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RESUMO 

 
Para a pavimentação de ruas e vias de pequena intensidade de tráfego, como em 

conjuntos habitacionais, pequenas comunidades, distritos e bairros periféricos, a 

pavimentação tradicional pode, em muitos casos, ter um custo que a torna inviável. Em 

contraposição, uma pavimentação alternativa como, por exemplo, com estabilização 

betuminosa, permite executar pavimento de baixo custo com uma estrutura que admita 

ser reforçada no futuro e representa uma proposta muito interessante. O avançado 

estágio atual dos estudos de solos ainda disponíveis para pavimentação só foi possível 

devido ao apoio institucional e permanente dos Departamentos de Estradas de Rodagens 

dos Estados brasileiros, de Fundações e Escolas de Engenharia. Foram fundamentais os 

estudos de muitos colegas e professores das referidas fundações e escolas de 

engenharia. Neste trabalho, são focados assuntos ligados ao desenvolvimento de 

aplicações práticas da estabilização betuminosa de solo. O objetivo principal deste 

estudo é fornecer um balanço da avaliação de desempenho de dois trechos de solo-

emulsão, realizados pelo autor da presente pesquisa em anos passados, e utilizar esta 

experiência para validar alguns ensaios mais recentes de dosagem e avaliação em 

laboratório da mistura de solo-emulsão. Esta dissertação apresenta e agrupa informações 

e considerações práticas de campo e realiza as análises da estabilização betuminosa do 

solo de um dos locais da aplicação, utilizando ensaios próprios da Mecânica dos 

Pavimentos não aplicados à época da implantação dos trechos. As observações de 

campo e os resultados de laboratório confirmam que a técnica de solo-emulsão aplicada 

em espessura pequena e revestida de tratamento superficial pode ser muito adequada 

para ruas e estradas vicinais de baixo volume de tráfego. Um solo NA’ pela 

classificação MCT, estabilizado com 3% de emulsão, numa espessura de 5cm, mostrou-

se adequado em termos de deflexão e de avaliação funcional após vários anos da 

implantação. 
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ABSTRACT 

 
For the paving of streets and avenues of small intensity traffic such as in housing sets, 

small communities, districts and neighborhoods, the traditional flooring can, in many 

cases, have a cost that makes it unfeasible. In contrast, alternative flooring, such as 

bituminous stabilized, allows you to perform low-cost deck with a structure that admits 

to be strengthened in the future and represents a very interesting proposal. The current 

stage of studies of land still available for paving was only possible due to permanent 

institutional support from Brazilian states Roads Departments, engineering foundations 

and schools. Studies of many colleagues and teachers from these engineering schools 

and foundations were fundamental. In this work, in which issues related to the 

development of practical applications of bituminous stabilized soil are addressed, the 

main objective is to provide an assessment of the performance evaluation of two solo-

emulsion snippets, performed by the author of this survey in past years, and use this 

experience to validate some of the most recent tests and laboratory assessment dosage 

mixing soil-emulsion. This dissertation presents and groups information and practical 

field considerations, than performs analyses of bituminous stabilization of soil one of 

one of the locations of the application, using Paving Mechanical's own tests of floors 

not applied at the time of deployment of snippets. The field observations and lab results 

confirm that the technique of soil-emulsion applied on small thickness and coated with 

surface treatment can be very suitable for streets and roads of low traffic volume. An 

NA' soil, according to MCT, stabilized with 3% emulsion and thickness of 5 cm, was 

still appropriate in terms of functional evaluation and deflection after several years of 

construction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As técnicas rodoviárias utilizadas em pavimentação nos países em 

desenvolvimento são, geralmente, originárias de países desenvolvidos. No Brasil, de 

maneira geral, os organismos responsáveis pela construção de pavimentos seguem o que 

recomendam as normas e instruções do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT), as quais, por sua vez se baseiam nas normas de entidades norte-

americanas, tais como: American Association of State Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), American Society for Testing and Materials (ASTM), Asphalt 

Institute (AI) e Portland Center Association (PCA). Tais normas resultaram de estudos 

do comportamento de rodovias e pistas experimentais situadas nos Estados Unidos da 

América (USA) e envolvem fixação de condições empíricas, válidas para os ambientes 

e solos mais representativos daquele país. Nelas não se consideram, portanto, as 

peculiaridades relacionadas com volume de tráfego, as condições de solos, ambientais e 

econômicas do Brasil. A tecnologia de pavimentação no Brasil fica assim subordinada 

aos avanços desenvolvidos em outros países. Há necessidades constantes de adaptação 

da tecnologia e incentivos a pesquisas, normalmente quando há desenvolvimento 

econômico do país e aumento da demanda por mobilidade de cargas e passageiros. 

Segundo princípios norte-americanos e europeus, as camadas de base e sub-base 

são executadas, quase exclusivamente, com materiais pétreos granulares, britados ou 

naturais devido às condições climáticas adversas, como congelamento no inverno e 

descongelamento na primavera, o que também mantém o subleito com umidade 

superior à obtida em laboratório. 

O déficit de pavimentos urbanos e vicinais é grande em quase todas as regiões 

brasileiras, abrangendo desde vias principais de cidades de grandes portes até vias de 

circulação de distritos e conjuntos habitacionais. Isso também exige a necessidade e a 

importância do desenvolvimento de tecnologias de pavimentação que minimizem os 

custos de implantação de pavimentos. 

A malha rodoviária brasileira é de aproximadamente 1.730.000 quilômetros de 

vias, sendo: 1.450.000 municipais (84%); 208.000 estaduais (12%); e 71.000 

quilômetros federais (4%). Do total, apenas 11% são pavimentadas. 
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O Brasil possui dimensões continentais e adota como principal modo de 

transporte o sistema rodoviário para escoamento da produção e transporte de pessoas. 

No entanto, a rede total pavimentada representava até 2000 uma densidade de 0,0187 

km/km² (GEIPOT 2000), muito aquém das necessidades e dos valores registrados em 

países mais adiantados economicamente, conforme pode ser verificado na tabela 1.1. 
 

Tabela 1.1 – Malha Rodoviária pavimentada de alguns países do mundo. 
 

País 
Área 

(km²) 

Malha Rodoviária 

Pavimentada (km) 

Densidade 

(km / km²) 

Consumo asfalto 

(mil t/ano) 

Estados Unidos 9.629.081 1.750.000 0,1817 31,0 

Brasil 8.537.840 160.000 0,0187 1,5 

Índia 3.166.414 750.000 0,2369 3,5 

México 1.372.550 321.586 0,2343 1,2 

França 543.965 650.000 1,1949 3,2 

Alemanha 356.945 570.000 1,5969 3,7 

Fonte: GEIPOT 2000; DUQUE NETO, 2004. 
 

A grande malha de estradas não pavimentadas no Brasil proporciona atraso 

econômico e social para as populações lindeiras e alto custo de transportes rodoviário de 

cargas e passageiros.  

Grande parte dos recursos é usada na manutenção rotineira destas estradas com a 

repetição do patrolamento a cada novo período de chuva. Estes gastos poderão ser 

minimizados caso se opte pela construção de um pavimento de baixo custo, ao invés de 

se esperar por elevados recursos necessários para implantação de pavimento tradicional, 

que nem sempre é a necessidade da maioria das vias vicinais. 

Cerca de 92% da malha rodoviária não pavimentada encontra-se sob 

responsabilidade do poder público municipal, que normalmente não dispõe de grandes 

recursos. Além disso, estas vias são responsáveis pela maior parte do escoamento da 

produção agrícola e industrial de pequeno porte, inviabilizadas devido à precariedade do 

sistema de transporte. Este descaso com as vias municipais gera desânimo nos usuários 

quanto à expectativa de melhoria de qualidade de vida na região, levando ainda à 

migração da área rural (DUQUE NETO, 2004). 
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Hoje a estratégia é minimizar o custo total do transporte rodoviário que se traduz 

na soma do custo operacional dos veículos e do custo da infra-estrutura (construção e 

manutenção). Daí a necessidade de se encontrar uma solução alternativa, que permita 

reduzir custos iniciais de construção, que, aliada à programação de investimentos, 

permita ampliar a rede pavimentada e manter a malha de rodovias oferecendo nível 

satisfatório de tráfego e de conforto ao usuário. Devido ao menor custo investido, a 

partir de soluções regionais otimizadas, o reflexo na relação Benefício/Custo será 

imediato, assegurando melhores possibilidades junto aos órgãos financiadores.  

Procedimentos alternativos de pavimentação de vias destinadas a tráfego leve e 

muito leve conduzem à reflexão das implicações positivas que trazem para o meio 

ambiente o aproveitamento de solos locais nas obras, evitando a importação de 

materiais como pedra britada ou produtos já industrializados. Solos que satisfaçam as 

especificações tradicionais com frequência estão em locais distantes, de difícil acesso e 

em geral serão retirados de área estabilizada ambientalmente. Esta retirada poderá abrir 

caminho para intensos processos erosivos. Além disso, o transporte desse material 

significa mais caminhões rodando nas vias. Outro problema é a destinação de solo não 

aprovado pelas especificações e retirado das vias, ou mesmo os de terraplenagem, que 

em geral vão para bota-foras em área que pode ficar exposta a impactos ambientais. 

Também a opção pela redução de troca de solos nas áreas a serem pavimentadas 

significa menor interferência no subsolo com ganho de tempo na execução da obra.  

O impacto econômico-social provocado pelos pavimentos com otimização do uso 

de materiais locais fica evidente, pois a diminuição do custo favorece a viabilidade da 

obra. Esse processo acarreta solução de baixo custo inicial, ainda que venha a resultar 

em pavimentos que necessitem ser melhorados no futuro, podendo, assim, resolver 

inicialmente problemas de outras regiões carentes. 

É bom lembrar que os custos de investimentos em obras são determinados pelas 

alternativas de construção. Cada alternativa terá custos e benefícios diferentes das 

demais. É função do estudo de viabilidade dar indicativos de qual das opções dará maior 

retorno relacionado aos custos. Os benefícios produzidos por obra rodoviária devem ser 

suficientes para pagar o capital e os juros do investimento. Num país com as dimensões 

do Brasil, soluções para pavimentação exigem tratamento regionalizado. As 

especificações dos materiais empregados deveriam ser tratadas em nível local ou 
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regional. As possibilidades de uso de materiais e de técnicas não tradicionais são 

grandes no Brasil, tendo em vista a formação dos solos tropicais predominantes no país. 

Há, no entanto, materiais ou técnicas que têm sido utilizados às vezes sem estudos 

técnicos mais cuidadosos, mas que se forem analisados com critérios adequados podem 

levar a especificações que permitam seu uso mais generalizado e seguro. Este é o caso 

do solo-betume, objeto desta presente dissertação como se verá. 

Foram utilizados até a década de 1990, No Brasil, somente critérios similares aos 

desenvolvidos para países de clima frio e temperado, quanto aos procedimentos de 

estudo de materiais e dimensionamento de pavimentos. Os pavimentos assim projetados 

e executados, apesar de viáveis tecnicamente, podem acarretar custos mais elevados 

quando comparados com os não convencionais, que empregam soluções alternativas. 

