
na realização do ensaio de compactação: o ensaio de conhecido como Proctor Modificado tem 
como energia padrão 25.6kgf.cm/cm3.  
 
1.2.4 Índice de Suporte Califórnia 

O ensaio para determinação do Índice de Suporte Califórnia, mais conhecido como ensaio CBR 
(Califórnia Bearing Ratio), foi idealizado por O.J.Porter, engenheiro rodoviário do estado da 
Califórnia, EUA, no final da década de 30. Trata-se de um método empírico em que a amostra de 
solo analisada tem o seu comportamento comparado ao de uma amostra de pedra britada 
estabelecida como padrão (MEDINA, 1997).  

O solo analisado é compactado em condições padronizadas e submetido a imersão em água 
durante 96 horas. Após este período, a amostra é retirada da água e colocada para drenar o 
excesso de água durante 15 minutos. Em seguida, é submetida à penetração de um pistão  de 
seção padronizada e velocidade constante de 1,27mm/min, até a penetração total de 12,7mm. (10 
minutos). As pressões exercidas pelo solo durante a penetração do pistão são comparadas às 
pressões alcançadas por uma amostra padrão e os resultados expressos em porcentagem.  A 
expansão volumétrica do material contido no cilindro, quando submetido à imersão em água, é 
também determinada e constitui-se em um parâmetro de análise do comportamento. 

 
O ensaio de CBR é amplamente difundido em todo o mundo e também no Brasil. O grande 
número de pistas de pouso implantadas durante a Segunda Guerra Mundial  e nos anos que se 
seguiram contribuiu para a divulgação do método de dimensionamento utilizado pelo Corpo de 
Engenheiros Militares Americanos (USCE), que adotava o CBR do subleito como parâmetro de 
dimensionamento. No Brasil, o método de projetos de pavimentos mais difundido, conhecido 
como Método do DNER, proposto pelo engenheiro Murillo Lopes de Souza em 1966, também 
adota o CBR do subleito como parâmetro de dimensionamento de pavimentos flexíveis. 
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ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PAVIMENTAÇÃO

OBJETIVOS: cortes
- conhecimento dos materiais da infra-estrutura: aterros

subleito

reforço  do subleito
sub-base

- conhecimento dos materiais p/ superestrutura: base
agregados p/revestimento
materiais p/ drenos

- disponibilidade de materiais p/dispositivos: drenos
obras de arte

nível do lençol freático
- determinar condições ambientais particulares: horizontes impenetráveis

camadas de solos “moles”
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ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PAVIMENTAÇÃO

ABORDAGEM:

- campanha de sondagem ao longo do eixo projetado p/ a rodovia

- sondagem de subleito solos locais

pedreiras

cascalheiras

- prospecção de jazidas saibreiras

areais

solos lateríticos

- determinação das quantidades e da  qualidade dos materais disponíveis

PARÂMETROS DE CAMPO ENSAIOS DE LABORATÓRIO
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a) Croquis de localização 

b)   Disponibilidade 

c)    Tipo de vegetação

d)    Interferências ambientais 

e)    Tipo de acesso 

f) Topografia

g) Volume estimado Solos

h) Tipo e qualidade do material  Ensaios de Laboratório Areia

Rochas

Parâmetros de Campo
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Ensaios de Laboratório: Amostras de SOLOS

Análise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentação

Limites de Liquidez e de Plasticidade

Equivalente de Areia

Compactação Proctor

Índice de Suporte Califórnia : CBR

Compactação Mini-MCV / Ensaio de Perda de Massa por Imersão

Ensaio Triaxial Dinâmico

Ensaios de Laboratório: Amostras de ROCHAS

Abrasão Los Angeles

Índice de Lamelaridade

Adesividade

Ensaios de Laboratório: Amostras de AREIAS
Análise granulométrica

Equivalente de Areia

Teor de matéria orgânica
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Determinação do local de realização da sondagem

Sondagem de subleito:

furos ao longo do eixo da estrada: 

a cada estaca (20 m), alternando entre

Lado Direito, Eixo e Lado Esquerdo

Sondagem de jazidas:

locação de uma malha distribuída em toda a área

com furos nos nós para cálculo de volume

TRABALHOS DE CAMPO

Sondagem e coleta de amostras
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Tipos de ferramentas para sondagem

( para coleta de amostras deformadas)

sondagem a pá e picareta

sondagem a trado

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Descrição do perfil  e coleta de materiais

distinção dos horizontes

identificação táctil – visual

coleta de materiais

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Anotação de particularidades e observações

classificação de cores

Escala de Cores de Munsell

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Determinação do perfil de umidade 

coleta de amostras do solo a profundidades variáveis:

determinação de umidade por secagem em estufa

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO

ETG–033: CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS

prof.  Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 2o. Semestre - 2004

Estimativa da resistência do solo de fundação

estimativa das tensões admissíveis do solo de fundação

- penetrômetro Proctor 

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Estimativa da resistência 

do solo de fundação

•Dymanic Cone Penetrometer – DCP

•Penetrômetro Dinâmico Leve - PDL

Sondagem e coleta de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Emissão do Boletim de Sondagem – Subleito - croquis

Sondagem e coleta de amostras
TRABALHOS DE CAMPO
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Emissão do Boletim de

Sondagem     

Croquis de localização 

de Jazidas

Sondagem e coleta 
de amostras

TRABALHOS DE CAMPO
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Preparação das amostras para ensaio

Secagem ao ar 

Homogenização

Umidade higroscópica

Ensaios de Laboratório: SOLOS
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Preparação das amostras para ensaioEnsaios de Laboratório: SOLOS

Destorroamento 

Peneira  #  3/4” 

Separação em  porções
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Análise Granulométrica por Peneiramento

Peneiras redondas de 8x2”

com malhas quadradas e 

aberturas padronizadas

Ensaios de Laboratório : SOLOS
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Análise Granulométrica por Sedimentação
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Ensaios de Laboratório : SOLOS
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Análise Granulométrica por SedimentaçãoEnsaios de Laboratório : SOLOS

ETG–033: CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS

prof.  Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 2o. Semestre - 2004

Limites de Atterberg:Ensaios de Laboratório : SOLOS
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Limite de Liquidez:Ensaios de Laboratório : SOLOS

Aparelho de Casagrande 

Execução do ensaio 
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Limite de Plasticidade:

Índice de Plasticidade

IP = LL - LP

Ensaios de Laboratório : SOLOS
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Limite de ContraçãoEnsaios de Laboratório : SOLOS

Contração Volumétrica 

Contração Diametral
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Ensaio de Compactação Proctor
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Ensaios de Laboratório : SOLOS

Equipamentos para moldagem de cp’s

Curva de compactação “Proctor”: 

Densidade seca X umidade de moldagem
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Ensaio de Compactação ProctorEnsaios de Laboratório : SOLOS

Efeito da variação da energia de compactação
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Ensaio CBR – Califórnia Bearing RatioEnsaios de Laboratório : SOLOS

Equipamentos para moldagem de cp’s

Dispositivo para medidas de 
expansão após 96 horas de imersão

Prensa para rompimento CBR
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Ensaio CBR – Califórnia Bearing RatioEnsaios de Laboratório : SOLOS

Furo: 17

Interessad Registro: 17

Camada: Localização: Data:

1º ponto - Mcbr = 24,1 %

0,00

#######

GRÁFICO DE ROMPIMENTO - Mini - CBR - Umidade de Moldagem

Obra: Disssertação de  M estrado 

Bruno Alm e ida C.de Castro Jazida: Itaverava

Sub-le ito Itaverava

Material: Solo
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Curva de “rompimento”: pressão x penetração

ETG–033: CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS

prof.  Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 2o. Semestre - 2004

Ensaio CBR – Califórnia Bearing RatioEnsaios de Laboratório : SOLOS

1º ponto - Mcbr = 24,1 %
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Resumo:     Curva de CBR x umidade de moldagem

Curvas de “rompimento” de 5 corpos de prova



  

 

Notas de Aula - “CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS” 

Prof. Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 
 

 

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS PARA PAVIMENTAÇÃO 
 

1.1 CLASSIFICAÇÃO TRB – TRANSPORTATION RESEARCH BOARD 

 

A classificação HRB (Highway Research Board), é resultante de alterações da classificação do 

Bureau of Public Roads (BPR), originalmente apresentada em 1929 e cuja proposta era 

estabelecer uma hierarquização para os solos do sub-leito a partir da realização de ensaios  

simples e realizados de forma corriqueira: a análise granulométrica por peneiramento e a 

determinação dos limites de liquidez e de plasticidade (apud CHAVES, 2000). Publicada nos 

anais da HRB em 1945, uma nova versão da classificação propôs a subdivisão de alguns dos 

grupos da classificação original e introduziu o conceito de Índice de Grupo (IG), número inteiro 

que fornecia subsídios para o dimensionamento de pavimentos, calculados pela seguinte 

fórmula: 

IG = 0,2 x a + 0,005 x a x c + 0,01 x b x d     

onde:  

a = % do material que passa na peneira de no 200, menos 35;  

 caso esta % for >75, adota-se a = 40; caso esta % seja < 35, adota-se a = 0; 

b =  % do material que passa na peneira de no 200, menos 15;  

 caso esta % for >55, adota-se b = 40; caso esta % seja < 15, adota-se b = 0; 

c =  valor de limite de liquidez (LL) menos 40; 

 caso o LL > 60%, adota-se c = 20; se o LL < 40%, adota-se c = 0; 

d =  valor de índice de plasticidade (IP) menos 10;  

 caso o IP > 30%, adota-se d = 20; se o IP< 10%, adota-se d = 0; 

 

Recomendada pela AASHTO, a classificação TRB, tem sido aplicada no reconhecimento de 

solos para construção de pavimentos rodoviários em todo o mundo. Nesta classificação, os solos 

são divididos de forma geral, em dois grandes grupos: os materiais granulares (% passante na 

peneira no 200 ≤ 35%), ou materiais silto-argilosos (% passante na peneira nº200 > 35%). 

Através de uma tabela classificatória (tabela 3.01), os solos são separados em grupos e 

subgrupos através de processo de eliminação a partir do lado esquerdo para o lado direito da 

referida tabela. O primeiro grupo, a partir da esquerda, com o qual os valores encontrados 

coincidir, será a classificação correta. (DNER, 1996).  
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 Tabela 3.01: Classificação TRB – AASHTO (DNER, 1996).  

 

CLASSIFICAÇÃO GERAL 

MATERIAIS GRANULARES 

(35% OU MENOS PASSANDO NA PENEIRA No. 200) 

MATERIAIS SILTO-ARGILOSOS 

(MAIS DE 35% PASSANDO NA 

PENEIRA No. 200) 

 

A – 1 

 

A - 2 

 

Classificação em Grupos 

A – 1 – a A – 1 – b 

 

 

A - 3 
A – 2 – 4 A – 2 – 5 A - 2 – 6 A – 2 – 7 

 

A - 4 

 

A - 5 

 

A – 6 

A – 7 

A – 7 – 5 

A – 7 – 6 

Granulometria: 

% passando na peneira: 

   No. 10    (2,0 mm.) 

   No. 40    (0,42 mm.) 

   No. 200  (0,074mm.) 

 

 

50 máx. 

30 máx. 

15 máx. 

 

 

 

30 máx. 

25 máx. 

 

 

 

51 mín. 

10 máx. 

 

 

 

 

35 máx. 

 

 

 

 

35 máx. 

 

 

 

 

35 máx. 

 

 

 

 

35 máx. 

 

 

 

 

36 mín. 

 

 

 

 

36 mín.

 

 

 

 

36 mín. 

 

 

 

 

36 mín. 

Característica da fração passando na 

peneira no. 40: 

   Limite de Liquidez (%) 

   Índice de Plasticidade (%) 

 

 

 

6 máx. 

 

 

 

6 máx. 

 

 

 

NP 

 

 

40 máx. 

10máx. 

 

 

41 mín. 

10 máx. 

 

 

40 máx. 

11 mín. 

 

 

41 mín. 

11 mín. 

 

 

40 máx. 

10 máx.

 

 

41 mín. 

10 

máx. 

 

 

40 máx. 

11 mín. 

 

 

41 mín. 

11 mín. 

Índice de Grupo (IG) 0 0 0 0 0 4 máx. 4 máx. 8 máx. 12 

máx. 

16 máx. 20 máx. 

Materiais constituintes Fragmentos de pedra, 

pedregulho fino e areia 

Areia 

fina 

Pedregulhos ou areia siltosas ou argilosas Solos siltosos Solos argilosos 

Comportamento como subleito Excelente a bom Sofrível a mau 

    * O IP do grupo A – 7 – 5 é igual ou menor do que o LL menos 30; se maior será A – 7 – 6 . 
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1.2 SISTEMA UNIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

 

A classificação SUCS (Sistema Unificado de Classificação de Solos) ou USCS (Unified Soil 

Classification System) foi desenvolvida originalmente pelo professor Arthur Casagrande, na Universidade 

de Harvard, EUA, entre os anos de 1942 e 1944, visando a aplicação na seleção de materiais para projetos 

de pavimentos de aeroportos, sendo conhecida também como Sistema de Classificação de Aeroportos. 

 

A versão da  SUCS  publicada pela ASTM em 1990,  considera como principais parâmetros 

classificatórios a distribuição e a forma da curva granulométrica,  o limite de liquidez, o índice de 

plasticidade e a compressibilidade dos solos. Os solos são agrupados em três diferentes classes, em 

função da % de material retido na peneira n.º 200: solos de graduação grossa e solos de graduação fina, 

subdivididas em 15 grupos diferentes. Ainda distingue-se um terceiro grupo: os solos altamente 

orgânicos.  

 

 
Figura 3.02: Gráfico de plasticidade de Casagrande (VARGAS, 1978) 
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Os pedregulhos e as areias com pequena quantidade de material passando na peneira n.º 200 ou mesmo a 

ausência de finos podem ser  bem ou mal graduadas. Afim de se proceder a análise da distribuição 

granulométrica, faze-se distinção entre os bem e os mal graduados,  empregando-se os índices de 

uniformidade (Cu) e de curvatura (Cc).   

 

Para solos finos como siltes (M-mud) e argilas (C-clay), utilizam-se os valores de limite de liquidez e o 

índice de plasticidade. Para auxiliar na identificação dos grupos a que pertencem os solos finos ensaiados 

pode ser utilizada o Gráfico de Plasticidade de Casagrande, também conhecido como “Carta de 

Casagrande”. (Figura 3.02) 

 

 

Tabela 3.02: Propriedades esperadas dos grupos de solos SUCS (PASTORE  e  FORTES, 1998) 

 

 
TIPO 

TRABABILIDADE C/ 
MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO 

PERMEABILID. 
QUANDO 

COMPACTADO 

RESISTÊNCIA 
COMPACTADA E 

SATURADA 

COMPRESSILBIL. 
COMPACTADA E 

SATURADA 

γmáx 
g/cm3 
(PN) 

VALOR COMO 
FUNDAÇÃO 

CARACTERÍS- 
TICA DE 

DRENAGEM 

GW Excelente Permeável Excelente Desprezível 2,0 a 2,2  Excelente 

GP Boa Desprezível Boa Desprezível 1,8 a 2,0  Excelente 

GM Boa Semip. a perm. Boa Desprezível 1,9 a 2,2 Boa/ excel. Regular a má 

GC Boa Impermeável Regular a boa Muito pequena 1,85 a 2,1  Má 

SW Excelente Permeável Excelente Desprezível 1,75 a 2,1  Excelente 

SP Regular Permeável Boa Muito pequena 1,6  a 1,9 Má a boa Excelente 

SM Regular Semip. a perm. Boa Pequena 1,75 a 2,0 Má a boa Regular a má 

SC Boa Impermeável Regular a boa Pequena 1,7 a 2,0 Má a boa Má 

ML Regular Semip. a perm. Regular Média 1,5 a 1,9 Muito má Regular a má 

CL Regular a boa Impermeável Regular Média 1,5 a 1,9 Má a boa Má 

OL Regular Semip. a perm. Baixa Média 1,3 a 1,6 Má Má 

MH Má Semip. a perm. Baixa a regular Alta 1,1 a 1,5 Má Regular a má 

CH Má Impermeável Baixa Alta 1,2 a 1,7 Regular/ má Má 

OH Má Impermeável Baixa Alta 1,1 a 1,6 Muito má Má 

PT Compactação extremamente difícil. Não utilizados em aterros. Devem ser removidos das fundações .  
Recalques excessivos e resistência muito baixa 
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Resumo de Estudos Geotécnicos
Sistemas de Classificação de Solos 

para Pavimentação
Obra: Dissertação de Mestrado COPPE/UFRJ Interessado: Bruno Almeida Cunha de Castro Estudos Geotécnicos: PATTROL Arq:
Camada: Sub-leito Material: Solos tropicais Análise: PATTROL Data: Jan/Fev/Mar-2007

ID.#
1/2" 3/8" no.4 no.10 no.40 no.100 % que % de Energia H Dens Exp. Sem Com R.I.S.