Uma contribuição da estabilização de solo-betume é a promoção da coesão do 

solo, fixando-o na pista, evitando a desagregação pela ação do tráfego e intempéries, o 

que garante a preservação ambiental – ameaçada pela extração de cascalho – e seu 

transporte por caminhões que perturbam o tráfego e poluem o ar. 

Portanto, o desenvolvimento de pavimentos regionalizados e com tecnologia 

nacional é de suma importância devido a fatores tais como: grande extensão territorial, 

diferentes solos que ocorrem no país, condições climáticas típicas de ambiente tropical, 

grande déficit de pavimentos a serem implantados e falta de recursos financeiros. 

Propõe-se neste trabalho discutir uma solução de pavimentação pouco comum no 

país nos últimos anos, que é a solução de solo estabilizado com emulsão asfáltica. Esta 

técnica teve pequeno uso na década de 1980 no país (GUARÇONI et al, 1998 

MOREIRA et al, 1996; MOREIRA, 2002; THULLER, 2005), chegou a ter uma 

especificação regional no DER de São Paulo e foi praticamente abandonada devido 

principalmente à dificuldade de se obter critérios de dosagem e de avaliação das 

características mecânicas (MICELI et al, 2010). 

Serão discutidos temas associados ao assunto central, sendo apresentados 

conceitos de materiais betuminosos (classificação e definições), estabilização 

betuminosa (conceituação, histórico e utilização), relatadas pesquisas recentes em solo-

emulsão e discutidas as características físicas e mecânicas das misturas solo-betume. 

Resgata a experiência do autor da presente pesquisa na construção de trechos 

experimentais executados no norte de Minas, município de Januária nos anos de 1996 e 
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1998. Parte dos trechos vem apresentando desempenho satisfatório como via 

pavimentada, o que motivou o autor para atualização tecnológica com troca de 

experiência em cursos e seminários com participação de profissionais, consultores, 

fundações e universidades ligadas à áreas de pesquisas e de execução de obras, para 

debate de novos conceitos no campo da pavimentação.  

O objetivo principal deste trabalho é agrupar informações e apresentar, além das 

considerações práticas, as análises da estabilização betuminosa do solo, utilizando-se 

ensaios próprios da Mecânica dos Pavimentos e observando-se aspectos dos resultados e 

também:  

- Relatar a execução de dois trechos experimentais de estabilização betuminosa, 

executados em rodovias municipais, em 1996, pelo autor da presente pesquisa, 

que à época era residente do DER/MG nestes locais; 

- Apresentar dados de acompanhamento do desempenho dos mesmos; 

- A partir da revisão bibliográfica, realizar novos ensaios com solos locais, numa 

tentativa de contribuir para a proposição de métodos de dosagem e construtivo. 

O primeiro trecho localizava-se na rodovia que liga Januária ao Distrito de Brejo 

do Amparo. Este trecho teste foi realizado entre os meses de setembro e outubro de 

1996, com a finalidade de testar métodos executivos de mistura, cura, espalhamento e 

compactação do solo-emulsão e também da capa selante. Com o ressurgimento do 

interesse neste tipo de solução de pavimentação e com os conhecimentos adquiridos no 

mestrado, pretende o autor mostrar o desempenho do trecho no período de outubro de 

1996 a outubro de 2008, quando o segmento foi substituído pela implantação do 

contorno da cidade de Januária.  

Pretende-se ainda apresentar novos estudos, com ensaios laboratoriais e 

comparativos, focando também um segundo trecho teste pavimentado no perímetro 

urbano do distrito de Riacho da Cruz, distrito do município de Januária no norte de 

Minas.  

A pavimentação com estabilização betuminosa do Distrito de Riacho da Cruz foi 

executada no período de abril de 1998 a setembro do mesmo ano com o mesmo 

princípio tecnológico do trecho do Brejo do Amparo. Apresentar-se-á a análise sob 

novos critérios, aprendidos no mestrado, da estabilização betuminosa com solos 

utilizados nestas pavimentações. 
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Como objetivos específicos, neste trabalho serão abordados os seguintes assuntos: 

- Considerações sobre materiais betuminosos e solos; 

- Metodologia de ensaios pertinentes ao estudo em questão; 

- Tecnologia do uso da estabilização betuminosa em trechos experimentais do 

norte de Minas; 

- Dimensionamento, estudo econômico, estratégia de conservação dos trechos 

experimentais;  

- Desempenho dos pavimentos dos trechos experimentais a partir de medições de 

campo; 

- Fundamentos e sugestões para uso da estabilização betuminosa.  

- Agrupar informações sobre solo-betume como alternativa para pavimentação de 

rodovias de tráfego leve, estratégia possível no país; 

- Mostrar que a estratégia de minimizar o custo total do transporte (soma do custo 

operacional dos veículos e o custo da infra-estrutura, construção e manutenção) 

pode ser alcançada com esta solução; 

-  Mostrar que a estabilização com solo-betume melhora as propriedades de 

coesão do solo, o que garante a preservação ambiental; 

- Avaliar o desempenho do trecho executado por meio de determinação das 

deflexões e levantamento visual; 

- Apresentar conceitos do solo-emulsão sob aspecto físico-químico e experimental 

e ensaios com o solo puro e solo-betume (Módulo de Resiliência e resistência à 

compressão simples), com uso de emulsão do tipo RL-1C. A dosagem será a 

mesma utilizada quando na execução do trecho experimental no norte de Minas; 

- Apresentar ensaios de desgaste tipo LWT e WTAT, adaptados, com o objetivo 

de quantificar as deformações em trilha de roda de solos estabilizados com 

emulsão; 

- Os resultados obtidos por retroanálise do Módulo de Resiliência de Campo serão 

comparados com módulos de resiliência encontrados em laboratório, objetivando 

a explicar o desempenho ainda satisfatório do pavimento experimental. 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos com os seguintes conteúdos: 

- Capítulo 1 – Introdução; 

- Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica com os conceitos básicos; 
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- Capítulo 3 – Apresentação dos trechos construídos no Norte de Minas: histórico, 

suas características construtivas, os estudos econômicos, etc., com objetivo de 

relatar uma experiência valiosa que, passados alguns anos, mostra resultados 

adequados;  

- Capítulo 4 – Materiais, métodos, ensaios: apresentação dos materiais coletados e 

usados nos ensaios de laboratório; 

- Capítulo 5 – Resultados de ensaios, ISC, Marshall, Módulo de Resiliência, 

resistência a compressão simples, LWT e WTAT, apresentação dos dados de 

levantamento atual dos trechos: deflexões, defeitos, retroanálises, etc.; 

- Capítulo 6 – Conclusões e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 MATERIAIS UTILIZADOS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

2.1.1 Materiais terrosos: características gerais 
 

Solo, do latim solum, é a porção da superfície terrestre onde se anda, planta, 

explora, constrói, etc. É o material da crosta terrestre não consolidado, que 

ordinariamente se distingue das rochas, de cuja decomposição em geral provém, e suas 

partículas são desagregáveis pela simples agitação dentro da água. Geologicamente, 

define-se solo como o material resultante da decomposição das rochas pela ação de 

agentes de intemperismo. 

No âmbito da engenharia rodoviária, consideram-se solo vários tipos de material 

orgânico ou inorgânico, inconsolidado ou parcialmente cimentado, encontrado na 

superfície da terra ou qualquer material que possa ser escavado com pá, picareta, 

escovadeiras, etc. sem necessidade de explosivos. 

Com base na origem dos seus constituintes, os solos podem ser divididos em dois 

grandes grupos: i) solo residual, se os produtos da rocha intemperizada permanecem 

ainda no local em que se deu a transformação; ii) solo transportado, quando os produtos 

de alteração foram transportados por um agente qualquer (ar, água, vento, etc.) para 

local diferente ao da transformação (VIEIRA, 1975).  

A norma de Solos e Rochas – NBR 6502/ 1995, da ABNT, e a TER-268/94, do 

DNER, estabelecem que os solos sejam identificados por textura ou composição 

granulométrica, plasticidade, consistência ou compacidade, citando outras propriedades 

que auxiliam sua identificação, tais como: estrutura, forma dos grãos, cor, cheiro, 

friabilidade, presença de outros materiais (conchas, materiais vegetais, micas, etc.). 

Sob o ponto de vista de identificação, a textura é uma das mais importantes 

propriedades dos solos, mesmo que não seja suficiente para definir e caracterizar o 

comportamento geral desses materiais. No caso de solos de granulação fina, a presença 

da água entre grãos, em maior ou menor quantidade, confere um comportamento 

diverso sob ação de cargas, enquanto os solos de granulação grossa em geral têm 

menores interferências pela presença da água, por exemplo. 
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Para designação terminológica, a divisão dos solos sob o ponto de vista 

exclusivamente textural é feita em frações diversas, cujos limites convencionais 

superiores e inferiores das dimensões variam conforme o critério e as necessidades das 

organizações tecnológicas e normativas.  

O DNER adota uma escala granulométrica, que diverge da escala ABNT em 

alguns pontos, considerando as seguintes frações: 

- Pedregulho: é a fração do solo que passa na peneira de (3´´) e é retirada na 

peneira de 2,00 mm (nº10); 

- Areia: é a fração do solo que passa na peneira de 2,00mm (nº10) e é retirada na 

peneira de 0,075 mm ( nº200); 

- Areia grossa: é a fração compreendida entre as peneiras de 2,00mm (nº10) e 

0,42mm (nº40); 

- Areia fina: é a fração compreendida entre as peneiras de 2,0mm(nº40) e 

0,075mm (nº200); 

- Silte: é a fração com o tamanho de grão entre a peneira de 0,075 mm (nº200) e 

0,005mm. 

Argila: é a fração com tamanho de grão abaixo de 0,005mm (argila coloidal é a 

fração com tamanho de grão abaixo de 0,001mm). 

Na natureza, os solos se apresentam, quase sempre, compostos de mais de uma 

das frações definidas. Porém, uma dada fração pode influir de modo marcante no 

comportamento geral de um solo. Há, no entanto, necessidade de levar em conta todas 

as propriedades, além de distribuição granulométrica para bem avaliar o comportamento 

mecânico de um material terroso para pavimentação.  

Empregam-se as seguintes denominações gerais: 

 

 Areias e Pedregulhos (solos de comportamento arenoso): são solos de granulação 

grossa, com grãos de formas cúbicas ou arredondadas, constituídos principalmente de 

quartzo (sílica). Seu comportamento geral varia pouco com a quantidade de água que 

envolve os grãos. São praticamente desprovidos de coesão: sua resistência ao 

cisalhamento depende fundamentalmente de entrosamento e atrito entre grãos e da 

pressão normal (à direção da força aplicada) que atua sobre o solo. 
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 Siltes: São solos de textura intermediária, podendo tender para o comportamento 

arenoso ou para o argiloso, dependendo da distribuição granulométrica, da forma e da 

composição mineralógica de seus grãos. Assim, usam-se as designações de silte arenoso 

ou silte argiloso conforme a tendência de comportamento. 

 

 Argilas (solos de comportamento argiloso): São solos de granulação fina, com grãos 

de formas lamelares, alongadas e tubulares (de elevada superfície especifica), cuja 

constituição principal é de minerais argílicos: caulinita, ilita e montmorilonita, silicatos 

hidratados de alumínio e/ou ferro e magnésio, que formam arcabouços cristalinos 

constituídos de unidades fundamentais. Devido à finura, forma e composição 

mineralógica dos grãos, o comportamento geral das argilas varia sensivelmente com a 

umidade e apresenta características marcantes de plasticidade, permitindo mudança de 

forma (moldagem) sem variação de volume, sob ação de certo esforço. A coesão é 

função do teor de umidade: quanto mais seca, maior a coesão.  

Pode um mesmo solo ser designado de duas maneiras, como exemplos a seguir: 

- Silte argiloso-arenoso – ponto de vista textural: indica predominância, em peso, 

da fração silte, seguida da fração argila e, em menor proporção, a areia; 

- Argila silto - arenosa – ponto de vista de comportamento geral: a fração argila 

impõe suas propriedades ao conjunto, mesmo não predominante em peso. 

São usados, também, na descrição de solos, alguns termos como os seguintes: 

- Turfa: solo sem plasticidade, com grande porcentagem de partículas fibrosas de 

material orgânico e matéria orgânica coloidal, de marrom-escuro a preto, muito 

compressível e combustível quando seco; 

- Cascalho: solo com grande porcentagem de pedregulho, podendo ter diferentes 

origens – fluvial, glacial ou residual; o cascalho fluvial é chamado comumente 

de seixo rolado; 

- Solo laterítico: ocorre comumente sob a forma de crostas continuas como 

concreções pisolíticas isoladas (chamadas lateritas) ou na forma de solos de 

textura fina, mas pouco ou nada ativos. Suas cores variam do amarelo ao 

vermelho escuro e mesmo ao negro. Diversas designações locais existem para os 

cascalhos laterítico, tais como: piçarra, recife, tapiocanga e mocororó; 
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- Saibro: solo residual arenoso-argiloso, podendo conter pedregulhos provenientes 

de alteração de rochas graníticas ou gnáissicas; 

- Topsoil: solo arenoso-siltoso, com pouca ou nenhuma argila, encontrado nas 

camadas superficiais de terrenos de pequena declividade ou nas partes baixas de 

bacias hidrográficas; 

- Massapê: solo argiloso; plasticidade, expansibilidade e contratilidade elevadas, 

encontrado principalmente, na bacia do Recôncavo Baiano. Suas características 

decorrem da presença da montmorilonita. No Paraná, materiais semelhantes são 

designados de sabão-de-caboclo. 

Para facilidade de identificação dos solos, sob o ponto de vista do seu 

comportamento, existe uma série de testes simples, visuais e manuais, prescindindo de 

qualquer instrumento, que permitem distinguir entre um tipo e outro. A seguir são 

enumerados e sucintamente explicados tais testes: 

a) Teste Visual: a observação visual do tamanho, forma, cor e constituição 

mineralógica dos grãos do solo permite distinguir entre solos grossos e finos; 

b) Teste do Tato: apertar e friccionar, entre os dedos, a amostra de solo. Os 

ásperos são de comportamento arenoso e os macios são de comportamento 

argiloso; 

c) Teste do Corte: cortar a amostra com uma lâmina fina e observar a superfície 

do corte. Polida (ou lisa) configura comportamento argiloso; fosca (ou rugosa) 

configura comportamento arenoso; 

d) Teste da Dilatância (também chamado mobilidade da água ou sacudidela): 

colocar na palma da mão uma pasta de solo (umidade escolhida) e sacudi-la 

batendo leve e rapidamente uma das mãos contra a outra. A dilatância se 

manifesta pelo aparecimento de água na superfície da pasta e posterior 

desaparecimento ao se amassar a amostra entre os dedos. Os solos de 

comportamento arenoso reagem sensível e prontamente ao teste, enquanto os 

de comportamento argiloso não reagem; 

e) Teste de Resistência Seca: tentar desagregar, pressionando com os dedos, uma 

amostra seca do solo. Se a resistência for pequena, trata-se de comportamento 

arenoso; se for elevada, comportamento argiloso. 
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2.1.1.1 Propriedades gerais dos solos 
 

A parte sólida de um solo é constituída por partículas e grãos que podem 

apresentar as seguintes formas: esferoidais; lamelares ou placóides e fibrosas. As 

partículas esferoidais possuem dimensões aproximadamente iguais em todas as direções 

e poderão, de acordo com a intensidade de transporte sofrido, serem angulosas ou 

esféricas, ocorrendo especialmente nas granulometrias maiores. Nos solos de 

constituição granulométrica mais fina, onde as partículas são microscópicas, 

apresentam-se lamelares e placóides, ou seja, há predomínio de duas das dimensões 

sobre a terceira. As partículas com forma fibrosa ocorrem nos solos de origem orgânica 

(turfosos), onde uma das dimensões predomina sobre as outras duas. A forma das 

partículas influi em certas características. Partículas placóides e fibrosas, por exemplo, 

podem se arranjar em estrutura dispersa e oca, ocasionando porosidade elevada. 

Dentre as propriedades físicas e mecânicas de maior interesse no campo 

rodoviário, destacam-se as seguintes: permeabilidade, capilaridade, compressibilidade, 

deformabilidades, elasticidade, contratilidade, expansibilidade e resistência ao 

cisalhamento, descritas brevemente. 

 
a) Permeabilidade 

É a propriedade que os solos apresentam de permitir a passagem da água sob a 

ação da gravidade ou de outra força. A permeabilidade dos solos é medida pelo valor do 

coeficiente de permeabilidade (k), que é definido como a velocidade de escoamento de 

água, através da massa do solo, sob a ação de gradiente hidráulico unitário. Esse 

coeficiente pode ser determinado no campo ou no laboratório. É função principalmente 

do índice de vazios, do tamanho médio dos grãos e da estrutura. Os pedregulhos e as 

areias são razoavelmente permeáveis; as argilas são pouco permeáveis. Os solos 

granulares de graduação aberta são mais permeáveis do que os de graduação densa. 

 
b) Capilaridade 

É a propriedade que os solos apresentam de poder absorver água por ação da 

tensão superficial, inclusive opondo-se à força da gravidade. A altura que a água pode 

atingir pela ação capilar é função inversa do tamanho individual dos vazios, portanto, do 
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tamanho das partículas. Num dado solo, no processo de ascensão capilar, à medida que 

a água sobe, a velocidade diminui. A altura de ascensão capilar nos pedregulhos e areias 

grossas é desprezível, nas areias finas é de poucos centímetros e nas argilas pode atingir 

metros. 

 
c) Compressibilidade 

É a propriedade que os solos apresentam de se deformar, com diminuição de 

volume, sob a ação de uma força de compressão. A compressibilidade manifesta-se, 

quer na compactação dos solos não saturados, quer no adensamento ou consolidação 

dos solos saturados. No caso da compactação, a redução de vazios dá-se à custa da 

expulsão de ar, enquanto, no adensamento, faz-se pela expulsão da água. A velocidade 

de adensamento de um solo saturado é função de sua permeabilidade. Nos solos 

arenosos, o adensamento é rápido; nos argilosos é lento, podendo prolongar-se por 

muitos anos quando se tratar de argilas moles ou muito moles. O adensamento lento tem 

interesse especial no caso de aterros executados sobre camadas espessas de argila 

compressível. Na escolha do tipo de pavimento deve-se, nesse caso, considerar a 

ocorrência de recalques diferenciais. 

 
d) Deformabilidade 

Um dos aspectos de maior interesse para a engenharia geotécnica é a 

determinação das deformações verticais na superfície do terreno ou em cotas próximas a 

superfície, ou seja, os recalques das edificações com fundações superficiais (sapata ou 

radier) ou de aterros construídos sobre os terrenos.  

O comportamento dos solos perante os carregamentos estáticos depende da sua 

constituição e do estado em que o solo se encontra, e pode ser expresso por parâmetros 

que são obtidos em ensaios ou através de correlações estabelecidas entre estes 

parâmetros e as diversas classificações. No caso de pavimentos, os principais defeitos 

estruturais são gerados pelas cargas móveis, e importa conhecer a deformabilidade dos 

materiais sob o ponto de vista dos carregamentos repetidos. A cada passagem de um 

eixo, o pavimento sofre uma flexão que se desdobra em dois tipos de deslocamentos ou 

deformações: as deformações elásticas ou resilientes e as deformações plásticas ou 

permanentes. 
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Nos ensaios triaxiais de carga repetida, tenta-se simular estes efeitos conforme 

esquema mostrado na Figura 2.1.  

Para o ensaio de Módulo de Resiliência, o mesmo pode ser feito no ensaio 

chamado de deformação permanente. 

Os afundamentos de trilha de roda são defeitos estruturais graves que 

eventualmente ocorrem nos pavimentos, podendo ser atribuídos ao revestimento, às 

subcamadas, ao subleito ou ainda a uma combinação de efeitos em todas estas.  

As camadas não asfálticas abaixo do revestimento podem apresentar deformações 

permanentes principalmente por densificação adicional pelo tráfego e por ruptura ao 

cisalhamento.  

Esses problemas podem ser evitados por uma seleção dos materiais, compactação 

adequada e um bom projeto estrutural, de forma a limitar as tensões atuantes a níveis 

admissíveis e seguros. 

Um bom projeto de pavimento é aquele que combina os materiais e as espessuras 

das camadas conforme a rigidez de cada uma dessas, de modo a propiciar uma resposta 

estrutural do conjunto condizente com as solicitações do tráfego. Essa resposta definirá 

a vida útil da estrutura.  

Diferentes parâmetros de rigidez têm sido utilizados para caracterizar o 

comportamento mecânico das misturas asfálticas, mas, dos solos e materiais de 

pavimentação, o parâmetro mais comum é o Módulo de Resiliência obtido em ensaios 

triaxiais de carga repetida. 

A importância do conhecimento da rigidez dos materiais do revestimento e das 

subcamadas é possibilitar a análise da estrutura global do pavimento, analisando a 

resposta às cargas externas em termos de tensões, deformações e deslocamentos do 

sistema em camadas que é o pavimento. 

 Assim podem ser previstas a vida de fadiga dos revestimentos e seu grau de 

trincamento com o tempo. 