Pedreg. A.Gros. A.Media A.Fina Silte Argila passa silte % kgf/m3 % Satur. Satur. %
01 54,6 40,4 14,2 100,0 100,0 99,7 98,8 73,4 60,7 47,1 54,4 7 A-7-5 O-H modif. 16,4 1636 1,50 96 35 36 1,12 19,6 1,32 1,26 NA' TA'

modif. 18,5 1657 1,18 75 63 84
0,3 0,9 25,4 38,8 25,6 9,0 modif. 19,8 1679 0,54 73 55 75

modif. 20,6 1660 0,26 53 39 74
modif. 21,9 1636 0,06 40 28 70

modif. 19,8 1679 0,08 73 55 76
interm. 19,8 1566 0,08 44 33 75
normal 19,8 1439 0,08 24 9 36

02 49,3 36,2 13,1 100,0 100,0 99,9 99,5 89,2 69,9 54,9 41,7 8 A-7-5 O-L modif. 17,6 1529 1,00 89 19 21 1,21 33,3 1,23 125,20 NA' TA'G'
modif. 19,8 1585 0,30 80 34 42

0,1 0,4 10,3 55,0 22,9 11,2 modif. 22,1 1669 0,06 70 53 76
modif. 23,6 1651 0,04 39 33 85
modif. 25,9 1595 0,00 24 17 70

modif. 22,1 1681 0,00 61 54 89
interm. 22,1 1553 0,06 36 29 81
normal 22,1 1427 0,06 19 12 62

03 49,3 36,2 13,1 100,0 100,0 99,9 97,7 83,8 70,6 58,0 47,1 8 A-7-5 O-L modif. 17,9 1628 1,08 71 18 25 1,46 33,3 1,14 102,72 LA' TA'G'
modif. 19,2 1639 0,66 58 25 43

0,1 2,2 13,9 37,2 27,3 19,3 modif. 20,1 1689 0,44 62 33 53
modif. 21,0 1700 0,66 48 30 62
modif. 22,1 1664 0,10 34 22 64

modif. 21,0 1692 0,60 46 29 65
interm. 21,0 1591 0,30 37 21 57
normal 21,4 1451 1,38 22 9 41

M.C.T.

Modifi.LP

Mini C.B.R.
ESTUDOS DO SUB-LEITO

USCS
c' d' e' P.I. Original

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO - A

GRANULOMETRIA Peneira # 200 MINI-PROCTOR
IG TRB

LIMITES
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Classficação TRB - AASHTO

Sofrível a mauExcelente a bomComportamento como 
subleito

Solos argilososSolos siltososPedregulhos ou areia siltosas ou argilosasAreia 
fina

Fragmentos de pedra, 
pedregulho fino e 
areia

Materiais constituintes

20 
máx.

16 
máx.

12 
máx.

8 
máx.

4 máx.4 máx.00000Índice de Grupo (IG)

41 mín.
11 mín.

40 
máx.
11 
mín.

41 
mín.
10 
máx.

40 
máx.
10 
máx.

41 mín.
11 mín.

40 máx.
11 mín.

41 mín.
10 máx.

40 máx.
10máx.

NP6 máx.6 máx.Característica da fração 
passando na peneira no. 40:

Limite de Liquidez (%)
Índice de Plasticidade (%)

36 mín.36 
mín.

36 
mín.

36 
mín.

35 máx.35 máx.35 máx.35 máx.51 
mín.
10 
máx.

30 máx.
25 máx.

50 máx.
30 máx.
15 máx.

Granulometria:
% passando na peneira:

No. 10 (2,0 mm.)
No. 40 (0,42 mm.)
No. 200 (0,074mm.)

A – 2 –
7

A - 2 – 6A – 2 –
5

A – 2 – 4A – 1 – bA – 1 –
a

A – 7
A – 7 –
5
A – 7 –
6

A – 6A - 5A - 4A - 2A - 3A – 1Classificação em Grupos

MATERIAIS SILTO-ARGILOSOS
(MAIS DE 35% PASSANDO NA 
PENEIRA No. 200)

MATERIAIS GRANULARES
(35% OU MENOS PASSANDO NA PENEIRA No. 200)

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Tabela 3.01: Classificação TRB – AASHTO (DNER, 1996).

Sistemas de Classificação de Solos 
para Pavimentação
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SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS NÃO CONVENCIONAIS 
 

1.1 ENSAIOS NÃO CONVENCIONAIS DE LABORATÓRIO 

 

O estudo das propriedades mecânicas e hidráulicas de corpos de provas de solo compactados 

dinamicamente em equipamento miniatura foi desenvolvido em 1960 por Lafleur e outros, no Iowa State 

University, e divulgado no Brasil por Souza Pinto, em 1965 (apud NOGAMI e VILLIBOR,1980).   

Em 1972, seguindo a técnica geral proposta na determinação do IBV (Iowa Bearing Value) em Iowa no 

mesmo ano, NOGAMI efetuou adaptações no método desta determinação afim de obter correlações com 

os resultados do ensaio de CBR. Tendo em vista que a grande maioria dos solos de São Paulo podiam ser 

considerados finos, com pequena ou nenhuma fração retida na peneira no. 10 (2,0mm de abertura), foram 

estabelecidas correlações empíricas para os valores do Mini-CBR e CBR. Posteriormente, em 1987, 

verificou-se no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola Politécnica da USP que poderia 

utilizar-se a mesma relação carga/penetração do ensaio padrão CBR, convertidas proporcionalmente às 

dimensões reduzidas dos equipamentos do Mini-CBR, em substituição às citadas correlações (CHAVES, 

2000) 

A adoção do ensaio miniaturizado na determinação do CBR trouxe vantagens práticas, principalmente por 

exigir quantidade de material significativamente menor do que o ensaio convencional e, sobretudo na 

redução do tempo total de ensaio, diminuindo de 96 para 20 horas o tempo de imersão do corpo de prova 

em água. As medidas de expansão do corpo de prova miniatura quando imerso em água são feitas 

utilizando-se do mesmo expediente do ensaio tradicional: a leitura da variação da altura do corpo de 

prova, porém, realizada após 8 horas de imersão.  

Os valores obtidos pela determinação do Mini-CBR e expansão são utilizados como parâmetros 

indicadores de qualidade dos solos para utilização em pavimentos rodoviários. Em complementação à 

metodologia do Mini-CBR e visando uma nova proposta de classificação de solos específica para solos 

tropicais, Nogami e colegas desenvolveram a Metodologia MCT. 

 

Como já comentado, as metodologias de classificação de solos preconizadas pelo TRB-AASHTO e 

SUCS-ASTM, ditas tradicionais, foram desenvolvidas a partir da experiência de técnicos de países de 

clima temperado. Os solos existentes em países de clima tropical, formados sob condições ambientais 

distintas das encontradas em países de clima temperado, podem apresentar peculiaridades de 

comportamento mecânico e hidráulico significativas, quando comparados aos solos de países daqueles 
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países.  

 
Durante a segunda metade do século XX,  a prática da construção rodoviária nacional evidenciou 

aspectos contraditórios das classificações tradicionais quando aplicadas a classificação de solos tropicais.  

Solos classificados em um mesmo grupo podem apresentar comportamento geotécnico bastante distintos 

entre si quando aplicados em camadas de pavimentos. De forma inversa, solos que apresentam o mesmo 

comportamento geotécnico podem ser classificados, à luz dos sistemas tradicionais,  em grupos distintos. 

 
Uma nova metodologia de classificação dos solos tropicais, desenvolvida a partir da necessidade de se 

agrupar solos de mesmo comportamento mecânico e hidráulico utilizados em pavimentação no Brasil, foi 

proposta pelos pesquisadores da USP, NOGAMI e VILLIBOR (1980, 1981), denominada posteriormente 

de Metodologia MCT – Miniatura Compactada Tropical. (Miniatura por utilizar cilindros de dimensões 

reduzidas na preparação dos corpos de prova; Compactada por proceder avaliações e análises do solo em 

seu estado compactado; Tropical por tratar, essencialmente, dos solos formados em países com 

predominância de clima tropical). 

 
 

1.1.1 Ensaios para Classificação MCT 

 
Os procedimentos de laboratório que visam a classificação do solo de acordo com a classificação MCT 

são realizados em corpos de prova moldados em cilindros de 50mm de diâmetro interno e compactados 

segundo o ensaio de compactação Mini- MCV, adaptado do original inglês MCV. 

 

O ensaio MCV (Moisture Condition Value) foi concebido em 1976 por Parsons, engenheiro inglês  do 

TRRL (Transportation and Road Research Laboratory), para uma avaliação rápida e segura das condições 

de umidade do solo, para fins de terraplenagem. Sob a orientação de Nogami, SÓRIA  e FABBRI (1980) 

desenvolveram uma adaptação do equipamento de compactação de corpos de prova de dimensões 

reduzidas (diâmetro = 50 mm) para execução de um ensaio que utiliza o mesmo princípio do MCV. Este 

novo ensaio foi  chamado  de Mini-MCV . 
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Figura 3.03: Compactadores dos ensaios MCV, Mini-MCV e Sub-MCV. (NOGAMI e VILLIBOR, 
1995) 

 

No ensaio Mini-MCV, utiliza-se um processo de compactação que permite que, durante a aplicação dos 

golpes, seja medida a altura do corpo de prova resultante após um conjunto de golpes aplicados. A 

densidade do corpo de prova tende a um valor próximo da condição de saturação. Para cada teor de 

umidade há uma energia (no. de golpes) que leva a amostra a este estado de compactação. (SÓRIA  e  

FABBRI, 1980)  

De acordo com a metodologia proposta, a compactação Mini-MCV deve iniciar-se com a preparação de 

no mínimo 5 porções do solo com umidade variável. Iniciando-se pela porção de menor umidade, deve-se 

acondicionar sempre a mesma quantidade de solo úmido (200 g) em um cilindro posicionado no 

equipamento de compactação mostrado na figura 3.03. Após aplicado um golpe inicial de um peso padrão 

caindo de um altura também padronizada, mede-se a altura Ai (altura inicial) do corpo de prova. Em 

seguida aplica-se uma série crescente de golpes fazendo-se as leituras da alturas Af (altura final) ao final 

de cada série de golpes Repete-se esse procedimento para os diferentes teores de umidade. 

O procedimento descrito acima permite a plotagem da família de curvas de compactação de um mesmo 

solo, ou seja,  o comportamento de sua massa específica aparente seca máxima, em função da umidade, 

para os diversos níveis de energia representados pela série de golpes aplicados. (figura 3.04) 
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Figura 3.04: Família de Curvas de Compactação obtidas através do ensaio de Mini-MCV (BERNUCCI, 

1992) 

 

1.1.2 Classificação MCT. 

 
 

A metodologia MCT divide os solos em dois grandes grupos: o grupo dos solos de comportamento 

laterítico e o grupo dos solos de comportamento não laterítico. No ábaco classificatório dos solos segundo 

a Metodologia MCT apresentado no figura 3.05 obtém-se os diferentes grupos de solos, cujas 

características principais  são descritas a seguir. 
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Figura 3.05: Ábaco da Classificação MCT (NOGAMI e VILLIBOR, 1995) 

1.1.2.1 Solos de comportamento laterítico (L): 

 
Segundo NOGAMI e VILLIBOR (1995), os solos de comportamento laterítico são constituídos, do ponto 

de vista pedológico, pelo horizonte B dos grupos pedológicos dos Latossolos, Solos Podzólicos e Terras 

Roxas Estruturadas. O horizonte B destes solos normalmente apresenta grandes espessuras mas que 

raramente ultrapassa 5 metros, com suas propriedades apresentando pequena variação ao longo dessa 

espessura. São solos com coloração predominantemente vermelha e/ou amarela, com uma agregação 

muito forte das frações finas, resultando num aspecto poroso. 

 
Os solos de comportamento laterítico apresentam uma variação muito ampla na sua composição 

granulométrica, desde a fração areia até as argilas. As frações silte podem variar de 0 a mais de 50% sem, 

contudo, apresentar características de solos siltosos. 

 
1.1.2.2 Solos de comportamento não laterítico (NL): 

 

Os solos de comportamento não laterítico são representados em sua maioria por solos saprolíticos, além 

dos solos superficiais de comportamento não laterítico. Os solos saprolíticos, resultantes da desagregação 

e/ou decomposição “in situ”  de uma rocha matriz, apresentam suas características muito dependentes 

tanto desta rocha quanto do estado da desagregação e/ou decomposição. Apresentam, portanto, grandes 

variações de ocorrência e de propriedades e comportamento. Já os solos superficiais não lateríticos, de 
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maneira geral,  apresentam propriedades e comportamento muito similares aos solos não tropicais, 

considerados na Mecânica dos Solos tradicional. 

 

1.2 RESILIÊNCIA DOS SOLOS 

 
A medida dos deslocamentos verticais sofridos por um pavimento sujeito à ação de cargas transientes 

originadas pela passagem de rodas de veículos em sua superfície foi realizada  de forma pioneira por 

Porter e Barton no órgão rodoviário do estado norte americano da Califórnia, em 1938, através da 

instalação de sensores mecano-eletromagnéticos dentro dos pavimentos. (MEDINA, 1997). A esses 

deslocamentos, que mostravam-se reversíveis, deu-se o nome de deflexão. 

 
Em 1951, Francis Hveem realizou o primeiro estudo sistemático para determinar a deformabilidade de 

pavimentos, estabelecendo  valores máximos admissíveis de deflexões para a vida de fadiga satisfatória 

de diferentes tipos de pavimentos. Hveem relacionou o trincamento progressivo dos revestimentos 

asfálticos à deformação resiliente (elástica) das camadas subjacentes dos pavimentos. O termo resiliente 

foi usado por Hveem em lugar de deformação elástica sob o argumento de que as deformações nos 

pavimentos são muito maiores do que as que ocorrem nos sólidos elásticos com que lida o engenheiro - 

concreto, aço, etc. (MEDINA, 1997). 

 
Na Universidade da Califórnia, na década de 50, Seed e Fead desenvolveram um equipamento triaxial 

dinâmico, de cargas repetidas, visando a determinação do módulo de resiliência para fins rodoviários e 

que serviu de base para os modelos utilizados atualmente. (CHAVES, 2000) 

 
No Brasil, a metodologia de dimensionamento de pavimentos usualmente empregada caracteriza-se por 

enfocar a capacidade de suporte dos pavimentos em termos de ruptura plástica sob carregamento estático, 

retratada através do ensaio de CBR. A observação constante de que boa parte da malha rodoviária de 

pavimentos flexíveis vem apresentando fadiga gerada pela contínua solicitação dinâmica do tráfego 

atuante, contribuiu e ainda contribui para a introdução, no país, de estudos da resiliência dos materiais de 

pavimentação.  

 
Em fins de 1977, tendo como referência para estudos de  laboratório o “Special Report 162” do TRB, de 

1975, iniciou-se na COPPE/UFRJ, sob a orientação do professor Jacques de Medina, um amplo programa 

de pesquisas neste setor, cujos marcos iniciais podem ser representados pelas teses de mestrado de 

PREUSSLER (1978)  e SVENSON (1980), que trataram das propriedades resilientes de solos arenosos e 

argilosos, respectivamente.  
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Utilizando-se de equipamentos triaxiais e de compressão diametral dinâmicos similares aos descritos pelo 

TRB, os trabalhos desenvolvidos na COPPE envolveram uma ampla análise paramétrica de 

condicionantes de ensaios tais como umidade de moldagem, massa específica aparente seca, pressão 

confinante e módulo, freqüência e duração da tensão-desvio que passaram a ser divulgados à comunidade 

através de inúmeras publicações científicas. A medida que novas considerações sobre as propriedades 

resilientes dos materiais foram surgindo, os trabalhos passaram a destacar as marcantes diferenças de 

comportamento entre solos tropicais de natureza laterítica e saprolítica. (VERTAMATTI, 1988) 

 
Ao longo dos anos, desde o início  da realização dos estudos pioneiros da resiliência dos solos  

brasileiros, tem-se acumulado bastante experiência nesta área e, naturalmente, tem sido propostos 

diversos modelos para o comportamento destes solos quando aplicados em camadas de pavimentos. A 

possibilidade de analisar e prever estados de tensão-deformação de estruturas de pavimentos através de 

programas computacionais, partindo-se de propriedades dinâmicas expressas em termos de valores de 

Módulo de Resiliência, constitui-se o princípio da nova metodologia. 

 

1.2.1 Módulo de Resiliência  

 

O Módulo Resiliente dos solos é definido como a relação entre a tensão-desvio aplicada axial e 

ciclicamente em um corpo de prova e a correspondente deformação específica vertical recuperável  

conforme a  equação seguinte:  
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MR = �d / �r    onde:  

�d = tensão desvio aplicada repetidamente (�d = �1  - �3) 

�r = deformação específica axial resiliente 

 
 

Figura 3.6: Equipamento triaxial dinâmico de compressão axial (MEDINA, 1997) 

 

Dispondo-se de equipamento triaxial dinâmico, cujo desenho esquemático apresentada na figura 3.6, o 

módulo resiliente pode ser determinado de acordo com  “Procedimentos para Execução de Ensaios com 

Carregamento Repetido”, elaborado pelo Laboratório de Geotecnia da COPPE (COPPE, 1988) e através 

do Método de Ensaio DNER-131/94.  
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Nesta determinação, a deformação total do corpo de prova ensaiado tem uma componente resiliente 

(recuperável) e outra permanente (irrecuperável) ou plástica. É a deformabilidade “elástica” ou resiliente 

que condiciona a vida de fadiga das camadas superficiais mais rijas dos pavimentos sujeitas a flexões 

sucessivas. Não sendo os solos e britas materiais elásticos lineares, os módulos resilientes dos solos 

dependem do estado de tensões atuante. O que se procura determinar nos ensaios triaxiais é a relação 

experimental que descreve o comportamento dos módulos de resiliência em função da tensão de 

confinamento e da tensão desvio. (MEDINA, 1997) 
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Metodologia MCT:

– Perda de Massa por Imersão
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Obra: Dissertação de Mestrado  COPPE/UFRJ Material: Amostra: 4

Interessado: Jazida: Furo: 4

Camada: Localização: Registro: 4

5º Ponto 4º Ponto 3º Ponto 2º Ponto 1º Ponto
Umidade 31,3 Umidade 29,5 Umidade 27,9 Umidade 25,1 Umidade 23,1

n An ∆ An γ  s An ∆ An γ  s An ∆ An γ  s An ∆ An γ  s An ∆ An γ  s
1 67,08 11,47 1,148 70,76 13,19 1,103 73,03 13,17 1,086 75,78 12,62 1,076 76,03 10,40 1,081
2 60,79 7,16 1,267 63,47 10,18 1,230 66,07 11,10 1,201 69,18 11,10 1,179 70,67 9,57 1,163
3 57,64 4,22 1,336 59,85 7,43 1,304 62,35 9,76 1,272 65,52 10,21 1,245 67,67 9,40 1,215
4 55,61 2,25 1,385 57,57 5,20 1,356 59,86 8,17 1,325 63,16 9,40 1,291 65,63 9,04 1,253
6 54,03 0,67 1,425 54,86 2,49 1,423 57,07 5,42 1,390 60,14 9,11 1,356 63,04 8,40 1,304
8 53,63 0,27 1,436 53,29 0,92 1,465 54,97 3,32 1,443 58,08 7,05 1,404 61,10 7,77 1,346
12 53,42 0,06 1,441 52,42 0,05 1,489 52,59 0,94 1,508 55,31 4,20 1,475 58,27 6,62 1,411
16 53,36 1,443 52,37 1,491 51,69 0,04 1,535 53,76 2,65 1,517 56,59 5,66 1,453
24 53,36 1,443 52,37 1,491 51,65 1,536 51,03 0,00 1,598 54,64 4,70 1,505
32 51,65 1,536 51,03 1,598 53,33 3,87 1,542
48 51,11 1,596 51,65 2,68 1,592
64 50,93 2,15 1,614
96 49,94 1,16 1,646
128 49,46 0,68 1,662
192 48,97 0,19 1,679
256 48,78 1,686

Cilindro nº
Área (cm²) 19,64 19,64 19,62 19,53 19,68

CP+Tara (g)
Tara (g) 831,07 820,75 825,72 838,05 822,12
Caps. nº

Caps.+ solo
Cápsula (g) 64,31 65,08 66,55 65,57 62,99

Pi (%) 115,98 116,19 77,05 24,63 105,38
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AULA PRÁTICA 01 – METODOLOGIA MCT  
 
Ensaios para Classificação MCT 

Para a caracterização de um solo segundo a metodologia  MCT é necessário a 

realização de ensaios de laboratório em que são moldados corpos de prova de pqueno volume 

( 98 cm3), com 50 mm de diâmetro e 50 mm de altura. Estes corpos de prova são obtidos pela 

execução do Ensaio de Compactação Mini- MCV descrito adiante.  Este ensaio permite a 

obtenção dos coeficiente classificatórios c’ e d’ 

Outro ensaio realizado no corpo de prova obtido pela compatação Mini-MCV é o Ensaio 
de Perda de Massa por Imersão. A execuçào deste ensaios permite a obtenção do 

coeficientes classificatórios e’, calculado em função da perda de massa por imersão assim 

obtida.  

  

Dispondo-se dos coeficiente classificatório obtidos nos ensaios de Ensaio de 
Compactação Mini- MCV  e  Ensaio de Perda de Massa por Imersão é possível classificar-

se uma solo segundo a Metodologia MCT, bastando para tanto a localização do ponto de 

coordenas c” e e’ no Ábaco Clasificatório próprio desta metodologia mostrado na figua 1.01 

 

Figura 1.01: Ábaco da Classificação MCT (NOGAMI e VILLIBOR, 1995) 
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1 - COMPACTAÇÃO MINI-MCV 

 

Os procedimentos de laboratório que visam a classificação do solo de acordo com a classificação 

MCT são realizados em corpos de prova moldados em cilindros de 50mm de diâmetro interno e 

compactados segundo o ensaio de compactação Mini- MCV, adaptado do original inglês MCV. 

 

O ensaio MCV (Moisture Condition Value) foi concebido em 1976 por Parsons, engenheiro 

inglês  do TRRL (Transportation and Road Research Laboratory), para uma avaliação rápida e segura das 

condições de umidade do solo, para fins de terraplenagem. Sob a orientação de Nogami, SÓRIA  e 

FABBRI (1980) desenvolveram uma adaptação do equipamento de compactação de corpos de prova de 

dimensões reduzidas (diâmetro = 50 mm) para execução de um ensaio que utiliza o mesmo princípio do 

MCV. Este novo ensaio foi  chamado  de Mini-MCV . (Fig. 1.02) 

 

 

Fig. 1.02: Compactadores dos ensaios MCV, Mini-MCV e Sub-MCV. (NOGAMI e VILLIBOR, 1995) 
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No ensaio Mini-MCV, utiliza-se um processo de compactação que permite que, durante a aplicação dos 

golpes, seja medida a altura do corpo de prova resultante após um conjunto de golpes aplicados. A 

densidade do corpo de prova tende a um valor próximo da condição de saturação. Para cada teor de 

umidade há uma energia (no. de golpes) que leva a amostra a este estado de compactação. (SÓRIA  e  

FABBRI, 1980)  

De acordo com a metodologia proposta inicialmente em 1980, a compactação Mini-MCV deve 

iniciar-se com a preparação de no mínimo 5 porções do solo com umidade variável. Iniciando-se pela 

porção de menor umidade, deve-se acondicionar sempre a mesma quantidade de solo úmido (200 g) em 

um cilindro posicionado no equipamento de compactação mostrado na figura 1.01.  

Após aplicado um golpe inicial de um peso padrão caindo de um altura também 

padronizada, mede-se a altura Ai (altura inicial) do corpo de prova. Em seguida aplica-se uma 

série crescente de golpes, de acordo com a seguinte seqüência: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 

64, 96, 128, 192 e 256, fazendo-se as leituras da alturas Af (altura final) ao final de cada série 

de golpes.  

Com o desenvovlvimento da Metodologia MCT motrou-se de a série de golpes listada 

acima, conhecida como Série de Parsons,  pode ser substituída por outra qualquer, como, por  

exemplo, uma série de golpes em que os números parciais de golpes permitam a definição das 

curvas de compactação equivalentes às energias de compactação tradicionalmente referidas 

em obras rodoviárias: energia normal, internormqal, intermediária, inermodificada e modificada, 

dentre outras.  

Quando a diferença de altura observada entre duas séries de golpes sucessivas for 

menor do que 0,1 mm, o número de golpes atingir 256 ou observar-se expulsão de água do 

corpo de prova interrompe-se a compactação. Repete-se esse procedimento para os diferentes 

teores de umidade. 

O procedimento descrito acima permite a plotagem da família de curvas de compactação de um 

mesmo solo, ou seja,  o comportamento de sua massa específica aparente seca máxima, em função da 

umidade, para os diversos níveis de energia representados pela série de golpes aplicados. (figura 1.03)  

 



 

 

Notas de Aula - “CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS” 

Prof. Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 
 

 

 

Figura 1.03: Família de Curvas de Compactação obtidas através do ensaio de Mini-MCV (BERNUCCI, 1992) 

A inclinação da parte retilínea do ramo seco da curva de compactação correspondente 

a energia aplicada por 12 golpes na compactação Mini-MCV, medida nas adjacências  da 

massa específica aparente seca máxima, é o coeficiente d’. A determinação deste coeficiente 

é realizada no segmento da curva de compactação que apresenta-se reto, nas proximidades 

do ponto de máxima massa aparente específica seca.  

Com os dados obtidos com a exução do Ensaio de Compactação Mini-MCV é também 

possível construir um gráfico, de escala semi-logarítmica, onde representa-se as diferenças de 

altura dos corpos de prova (an = An – 4an) em função do número de golpes aplicados, formando 

as chamadas curvas de deformabilidade ou curvas Mini-MCV. Em 2000 os idealizadores da 

metodologia MCT propuseram uma forma “Simplificada” para o cálculo dos pontos e 

consequente plotagem destas curvas de deformabilidade. É apartir das curvas de 

deformabilidade que obtem-se o segundo coeficiente classificatório MCT: o coeficiente c’. 
(figura 1.04) 
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Figura 1.04: Família de Curvas de Compactação obtidas através do ensaio de Mini-MCV (BERNUCCI, 1992) 

No gráfico das curvas de deformabilidade, ou curvas Mini-MCV (figura 1.04)  o ponto 

da curva que cruza a reta  de equação a = 2,0 mm, paralela ao eixo das abcissas, corresponde 

a um número de golpes Bi. O valor do Mini-MCV para a curva que representa o solo em um 

estado particular de umidade, é obtido pela seguinte expressão: 

 Mini-MCV = 10 x log10 Bi   

Para cada corpo de prova moldado em uma condição de umidade distinta, obtém-se 

um valor de Mini-MCV e, consequentemente, um valor do coeficiente c’ correspondente. Para 

argilas ou solos argilosos, o coeficiente c’ varia pouco em função da umidade. Nos solos siltoso 

ou arenosos o valor de c’ apresenta significativas variações. Para efeitos classificatórios, na 

obtenção do coeficiente c’ fixa-se a curva cujo Mini-MCV = 10. Como, na prática, os resultados 

dos ensaios dificilmente permitem o cálculo de c’ diretamente, torna-se necessário proceder-se 

uma interpolação gráfica para obter-se esse valor (NOGAMI e VILLIBOR, 1980). 

O coeficiente c’ tem boa correlação com a granulometria do solo. Valores elevados de 

c’ (acima de 1,5) caracterizam argilas e solos argilosos. Valores intermediários de c’ (1,0< c’< 

1,5) podem representar o comportamento de areias siltosas, areias argilosas, argila siltosas e 

argila arenosas. Valores de c’ baixos (<1,0) são característicos de areias e siltes não plásticos.  
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2 – ENSAIO DE PERDA DE MASSA POR IMERSÃO 

Para a obtenção do coeficiente e’, além do coeficiente d’, é necessária a determinação 

do porcentagem de perda por imersão (PI) do corpo de prova submetido a este ensaio, descrito 

a seguir. 

A determinação do comportamento do corpo de prova resultante da compactação 

Mini-MCV, quando deslocado aproximadamente 1 cm de dentro do cilindro e submerso 

horizontalmente em água, foi adotada como procedimento classificatório na metodologia MCT. 

A figura 3.07 mostra, esquematicamente, o cilindro que contém o corpo de prova posicionado 

para a determinação do seu percentual de perda de massa por imersão.    

 

Figura 3.07: Ensaio de Perda de Massa por Imersão (NOGAMI e VILLIBOR, 1995) 

Após um tempo mínimo de 12 horas, recolhe-se o material eventualmente desprendido 

do corpo de prova em imersão e, após seco, determina-se sua massa em relação à massa 

total. Levando-se em consideração também o aspecto do material que se desprendeu assim 

como do remanescente, calcula-se a valor da perda de massa característica  do solo para cada 

teor de umidade através da seguinte expressão: 
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Pi = (Md/Ms) x f x 100   (3.05) 

onde: 

 Md= massa que se desprende; 

 Ms = massa seca da parte saliente do corpo de prova que se ensaiou; 

 f  = fator igual a 0,5 no caso de haver desprendimento em blocos completos 

coesos da parte extrudada e igual a 1,0 para o restante dos casos. 

A partir dos valores calculados de perda por imersão para cada teor de umidade, 

obtém-se a curva Mini-MCV x Pi. O Pi a ser adotado para fins de classificação do solo é obtido 

nesta curva, para valores de Mini—MCV igual a 10 ou 15, dependendo se a massa específica 

aparente for considerada baixa ou alta. A MEAS será considerada baixa quando o corpo de 

prova de 200 gramas tiver uma altura superior a 48 mm para um Mini-MCV igual a 10 e , por 

outro lado, alta para uma altura do corpo de prova inferior a 48 mm.  

O cálculo do valor característico da perda de massa por imersão de um solo, conforme 

apresentado acima, em conjunto com o valor do coeficiente d’, permite a determinação do 

segundo coeficiente classificatório necessário para enquadramento de um solo no ábaco da 

Classificação MCT. Este coeficiente, chamado e’, é expresso pela equação seguinte: 

 

e' =  (pi/100 + 20/d’)1/3  (3.06) 

onde:  

Pi  = perda de massa por imersão (%) 

d' = coeficiente angular do trecho reto da curva de compactação correspondente 

a 12 golpes. 

 

O coeficiente e’ foi proposto por Nogami e Villibor para indicar se um solo apresenta 

comportamento laterítico ou não laterítico. Observando que o comportamento laterítico do solos 

manifesta-se quando d’ > 20 e Pi < 100, os autores da metodologia estabeleceram uma linha 

horizontal correspondente a e’= 1,15. Esta linha é representada no ábaco da Classificação 
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MCT por uma linha tracejada e separa os solos de comportamento laterítico ou não laterítico.  