Os deslocamentos considerados para o Módulo de Resiliência são os recuperáveis 

(resilientes) e, para a previsão dos afundamentos, os deslocamentos plásticos 

(deslocamento permanente) ilustrados na Figura 2.1: 
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Figura 2.1 Parcelas dos deslocamentos Resilientes e Permanentes registrados durante ensaios de Módulo 

de Resiliência (BERNUCCI et al, 2007). 
 

e) Elasticidade 

É a propriedade que os solos apresentam de recuperar a forma primitiva, cessado 

o esforço deformante; não sendo os solos perfeitamente elásticos, tal recuperação é 

parcial. Para cargas transientes ou de curta duração, como as de tráfego, verifica-se a 

recuperação quase completa das deformações do subleito e do pavimento, desde que o 

material utilizado tenha sido de boa qualidade, compactado convenientemente e o 

pavimento dimensionado de modo a evitar deformações plásticas de monta.  

A repetição de deformações elásticas excessivas nos pavimentos resulta em 

fissuramento dos revestimentos betuminosos (ruptura por fadiga). As deformações 

elásticas dos subleitos têm sido chamadas de resilientes, e dependem da estrutura e das 

proporções das três fases (sólida, líquida e gasosa) logo após a compactação do subleito 

e durante a vida útil do pavimento. É importante a consideração da elasticidade dos 

subleitos nos métodos de dimensionamento de pavimentos baseados na aplicação da 

teoria da elasticidade. 
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f) Contractibilidade e expansibilidade 

São propriedades características da fração argila e, por isso, mais visíveis nos 

solos argilosos. Contractilidade é a propriedade dos solos terem seu volume reduzido 

por diminuição de umidade. Expansibilidade é a propriedade de terem seu volume 

ampliado por aumento de umidade. 

 
g) Resistência ao cisalhamento  

A ruptura das massas de solo dá-se por cisalhamento, isto é, por deformação 

distorcional. Entre os fatores extrínsecos que influem no valor de resistência ao 

cisalhamento, estão a velocidade de aplicação dos esforços e a maior ou menor 

facilidade de escoamento do fluido contido nos poros. Tal influência condiciona os tipos 

clássicos de ensaios de cisalhamento: rápido, rápido-adensado e lento, executados em 

laboratórios de solos, nos aparelhos de compressão simples ou triaxial e de 

cisalhamento direto. 

Os fatores intrínsecos dividem-se em físicos e físico-químicos. Os fatores físicos 

dependem da pressão efetiva normal ao plano de ruptura e são significativos para as 

partículas arenosas. Compreendem o atrito ou fricção entre as partículas e o 

entrosamento das partículas. Os fatores físico-químicos se manifestam na coesão; têm 

importância no caso da argila, pois é nas frações coloidais que as forças intergranulares 

são significativas em relação às massas das partículas, Resultam das atrações 

intermoleculares (forças de Van Der Waals) nos pontos de contato e das repulsões 

eletrostáticas dos íons dispersos na dupla camada que envolve as partículas coloidais. A 

água adsorvida, apesar da viscosidade elevada, não aumenta a coesão, tende a reduzi-la. 

A cimentação das partículas pelos óxidos de ferro e alumínio e pelos carbonatos, 

que se precipitam em torno dos pontos de contato, contribui para a coesão. Existem, por 

exemplo, depósitos de laterita formados pela precipitação dos óxidos de ferro e 

alumínio, transportados pelas águas do solo, em terrenos aluvionares que, deste modo, 

adquirem coesão. Nos solos residuais, a coesão pode resultar da cimentação dos grãos 

por produtos remanescentes da rocha de origem ou precipitados no perfil do solo. 

A resistência ao cisalhamento dos solos é essencialmente devida ao atrito entre as 

partículas. Entretanto, a atração química entre estas partículas pode provocar uma 
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resistência independente da tensão normal atuante no plano que constitui uma coesão 

real, como se uma cola tivesse sido aplicada entre os dois corpos. 

Em projetos de pavimentos, interessa o comportamento dos solos compactados. 

Os solos dos subleitos e camadas dos pavimentos são, geralmente, retirados de jazidas, 

transportados, misturados ou não com outros solos ou pedras, umedecidos ou secados, e 

compactados com rolos pé-de-carneiro, pneumáticos e vibratórios. A resistência ao 

cisalhamento desses materiais depende da estrutura gerada e pelo tipo de compactação. 

A deformação plástica ou ruptura por cisalhamento de um subleito sob a ação da 

carga é evitada ou reduzida, dando-se ao pavimento espessura suficiente de modo a 

limitar as tensões de cisalhamento para que estas cheguem ao subleito com valores 

compatíveis com a resistência ao cisalhamento do solo local. Esta, entretanto, é 

raramente determinada pelos ensaios clássicos da Mecânica dos Solos. Razões de ordem 

prática levaram a adotar ao longo de muitos anos somente ensaios simples como o de 

penetração de um pistão em que se determinam índices (CBR) que se correlacionam à 

experiência de comportamento de pavimentos sob condições de tráfego. Atualmente, 

são utilizados ensaios mais representativos do real comportamento do solo e materiais 

diversos. 

 

2.1.2 Materiais betuminosos: conceitos 
 

O asfalto usado pelos povos antigos era um material natural obtido em lagos e 

poços aonde o petróleo que chegava à superfície perdia as frações leves com a 

evaporação e restava um resíduo com características adequadas aos usos desejados. 

Desde o século XX, os asfaltos usados para pavimentação são geralmente obtidos da 

destilação do petróleo, recebendo o nome de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). 

No Brasil já se usou o Alcatrão para Pavimentação (AP) – os chamados RT (Road 

Tar) – e também o Asfalto natural beneficiado, como os obtidos em Trinidad e Tobago, 

que hoje em dia, ainda podem ser utilizados. Todos esses produtos têm como principal 

constituinte o betume, definido como uma mistura de hidrocarbonetos solúveis no 

bissulfeto de carbono, daí serem chamados de ligantes betuminosos considerados como 

sinônimos de ligantes asfálticos. 
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Cimento Asfáltico de Petróleo 

O CAP tem suas propriedades dependentes da natureza do petróleo de origem e 

do processo de obtenção. No Brasil, os principais processos de refino são o da 

destilação a vácuo e o de desasfaltação por solvente. A destilação a vácuo fornece um 

resíduo denominado de RV (Resíduo de Vácuo) que, ajustado aos parâmetros da 

especificação, se designa de CAP, com consistência variando com a temperatura de 

destilação.  

A quantidade de asfalto contida num petróleo (ou cru) é variável e depende de 

várias características dos crus, principalmente da densidade, podendo variar de 10 a 

70%. Os processos de refinação para obtenção de asfaltos dependem do rendimento em 

asfalto que o petróleo apresenta. Para os petróleos que apresentam baixo rendimento em 

asfalto, o processo usado é o da destilação em dois estágios: um à pressão atmosférica, 

seguindo de outro a vácuo. Se o rendimento em asfalto for alto, basta o estágio de 

destilação a vácuo.  

A política atual do mercado de asfalto tem sido estimular o uso de CAP mais 

duros, mais adequados ao nosso clima. Diz-se que um CAP é mais duro quando este 

permite menor penetração de uma agulha padrão, sob determinado peso e tempo de 

aplicação desta carga, a uma temperatura padronizada. O cimento asfáltico de petróleo 

(CAP) é classificado de acordo com este teste de penetração (distância em décimos de 

milímetro que uma agulha padrão colocada verticalmente penetra no asfalto sob 

condições de carga, tempo e temperatura 100g, 5s e 25ºC, respectivamente). No Brasil 

(ANP, 2005), os tipos produzidos são: CAP 30 / 45; CAP 50 / 70; CAP 85 / 100 e CAP 

150 / 200. Na pavimentação, diretamente são usados os dois primeiros.  

O CAP é um sistema coloidal constituído por partículas denominadas asfaltenos 

protegidas por resinas “peptizantes” (que impedem a floculação), dispersos nos 

chamados óleos maltenos (Figura 2.1). Se os asfaltenos estiverem bem dispersos nos 

óleos maltenos, tem-se um sistema sol; se começarem a se juntar formando cadeias, 

tem-se um sistema gel. Em altas temperaturas tem-se um sistema sol, e o CAP se 

comporta como um líquido newtoniano, ou seja: obedece à lei de Newton – as tensões 

são proporcionais às velocidades de deformação. Em baixas temperaturas tem-se um 

sistema gel e o CAP se comporta como um sólido elástico frágil, ou seja: obedece à lei 

de Hooke – as tensões são proporcionais às deformações.  
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Normalmente, o CAP é um sol-gel, tendo uma componente viscosa (newtoniana) 

e uma componente elástica. A preponderância de uma componente sobre a outra ou a 

relação entre elas é muito importante para o comportamento do CAP em pavimentação. 

O CAP é um produto semi-sólido na temperatura ambiente, necessitando de 

aquecimento para poder ser misturado com os agregados. Para haver boa mistura faz-se 

necessário aquecer também o agregado e a mistura asfáltica resultante necessita ser 

espalhada e compactada a quente. 

Os cimentos asfálticos são preparados especialmente para apresentar qualidades e 

consistências próprias para o uso direto na construção do pavimento.  

É um material ideal para aplicação em trabalhos de pavimentação pelas suas 

propriedades aglutinantes e impermeabilizantes e características de flexibilidade, 

durabilidade e alta resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis. 

Caso se queira espalhar e compactar a mistura asfáltica na temperatura ambiente, 

é necessário liquefazer o CAP.  

Pode-se liquefazer o CAP de duas maneiras: 

a) Diluindo-o com um solvente derivado do petróleo (nafta, querosene ou óleo 

diesel), obtêm-se os Asfaltos Diluídos (ADP) – os chamados “Cut Backs”; 

b) Emulsificando-o em água obtém-se as Emulsões Asfálticas (EAP). 

Note-se que após a cura (evaporação do solvente) do ADP e a ruptura (separação 

da fase aquosa) da EAP, o que resta na mistura asfáltica é o CAP. 

Duas são as mais importantes funções exercidas pelo asfalto no pavimento: 

aglutinadora e impermeabilizadora. Como aglutinante proporciona uma íntima ligação 

entre agregados, capaz de resistir à ação mecânica de desagregação produzida pelas 

cargas dos veículos. Como impermeabilizante garante ao pavimento vedação eficaz 

contra a penetração da água proveniente de precipitação. Como aglutinadora, garante a 

realização econômica e simultânea dessas duas funções e proporciona características de 

flexibilidade que permitem sua acomodação, sem fissuramento, a eventuais recalques 

das camadas subjacentes. Naturalmente, para que desempenhe satisfatoriamente estas 

funções, é necessário que seja de boa qualidade.  

Na Tabela 2.1 está mostrada a especificação vigente de CAP no país segundo 

ANP (2005): 
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o  
Figura 2.2 Componentes do CAP (BERNUCCI et al, 2007). 