 
Através das variáveis c’ e e’ é possível utilizar o gráfico classificatório da figura 1.01 

proposto por NOGAMI e VILLIBOR (1981,1995) para definição do grupo a que pertence o solo 

ensaiado. Existem algumas exceções, como nos seguintes casos: 

a) Quando o ponto do gráfico situa-se próximo ao limite das classes L e N, deverão 

ser considerados os critérios abaixo: 

 

 Laterítico (L) quando o Pi decrescer para valores muito pequenos ou zero no 

intervalo de Mini-MCV de 10 a 20, e a curva Mini-MCV = f (teor de compactação) possuir 

concavidade para cima no intervalo de 1 a 15. Será classificado como N caso o Pi apresente-

se de forma diferente e a curva citada anteriormente mostrar-se muito retilínea ou possuir 

concavidade voltada para baixo; 

 
 Transicional quando o Pi decresce no intervalo de Mini-MCV variando de 10 a 20 

e a curva de Mini-MCV = f (teor de umidade de compactação) é retilínea, isto é, as condições 

não correspondem as descritas no item acima. Nestes casos serão representados pelos 

símbolos dos grupos adjacentes. 

 
b) Quando os pontos que representam as amostras de solos ficam localizados longe 

dos limites das classes L e N e não atendem as condições exigidas no item a citado, deve-se 

colocar o grupo obtido em função do ponto classificatório com o sinal de interrogação (?). 
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Figura 1.01: Exemplo de amostra umedecidas e em repouso para homogeneização do teor de umidade 

 

                                               
Compactador e soquete M-MCV           Cilindro M-MCV       Espaçador e Bloco padrão 

Amostra # 18Amostra # 15

Amostra # 17 
Amostra # 11 
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Figura 1.02: Leitura da altura do cp Mini-MCV                    Figura 1.03: Pesagem em balança eletrônica 

 

 
Figura 1.04: Ensaio de Perda de Massa Por Imersão  

 



1

Interessado: 1

Camada: 1

5º Ponto 4º Ponto 3º Ponto 2º Ponto 1º Ponto
1 2 3 4 5

Aplicar Totais
n n Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura

1 1 40,80 71,18 41,35 71,73 39,66 70,04 41,71 72,09 43,51 73,89
1 2 32,11 62,49 34,73 65,11 33,64 64,02 34,62 65,00 37,60 67,98
1 3 28,09 58,47 31,28 61,66 30,32 60,70 33,59 63,97 35,33 65,71
1 4 25,54 55,92 28,95 59,33 28,71 59,09 30,57 60,95 33,46 63,84
2 6 22,55 52,93 26,00 56,38 25,59 55,97 28,07 58,45 30,91 61,29
2 8 21,00 51,38 24,23 54,61 23,64 54,02 26,54 56,92 29,35 59,73
4 12 20,81 51,19 22,72 53,10 21,65 52,03 24,63 55,01 27,75 58,13
4 16 19,53 49,91 21,19 51,57 20,89 51,27 23,42 53,80 25,57 55,95
8 24 19,50 49,88 20,09 50,47 19,68 50,06 22,73 53,11 24,06 54,44
8 32 19,52 49,90 19,23 49,61 21,49 51,87 23,68 54,06

16 48 18,94 49,32 18,54 48,92 20,61 50,99 22,39 52,77
16 64 18,64 49,02 18,25 48,63 20,28 50,66 21,55 51,93
32 96 18,44 48,82 17,64 48,02 19,53 49,91 21,32 51,70
32 128 17,56 47,94 19,17 49,55 20,72 51,10
64 192 16,67 47,05 18,87 49,25 20,57 50,95
64 256 16,77 47,15 18,58 48,96 20,33 50,71

538 507 502 546 537 519 520 557 512 536 545 556 505 552 503
Massa Úmida + Tara 19,01 20,75 27,39 20,70 20,30 19,89 21,49 20,43 20,25 20,50 20,89 20,71 22,05 21,32 24,93
Massa Seca + Tara 17,32 19,06 25,00 18,91 18,75 18,22 19,66 18,76 18,58 19,21 19,42 19,32 21,09 19,98 23,82

8,83 10,65 12,90 8,07 9,33 8,12 8,26 8,24 8,16 8,91 8,06 8,49 12,14 7,75 13,49
1,69 1,69 2,39 1,79 1,55 1,67 1,83 1,67 1,67 1,29 1,47 1,39 0,96 1,34 1,11

Massa Seca 8,49 8,41 12,10 10,84 9,42 10,10 11,40 10,52 10,42 10,30 11,36 10,83 8,95 12,23 10,33
19,9 20,1 19,8 16,5 16,5 16,5 16,1 15,9 16,0 12,5 12,9 12,8 10,7 11,0 10,75

Cilindro nº
Área (cm²)
CP+Tara (g)
Tara (g)
Caps. nº
Caps.+ solo
Cápsula (g)
Pi (%)

Média
Operador

Mettler

FICHA DE ENSAIO - CLASSIFICAÇÃO  MCT

Bruno Castro 49,80 19,42

COMPACTAÇÃO MINI-MCT - SÉRIE DE PARSONS

GOLPES

Hora

BalançaHoraData

3 4

09/09/2004
manhã
manhã Mettler

08/09/2004

178,12161,60
4

161,84

Compactação 

Umidade
Molde Molde 

Umidade

Observações
manhã

Leitura Padrão

Molde 
Umidade

Molde 
Umidade

Molde 
Umidade

Altura do PadrãoOperador

Água

Umidade

Paulo
Paulo

Etapa
16,5 16,0 12,8 10,8

Inicial

Cápsula No. 

Data
08/09/2004

final

19,9
Observações

Dados da
Pesagem

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM ESTUFA

Tara

152,65

1015,5

175,17

1

1011,6

ENSAIO DE PERDA POR IMERSÃO

51

1022,0

52

1031,6 1024,5

2 3

Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004

Turmas A e B

Sub-leito

Amostra:

Furo: 

Registro: 

Material:

Jazida:

Localização:

Solo

Barreiro

Barreiro

Elaborado por:  PATTROL-Pavimentos, Traçados e Obras Ltda. 



Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004 Material: Amostra: 1

Interessado: Jazida: Furo: 1

Camada: Localização: Registro: 1

5º Ponto 4º Ponto 3º Ponto 2º Ponto 1º Ponto
Umidade 19,9 Umidade 16,5 Umidade 16,0 Umidade 12,8 Umidade 10,8

n An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s
1 71,18 19,80 1,198 71,73 21,83 1,225 70,04 22,99 1,254 72,09 23,13 1,249 73,89 23,18 1,241
2 62,49 11,11 1,365 65,11 15,21 1,350 64,02 16,97 1,372 65,00 16,04 1,385 67,98 17,27 1,348
3 58,47 7,09 1,459 61,66 11,76 1,425 60,70 13,65 1,447 63,97 15,01 1,407 65,71 15,00 1,395
4 55,92 4,54 1,525 59,33 9,43 1,481 59,09 12,04 1,486 60,95 11,99 1,477 63,84 13,13 1,436
6 52,93 1,55 1,611 56,38 6,48 1,559 55,97 8,92 1,569 58,45 9,49 1,540 61,29 10,58 1,496
8 51,38 0,00 1,660 54,61 4,71 1,609 54,02 6,97 1,626 56,92 7,96 1,581 59,73 9,02 1,535

12 51,19 1,666 53,10 3,20 1,655 52,03 4,98 1,688 55,01 6,05 1,636 58,13 7,42 1,577
16 51,57 1,67 1,704 51,27 4,22 1,713 53,80 4,84 1,673 55,95 5,24 1,638
24 50,47 0,57 1,741 50,06 3,01 1,754 53,11 4,15 1,695 54,44 3,73 1,684
32 49,90 1,761 49,61 2,56 1,770 51,87 2,91 1,735 54,06 3,35 1,696
48 48,92 1,87 1,795 50,99 2,03 1,765 52,77 2,06 1,737
64 48,63 1,58 1,806 50,66 1,70 1,777 51,93 1,22 1,765
96 48,02 0,97 1,829 49,91 0,95 1,804 51,70 0,99 1,773
128 47,94 0,89 1,832 49,55 0,59 1,817 51,10 0,39 1,794
192 47,05 0,00 1,867 49,25 0,29 1,828 50,95 0,24 1,799
256 47,05 1,867 48,96 1,839 50,71 1,808

Cilindro nº
Área (cm²) 19,56 19,53 19,64 19,70 19,69

CP+Tara (g)
Tara (g) 811,55 831,63 824,48 815,52 822,04
Caps. nº

Caps.+ solo
Cápsula (g) 63,42 63,00 62,65 78,50 71,64

Pi (%) 273,87 286,60 270,64 266,86 299,16

`         _ _ _  Tipo e ' = 1,51

`          _ _ _  Tipo C ' = 1,24

`           _ _ _  Tipo III

`           _ _ _  Tipo IV

Tipo I

5

1022,0

1

CLASSIFICAÇÃO  MCT 

Sub-leito

Turmas A e B

Solo

Barreiro

Barreiro

2

1 2 3 4

1011,6 1031,6 1024,5 1015,5

152,65 161,84 175,17 178,12161,60

LG '
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Elaborado por:  PATTROL-Pavimentos, Traçados e Obras Ltda. 



Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004 Material: Amostra: 1

Interessado: Jazida: Furo: 1

Camada Localização: Registro: 1

Coeficiente C ' = 1,24 Pi = 281,3 %

corr. Sup. -3 corr. Inf. 3 ∆an mm

Coeficiente d' = 30,37

CLASSIFICAÇÃO  MCT
Solo

Turmas A e B Barreiro

Sub-leito Barreiro
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Elaborado por:  PATTROL-Pavimentos, Traçados e Obras Ltda. 



2

Interessado: 2

Camada: 2

5º Ponto 4º Ponto 3º Ponto 2º Ponto 1º Ponto
1 2 3 4 5

Aplicar Totais
n n Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura Leitura Altura

1 1 50,45 80,75 51,00 81,30 50,00 80,30 52,00 82,30 53,00 83,30
1 2 41,20 71,50 46,46 76,76 47,20 77,50 49,42 79,72 51,00 81,30
1 3 36,41 66,71 44,33 74,63 45,43 75,73 48,02 78,32 49,30 79,60
1 4 33,43 63,73 39,40 69,70 43,41 73,71 46,34 76,64 47,33 77,63
2 6 29,35 59,65 35,43 65,73 40,24 70,54 43,21 73,51 44,41 74,71
2 8 26,32 56,62 32,34 62,64 38,52 68,82 41,42 71,72 42,09 72,39
4 12 23,41 53,71 27,49 57,79 35,29 65,59 38,44 68,74 39,68 69,98
4 16 21,10 51,40 25,47 55,77 33,32 63,62 37,47 67,77 38,41 68,71
8 24 21,39 51,69 21,49 51,79 30,30 60,60 35,45 65,75 36,12 66,42
8 32 19,46 49,76 28,43 58,73 34,32 64,62 35,46 65,76

16 48 19,20 49,50 25,80 56,10 33,22 63,52 33,70 64,00
16 64 19,43 49,73 24,40 54,70 32,51 62,81 33,45 63,75
32 96 21,36 51,66 32,38 62,68 32,32 62,62
32 128 20,10 50,40 31,44 61,74 32,47 62,77
64 192 18,30 48,60 31,14 61,44
64 256 17,40 47,70 31,28 61,58

67 14 50 87 180 146 138 194 137 1129
Massa Úmida + Tara 14,09 16,92 15,74 16,91 15,87 13,84 15,15 16,72 15,18 14,50
Massa Seca + Tara 12,86 15,35 14,27 15,38 14,51 12,83 14,24 15,51 14,29 13,65

6,85 7,70 6,81 7,54 6,66 6,91 6,95 6,61 7,35 6,80

1,23 1,57 1,47 1,53 1,36 1,01 0,91 1,21 0,89 0,85

Massa Seca 6,01 7,65 7,46 7,84 7,85 5,92 7,29 8,90 6,94 6,85

20,5 20,5 19,7 19,5 17,3 17,1 12,5 13,6 12,8 12,4

Cilindro nº
Área (cm²)
CP+Tara (g)
Tara (g)
Caps. nº
Caps.+ solo
Cápsula (g)
Pi (%)

Média
Operador

Mettler

FICHA DE ENSAIO - CLASSIFICAÇÃO  MCT

Bruno Castro 49,80 19,50

COMPACTAÇÃO MINI-MCT - SÉRIE DE PARSONS

GOLPES

Hora

BalançaHoraData

3 4

13/09/2004
manhã
manhã Mettler

10/09/2004

191,0966,01
4

62,79

Compactação 

Umidade
Molde Molde 

Umidade

Observações
manhã

Leitura Padrão

Molde 
Umidade

Molde 
Umidade

Molde 
Umidade

Altura do PadrãoOperador

Água

Umidade

Paulo
Paulo

Etapa
19,6 17,2 13,0 12,6

Inicial

Cápsula No. 

Data
10/09/2004

final

20,5
Observações

Dados da
Pesagem

DETERMINAÇÃO DE UMIDADE EM ESTUFA

Tara

89,64

1015,5

194,67

1

1011,6

ENSAIO DE PERDA POR IMERSÃO

51

1022,0

52

1031,6 1024,5

2 3

Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004

Turma C

Sub-leito

Amostra:

Furo: 

Registro: 

Material:

Jazida:

Localização:

Solo

Barreiro

Barreiro

Elaborado por:  PATTROL-Pavimentos, Traçados e Obras Ltda. 



Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004 Material: Amostra: 2

Interessado: Jazida: Furo: 2

Camada: Localização: Registro: 2

5º Ponto 4º Ponto 3º Ponto 2º Ponto 1º Ponto
Umidade 20,5 Umidade 19,6 Umidade 17,2 Umidade 13,0 Umidade 12,6

n An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s An ∆ An γ s
1 80,75 24,13 1,051 81,30 31,54 1,053 80,30 32,60 1,082 82,30 20,86 1,091 83,30 20,53 1,083
2 71,50 14,88 1,187 76,76 27,00 1,115 77,50 29,80 1,121 79,72 18,28 1,126 81,30 18,53 1,109
3 66,71 10,09 1,272 74,63 24,87 1,147 75,73 28,03 1,148 78,32 16,88 1,147 79,60 16,83 1,133
4 63,73 7,11 1,332 69,70 19,94 1,228 73,71 26,01 1,179 76,64 15,20 1,172 77,63 14,86 1,162
6 59,65 3,03 1,423 65,73 15,97 1,302 70,54 22,84 1,232 73,51 12,07 1,222 74,71 11,94 1,207
8 56,62 0,00 1,499 62,64 12,88 1,367 68,82 21,12 1,263 71,72 10,28 1,252 72,39 9,62 1,246
12 53,71 1,580 57,79 8,03 1,481 65,59 17,89 1,325 68,74 7,30 1,306 69,98 7,21 1,289
16 55,77 6,01 1,535 63,62 15,92 1,366 67,77 6,33 1,325 68,71 5,94 1,313
24 51,79 2,03 1,653 60,60 12,90 1,434 65,75 4,31 1,366 66,42 3,65 1,358
32 49,76 0,00 1,720 58,73 11,03 1,480 64,62 3,18 1,390 65,76 2,99 1,372
48 49,50 1,729 56,10 8,40 1,549 63,52 2,08 1,414 64,00 1,23 1,409
64 54,70 7,00 1,589 62,81 1,37 1,430 63,75 0,98 1,415
96 51,66 3,96 1,682 62,68 1,24 1,433 62,62 0,00 1,440

128 50,40 2,70 1,725 61,74 0,30 1,454 62,62 0,00 1,440
192 48,60 0,90 1,788 61,44 0,00 1,462 62,77 1,437
256 47,70 1,822 61,44 1,462

Cilindro nº
Área (cm²) 19,56 19,53 19,64 19,70 19,69

CP+Tara (g)
Tara (g) 811,55 831,63 824,48 815,52 822,04
Caps. nº

Caps.+ solo
Cápsula (g) 63,42 63,00 62,65 78,50 71,64

Pi (%) 84,84 8,91 0,39 403,41 421,18

`         _ _ _  Tipo e ' = 0,92

`          _ _ _  Tipo C ' = 2,32

`           _ _ _  Tipo III

`           _ _ _  Tipo IV

Tipo I

LG '

+  Classificação

3 4 5
89,64 62,79 194,67 191,0966,01

1 2 3 4

1011,6 1031,6 1024,5 1015,5

5

1022,0

1

CLASSIFICAÇÃO  MCT 

Sub-leito

Turma C

Solo

Barreiro

Barreiro

2

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

NG '
NS '

NA'

NA

LA
LA '

c'

e' 

ÁBACO

LG'

Elaborado por:  PATTROL-Pavimentos, Traçados e Obras Ltda. 



Obra: Aula prática   ETG-033 - 2o./2004 Material: Amostra: 2

Interessado: Jazida: Furo: 2

Camada Localização: Registro: 2

Coeficiente C ' = 2,32 Pi = 60,6 %

corr. Sup. -2 corr. Inf. 2 ∆an mm

Coeficiente d' = 111,75

Sub-leito Barreiro
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MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 

 
 
 DNER-ES  299/97 

Norma rodoviária  Especificação de Serviço                               p. 01/06 

 

Descritores SINORTEC: 

Palavras-chave IRRD/IPR: corte (2812), aterro (2801), pavimentação (      ), regularização (       ), 
subleito (2950) 

Microdescritores DNER: serviço de pavimentação, regularização do subleito 
 

Aprovado pelo Conselho Administrativo em: 05/03/97 
Resolução n°  16/97           Sessão nº CA/ 08/97 
Processo n° 51100.000912/97-63 

Autor: DNER/DrDTc (IPR) 
Substitui a DNER - ES- P06/71 

Macrodescritores MT: pavimentação 

 
Pavimentação - Regularização do subleito 

 
 
RESUMO 
 
Esta Norma define a sistemática a ser empregada na realização da regularização do subleito. 
Neste documento encontram-se os requisitos concernentes a material, equipamento, execução e 
controle de qualidade dos materiais empregados, além dos critérios para aceitação, rejeição e 
medição dos serviços. 
 
 
ABSTRACT 
 
This document presents procedures for regulating the formation level. 
It presents requeriments concerning materials, equipment, execution, ambiental preserving, 
quality control and the criteria for acceptance and rejection of the services. 
 
 
SUMÁRIO 
 
0  APRESENTAÇÃO 
1  OBJETIVO 
2  REFERÊNCIAS 
3  DEFINIÇÃO 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
6  MANEJO AMBIENTAL 
7  INSPEÇÃO 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
 
0  APRESENTAÇÃO 
 
Esta norma estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da qualidade do 
serviço em epígrafe. 
 



  
  

 

DNER-ES 299/97 

 
 
1  OBJETIVO 
 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da regularização do subleito de rodovias 
a pavimentar, com a terraplenagem já concluída. 
 
2  REFERÊNCIAS 
 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
 
•  DNER-ES 279/97 - Caminhos de serviço 
•  DNER-ES 281/97 - Empréstimos 
•  DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando 

amostras não trabalhadas  
•  DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 

“Speedy”   
• DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
•  DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 
• DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool  
•  DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do frasco de areia 
•  DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do balão de borracha 
•  DNER-ME 122/94 -Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 

método expedito 
•  DNER-ME 129/94 - Solos -  compactação utilizando amostras não trabalhadas 
•  DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
•  DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
•  Manual de Pavimentação - DNER, 1996 

 
 
3  DEFINIÇÕES 
 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 
 
• Regularização - operação destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura e 
de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 

 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
 
A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 
pavimento. 
 
Os cortes e aterros, além de 20cm máximos serão executados de acordo com as especificações 
de terraplenagem. 
 
Não será permitida a execução dos serviços destas Especificações em dias de chuva. 

p. 02/06 



  
  

 

DNER-ES 299/97 

 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1  Material 
 
Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de 
substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 
indicadas no projeto e apresentar as seguintes características: 
 
 
5.1.1  Não possuir partículas com diâmetro máximo acima de 76mm (3 polegadas); 
 
5.1.2  Índice Suporte Califórnia  ISC ≥ ISC conforme indicações do projeto e Expansão ≥ 2% 
quando determinados através dos ensaios: 
 
• Ensaio de Compactação DNER-ME 129 (Método A); 
• Ensaio de Índice Suporte Califórnia DNER-ME 049 com a energia do ensaio de 

compactação. 
 
5.2  Equipamento 
 
5.2.1  São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 
 
5.2.2  Motoniveladora pesada com escarificador. 
 
5.2.3  Carro tanque distribuidor de água. 
 
5.2.4  Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático. 
 
5.2.5  Grade de discos. 
 
5.2.6  Pulvi-misturador. 
 
Os equipamentos de compactação e mistura são escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado. 
 
5.3  Execução 
 
5.3.1  Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia serão 
removidos. 
 
5.3.2  Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 
projeto, procede-se escarificação geral na profundidade de 20cm, seguida de pulverização, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 
 
5.3.3  No caso de cortes em rocha a requalificação deverá ser executada de acordo com o projeto 
específico de cada caso. 
 
6  MANEJO AMBIENTAL 

p. 03/06 
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Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 
operações destinadas à execução da regularização do subleito são: 
 
6.1  Na exploração das Ocorrências de Materiais 
 
6.1.1  Atendimento às recomendações preconizadas na Especificação  DNER-ES 281/97 e 
DNER-ISA 07 - Instrução de Serviço Ambiental. 
 
6.1.2  As estradas de acesso deverão seguir as recomendações da Especificação DNER-ES 
279/97  
   
 
6.2  Na Execução 
 
6.2.1  Os cuidados para a preservação ambiental se referem a disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 
 
6.2.2  Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para 
evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
 
6.2.3  As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, 
devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água.  
 
7  INSPEÇÃO 
 
7.1  Controle do Material 
 
Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
7.1.1  Realizar ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 
aleatoriamente. Deverão ser coletados uma amostra para cada 3000m de pista, ou por jornada 
diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 
segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
 
7.1.2  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado 
na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverão ser coletados uma amostra por camada 
para cada 300m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá 
ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de 
materiais homogêneos. 
 
7.1.3  Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão, pelo método DNER-ME 049 com 
energia de compactação do item 7.1.2 para o material coletado na pista, em locais determinados 
aleatoriamente. Deverão ser coletadas uma amostra por camada para cada 300m de pista, ou por 
camada por jornada diária de trabalho. A freqüência poderá ser reduzida para uma amostra por 
segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
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7.1.4  O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de rejeição de 
um serviço de boa qualidade ser assumido pelo executante, conforme a tabela seguinte: 
 

TABELA DA AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 
k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
α 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

n = n°  de amostras            k = coeficiente multiplicador           α = risco do Executante 
 
O número mínimo de ensaios ou determinações por segmento e por camada (área inferior a 
4000m²) é de 5. 
 
7.2  Controle da Execução 
 

 7.2.1  Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, para 
cada 100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente. (método DNER-ME 
052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de ± 2% 
em torno da umidade ótima.  
 

 7.2.2  Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhidos aleatoriamente, 
por camada, distribuídas regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092, 
DNER-ME 036. Para pistas de extensão limitada, com volumes de no máximo 1250m³ de 
material, deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação 
- GC. 
  

 7.2.3  Os cálculos de grau de compactação GC ≥ 100% serão realizados utilizando-se os valores 
da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente 
seca “in situ” obtidas na pista. 

  
7.2.4  O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação - GC ≥ 100%, será 
definido em função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser assumido pelo 
Executante, conforme tabela do item 7.1.4. 
 
7.3  Verificação Final da Qualidade 
 
7.3.1  Controle Geométrico 
 
Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e nivelamento do eixo 
e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 
a) ± 10cm, quanto a largura da plataforma; 
  
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
  
c) ± 3cm em relação as cotas do greide do projeto. 
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7.4  Aceitação e Rejeição 
 
7.4.1  O valor do IG, calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, de acordo com 
5.1.2 e 7.1.1, deverá sempre apresentar o resultado IG ≥ IG do subleito do projeto. 
 
7.4.2  A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 
1%. 
 
7.4.3  Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação - GC ≥ 
100%, adotando-se o seguinte procedimento: 
 
X - Ks < valor mínimo de projeto ⇒ rejeita-se o serviço. 
 
X - Ks > valor mínimo de projeto ⇒ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 

X Xi
n

=
∑  

 

( )
s

Xi X

n
=

∑ −

−

2

1
 

 
Onde:  
 
X i - valores individuais. 
X  -  média da amostra. 
s   -  desvio padrão da amostra. 
k   -  coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n   -  número de determinações. 
 
7.4.4  Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 
7.4.5 Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios 
periódicos de acompanhamento. 
 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 
plataforma concluída, com os dados fornecidos pelo projeto. 
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Pavimentação - Reforço do subleito 

 
RESUMO 
 
Este documento define a sistemática empregada na execução da camada de reforço do subleito 
utilizando solo estabilizado granulometricamente. Para tanto, são apresentados os requisitos 
concernentes a materiais, equipamentos, execução e controle da qualidade dos materiais 
empregados e da execução, além dos critérios para aceitação, rejeição e pagamento dos serviços. 
 
 
ABSTRACT 
 
This document presents procedures for reinforce the formation using stabilized graded material. 
It presents requeriments concerning materials, equipment, execution, ambiental preserving, 
quality control and the criteria for acceptance and rejection of the services. 
 
 
SUMÁRIO 
 
0  APRESENTAÇÃO 
1  OBJETIVO 
2  REFERÊNCIAS 
3  DEFINIÇÃO 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
6  MANEJO AMBIENTAL 
7  INSPEÇÃO 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
 
0  APRESENTAÇÃO 
 
Esta norma estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da qualidade do 
serviço em epígrafe. 
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1  OBJETIVO 
 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da camada de reforço do subleito. 
 
2  REFERÊNCIAS 
 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
 
• DNER-ES 279/97 - Caminhos de serviço 
• DNER-ES 281/97 - Empréstimos 
• DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do índice de suporte califórnia utilizando amostras 

não trabalhadas  
•  DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 

“Speedy”   
• DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
•  DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 
• DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool  
•  DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do frasco de areia 
•  DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do balão de borracha 
•  DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 

método expedito 
•  DNER-ME 129/94 - Solos -  compactação utilizando amostras não trabalhadas 
•DNER-PRO 277/97- Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
• DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
•Manual de Pavimentação - DNER, 1996 
 
3  DEFINIÇÃO 
 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 
 
• Reforço do subleito - camada granular de pavimentação executada sobre o subleito 

devidamente compactado e regularizado. 
 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
 
Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva. 
 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1  Material 
 
5.1.1  Os materiais constituintes são solos ou mistura de solos existentes, de qualidade superior 
a do subleito. 
 
5.1.2  Os materiais destinados à confecção de reforço de subleito quando submetidos aos 
ensaios de caracterização de: 

p. 02/06 



  
  

 

DNER-ES 300/97 

 
• DNER-ME 080  
• DNER-ME 122  
• DNER-ME 082  

 
 
a)  deverão apresentar Índice do Grupo, IG, igual ou menor que o IG do material do subleito.  
 
b) o Índice de Suporte Califórnia ISC deverá ser superior ao ISC do subleito, de acordo com 

indicações do projeto e expansão < 1,0% quando determinada através dos seguintes ensaios: 
 
• compactação DNER-ME 129  (método A). 
• Índice Suporte Califórnia - ISC, método DNER-ME 049 com a energia de compactação do 

método indicado. 
 
5.2  Equipamento 
 
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução do reforço do subleito: 
motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos 
compactadores, tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; 
pulvimisturador. 
 
5.3  Execução 
 
5.3.1  A execução do reforço do subleito compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguida de espalhamento, compactação e 
acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades 
que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
 
5.3.2  Quando houver necessidade de executar camada de reforço com espessura final superior a 
20cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada 
de reforço será de 10 cm, após a compactação. 
 
6  MANEJO AMBIENTAL 
 
Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 
operações destinadas à execução da camada de reforço do subleito são: 
 
6.1  Na exploração das Ocorrências de Materiais 
 
6.1.1  Atendimento às recomendações preconizadas na DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 - 
Instrução de Serviço Ambiental. 
 
6.1.2  As estradas de acesso deverão seguir as recomendações da DNER-ES 279/97. 
 
6.2  Na Execução 
 
6.2.1  Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e 
estacionamento dos equipamentos. 
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6.2.2  Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para 
evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
 
6.2.3  As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, 
devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água.  
 
7  INSPEÇÃO 
 
7.1  Controle do Material 
 
Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
7.1.1  Ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 
aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300m de pista, ou por 
jornada diária de trabalho. A freqüência dos ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 
segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
 
7.1.2  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método A) com material coletado 
na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada 
para cada 300m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá 
ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de 
materiais homogêneos. 
 
7.1.3  Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049, na 
energia de compactação indicada no item 7.1.2 para o material coletado na pista, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverão ser coletadas uma amostra por camada para cada 300m 
de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência poderá ser reduzida para uma amostra 
por camada e por segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de materiais 
homogêneos. 
 
7.1.4  O número de ensaios ou determinações, será definido em função do risco de rejeição de 
um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 
 

TABELA DA AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 
k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
α 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

n = n°  de amostras            k = coeficiente multiplicador           α = risco do Executante 
 
O número mínimo de ensaios ou determinações por camada e por segmento (área inferior a 
4000m²) é de 5. 
 
7.2  Controle da Execução 
 

 7.2.1  Ensaio de umidade higroscópia do material, imediatamente antes da compactação, por 
camada para cada 100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente, (método  
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 DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica 

serão de ± 2% em torno da umidade ótima.  
 

 7.2.2  Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100m de pista em locais 
escolhidos aleatoriamente, por camada, pelo método DNER-ME 092 ou DNER-ME 036. Para 
pistas de extensão limitada, com áreas de no máximo 4000m², deverão ser feitas pelo menos 5 
determinações por camada para o cálculo do grau de compactação - GC. 
  

 7.2.3  Os cálculos de grau de compactação GC ≥ 100% serão realizados utilizando-se os valores 
da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica aparente 
seca “in situ” obtida na pista. 

  
7.2.4  O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação - GC ≥ 100% será 
definido em função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo 
Executante, conforme tabela do item 7.1.4. 
 
7.3  Verificação Final da Qualidade 
 
7.3.1  Controle Geométrico 
 
Após a execução do reforço do subleito proceder a relocação e nivelamento do eixo e bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 
a) ± 10cm, quanto a largura da plataforma; 
  
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
  
c) ± 10%, quanto a espessura do projeto na camada projetada. 
 
7.4  Aceitação e Rejeição 
 
7.4.1  O valor do IG calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, de acordo com 
5.1.2 e 7.1.1, deverá sempre apresentar o resultado IG ≥ IG do subleito existente. 
 
7.4.2  A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 
1%. 
 
7.4.3  Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC de projeto e grau de compactação - 
GC ≥ 100%, adotando-se o seguinte procedimento: 
 
X - Ks < valor mínimo de projeto ⇒ rejeita-se o serviço. 
 
X - Ks > valor mínimo de projeto ⇒ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 

X Xi
n

=
∑
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Onde:  
 
X i - valores individuais. 
X  -   média da amostra. 
s   -   desvio padrão da amostra. 
k   -   coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n   -   número de determinações. 
 
7.4.4  Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 
7.4.5 Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios 
periódicos de acompanhamento. 
 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os seguintes critérios: 
 
8.1  O reforço do subleito será medido em metros cúbicos de material compactado na pista, 
conforme a seção transversal do projeto. 
 
8.2  No cálculo dos valores dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias 
obtidas no controle geométrico. 
 
8.3  Não serão considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados projeto. 
 
8.4  A reforço será medido em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, 
conforme a seção transversal do projeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e 
encargos, além das operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, escavação, 
transporte, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento na pista. 
 

p. 06/06 



 

 

MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 

 
 
  DNER-ES 301/97 

Norma rodoviária  Especificação de Serviço                                p. 01/07 

 

Descritores SINORTEC: 

Palavras-chave IRRD/IPR: soro (4156), estabilização do solo (3689), sub-base (        ) 

Microdescritores DNER: camada pavimento, sub-base estabilizada granulometricamente 
 

Aprovado pelo Conselho Administrativo em: 05/03/97 
Resolução n°  16/97           Sessão nº CA/ 08/97 
Processo n°  51100.000912/97-63 

Autor: DNER/DrDTc (IPR) 
Substitui a DNER-ES-P08/71 

Macrodescritores MT: pavimentação 

 
Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente 

 
RESUMO 
 
Este documento define a sistemática empregada na execução da camada de sub-base do 
pavimento utilizando solo estabilizado granulometricamente. Para tanto, são apresentados os 
requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução e controle da qualidade dos 
materiais empregados e da execução, além dos critérios para aceitação, rejeição e pagamento 
dos serviços. 
 