 
Tabela 2.1 Especificação brasileira de cimento asfáltico de petróleo 

Características Unidade 
Limites Métodos 

CAP 30-45 CAP 50-70 CAP 85-100 CAP 150-200 ABNT ASTM 

Penetração (100g, 5s, 25, oC) 0,1mm 30 a 45 50 a 70 85 a 100 150 a 200 NBR 6576 D 5 

Ponto de Amolecimento oC 52 46 43 37 NBR 6560 D 36 

Viscosidade Saybolt-Furol 

s 

 

NBR 14950 E 102 
a 135oC 192 141 110 80 

a 150oC 90 50 43 36 

a 177oC 40 a 150 30 a 150 15 a 60 15 a 60 

Viscosidade Brookfield 

cP 

 

NBR 15184 D 4402 
a 135oC, SP 21, 20rpm mín 374 274 214 155 

a 150oC, SP 21, mín 203 112 97 81 

a 177oC, SP 21 mín 76 a 285 57 a 285 28 a 114 28 a 114 

IST  (-1,5) a (+0,7) (-1,5) a (+0,7) (-1,5) a (+0,7) (-1,5) a (+0,7) - - 

Ponto de Fulgor mín. oC 235 235 235 235 NBR 11341 D 92 

Solubilidade em 

tricloroetileno, mín 
% massa 99,5 99,5 99,5 99,5 NBR 14855 D 2042 

Ductilidade a 25ºC, mín. cm 60 60 100 100 NBR 6293 D 113 

Fonte: ANP, 2005. 
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Emulsões Asfálticas de Petróleo (EAP) 

 

Emulsão asfáltica é uma fase asfáltica dispersa em uma fase aquosa, com ajuda de 

um agente emulsificante. Combina água e asfalto aquecido, em meio intensamente 

agitado, na presença de emulsificante, que tem objetivo de dar certa estabilidade ao 

conjunto, favorecer a dispersão e revestir os glóbulos de betume de uma película 

protetora, mantendo-os em suspensão (PINTO, 1998). A agitação intensa visa obter as 

dispersões mais finas e mais estáveis possíveis. 

Os emulsificantes são produtos tenso-ativos utilizados na fabricação das emulsões 

e são divididos em duas grandes categorias: aniônico (onde o emulsificante é um sabão 

com um ânion orgânico ligado a um álcali) e catiônico (onde o emulsificante é um sal 

de amina). Geralmente, esses emulsificantes são adicionados em pequena quantidade, 

na ordem de 1 a 1,5%, sobre a emulsão (PINTO, 1998). 

A emulsão é o principal agente usado na estabilização betuminosa de solos: dá 

coesão aos solos arenosos e impermeabiliza os solos argilosos, dificultando as 

ascensões capilares (VOGT, 1971).  

A ação do CAP na formação do filme betuminoso no solo é primordial no 

processo de ganho de resistência. O melhor resultado é conseguido se o emulsificante 

reagir com os compostos inorgânicos da superfície mineral dos grãos. Para isso, a 

emulsão utilizada depende diretamente do tipo de solo a ser estabilizado. 

Pinto (1998) recomenda emulsões catiônicas de ruptura lenta (RL-1C), sendo a 

emulsão comumente recomendada também pelos fabricantes. ABEDA (2001) estende 

essa recomendação às emulsões especiais para lama asfáltica (LA – 1C e LA-2C). 

Entende-se como ruptura da emulsão a desestabilização dos glóbulos de asfalto, 

dispersos na fase aquosa, que sofrem ionização (reação do emulsificante) ao contato 

com superfícies de solo ou agregado mineral; os glóbulos se fundem, formando uma 

película de cobertura da superfície banhada, com a expulsão da água do sistema pela 

reação química ou pela evaporação física.  

As emulsões asfálticas catiônicas rompem pela adsorção da parte polar da 

molécula de emulsificante pelo agregado mineral com o qual entram em contato 

(COSTA, 2004). 
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O agregado se recobrirá de um filme graxo hidrófobo, que repelirá a água e fixará 

o ligante asfáltico e a reação se processa independentemente das condições de umidade 

do agregado. Este comportamento é importante por permitir o trabalho em condições 

climáticas de tempo úmido (COSTA, 2004). 

A velocidade de ruptura depende da composição química do emulsificante, da 

natureza mineralógica do agregado (mais ou menos reativo) e da superfície específica 

do agregado (área de recobrimento). 

As emulsões são classificadas de acordo com a velocidade com que rompem e 

com a carga elétrica que possuem.  

Quanto à velocidade com que as emulsões rompem, as emulsões asfálticas se 

classificam em: 

 Ruptura Rápida – RR: Indicadas principalmente para pinturas de ligação em 

substituição aos asfaltos diluídos e em tratamentos superficiais; 

 Ruptura Média – RM: Indicadas para misturas com agregados graúdos; 

 Ruptura Lenta – RL: Indicadas para misturas com agregados miúdos. 

Quanto às cargas elétricas determinadas pelo tipo de emulsificante, as emulsões 

asfálticas classificam-se em: 

 Não-iônicas: Os glóbulos de asfalto são neutros; 

 Aniônicas: Os glóbulos de asfalto são carregados eletro-negativamente.  

 Catiônicas: Os glóbulos de asfalto são carregados eletro-positivamente.  

As emulsões catiônicas apresentam boa adesividade aos agregados cujas cargas 

elétricas superficiais são eletronegativas, tais como arenitos e granitos com elevada 

percentagem de sílica. As aniônicas, contudo, tem boa adesividade aos agregados do 

tipo eletropositivo, ou seja, os de natureza calcária (PINTO, 1998).  

A relação das emulsões com solos será discutida neste trabalho e é vital para o 

entendimento do solo-emulsão.  

As emulsões catiônicas e aniônicas são classificadas pela sua ruptura, viscosidade, 

teores de solvente e de resíduo asfáltico. São classificadas por duas letras, que indicam 

o tipo de ruptura da emulsão; um número (1 ou 2) que indicam sua viscosidade, o 

número maior correspondendo a uma viscosidade maior podendo ser ou não 

acompanhada da letra C, indicativa de emulsão catiônica.  
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Tem-se: 

- RR-1C, RR-2C: Emulsões de ruptura rápida catiônicas; 

- RR-1, RR-2: Emulsões de ruptura rápida aniônicas; 

- RM-1C, RM-2C, Emulsões de ruptura média catiônicas; 

- RM-1, RM-2: Emulsões de ruptura média aniônicas; 

- RL-1C: Emulsões de ruptura lenta catiônicas. 

Existem ainda as emulsões especiais, muito utilizadas na fabricação de lamas 

asfálticas. Sendo que estas são identificadas pelas letras LA, seguidas de uma ou mais 

identificações referentes à ruptura e carga de partícula, da mesma forma que as 

anteriores. 

A especificação brasileira de EAP está em revisão este ano de 2010 pela 

Comissão de Asfalto do IBP e pela ANP, contemplando inclusive novas emulsões 

próprias para uso em imprimação, que talvez sejam mais adequadas para uso em solo-

emulsão. 

 

2.2 ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS 
 

Estabilização de um solo, segundo Medina e Motta (2005), é o tratamento a que se 

submete um solo para melhorar-lhe as características de resistência ao cisalhamento, 

diminuição da compressibilidade e o aumento ou diminuição da permeabilidade.  

Os principais tipos de estabilização voltada para pavimentação são as seguintes: 

estabilização mecânica, estabilização granulométrica e estabilização química, que 

passam a ser detalhados a seguir. 

 
Estabilização Mecânica  

 

Trata-se do método mais utilizado e mais antigo na construção das estradas. Por 

aplicação de uma energia externa de compactação aplicada ao solo, diminuem-se os 

vazios, tornando-os mais resistentes aos esforços externos, alterando-se a 

compressibilidade e a permeabilidade, sendo usado individualmente e em conjunto com 

os outros dois métodos de estabilização (MEDINA e MOTTA, 2005). 
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Estabilização Granulométrica  

 

Consiste na mistura de dois ou mais solos, de forma íntima, e sua posterior 

compactação. Procura-se obter mistura densamente granulada e de fração fina plástica 

limitada. VOGT (1971) exemplifica com uma mistura de areia e argila em proporção 

definida e compactada na umidade ótima. Porém, existem materiais naturais que podem 

ser utilizados sem mistura ou adição. Mesmo assim, as especificações do DNER/ DNIT 

de materiais para base ou sub-base recebem o nome de “base estabilizada 

granulometricamente” (MEDINA e MOTTA, 2005). 

 
Estabilização Química 

 

Consiste na adição de um ou mais produtos químicos (agente estabilizador) que, 

ao solidificarem ou reagirem com as partículas de solo, aglomeram-nas, vedam os poros 

ou tornam o solo repelente à água. Quando se utiliza a cal, o efeito químico é mais 

importante; quando se utiliza o cimento Portland e a emulsão asfáltica, existe tanto 

efeito químico quanto físico (MEDINA e MOTTA, 2005). Como exemplos de reações 

químicas podem ser citados a troca catiônica, a carbonatação e a cimentação que 

ocorrem nos grãos de solo. 

O agente químico também modifica as relações solo-água, principalmente nos 

solos argilosos. Ocorre que as partículas de argila de dimensões coloidais apresentam 

carga elétrica superficial predominantemente negativa que atrai os cátions adsorvidos 

hidratados. Isto pode alterar ou ser alterado conforme se queira quando se introduz os 

elementos químicos, aumentando ou diminuindo a concentração de eletrólitos na água, 

por exemplo. A agregação é o fenômeno físico-químico mais importante para a 

estabilização de solos, visto que muda a dupla camada dos argilominerais (MEDINA e 

MOTTA, 2005). 

2.2.1 Estabilização Betuminosa 
 

Entende-se por estabilização betuminosa o processo pelo qual se estabiliza uma 

sub-base, uma base e, eventualmente, um revestimento primário, com adição de 
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material asfáltico ao solo ou mistura de solos, seguido de uma adequada energia de 

compactação, obtendo suporte adequado ao tráfego sob quaisquer condições climáticas. 

Consiste na mistura de solos pulverizados (argila, silte e areia) de jazidas 

próximas do local da obra, com água e emulsão asfáltica, visando alterar ou melhorar as 

propriedades do solo de modo que apresentem características para funcionar como 

material estabilizado para base ou sub-base, impermeabilizando e aumentando seu 

suporte. 

A estabilização betuminosa incorpora e melhora as características de um solo 

através da coesão, atrito e impermeabilidade (insensibilidade à água). O material 

asfáltico misturado ao solo tem ação ligante ou impermeabilizante, ou as duas ao 

mesmo tempo. 

As condições de aplicabilidade devem ser analisadas como segue: 

a) Quando na região há predominância de materiais argilosos que, mesmo 

submetidos a qualquer possível correção com outros materiais locais, não se 

enquadram nas especificações para estabilizações puramente mecânicas; 

b) Quando só se dispõe de materiais arenosos, sem qualquer coesão; 

c) Quando só se dispõe de misturas dos solos anteriores ou materiais expansivos.  

Além disso, os parâmetros que devem ser considerados para definir a 

aplicabilidade da estabilização betuminosa ou solo-betume são as seguintes: 

- rodovia com baixo volume de tráfego; 

- região com baixo índice pluviométrico; 

- região com topografia pouco acidentada; 

- materiais locais de boa qualidade; 

- se rodovia já existente, esta deve apresentar: um bom traçado, obras-de-arte 

corrente suficientes, eficientes sistemas de drenagens, base ou revestimento 

primário de boa qualidade. 