 
ABSTRACT 
 
This document  presents   procedures  for  subbase  road  construction , using stabilized subbase 
of granular  soil  mixtures. 
It presents requeriments concerning materials, equipment, execution, ambiental preserving, 
quality control and the criteria for acceptance and rejection of the services. 
 
 
SUMÁRIO 
 
0  APRESENTAÇÃO 
1  OBJETIVO 
2  REFERÊNCIAS 
3  DEFINIÇÃO 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
6  MANEJO AMBIENTAL 
7  INSPEÇÃO 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
 
 
0  APRESENTAÇÃO 
 
Esta norma estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da qualidade do 
serviço em epígrafe. 
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1  OBJETIVO 
 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da camada da sub-base estabilizada 
granulometricamente. 
 
2  REFERÊNCIAS 
 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
 
•  DNER-ES 279/97 - Caminhos de serviço 
•  DNER-ES 281/97-  Empréstimos 
• DNER-ME 030/94 - Solos - determinação das relações sílica-alumina e sílica-sesquióxidos 
•  DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do índice de Suporte califórnia utilizando 

amostras não trabalhadas  
•  DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 

“Speedy”   
•  DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
•  DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 
•  DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool  
•  DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do frasco de areia 
•  DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do balão de borracha 
•  DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 

método expedito 
•  DNER-ME 129/94 - Solos -  compactação utilizando amostras não trabalhadas 
•  DNER-ME 029/94 - Solo - determinação de expansibilidade 
• DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
•  DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
• Manual de Pavimentação - DNER, 1996 
 
3  DEFINIÇÃO 
 
Para os efeitos desta Norma é adotada a definição seguinte: 
 
• Sub-Base estabilizada granulometricamente - camada granular de pavimentação executada 

sobre o subleito ou reforço do subleito devidamente compactado e regularizado. 
 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
 
É objeto desta Especificação não permitir a execução dos serviços em dias de chuva. 
 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1  Material 
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5.1.1  Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais 
britados, escória ou produtos totais de britagem. 
 
5.1.2  Os materiais destinados à confecção da sub-base devem apresentar as características 
seguintes: 
 
a)  índice de grupo - IG igual a zero quando submetido aos ensaios de caracterização seguintes: 
 
• DNER-ME 080  
• DNER-ME 122  
• DNER-ME 082  
 
b) a fração retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituída de partículas 

duras,  isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais. 
 
c)  Índice de Suporte Califórnia ISC  ≥  20 ou de acordo com indicações do projeto, e expansão 
≤ 1,0% determinada através dos ensaios seguintes: 

 
• Compactação DNER-ME 129 (método B ou C), conforme indicação do projeto; 
• Índice Suporte Califórnia DNER-ME 049 com a energia de compactação definida no projeto. 
 
5.1.3 No caso de solos Lateríticos caracterizados no projeto, pela relação molecular 
sílica/sesquióxido R ≤ 2, os materiais submetidos aos ensaios acima poderão apresentar índice 
de grupo IG diferente de zero e expansão ≤ 0,5%, desde que o ensaio da expansibilidade 
(DNER-ME- 029) apresente um valor inferior a 10%. 
 
5.2  Equipamento 
 
5.2.1  São indicados os seguintes para a execução de sub-base granular Motoniveladora pesada 
com escarificador: carro tanque distribuidor de água, rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, 
liso-vibratório e pneumático, grade de discos, pulvimisturador e central de mistura. 
 
5.3  Execução 
 
5.3.1 A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais, em usina ou na pista, seguidas de espalhamento, 
compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas 
quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
 
5.3.2  Quando houver necessidade de se executar camada de sub-base com espessura final 
superior a 20cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer 
camada de sub-base será 10cm, após a compactação. 
 
6  MANEJO AMBIENTAL 
 
Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 
operações destinadas à execução da camada de sub-base estabilizada granulometricamente, são: 
 
6.1  Na Exploração das Ocorrências de Materiais 
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6.1.1  Atendimento às recomendações preconizadas na DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 - 
Instrução de Serviço Ambiental. 
 
6.1.2  Caso seja utilizado material pétreo, os seguintes cuidados deverão ser observados na 
exploração das ocorrências de materiais: 
 
6.1.2.1  O material somente será aceito após a Executante apresentar a licença ambiental de 
operação da pedreira, para arquivamento da cópia junto ao Livro de Ocorrências da obra.  
  
6.1.2.2  Evitar a localização da pedreira e das instalações de britagem em área de preservação 
ambiental. 
 
6.1.2.3  Planejar adequadamente a exploração da pedreira, de modo a minimizar os danos 
inevitáveis durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental, após a retirada de todos 
os materiais e equipamentos. 
 
6.1.2.4  Não provocar queimadas como forma de desmatamento. 
 
6.1.2.5  As estradas de acesso deverão seguir as recomendações da   DNER-ES 279/97. 
 
6.1.2.6  Deverão ser construídas, junto as instalações de britagem, bacias de sedimentação para 
retenção do pó de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando 
seu carreamento para cursos d’água. 
 
6.1.2.7  Caso a brita seja fornecida por terceiros exigir documentação atestando a regularidade 
das instalações, assim como, sua operação junto ao órgão ambiental competente. 
 
6.2  Na Execução 
 
6.2.1  Os cuidados para a preservação ambiental referem-se à disciplina do tráfego e 
estacionamento dos equipamentos. 
 
6.2.2  Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para 
evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
 
6.2.3  As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, 
devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e, ou, combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água. 
 
7  INSPEÇÃO 
 
7.1  Controle do Material 
 
Deverão ser adotados os procedimentos seguintes: 
 
7.1.1 Ensaios de caracterização do material espalhado na pista em locais determinados 
aleatoriamente. Coletada uma amostra por camada para cada 300m de pista, ou por jornada  
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diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 
camada e por segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
 
7.1.2  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com material 
coletado na pista em locais determinados aleatoriamente. Coletada uma amostra por camada 
para cada 300m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A freqüência destes ensaios poderá 
ser reduzida para uma amostra por camada e por segmento de 1000m de extensão, no caso de 
emprego de materiais homogêneos.  
 
7.1.3  No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia 
de compactação de projeto poderá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se 
atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais, em condições reais de 
trabalho no campo. 
 
7.1.4  Ensaios de Índice Suporte California - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049, na 
energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300m de 
pista, ou por camada por jornada diária de trabalho. A freqüência poderá ser reduzida para uma 
amostra por segmento de 1.000m de extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. 
 

 7.1.5  O número de ensaios ou determinações será definido em função do risco de rejeição de 
um serviço de boa qualidade ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 
  

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
K 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
α 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

   n = n° de amostras              K = coeficiente multiplicador             α = risco do Executante 
 
O número mínimo de ensaios ou determinações por camada de segmento (área inferior a 
4000m²) é de 5. 
 
7.2  Controle da Execução 
 

 7.2.1  Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação por 
camada, para cada 100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente. 
(método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). A tolerância admitida para a umidade 
higroscópica será de ± 2% em torno da umidade ótima.  
 

 7.2.2  Ensaios de massa específica aparente seca “in situ” para cada 100m de pista em locais 
escolhidos aleatoriamente, por camada, determinada pelo método DNER-ME 092, DNER-ME-
036. Para pistas de extensão limitada, com áreas de no máximo 4.000m2, deverão ser feitas pelo 
menos 5 determinações por camada. para o cálculo do grau de compactação - GC. 
  
7.2.3  Os cálculos do grau de compactação, GC ≥ 100% serão realizados utilizando-se os 
valores da massa específica aparente seca obtida no laboratório e da massa específica aparente 
"in situ" obtida no campo. 
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7.2.4  O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação GC ≥ 100% será definido 
em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante 
conforme tabela do item 7.1.5. 
 
7.3  Verificação Final da Qualidade 
 
7.3.1  Controle Geométrico 
 
Após a execução da sub-base proceder a relocação e o nivelamento do eixo e bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
 
a) ± 10cm, quanto à largura da plataforma; 
  
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
  
c) ± 10%, quanto a espessura do projeto na camada projetada. 
 
7.4  Aceitação e Rejeição 
 
7.4.1  O valor do IG calculado a partir dos ensaios de caracterização do material, de acordo com 
5.1.2 e 7.1.1, deverá sempre apresentar o resultado IG = 0, exceto no caso de solos lateríticos. 
 
7.4.2  A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 
1%, e para os solos lateríticos  inferior a 0,5%. 
 
7.4.3 Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC do projeto e Grau de Compactação, 
GC ≥ 100%, adotando-se o seguinte procedimento: 
 
X - ks < valor mínimo de projeto ou X + ks > valor máximo de projeto ⇒ rejeita-se o serviço; 
 
X - ks ≥ valor mínimo de projeto e X + ks ≤ valor máximo de projeto ⇒ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 

X Xi
n

=
∑  

 

( )
s

Xi X

n
=

∑ −

−

2

1
 

 
Onde: 
 
X i - valores individuais. 
X  -  média da amostra. 
s   -  desvio padrão da amostra. 
k   -  coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n   -  número de determinações. 
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7.4.4  Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 
7.4.5 Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 
 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
 
8.1  A sub-base será medida em metros cúbicos de material compactado na pista, conforme a 
seção transversal do projeto. 
 
8.2  No cálculo dos valores dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias 
obtidas no controle geométrico. 
 
8.3  Não serão considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados  projeto. 
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Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente 

 
 
RESUMO 
 
Esta Norma define a sistemática empregada na execução da camada de base do pavimento 
utilizando solo estabilizado granulometricamente e estabelece os requisitos concernentes a 
material, equipamento, execução e controle da qualidade dos materiais empregados, além dos 
critérios para aceitação e rejeição e medição dos serviços. 
 
 
ABSTRACT 
 
This document presents procedures for graded stabilized base pavement construction. 
It presents  requeriments concerning materials, equipment, execution, ambiental preserving, 
quality  control  and the  criteria  for  acceptance and   rejection of the  services. 
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0  APRESENTAÇÃO 
 
Esta norma estabelece a sistemática a ser empregada na execução e no controle da qualidade do 
serviço em epígrafe. 
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1  OBJETIVO 
 
Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da camada de base estabilizada 
granulometricamente. 
 
2  REFERÊNCIAS 
 
Para o entendimento desta Norma deverão ser consultados os documentos seguintes: 
 
• DNER-ME 035/94 - Agregados- determinação da abrasão “Los Angeles” 
• DNER-ME 054/94 - Equivalente de areia  
•   DNER-ME 049/94 - Solos - determinação do índice de suporte califórnia utilizando 

amostras não trabalhadas  
•   DNER-ME 052/94 - Solos e agregados miúdos - determinação da umidade com emprego do 

“Speedy”   
•   DNER-ME 080/94 - Solos - análise granulométrica por peneiramento 
•   DNER-ME 082/94 - Solos - determinação do limite de plasticidade 
•   DNER-ME 088/94 - Solos - determinação da umidade pelo método expedito do álcool  
•   DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do frasco de areia 
•   DNER-ME 036/94 - Solo - determinação da massa específica aparente do solo “in situ”, 

com  o emprego do balão de borracha 
•   DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de referencia e 

método expedito 
•   DNER-ME 129/94 - Solos -  compactação utilizando amostras não trabalhadas 
•   DNER-PRO 277/97 - Metodologia para controle estatístico de obras e serviços 
•   DNER-ISA 07 - Instrução de serviço ambiental 
• Manual de Pavimentação - DNER, 1996 
 
3  DEFINIÇÃO 
 
Para os efeitos desta Norma, é adotada a definição seguinte: 
 
• Base estabilizada granulometricamente - camada granular de pavimentação executada 

sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e compactado. 
 
4  CONDIÇÕES GERAIS 
 
Não permitir a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva. 
 
5  CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1  Material 
 
5.1.1  Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e materiais 
britados ou produtos provenientes de britagem. 
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5.1.2  Os materiais destinados a confecção da base devem apresentar as seguintes 
características: 
 
 
a)  Quando submetidos aos ensaios : 

 
DNER-ME 080  
DNER-ME 122  
DNER-ME 082  
DNER-ME 054  
 
Deverão possuir composição granulométrica satisfazendo uma das faixas do quadro abaixo de 
acordo com o n° N de tráfego do DNER. 
 

Tipos Para N > 5 X 106 Para N < 5 X 106 Tolerâncias 

Peneiras A B C D E F da faixa 

 % EM PESO PASSANDO                        de projeto 
2” 100 100 - - - - ± 7 
1” - 75-90 100 100 100 100 ± 7 

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 
N° 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 ± 5 
N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 
N° 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 
N° 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ± 2 

 
 
• A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 

25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem 
ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. 

  
• A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da 

porcentagem que passa na peneira n° 40. 
 
b)  Quando submetido aos ensaios: 
 
DNER-ME 129  (Método B ou C) 

     DNER-ME 049  
 

• O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima será de 
0,5%, com energia de compactação do Método B. Para rodovias em que o tráfego previsto 
para o período do projeto ultrapassar o valor de N = 5 X 106, o Índice Suporte Califórnia do 
material da camada de base deverá ser superior a 80%; neste caso, a energia de compactação 
será a do Método C. 

 
• O agregado retido na peneira n° 10 deverá ser constituído de partículas duras e resistentes, 

isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria vegetal ou 
outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles (DNER-ME 035), 
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não deverão apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se valores maiores no caso de em 
utilização anterior terem apresentado desempenho satisfatório. 

 
 
 
 
5.2  Equipamento 
 
5.2.1  São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de Base granular: 
Motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos 
compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; 
pulvimisturador e central de mistura. 
 
5.3  Execução 
 
5.3.1  A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento 
ou secagem dos materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o 
espalhamento, compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, 
nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 
 
5.3.2  Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 
20cm, estas serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada 
de base será 10cm, após a compactação. 
 
6  MANEJO AMBIENTAL 
 
Observar os seguintes cuidados visando a preservação do meio ambiente no decorrer das 
operações destinadas à execução da camada de base estabilizada granulometricamente: 
 
6.1  Na Exploração das Ocorrências de Materiais 
 
6.1.1  Atender às recomendações preconizadas na DNER-ES 281/97 e DNER-ISA 07 - Instrução 
de Serviço Ambiental. 
 
6.1.2  Adotar os seguintes cuidados na exploração das ocorrências de materiais: 
 
6.1.2.1  Apresentar a licença ambiental de operação da pedreira, para arquivamento da cópia da 
licença junto ao Livro de Ocorrências da obra. 
 
6.1.2.2  Evitar a localização de pedreira e instalações de britagem em área de preservação 
ambiental. 
 
6.1.2.3  Planejar adequadamente a exploração da pedreira, de modo a minimizar os danos 
inevitáveis durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental, após retirada de todos os 
materiais e equipamentos. 
 
6.1.2.4  Impedir queimadas como forma de desmatamento. 
 
6.1.2.5  Seguir as recomendações da   DNER-ES 279/97, na implantação das estradas de acesso. 
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6.1.2.6  Construir, junto as instalações de britagem, bacias de sedimentação para retenção do pó 
de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evitando seu 
carreamento para cursos d’água. 
 
 
 
6.1.2.7, Exigir documentação atestando a regularidade das instalações, assim como, sua 
operação, junto ao órgão ambiental competente, caso a brita seja fornecida por terceiros.  
 
6.2  Na Execução 
 
6.2.1  Os cuidados para a preservação ambiental, referem-se à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 
 
6.2.2  Proibir o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar danos 
desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
 
6.2.3  As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos, 
devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d’água. 
 
7  INSPEÇÃO 
 
7.1  Controle do Material 
 
Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 
7.1.1  Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos 
métodos DNER-ME 054, DNER-ME 080, DNER-ME 082, DNER-ME 122, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverão ser coletados uma amostra por camada para cada 300m 
de pista, ou por jornada diária de 8 horas de horas de trabalho. A freqüência poderá ser reduzida 
para uma amostra por camada e por segmento de 1000m de extensão, no caso de emprego de 
materiais homogêneos. No caso do emprego de usina de solos as amostras correspondentes 
serão coletadas na saída do misturador. 
 
7.1.2  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129 (método B ou C) com materiais 
coletados na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverão ser coletados uma amostra 
por camada para cada 300m de extensão, ou por jornada diária de 8 horas de trabalho. A 
freqüência poderá ser reduzida para uma amostra por camada e por segmento de 1000m de 
extensão, no caso de emprego de materiais homogêneos. No caso do emprego em usina de solos 
as amostras correspondentes serão coletadas na saída do misturador. 
 
7.1.3  No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia 
de compactação de projeto deverá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se 
atingir o máximo da densificação, determinada em trechos experimentais em condições reais de 
trabalho no campo. 
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7.1.4  Ensaios de Índice Suporte Califórnia - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049, na 
energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais 
determinados aleatoriamente. Deverão ser coletadas uma amostra por camada para cada 300m 
de pista, ou por camada por jornada diária de 8 horas de trabalho. A freqüência poderá ser 
reduzida para uma amostra por camada e por segmento de 1000m de extensão, no caso de 
emprego de materiais homogêneos. No caso do emprego em usina de solos as amostras 
correspondentes serão coletadas na saída do misturador. 
 
 
 

 7.1.5  O número de ensaios e determinações de controle do material, será definido pelo 
Executante em função do risco a ser assumido de se rejeitar  um serviço de boa qualidade a ser 
assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 

  
TABELA DE AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 
k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,19 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01
α 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

   n = n° de amostras              k = coeficiente multiplicador             α = risco do Executante 
 
O número mínimo de ensaios e determinações por segmento e por camada (área inferior a 
4000m²) é de 5. 
 
7.2  Controle da Execução 
 

 7.2.1  Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação por 
camada, para cada 100m de pista a ser compactado em locais escolhidos aleatoriamente. 
(método DNER-ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade 
higroscópica serão de ± 2% em torno da umidade ótima. 

  
 7.2.2  Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhidos aleatoriamente, 

por camada, para cada 100m de extensão, pelo método DNER-ME 092, DNER-ME 036. Para 
pistas de extensão limitada, com no máximo 4000m² de material, deverão ser feitas pelo menos 
5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

  
7.2.3  Os cálculos do grau de compactação, GC>100%, serão realizadas utilizando-se os valores 
da massa específica aparente seca obtidas no laboratório e da massa específica aparente "in 
situ" obtida no campo. 
 
7.2.4  O número de determinações do Grau de Compactação - GC - será definido em função do 
risco de rejeição de um serviço de boa qualidade a ser assumido pelo Executante conforme 
Tabela do item 7.1.5. 
 
7.3  Verificação Final da Qualidade 
 
7.3.1  Controle Geométrico 
 
Após a execução da base, proceder a relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos, 
permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
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a) ± 10cm, quanto à largura da plataforma; 
  
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
  
c) ± 10%, quanto a espessura do projeto da camada. 
 
 
 
 
 
 
7.4  Aceitação e Rejeição 
 
7.4.1  Os valores dos ensaios de limite de liquidez, limite de plasticidade e de equivalente de 
areia dos itens 5.1.2 e 7.1.1 deverão estar de acordo com esta Especificação. 
 
7.4.2  A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado inferior a 
0,5%. 
 
7.4.3 Serão controlados estatisticamente os valores máximos e mínimos da granulometria da 
mistura, adotando-se o seguinte procedimento: 
 
X - ks < valor mínimo admitido ou X + ks > valor máximo admitido ⇒ rejeita-se o serviço; 
 
X - ks ≥ valor mínimo admitido e X + ks ≤ valor máximo admitido ⇒ aceita-se o serviço. 
 
Sendo: 
 

X Xi
n

=
∑  

 

( )
s

Xi X

n
=

∑ −

−

2

1
 

 
Onde: 
 
X i - valores individuais. 
X -   média da amostra. 
s  -   desvio padrão da amostra. 
k  -   coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n  -   número de determinações. 
 
7.4.4  Será controlado estatisticamente o valor mínimo do ISC e do Grau de Compactação - GC 
- adotando-se o seguinte procedimento: 
 
Se X  - ks < valor mínimo admitido  ⇒ rejeita-se o serviço; 
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Se X  - ks ≥ valor mínimo admitido  ⇒ aceita-se o serviço. 
 
7.4.5  Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.  
 
7.4.6 Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 
 
8  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 
Os serviços aceitos, serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
 
8.1  A base será medida em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, 
conforme a seção transversal do projeto, incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e 
encargos, além das operações de limpeza e expurgo de ocorrência de materiais, escavação, 
transporte, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 
acabamento na pista. 
 
8.2  No cálculo dos valores dos volumes serão consideradas as larguras e espessuras médias 
obtidas no controle geométrico. 
 
8.3  Não serão considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto. 
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AS CARGAS RODOVIÁRIAS 
 
Nas rodovias circulam veículos de passageiros (carros de passeio) e veículos comerciais 
(caminhões e ônibus). Do ponto de vista do projeto geométrico, leva-se em conta o tráfego total, 
mas do ponto de vista do dimensionamento do pavimento, o tráfego de veículos comerciais tem 
efeito preponderante. 
 
As cargas dos veículos comerciais são transmitidas aos pavimentos através de rodas de 
pneumáticos – na maioria dos casos simples ou duplas – integrantes de eixos que são 
classificados em eixos simples e eixos tandem. 
 
O TRÁFEGO 
 
O tráfego é muito variado quanto ao tipo de veículos e cargas transportadas. Uma das 
dificuladades no dimensionamento de pavimentos é a previsão da evolução do tráfego ao longo 
do tempo e a avaliação do poder de destruição, de modo comparativo, que exercem as várias 
cargas a diferentes níveis de repetição. 
 
A análise dos efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenho dos pavimentos é 
dificultada pelo fato de que o volume de tráfego e a magnitude das cargas aplicadas pelos 
veículos apresentam grande variação, no tempo e no espaço, durante a vida em serviço de um 
pavimento. Além disto, a capacidade estrutural  dos pavimentos altera-se à medida em que os 
materais envelhecem, sendo função também das condições ambientais, que afetam o módulo de 
rigidez do revestimento asfáltico (temperatura) e do subleito (teor de umidade). 
 
O conhecimento dos efeitos cumulativos das solicitações do tráfego é fundamental para os 
métodos de dimensionamento e para os sitemas de gerência de pavimentos. Por causa da grande 
variabilidade das condições de tráfego, seus efeitos cumulativos têm que ser expressos por um 
denominador comum, os Fatores de Equivalência de Cargas (FEC).  
 
Os FEC permitem a conversão de aplicações de diferentes solicitações em um número 
equivalente de aplicações da solicitação-padrão, possibilitando o dimensionamento e a previsão 
do desempenho de pavimentos para o tráfego misto real. O conceito de equivalência de cargas é 
importante também para alocação responsabilidades sobre os custos de manutenção e restauração 
de rodovias, pois permite a comparação de danos causados por diferentes solicitações.  
 
A avaliação do tipo de tráfego nas rodovias faz-se por contagens (volume diário e contagem 
classificatória) e pesagens dos veículos parados ou em movimento. As últimas, chamadas de 
pesagens dinâmicas, podem ser feitas por balanças fixas automáticas, que permitem o registro 
das características dos veículos, e os pesos dos eixos, sejam tanto o controle fiscal quanto 
técnico.  
 
Sistemas portáteis ou amovíveis de pesagem de eixo ou semi-eixo, estáticas ou dinâmicas, são 
muito utilizados. Já são fabricadas no país as balanças do tipo pesa-roda, muito úteis em estudos 
de desempenho de pavimentos. (figura 01)  
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Figura 01 : Sistemas de pesagem de veículos: pesagem dinâmica ou estática 
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O CONCEITO DE EQUIVALÊNCIA DE CARGAS 
 
Para HUSDSON e HASS (apud FERNANDES JR., 1994), os Fatores de Equivalência de Cargas 
constituem o conceito mais utilizado em todo o mundo no dimensionamento  de pavimentos. 
Foram introduzidos pela AASHO (atual AASHTO, American Association of Highways and 
Transportation Officials) e pelo Bureau of Public Road, atual FHWA (Federal Highways 
Administration), logo após o final da AASHO Road Test, em 1961. A implementação inicial do 
conceito de equivalência de cargas deu-se através da utilização das equações de desempenho 
desenvolvidas pela equipe da AASHO, segundo as quais o desempenho é considerado em termos 
de variação do Índice de Serventia. 

 
De acordo com o modelo proposto, os Fatores de Equivalência de Cargas podem ser definidos 
como um número de repetições de uma dada solicitação necessário para produzir uma 
deterioração de mesma magnitude que a produzida por uma aplicação da solicitação padrão. 
 
O conceito de equivalência de cargas é, portanto, relativo, dependendo de fatores como a forma 
de deterioração adotada como parâmetro de deterioração, a condição estrutural do pavimento 
utilizado no experimento definidor dos FEC (espessuras e propriedades dos materiais, 
características e condições do subleito, técnicas e cuidados construtivos, políticas de manutenção 
e faores ambientais tais como temperatura e teor de umidade,  além de fatores do tráfego como 
freqüência de aplicação das cargas, magnitude das cargas, pressão de enchimento dos pneus, tipo 
de rodagem, tipo do pneu, tipo de eixo, etc.) 
 
 
FATORES DE TRÁFEGO 
 
A contribuição de cada um dos fatores do tráfego que influencia na interação veículo-via e que, 
por conseqüência, afetam o desempenho dos pavimentos, pode ser analisada isoladamente. Estes 
fatores são o peso bruto total combinado do veículo, a carga por eixo, o tipo de eixo, a 
distribuição de carga entre eixos de um mesmo tipo, o espaçamento entre eixos, o tipo de pneu, a 
pressão de inflação dos pneus, a distribuição da pressão de contato, a variação das trajetórias das 
rodas, as manobras, o tipo de suspensão e a ação das cargas dinâmicas.  
 
a) peso bruto total combinado do veículo: o que causa a deterioração dos pavimentos é a carga 
por eixo, não havendo relação direta entre o peso bruto total combinado (PBTC) e o desempenho 
dos pavimentos. Veículos pesados podem ser pouco danosos aos pavimentos, desde que a sua 
carga total seja distribuída por um número suficiente de eixos.  
 
b) carga por eixo: a carga por eixo, independentemente dos fatores ambientais, do 
comportamento estrutural dos pavimentos e da ação combinada de outros fatores de tráfego, é a 
que mais afeta a deterioração dos pavimentos. Pode, muitas vezes, não ser o único fator  
signigficativo, mas tem que ser considerada, sempre, quando se tratar dos efeitos das solicitações 
do tráfego sobre o desempenho dos pavimentos.  
 
Há uma relação exponencial entre as cargas por eixo e a deterioração dos pavimentos. Como os 
resultados da ASSHO Road Test indicaram um valor próximo a 4 para esse expoente, passou-se 
a utilizar a expressão “lei da quarta potência” para representar os efeitos relativos de diferentes 
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cargas por eixo sobre o desempenho dos pavimentos. O mais importante porém, é que 
indepedentemente do valor desse expoente, que normalmente varia entre 3 a 6, pode-se afirmar 
que há considerável aumento de deterioração dos pavimentos quando ocorrem acréscimos nas 
cargas por eixo.  
 
Apresenta-se na tabela 1 a classificação dos veículos rodoviários adotada no Brasil para 
realização dos estudos de tráfego para o projeto de pavimentos. Agrupam-se algumas classes: 
automóveis, ônibus, caminhões leves (dois eixos simples de rodas simples), caminhões médios 
(dois eixos sendo o traseiro de roda duplas), caminhões pesados (dois eixos, sendo o traseiro 
duplo – tandem- de rodas duplas), semi-reboque e reboques. 
 
As cargas máximas legais (em kgf), segundo a Lei da Balança (original de 1966 do CNT- 
Código Nacional do Trânsito) hoje com alterações e introduções posteriores, fixam o os limites 
máximos por eixos conforme mostrado a seguir:  
 
 

Tabela 01: Cargas máximas legais por tipo de veículo – Lei da Balança 

 
 
c) tipo de eixo: os quatro tipos de eixos normalmente utilizados pelos veículos de carga que 
trafegam nas rodovias brasileiras (eixo simples, eixo simples de radas duplas, eixos tandem 
duplos e exios tandem triplos) são representados na figura 2:  
 

 
 

Figura 2: eixos rodoviários brasileiros mais comuns 
 

TIPO DE EIXO CARGA MÁXIMA 
LEGAL 

CARGA MÁXIMA 
COM TOLERÂNCIA 

Eixo simples de rodas simples 5.000 6.800 
Eixo simples de rodas duplas 10.000 11.500 
Eixo tandem duplo (rodas duplas) 17.000 19.350 
Eixo duplo não em tandem  (rodas duplas) 15.000 17.250 
Eixo duplo especial (um de rodas duplas  
e outro de rodas simples) 

13.500 15.425 

Eixo tandem triplo 25.500 29.030 
Limite máximo por veículo 45.000 - 
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d) Distribuição e cargas entre eixos de um mesmo grupo: as suspensões dos eixos em tandem 
(duplo ou triplo) são projetadas para distribuir a carga estática total equitativamente entre os 
eixos do grupo. Na prática, porém, dificilmente os eixos de um tandem recebem parcelas iguais 
de carregamento. Normalmente, o problema é mais sério para eixos em tandem triplo do que 
para os eixos em tandem duplo. Em uma pesquisa realizada na Inglaterra, observou-se que, de 
uma maneira geral, o eixo menos carregado suporta de 60 a 70% da carga suportada pelo eixo 
mais carregado, sendo que em alguns casos esse valor pode atingir de 30 a 40%. 
 
e) espaçamento entre eixos de um mesmo grupo; Apesar da influência do espaçamento entre 
eixos, os métodos da AASHTO e do DNER tratam todas as configurações em tandem am mesma 
maneira, o que pode acarretar um erros significativos.  
 
Alguns autores consideram que não há problemas em se ignorar os espaçamentos entre eixos 
quando das análises estáticas, pois não chega a haver significativa superposição de efeitos. 
Associado à velocidade, no entanto, o espaçamento entre eixos pode afetar as respostas 
estruturais de eixos em tandem. Os picos de deflexões superficiais, por exemplo, aumentam 
significativamente com o aumento da velocidade, porque o tempo de recuperação estrutural entre 
as passagens dos eixos diminui. (figura 3)  
 
 

 
Figura 3 – Picos de Deflexão máxima em função dos espaçamento  

entre eixos de um mesmo grupo 
 

f) o tipo de pneu: os penus suportam, impulsionam e controlam os veículos rodoviários por 
intermédio das forças que se desenvolvem na interface pneu-pavimento. Dois tipos de pneus são 
normalmente utilizados, o diagonal e o radial.  
 
A importância do tipo de pneu para análises de desempenho dos pavimentos está associada à 
pressão de enchimento que ele pode suportar e à distribuição da pressão na superfície de contato 
penu-pavimento. O conhecimento da distribuição da pressão de contato permite determinações 
mais precisas das respostas estrturais dos pavimentos e a comparação dos efeitos de diferentes 
tipos de pneus sobre o desempnho de pavimentos.  
 
g) variação das trajetórias das rodas: se todos so veículos passassem numa mesma trajetória, eles 
induziriam deterioração nos memos pontos a cada passada. Porém, os veículos não passam 
sempre sobre os mesmo pontos, havendo certa variação lateral em suas trajetórias. O efeito 
associado a essa cosntatação é que ocorre uma distribuição da deterioração em uma área maior, 
aumentando também o tempo necessário para que um dado ponto da estrutura atinja um 
determinado nível de deterioração. Ou, em outras palavras, a distribuição lateral dos veículos 
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diminui a taxa de deterioração dos pavimentos por não concentrar os pontos de aplicação de 
carga. 
 