Mesmo apresentando todas essas características devem-se ainda estudar alternativas 

técnicas para comparação, sempre buscando soluções de baixo custo e que apresentem 

viabilidade técnico-econômica. Embora a princípio possam ser utilizados todos os tipos 

de ligantes betuminosos, para a escolha do ligante é fundamental associar fatores que 

facilitem a condução do processo para se obter resultado satisfatório da camada 

estabilizada. Neste contexto, as emulsões têm sido mais viáveis. 
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Como já comentado, a emulsão é o principal agente da estabilização betuminosa, 

pois dá coesão aos solos arenosos e impermeabiliza os solos argilosos, cortando as 

ascensões capilares. As propriedades químicas dos solos devem ser conhecidas, 

principalmente os cátions ligados à fração argila de carga negativa (KÉZDI, 1979, 

LELU, 1965). Por isso, a emulsão utilizada depende diretamente do tipo de solo a ser 

estabilizado. 

É possível a melhoria das características físicas de qualquer solo. No entanto, 

como regra empírica, em geral admite-se que o índice de plasticidade não deve 

ultrapassar 18%. Na prática também existem limitações técnicas e econômicas ao 

processo de solo-emulsão. É óbvio que, por razões econômicas, deve-se procurar 

utilizar os agregados locais e esgotar todos os estudos necessários procurando obtê-los 

ao mais baixo custo. Os agregados intervêm na mistura solo-emulsão, portanto a 

economia com transporte e avaliação das propriedades é fundamental para o conjunto. 

Escolhida a granulometria que vai ser utilizada por razões técnicas, é necessário 

combinar os materiais disponíveis em proporções adequadas para que a curva 

granulométrica resultante se situe dentro de limites estabelecidos. Quanto mais fino o 

solo, maior será a quantidade de asfalto usado, porém excesso além do necessário para 

encher os vazios do solo compactado na densidade máxima causará diminuição na 

estabilidade, pois o betume passa a agir como lubrificante. 

Para que se possa dosar a quantidade de emulsão para obter êxito na estabilização, 

deve-se procurar entender a maneira com o betume age quando misturado ao solo, ou 

seja, o mecanismo da estabilização betuminosa. Existem diversas teorias para 

explicação deste mecanismo, sendo mais comuns duas: a chamada mistura íntima e a 

vedação modificada. A teoria da mistura íntima considera as partículas ou grãos do solo 

individualizados e envolvidos por película betuminosa que mantêm as partículas unidas, 

agindo como elemento ligante, dando coesão ao sistema. Naturalmente, quando se 

adiciona betume ao solo, deve-se previamente pulverizar o último, individualizando 

suas partículas. A adição de betume, após a pulverização e mistura íntima, envolve as 

partículas e fornece coesão sem destruir o atrito entre elas. Assim, a quantidade de 

betume a ser aplicado não deve ser exagerada, pois uma espessura de película muito 

grande baixaria o atrito causando redução na coesão, passando o betume a agir como 



27 
 

um lubrificante. Deve-se na dosagem procurar a espessura ótima que dê a melhor 

condição de estabilidade. 

Quando se trata solo argiloso coesivo, não se aplica a teoria da mistura íntima, 

pois este tem grande área superficial e não é possível individualizar as partículas. Para 

envolvimento completo dos grãos do solo argiloso, torna-se necessária quantidade 

elevada de asfalto, o que se tornaria antieconômico. 

Quando são solos granulares é possível a aplicação desta teoria, considerando-se 

que as partículas podem ser individualizadas e envolvidas por uma película de material 

betuminoso. A área superficial menor desses tipos de solo exige pequena porcentagem 

de betume para envolvimento completo das partículas sem prejudicar o atrito interno e 

fornecendo ao conjunto suficiente coesão.  

Na teoria da vedação modificada, o betume tem por finalidade proteger a coesão 

hidráulica existente nos solos coesivos e evitar a lubrificação entre partículas, 

impedindo que a água tenha acesso aos grupamentos de partículas do solo pela vedação 

de seus poros, dando ao conjunto suficiente estabilidade pelo desenvolvimento de força 

coesiva. Forma-se uma película contínua que envolve os grãos externos das partículas. 

O betume age como elemento impermeabilizante e cimentante, o sistema solo-betume 

fica constituído de estrutura formada de partículas secundárias resultantes dos 

agrupamentos das partículas de diversos tamanhos, impermeabilizadas e cimentadas 

pelo material asfáltico. O mecanismo físico-químico do solo-emulsão deve ser 

entendido para melhor proveito desta técnica de estabilização para pavimentação. 

O solo genericamente é considerado como componente constituído por pequenos 

grãos o que proporciona grande superfície específica. A solução aquosa é tratada como 

solução constituída essencialmente por solvente e soluto tenso-ativo. Pode-se dizer que 

tal subsistema é constituído por uma substância com características absorventes (solo) e 

outra com características de adsorvato que é substância tenso-ativa (GUARÇONI, 

1994). Ao se misturar completamente esses sistemas, ocorrem certas reações físico-

químicas. Seja qual for o estabilizante usado, a escolha do produto deve ser baseada no 

efeito desejado a ser acrescentado ao solo. Devem ser feitos ensaios para se avaliar a 

efetividade da estabilização.  

Os efeitos pretendidos com a estabilização betuminosa são basicamente: 

- Melhorar a Coesão e a Resistência ao Cisalhamento: promovida pelo 
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envolvimento dos grãos de solo com o filme asfáltico, não tão fino a ponto de 

vencer o atrito intergranular, mas espesso o suficiente para promover o efeito 

adesivo entre os grãos (KÉZDI,1979);  

- Melhorar a Impermeabilidade promovida pela ruptura da emulsão com a 

coalescência de várias partículas de ligante formando aglomerados betuminosos 

de volumes diversos, espalhados pela massa de solo (MATTOS et al, 1991). 

O objetivo de qualquer método de dosagem é encontrar um teor dito “ótimo”, sob 

algum critério de avaliação, que pode ser, por exemplo: máxima densidade, umidade 

ótima total considerando a água já existente na emulsão ou máxima resistência ao 

cisalhamento. Para se conseguir o teor ótimo de emulsão, usando parâmetro de 

resistência, é necessária a mistura do solo com vários teores de emulsão, verificando 

variações em relação ao parâmetro para o qual está sendo feita a dosagem. 

No âmbito brasileiro, uma pesquisa feita pelo IPR/DNER na década de 1980 

propôs um procedimento de dosagem e uma especificação de serviço de solo-emulsão 

que se baseia em preparar corpos-de-prova com teores de emulsão asfáltica de 0, 2, 4, 6, 

8 e 10%, compactados em moldes tipo MCT, levados à estufa a 60ºC durante 6 horas. 

Depois de retirados da estufa e esfriados ao ar, são imersos em água por 24h, após o 

qual se faz o ensaio Mini-CBR (MATTOS et al, 1991). 

Calcula-se o teor ótimo de emulsão considerando o teor de fluidos remanescente 

após a secagem e o ganho após imersão, sendo o teor de fluídos a soma dos teores de 

água e de ligante betuminoso. São traçados os pares % de emulsão versus teor de fluido 

para as duas condições (após a secagem e após a imersão).  

Para cada condição, é gerada uma reta passante pelos pares ordenados 

encontrados. Na interseção delas, obtém-se o teor ótimo de emulsão e o teor ótimo de 

fluídos para a compactação. Tem-se o CBR correspondente a este ponto ótimo, sendo 

assim o teor correspondente a esse CBR o teor de dosagem a ser aplicado (MATTOS et 

al,1991). Resumidamente, obtém-se: 

- Determinação da % de emulsão; 

- Determinação da % de água de diluição; 

- Determinação da água de dispersão; 

- Determinação da % de fluido (água+ligante) para a compactação. 
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Vários ensaios de resistência são utilizados para se definir o teor de emulsão, 

descritos por vários autores, tais como: 

•  CBR; 

•  resistência à compressão simples; 

•  resistência a tração indireta; 

•  estabilidade pelo ensaio de penetrômetro de cone ou pelo Marshall modificado; 

•  tração pelo coesímetro de Hveem. 

Em quaisquer dos métodos a ser adotado, o solo, em seu estado natural, 

inicialmente deve ser caracterizado pela granulometria e limites de consistência. O 

conhecimento dessas características auxilia na definição do tipo de ligante, da 

incorporação ou não de aditivos ou da necessidade de mistura de solos sob o ponto de 

vista tradicional. 

Mais recentemente, são usados ensaios de Módulo de Resiliência para verificar os 

benefícios estruturais provenientes da estabilização asfáltica, além da classificação 

MCT para melhor caracterizar os solos destas misturas (DUQUE NETO, 2004; 

MICELI, 2006; SANT’ANA et al, 2007; entre outros).  

O presente trabalho aproveita também sugestões feitas por Duque Neto (2004):  

- Acompanhamento de trechos com diferentes solos e técnicas de aplicação; 

- Estudo da melhoria das características mecânicas dos solos quando adicionado 

resíduo de xisto ou emulsão (solo-betume) a partir do comportamento resiliente 

e metodologia MCT da mistura; 

- Pesquisar com maior detalhe e maior número de variações a utilização de 

ensaios de desgaste (LWT, WTAT) para a dosagem do Tratamento Anti-Pó e 

solo emulsão.  

Com o avanço da Mecânica dos Pavimentos, surgiram ensaios bem mais 

avançados que os existentes na década de 1970 e 1980 e considerados nas 

especificações gerais brasileiras. Estes melhoram a avaliação dos materiais e da 

resistência do pavimento: sai de cena a análise empírica e entra em seu lugar a análise 

mecanística, baseada em medições de tensões e deformações medidas em equipamentos 

bem mais adequados como o triaxial dinâmico (MICELI, 2006).  
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3 TRECHOS EXPERIMENTAIS 

3.1 ESTABILIZAÇÃO BETUMINOSA DE UMA BASE EM UM 
TRECHO EXPERIMENTAL - RODOVIA MUNICIPAL: 
JANUÁRIA-BREJO DO AMPARO 

3.1.1 Breve Histórico 
 

Brejo do Amparo, distrito de Januária, situado a 4,3km do município, apresentava, 

no ano de 1996, uma população estimada de 2.600 habitantes. O autor da presente 

dissertação era, à esta época, residente do DER na região e conseguiu, com a 

colaboração do Governo do Estado de Minas Gerais, DER/MG e Prefeitura Municipal 

de Januária, realizar um pequeno trecho experimental de solo-emulsão, entre Januária e 

o Distrito de Brejo do Amparo em setembro de 1996. A finalidade foi testar os métodos 

executivos de: mistura em campo, cura, espalhamento e compactação do solo-emulsão e 

também de uma capa selante. Os resultados mostraram viabilidade satisfatória como se 

descreverá a seguir. 