Em função da variação lateral da trajetória dos veículos, a um determinado número de operações 
corresponde um número inferior de coberturas (passagem da carga considerada sobre um 
mesmoponto da estrutura em análise) sendo de maior interesse para o dimensionamento de 
pavimentos o número de coberturas. PERREIRA ( apud FERNANDES JR., 1994) indica uma 
relação entre o número de operações e o de coberturas em torno de 2,25, ou seja, a cada 9 
operações  apenas 4 incidem aproximadamente sobre o mesmo ponto.  
 
h) as manobras: a aceleração, a frenagem e curvas fechadas podem contribuir para o aumento da 
deterioração dos pavimentos, em virtude da redistribuição de cargas entre os eixos. Durante a 
aceleração há um aumento de carga nos eixos traseiros, insuficiente, no entanto, para aumentar  
significativamente o desempenho dos pavimentos. Já a frenagem é capaz de alterar 
significativamente o desempenho dos pavimentos, o mesmo efeito sendo observado com a 
redistribuição lateral de carga que ocorre quando um veículo contorna uma curva ou esquina.  
 
 i) tipo de suspensão: a suspensão é o sistema mecânico que conecta os eixos ao chassis 
(estrutura) do veículo. É projetada para maximizar a capacidade de suportar cargas mediante 
redução e amortecimento dos movimentos verticais dos veículos. Quando em operação, os 
efeitos dinâmicos tendem a gerar distribuição desigual das cargas entre eixos, sendo pois função 
dos sistemas de suspensão procurar distribuir as cargas de todos os eixos uniformemente ao 
longo do tempo e de maneira equitativa entre eixos de um mesmo grupo. Porém, nem todos os 
sistemas de suspensão atingem este objetivo com a mesma eficiência. 
 
Pesquisas têm mostrado que os sistemas de suspensão tem efeito moderado sobre a deterioração 
dos pavimentos. Os efeitos das irregularidades longitudinais das vias, normalmente, tem maior 
efeito sobre a deterioração dos pavimentos do que os efeitos devidos a diferenças dentre dos dois 
tipos de suspensão mais comuns: o feixe de molas ou a suspensão pneumática. Assim,  a 
suspensão pneumática resulta em redução de deterioração entre 10 a 20%, quando comparada 
com a suspensão em feixe de molas, variação inferior à que ocorre em função da irregularidade 
longitudinal. 
 
j) ação das cargas dinâmicas: a força vertical aplicada aos pavimentos por cada pneu pode ser 
separada em duas componentes: uma estática, devido à distribuição do peso do veículo nos 
eixos, e uma  componente variável de um instante para o outro, denominada carga dinâmica. As 
cargas dinâmicas são causadas pela vibração do veículo, quando excitado pelas irregularidades 
da superfície do pavimento, gerando tensões e defromações adicionais que aceleram o processo 
de deterioração dos pavimentos. 
 
Pesquisas têm mostrado que as respostas dinâmicas dos veículos são influenciadas pelo tipo de 
suspensão, incluindo os efeitos dos pneus (tipo, pressão e condição), pelo tipo de veículo 
(comprimento, tipo e número de eixos, tipo e número de articulaçòes, etc.), pela carga aplicada 
(magnitude e centro de gravidade), pela velocidade e pela irregularidade longitudinal do 
pavimento.   
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Os resultados destas pesquisas indicam, de uma maneira geral, as seguintes observações:  
 
- as cargas dinâmicas aumentam com a velocidade (não linearmente) e com a irregularidade 
longitudinal do pavimento; 
 
- as supensões pneumáticas acarretam menores cargas dinâmicas que as suspensões de feixes de 
molas; 
 
- a redução da rigidez dos sistema de suspensão geralmente reduz os efeitos diâmicos; 
 
- as cargas dinâmicas aumentam com a pressão dos pneus; 
 
- pneus radiais acarretam em cargas dinâmicas levemente inferiores às dos pneus diagonais; 
 
- as cargas dinâmicas podem resultar, nos locais críticos, em deterioração dos pavimentos até 4 
vezes maior do que a que seria obtida com uma carga estática. 
 
 
UTILIZAÇÃO DOS FATORES DE CARGA 
 
Os métodos de dimensionamento tradicionais são, em sua maioria, baseados em resultados de 
experimentos de campo como a AASHO Road Test, experimentos do Corpo de Engenheiros dos 
EUA e os realizados por Hveen na Califórnia.  Foram desenvolvidos a partir de correlações das 
espessuras necessárias para um bom desempenho do pavimento para as características do 
tráfego, dos materiais utilizados, das técnicas construtivas disponíveis e do subleito existente.  
 
Com a evolução natural dos modos de construção, dos materiais aplicados e das cargas 
envolvidas, a tendência atual, em muitos organismos rodoviários e institutos de pesquisas, é no 
sentido do desenvolvimento de métodos de dimensionamento de pavimentos baseados na análise 
mecanística de sistemas em camadas.  
 
No Brasil, os Fatores de Equivalência de Cargas utilizados nos métodos de dimensionamento, 
tanto de pavimentos novos quanto nos projetos de restauração de pavimentos existentes são 
empíricos: 
 
 O Método de Dimensionamento de Pavimentos preconizado pelo DNER, proposto em 1966 
pelo engenheiro Murillo Lopes de Souza e revisto em 1976, utiliza os FEC do Método dos 
Corpo de Engenheiros dos EUA (Turnbull, Foster e Ahlvin, 1962) – (figura 4) 
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Figura 4 – Ábaco de determinação dos Fatores de Equivalência de Cargas  

para projeto de pavimentos novos. 
 

 O Método de Projeto de Restauração DNER PRO 159/85 utiliza os FEC do Método da 
ASSTHO (Treybig e Von Quitius, 1976) (tabela 2)  

 

 
 

Tabela 2 – Fatores de Equivalência de Cargas para projeto  
de Restauração de pavimentos existentes 

 
 

  O Método do DNER PRO-010/79, para avaliação de pavimentos existente e dimensionamento 
de reforços, utiliza os FEC desenvolvidos no estado americano da Califórnia (Hveen e 
Sherman, 1962)  
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O TRÁFEGO 
 
A avaliação do tipo de tráfego nas rodovias faz-se por contagens (volume diário e contagem 
classificatória) e pesagens dos veículos parados ou em movimento. As últimas, chamadas de 
pesagens dinâmicas, podem ser feitas por balanças fixas automáticas, que permitem o registro 
das características dos veículos, e os pesos dos eixos, sejam tanto o controle fiscal quanto 
técnico.  
 
Apresenta-se na tabela 1 a classificação dos veículos rodoviários adotada pelo DNIT nos 
estudos de tráfego para o projeto de pavimentos. Agrupam-se algumas classes: automóveis, 
ônibus, caminhões leves (dois eixos simples de rodas simples), caminhões médios (dois eixos 
sendo o traseiro de roda duplas), caminhões pesados (dois eixos, sendo o traseiro duplo – 
tandem- de rodas duplas), semi-reboque e reboques. 
 
 
ESTUDOS DE TRÁFEGO 
 
Os Estudos de Tráfego tem por objetivo obter os seguintes elementos para o projeto de rodovias: 
 

• Volume médio diário anual; 
• Distribuição do tráfego por classes de veículos; 
• Distribuição das cargas por tipo de eixo; 
• Levantamento da magnitude das cargas reais; 
• Levantamento de dados para expansão de tráfego (séries históricas dos tráfegos); 
• Cálculo do tráfego de projeto pelo número “N” (número equivalente de solicitações do 

eixo padrão de 8,2 t), para fins de dimensionamento da estrutura do pavimento; 
• Estudo de capacidade e níveis de serviço. 

 
Os dados utilizados nos Estudos de Tráfego são obtidos em postos de contagem de tráfego 
(estatística de tráfego) e em estudos econômicos (arrecadação de impostos, capacidade industrial 
instalada, potencial agropecuário, potencial de estrativismo mineral e vegetal, etc.). 
 
 
Tipos de postos de Contagem de Tráfego 
 
Postos de cobertura: tem a função exclusiva de determinar o tráfego de uma rodovia específica, 
que terá tantos postos de cobertura quanto o número de segmentos, entendendo com tal, o 
segmento de rodovia compreendido entre 2 pontos consecutivos de incorporação ou fuga de 
tráfego. 
 

• Função: determinar o VMD (volume médio diário) / composição de uma rodovia 
específica. 

• Época: uma vez por ano ( à época do projeto) 
• Duração: 3 a 7 dias por ano 

 



 

 

Notas de Aula - “CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS” 

Prof. Bruno Almeida Cunha de Castro – bruno@pattrol.com.br 
 

 

Postos Sazonais: são postos de contagem mais intensivas, que contribuem de forma a criar  um 
banco de dados das variações sazonais dos fluxos de tráfego ao longo do tempo (hora do dia, 
dias da semana, meses do ano, trimetres do ano), possibilitando a obtenção de parâmetros  para 
ajuste (correção sazonal dos dados de cobertura). Estes postos  definem os padrões de tráfego e 
sua variações horárias, diárias, mensais, trimestrais (época de safra, verão, etc.) 
 

• Função: criar bancos de dados das variações sazonais do tráfego; 
• Época: trimestrais ou mensais; 
• Duração: uma semana por trimestre ou mês 

 
Postos Permanentes: são postos de contagens intensivas, de longa duração, geralmente cobrindo 
todo o ano. Face ao seu elevado custo de operação, tais postos só são viáveis quando o órgão 
dispõe de contadores automáticos de tráfego. 
 
 
Conceituação do Tráfego 
 
A tabela 2 mostra os variados tipos de eixos que equipam os diversos veículos brasileiros e que 
são diferenciados nos seguintes tipos:  
 

• Eixos simples: - roda simples 
- rodas duplas 

• Eixos duplos: - em tandem 
- não em tandem 
- afastado 

   - especial 
• Eixos triplos: - tandem 
 

 
Composição do Tráfego 
 
Os Estudos de Tráfego devem ser capazes de distinguir a composção do tráfego que circula ou 
circulará em determinado trecho rodoviário, afim de discriminar as seguintes categorias:  
 

• Tráfego local: é o tráfego que circula atualmente na região  e que pode ser medido 
através de pesquisas próximas ao local de  implantação da obra (contagem volumétrica e 
classficatória); 

 
• Tráfego desviado: é o tráfego que circula na região, porém em rodovias com melhores 

condições de tráfego que a rodovia a ser pavimentada; 
 

• Tráfego gerado: é o tráfego que surgirá com a implantação da rodovia e deve ser 
estimado a partir de estudos macro-econômicos regionais (quantidade de viagens diárias 
de cada classe de veículos) 
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Tabela 1 Classificacação de veículos rodoviários adotado pelo DNIT (quanto ao tipo ) 
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Tabela 2: Tipos eixos dos veículos nacionais mais comuns, conforme adotado pelo DNIT 
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Exemplo de Cálculo do Volume Médio Diario Anual 
 
Proceder a ajustagem do volume médio diário – VMD  - através de dados obtidos numa pesquisa 
de tráfego realizada nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro do presente ano com o objetivo  de 
determinar o número de solicitações equivalentes ao eixo padrão rodoviário – numero “N”. Os 
valores ajustados desta pesquisa comporão o VMD inicial juntamente com as frações de tráfego 
desviado e gerado. 
 
Os dados obtidos na pesquisa de tráfego local foram os mostrados no quadro abaixo: 
 

Data Dia Horário VMD
26/fev terça feira 5:00 - 21:00 593

5:00 - 21:00 545
0:00 - 24:00 625

28/fev quinta feira 5:00 - 21:00 579

27/fev quarta feira

 
 
 
Para ajustagem dos dados da pesquisa acima serão utilizados os dados de uma série histórica de 
um posto de contagem sazonal localizado próximo ao trecho a ser pavimentado, cujos dados são 
mostrados a seguir:  
 
 
Distribuição diária do tráfego     Distribuição semanal do tráfego    Distribuição mensal do 
tráfego   
 

   

Dia VDM
segunda-feira 586
terça-feira 579
quarta-feira 560
quinta-feira 591
sexta-feira 602
sábado 515
domingo 495                      

Semana VDM
1a. 569
2a. 573
3a. 555
4a. 548                        

Mês VDM
janeiro 498
fevereiro 486
março 474
abril 498
maio 478
junho 486
julho 464
agosto 444
setembro 418
outubro 424
novembro 404
dezembro 398  

 
 
Solução:  
 

• Ajuste do dados obtidos na nova pesquisa: 
 

Fator de ajuste diário:  FAD =  VMD24  = 625 = 1,1468 
 VMD16        545 
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 Quadro de dados da nova pesquisa ajustado: 
 
 

 

Data Dia Horário VMD
26/fev terça feira 0:00 - 24:00 680,1
27/fev quarta feira 0:00 - 24:00 625,0
28/fev quinta feira 0:00 - 24:00 664,0     média = 656,37 

 
 

• Expansão dos dados da nova pesquisa a partir de dados da série histórica: 
 

 
 
Fator de ajuste semanal:   

 
Dia VDM

segunda-feira 586
terça-feira 579
quarta-feira 560
quinta-feira 591
sexta-feira 602
sábado 515
domingo 495    média t.q.q.= 576,67        média semana = 561,14 

 
FAS =   VMDsemana  = 561,14 = 0,9731 

    VMD t.q.q.           576,67 
 

→ Novo  VMD da 4º. Semana de fevereiro =  656,37 x 0,9731 = 638,67 
 
  

 
 
Fator de ajuste mensal:  
 

  

Semana VDM
1a. 569
2a. 573
3a. 555
4a. 548       média fevereiro = 561,25   

 
 FAM =  VMDmensal        = 561,25 = 1,0242 

    VMD 4a.semana.             548 
   

→ Novo  VMD do mês de  Fevereiro =  638,67 x 1,0242 = 654,13 
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 Fator de ajuste anual:   
  

 
Mês VDM

janeiro 498
fevereiro 486
março 474
abril 498
maio 478
junho 486
julho 464
agosto 444
setembro 418
outubro 424
novembro 404
dezembro 398     média do ano todo = 456 
 
FAA =   VMDano todo     = 456  = 0,9383 

      VMD fevereiro.           486 
 

→ Novo  VMD anual (2003)   =  654,13  x 0,9383 =  613,77  →  614 veículos / dia 
 
 
Determinação do volume total de tráfego - Vt 

 
Conhecendo-se o Vo, volume médio diário inicial de veículos em um sentido da rodovia, e 
sabendo-se que este número não é constante ao longo dos anos, admitindo-se uma taxa de 
crescimento anual t % para o fluxo de veículos, pode-se calcular o volume médio diário final – 
Vf – ao final do período de projeto. 
 
 
 Vo = VDM  ( num mesmo sentido de tráfego) / (no. de faixas de tráfego num mesmo 
sentido) 
 

• Para o caso de uma estimativa de crescimento linear do tráfego anual, admite-se uma 
evolução em progressão aritmética, sendo o Vp calculado de acordo com a seguinte 
expressão:  
 
Vp = Vo ( 1 + P x t )    
então o volume médio diário será calculado por : 
 
Vm = (Vo + Vp) / 2 
 
Daí tem-se que: Vm= Vo ( 2 + P x t )    e  
             2 
 
Vt = 365 x P x Vm 
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• Para o caso de uma estimativa de crescimento exponencial do tráfego anual, admite-se 
uma evolução em progressão geométrica, sendo o Vp calculado de acordo com a seguinte 
expressão:  
 
Vp = Vo ( 1 + t )P       
 
E o volume total de tráfego  para o período de projeto P sera dado por:  
 
Vt = 365 x Vo x ( ( 1 + t )p – 1) 
               t  

 
Exemplos de Determinação do volume total de tráfego para o período de projeto P 
 
1)  Calcular o número N (número equivalente de operações do eixo padrão de 8,2 t) para o 
projeto de um pavimento de um trecho cujo VDM, no ano de 2003, é de 303 veículos / dia nos 
dois sentidos de tráfego. Considerar que a distribuição de tráfego é de 50% para cada sentido.  
 

Estudos econômicos indicam que a taxa de crescimento anual do tráfego será de 3,7%, 
com características de crescimento exponencial. Adotar um período de projeto igual da 15 anos.  
 
 
Solução: 
 

 
• Cálculo do Volume total de veículos – Vt 

 
Vo = VMD x 0,50 / 1 = 303 x 0,5 = 151,5 veículos / dia 
 
Taxa de crescimento exponencial → Vt = 365 x Vo x (( 1 + t )p – 1) 
                            t  
 
Vt = 365 x 151,5 x (( 1 + 0,037)15 – 1) = 1.082.892,53 veículos 
                   0,037  
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