Por se tratar de uma rodovia municipal em precárias condições de conservação, 

foram realizados estudos geotécnicos com objetivo de avaliar a qualidade e a 

quantidade dos materiais do subleito, dos empréstimos e dos materiais necessários à 

construção do pavimento, dos dispositivos de drenagem profunda e superficial e das 

obras-de-arte. Todos os procedimentos de campo e de laboratório foram efetuados de 

acordo com as normas do DNIT (DNER) e do DER/MG da época. 

Na Tabela 3.1 estão os dados básicos do tráfego estimados na época do 

experimento; Outras condições locais foram analisadas neste contexto, conforme 

mostrado a seguir. 

 
Tabela 3.1 - Estatística média de tráfego por contagem realizada no período de 09 a 11/10/95 das 06h00 

às 20h00 em Januária/MG 
 

 

Veículos Passeio Caminhonete Ônibus Caminhão 

Leve 

Caminhão 

Pesado 

Outros Total 

VMD 68 58 14 15 07 - 162 
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Alguns parâmetros desse trecho avaliados para definir a utilização de um tipo de 

pavimento mais econômico que os usuais na região à época foram: 

- Pequeno volume de tráfego; 

- Baixo índice pluviométrico da região, entre 900 a 1000 mm/ano; 

- Subleito com boa capacidade de suporte; 

- Topografia pouco acidentada. 

 

Essas características levaram ao estudo de alternativas, associando as 

condicionantes de projeto com os materiais disponíveis na região na busca de soluções 

de custos menos elevados, mas que apresentassem viabilidade técnica. 

Foram realizados ensaios de laboratório com os materiais existentes, a saber: 

a) Estudo do subleito; 

b) Estudo de misturas: 

 solo local + emulsão  

 solo local melhorado com 3% de cimento 

 solo local + aditivo (Dynacal); 

c) Estudo da jazida Bom Jantar com distância média de transporte (DMT) de 27 

km; 

d) Estudo da jazida Bom Jantar + emulsão. 

 

Os estudos comparativos de custo das diversas opções de projeto conduziram à 

indicação da estabilização betuminosa dos 5,0 cm superiores de uma camada constituída 

com materiais procedente de empréstimo lateral (próximo das estacas 80 a 90). Não se 

indicou a estabilização betuminosa do subleito devido à dispersão dos resultados 

obtidos na granulometria do mesmo, especialmente nos valores passantes na peneira 

no200, que influencia significativamente na quantidade de ligante a ser adicionado e na 

homogeneidade construtiva. 

O dimensionamento do pavimento foi feito à época segundo o método MT-01.15 

do DER/MG com os seguintes dados: 

- Número N para 6 anos: N = 7,96 x 104 

- CBR sub-leito:   CBR= 36, adotado CBR = 30; Expansão ≤ 2%; 
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- Base: para N ≤ 5x 106 - CBR ≥ 40 - Expansão ≤ 0,5%; LL ≤ 30% ; IP ≤ 9%;  

IG = 0; Granulometria atendendo a RT 01.13 DER/MG.  

 

Aplicando-se estas condições ao Ábaco USACE, obteve-se HT = 10cm. 

Considerava-se a espessura mínima da camada granular igual a 10 cm no DER à época, 

fazendo o procedimento do método de dimensionamento dado por: 

R x Ke + B x Kb + Ksb x Ksb + Href x Kref ≥ Hsl 

0 + B x Kb + 0 + 0 ≥ 10cm;  B x 1 ≥ 10cm 

 

A opção de pavimento foi definida pela seguinte estrutura que foi a executada:  

- Tratamento Anti-Pó (TAP) como revestimento; 

- Solo-betume (Imprimação Profunda) = 5cm; 

- Base + Solo betume CBR ≥ 40;  

- Subleito CBR ≥ 30. 

 

Granulometria do solo puro do subleito existente: 

 
Tabela 3.2 - Granulometria do solo puro do subleito existente 

Peneiras:    Abertura (mm)                      % Passante 

Nº 10...........2,00mm.....................................100,0 

Nº 40..........0,42mm..................................89,7 

Nº 200.........0,075mm.................................... 34,7  

 

Limites de Consistência 

O solo apresentou os seguintes limites: LL= 15,4 e IP= NP. 

 

Índice de Suporte Califórina ou CBR 

 O solo apresentou ISC = 32,0% 

 

Aplicou-se a camada de rolamento ou revestimento (TAP) sobre a camada de base 

estabilizada com betume, visto que o teor de ligante utilizado na estabilização foi baixo, 

e, muitas vezes, a mistura apresentava-se desagregável sob esforços tangenciais. 
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A seção típica adotada com 7,00 m de largura (2 x 3,50 m), sendo de faixa de 
tráfego. O abaulamento da pista: de 4% nas tangentes. 

A seção tipo está apresentada esquematicamente a seguir: 
 

4% Tratamento Anti-Pó 4% 
Solo-betume: 5 cm 

Base: 10 cm 
 

Subleito 
Figura 3.1 – Seção tipo da Plataforma da Pista Experimental 

 

3.1.2 Resumo das operações e Equipamentos utilizados 
 

Um resumo das características e das operações realizadas no trecho experimental 

está indicado a seguir: 

a) Rodovia municipal: Januária-Brejo do Amparo; 

b) Extensão: 4,3 km; pavimentação executada em toda extensão, com a solução 

de base estabilizada com betume e capa selante do tipo Tratamento Anti-Pó 

(TAP). A solução usual local seria pavimentação convencional com utilização 

de base estabilizada granulometricamente com material proveniente da jazida 

mais próxima, com DMT de 27 km da localidade denominada de Bom Jantar. 

c) Execução: entre setembro e outubro de 1996; 

d) Execução e recuperação de algumas obras-de-arte correntes; 

e) Melhoramento do greide, preferindo situações com greide elevado e deixando a 

pista com um abaulamento de 4%; 

f) Compactação do subleito, na energia do Proctor intermediário (29 golpes), 

concedendo à camada final de 20 cm característica de sub-base; 

g) Transporte e compactação da base em 10,0 cm, proveniente do empréstimo 

lateral à pista entre as estacas 80 a 90; 

h) Transporte e execução da camada estabilizada com betume com 5,0 cm de 

espessura, com taxa de emulsão de ruptura lenta (RL-1C) a 3% em peso, na 

largura da plataforma de 7,0 m. 
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A execução da camada de solo-emulsão seguiu os seguintes passos: 

- Espalhamento do solo puro, umedecimento próximo da ótima e 

homogeneização; 

- Quando aproximadamente a 2% abaixo da umidade ótima do solo puro, 

aplicação de 1/3 da taxa de emulsão; 

- Homogeneização, tombamento do material; 

- Aplicação de mais 1/3 da taxa de emulsão; 

- Homogeneização, tombamento do material; 

- Aplicação do restante da taxa do material; 

- Homogeneização, espalhamento e conformação do greide; 

- Compactação com rolo de pneu; 

- Acabamento com rolo liso; 

- Limpeza da base (varredura); 

- Imprimação com CM-30 a uma taxa de 0,7 litros/m²; 

- Execução do revestimento - TAP - Tratamento Anti-Pó na largura de 6,60 m: 

 

 Taxa de emulsão RM-1C: 1,22 litros/m²; 

 

 Taxa de areia: 8 litros/m²; 

 

 Adensamento com rolo de pneu; 

 

 Acabamento com rolo chapa. 

 

Os equipamentos utilizados na pavimentação de solo-betume com capa selante da 

rodovia municipal – trecho Januária - Brejo do Amparo – em 1996 foram: 

a) motoniveladora com escarificador;  

b) trator de pneus  

c) grade de disco 

d) caminhão pipa  
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e) caminhão espargidor  

f) rolo de pneus 

g) rolo de chapa  

h) tanque de material betuminoso 

i) caminhão basculante 

j) pá carregadeira 

l) distribuidor de agregado  

m) vassoura mecânica 

 

Nas Figuras 3.2 a 3.4 estão mostradas fotos da época da construção que ilustram a 

situação encontrada e o processo executivo do segmento.  

Na Figura 3.5 está mostrada foto da época da construção do segmento após 

término do revestimento e, na Figura 3.6, mostra-se aspecto representativo do trecho 10 

anos após a abertura ao tráfego.  

Na Figura 3.7, é mostrada a condição final do trecho imediatamente antes de ter 

sido substituído por outra adaptação geométrica pela criação do anel viário de Januária 

em 2007. Portanto, este segmento durou 11 anos.  

 

 
Figura 3.2 – Trecho antes da pavimentação com solo-emulsão em 1996 (foto do autor). 
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Figura 3.3 – Mistura solo-emulsão na pista no trecho Januária em 1996 (foto do autor). 

 

 

 
Figura 3.4 – Compactação do solo-emulsão na pista do trecho teste Januária em 1996 (foto do autor). 

 

 

 
Figura 3.5 – Pista experimental concluída em outubro de 1996 (foto do autor). 
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Figura 3.6 – Vista da pista experimental em outubro de 2006 (foto do autor). 

 

 
Figura 3.7 – Trecho antes de ser substituído pelo anel rodoviário de Januária em 2007 (foto do autor). 

 

3.1.3 Condições da Pista Experimental após ser liberada ao tráfego 
e vistorias seguintes 

 

Logo após a liberação ao tráfego, foram observadas as seguintes condições: 
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a) Estado inicial (outubro/novembro1996): Bom 

– Tráfego médio diário em novembro/96, nas duas direções: 

Veículo de passeio: .....................141 

Veículos comerciais leves: ..........114 

Veículos comerciais pesados:........08 

Outros:.........................................100 

Total.............................................363 

– Condições climáticas: ocorrências de chuvas. 

 

b) Estado em março/abril de 1997: Bom 

– Tráfego médio diário em março/97, nas duas direções: 

Veículo de passeio:......................118 

Veículos comerciais leves:...........104 

Veículos comerciais pesados:.........04  

Outros:..........................................130 

Total..............................................356 

– Condições climáticas: ocorrências de fortes chuvas na região. 

 

c) Avaliação em 2000 (cerca de quatro anos após a construção) 

Alguns poucos buracos surgiram em pontos aleatórios do trecho, observados na 

visita ao trecho realizada em 2000. As hipóteses para estes defeitos terem surgido em 

pouco tempo foram as seguintes: 

 Trecho exposto a fortes chuvas, algo não comum na região. 

 Aumento relativo do tráfego. 

 Deficiência na mistura da emulsão com o solo devido à falta de experiência da 

equipe, sendo esta a mais provável. 

Na Tabela 3.3 estão indicados os índices pluviométricos e de temperatura de 

outubro de 1996 a abril de 1997. Nota-se que este segmento apresentou neste período 

analisado alta pluviosidade e altas temperaturas do ar, o que reflete também altas 

temperaturas na mistura asfáltica.  
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Na Tabela 3.4 estão agrupadas contagens de tráfego realizadas em um dia, por 

época, no trecho de solo-betume de Januária-Brejo do Amparo. Pode-se notar que, em 

quatro anos, o tráfego teve pouca variação do total de veículos comerciais cujo peso é 

relevante para o desempenho do pavimento, mas continua sendo baixo volume de 

tráfego. 
Tabela 3.3 – Dados pluviométricos e de temperatura do trecho 

MESES ÍNDICE PLUV. 

(mm) 

TEMPERATURA 0C UMIDADE RELATIVA 

DO AR 
Média máxima Média Mínima 

OUTUBRO/96 59,8 33,4 20,9 57 % 

NOVEMBRO/96 167,2 29,7 26,6 77 % 

DEZEMBRO/96 194,3 31,0 20,6 75 % 

JANEIRO/97 196,9 29,9 20,9 81 % 

FEVEREIRO/97 54,8 32,3 19,4 68 % 

MARÇO/97 444,4 28,4 20,3 82 % 

ABRIL/97 92,9 29,2 19,0 80 % 

Fonte: Escola Agrotécnica Federal de Januária. 

 

 

Tabela 3.4 - Estatísticas de tráfego - contagens realizadas trecho Januária-Brejo 

Veículos Novembro 1996 Março 1997 Novembro 2000 

Passeio 141 118 222 

Ônibus 11 15 14 

Caminhonete 69 71 112 

Caminhão leve 34 18 43 

Caminhão pesado 8 4 18 

Outros (motos) 100 130 285 

Total 363 356 694 
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3.1.4 Custo / Benefício da técnica empregada neste experimento - 
Análise de Viabilidade e Indicadores de Rentabilidade 

 

Com relação aos custos e benefícios, adotou-se para exemplificar a análise da 

relevância da solução de solo-betume com revestimento de Tratamento Anti-Pó a 

execução de estabilização betuminosa do revestimento primário existente, pelo processo 

de imprimação profunda associada à execução de um revestimento de capa selante 

(Tratamento Anti-Pó). 

As hipóteses consideradas na análise de custo/benefício foram as seguintes: 

- Duração da estabilização betuminosa: seis anos (embora pudesse ser mais); 

- Conservação da estabilização betuminosa: custo equivalente à execução de 33% 

de capa selante, do trecho e 1 m3 de massa de pré-misturado a frio (PMF) para 

correções de remendo profundo ou tapa buraco no período de um ano; 

- Conservação do revestimento primário sem a estabilização betuminosa: custo 

equivalente à reposição de 33 mm de revestimento primário devido à perda do 

cascalho por ano e dois patrolamentos por ano; 

- Revestimento primário e a estabilização betuminosa executada com 7,00 m de 

pista. 

 

Custos: 

 Preços unitários ACL-DER/MG (Vigência, Janeiro/97): 

 Transporte de material de jazida DMT. 0 a 10 km   R$0,44 m3 x km 

 Transporte de material de jazida DMT. 25 a 30 km   R$0,37 m3 x km 

 Revestimento primário      R$3,25/m3 

 Patrolamento       R$0,02/m2 

 Solo-betume       R$7,48/m3 

 Imprimação       R$0,07/m2 

 Capa selante       R$0,17/m3 

 Tapa buraco c/ PMF (inclui pint. de ligação)   R$67,36/m3 

 Transporte de PMF DMT 10 a l5 km    R$0,50 m3 x km 

 Transporte de agregado p/ conservação    R$0,34 m3 x km 
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 Material betuminoso RL-1c/RM-1C     R$175,29/T. 

 Material betuminoso CM-30      R$166,59/T. 

 Transporte mat. betuminoso DMT 670 Km    R$64,00/T. 

 

 Custo Total da Construção da estabilização asfáltica com capa selante/Km: 

a) Solo-betume: 7.000 m2 x 0,05 m x 7,48/ m3   R$2.618,00/km 

b) Imprimação: 7.000 m2 x 0,07      R$490,00/km 

c) Capa selante: 7.000 m2 x 0,17 /m2      R$1.190,00/km 

d) Transp. mat. jazida: 7.000 m2 x 0,05 m x 3 km x 0,44  R$462,00/km 

e) Transp. agregado 7.000 m2x 0,008 x 15 x 0,34   R$285,60/km 

f) Material betuminoso CM-30/RL-1c/RM-1c   R$6.754,26/km 

g) Transp. mat. betuminoso CM-30/RL-1c/RM-1c    R$2.483,20/km 

h) Conformação de jazidas 350 m2 x 0,06     R$21,00/km 

i) Estocagem da camada vegetal 350 m2 x 0,04   R$14,00/km 

j) Reposição da camada vegetal 350 m2 x 0,23    R$ 80,50/km 

Custo Total da construção    Cc.   R$14.398,56 / km 

 

Benefícios: 

Adotou-se como comparativo uma rodovia com as mesmas características de 

revestimento primário da rodovia com a estabilização betuminosa com capa selante. 

Para valores de granulometria, CBR do cascalho e do subleito, assim como o VMD, foi 

escolhido o trecho Januária - Tejuco da Rodovia MGT-479, no norte de Minas, como o 

comparativo. Esses valores foram lançados no programa HDM III, do Banco Mundial 

usado no Setor de Gerência de Pavimentos do DER/MG, com objetivo de obter os 

custos operacionais dos veículos que trafegam na rodovia antes e depois da execução da 

estabilização betuminosa com capa selante. 

Obtidos da estimativa dos custos operacionais dos veículos ao trafegarem por um 

trecho nesta situação estabelecida nesta estimativa com o programa HDM, os valores 

podem ser vistos na Tabela 3.5, que traz um resumo dos custos por veículo por 

quilômetro. Estes custos se transformarão em benefício quando melhorada a condição 

da superfície de rolamento em termos principalmente de irregularidade. 



42 
 

Tabela 3.5 – Estimativas de custos operacionais dos veículos nos trechos considerados, utilizando o 
programa HDM III 

VEÍCULO   CARRO  PICK UP  ÔNIBUS  C. LEVE C.MÉDIO C.PESADO 

CORNP 0,29 0,35 1,39 0,48 0 0,95 

CORP 0,20 0,23 1,03 0,31 0 0,62 

DIFERENÇA 0,09 0,12 0,36 0,17 0 0,33 

% DIF. 31 34 26 35 0 35 

VMD 86 70 17 20 0 08 

% VEÍCULOS 43 35 08 10 0 04 

Obs: CORNP: Custo Operacional Rodovia Não Pavimentada (km/veículo); CORP: Custo Operacional 
Rodovia Pavimentada (km/veículo). Custos dólares/km/veículo e reais/km/veículo: U$1,00= R$1,10 - 
Jan./97. 

 
Pode - se calcular em seguida a economia no custo operacional de "N" veículos 

por dia durante um ano, como mostrado na sequência: 

 

Diferença média dos custos operacionais: D = R$ 0,13 

 

Economia no custo operacional de “N” veículos/dia: 

Eop = 365 x 1 x D x N = 365 x 1 x 0,13 x N = R$ (47,45 x N)/km 

 

Estima-se a economia no custo de conservação de um km de via, em um ano nas 

condições que se seguem: 

 

I. Custo da conservação da estabilização betuminosa com capa selante: 

 Capa selante: 0,33 x 7.000 m2 x 0,17 = R$ 392,70/km 

 Transporte de agregado: 0,33 x7.000 m2 x 0,008 x 15 x 0,34 = R$ 94,24/km 

 Material betuminoso: RM-1C/RL-1C: 3,40 t. = R$ 595,98/km 

 Transporte de material betuminoso: DMT 670 km = R$ 217,60/km 

 Tapa buraco com PMF: 0,24 m3 x 67,36 = R$ 16,84/km 

 Transporte PMF DMT de 10 a 15 km: 0,24 m3 x 15 km x 0,50 = R$ 1,87/km 

Total C1 = R$ 1.319,23/km 
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II. Custo da conservação do revestimento primário: em 1 ano / km: 

 Revestimento primário: 7.000 m2 x 0,033 x 3,25 = R$ 750,75 

 Transporte material de jazida: 7.000 m2 x 0,033 x 27 km x 0,37 = R$ 

2.307,69 

 Conformação das jazidas: 231 m2 x 0,06 = R$ 13,86 

 Estocagem da camada vegetal: 231 m2 x 0,04 = R$ 9,24 

 Reposição da camada vegetal: 231 m2 x 0,23 = R$ 53,13 

 Patrolamento: 2 x 7.000 m2 x 0,02 = R$ 280,00 

Total C2 = R$ 3.414,67 

 

III. Economia no custo de conservação, em 1 ano: 

Ec = C2 - C1 = 3.414,67- 1.319,23 = R$ 2.095,44/km 

 

IV. Benefícios Diretos: 

Bd = economia no custo operacional + economia no custo de conservação 

Bd = R$ (47,45 x N)/km + R$ 2.095,44/km 

 

3.1.5 Análise da Viabilidade e Indicadores de Rentabilidade 
 

O balanço de custos e benefícios se traduz em um fluxo de caixa com: 

- um valor inicial, negativo, igual ao valor do investimento; 

- uma série de seis valores iguais (Benefícios diretos anuais); 

- considerou-se a taxa de juros de 12% a.a. 

 

Com estes cálculos, e baseado no HDM III, o volume médio diário que justificaria 

a pavimentação do trecho, ou VMD a partir do qual é viável o empreendimento é dado 

pela Equação 3.1 – Viabilidades:  

Valor presente dos benefícios = 
 

VPB Bd
J

J

n


 











1 1
 (3.1) 
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Fazendo VPB/km = CUSTO/km 

                                                     1 - (1 + 0,12 ) - 6 

VPB = ( 47,45 x N + 2.095,44)  x                                             = 14.398,56  N = 29,65 

                                                              0,12 

 

• Conclui-se que o investimento na rodovia em questão torna-se viável a partir do 

VMD de 30 veículos, que é menor do que o existente à época da análise inicial. 

 

Período de retorno:  

A Equação 3.2 permite calcular o período de retorno do investimento: 

Igualando-se o VPB ao CUSTO  
 

Bd
J

J
CUSTO

n1 1 














 (3.2) 

Bd = 47,45 x 201 x 4,3 + 2.095,44 x 4,3 = 50.021,42 

CUSTO = 14.338,76 x 4,3 = 61.656,66 

Onde:  n = 1,41anos 

 

• Ou seja, os benefícios acumulados durante o primeiro ano e cinco meses de 

operação da rodovia pavimentada serão suficientes para amortizar o investimento. 

 

Taxa Interna de Retorno:  

Equação 3.3 - consiste em se calcular a taxa de juros na qual: 

 

 VPB=VPI (Valor Presente dos Benefícios = Valor Presente do Investimento). 

 

              1- (1 + J ) - 6 

  50.021,42  x                                 = 61.656,66  J = TIR = 78,27 % a.a. 

                                        J 

 

• Este valor calculado significa que o investimento é viável sempre que a taxa de 

juros do mercado situar-se abaixo desse valor. 
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Situação de custos estimados, atualizados para março de 2010 

 

- Rodovia municipal: Januária - Distrito do Brejo do Amparo  

- Extensão: 4,3 km.  

 

 Preços unitários conforme tabela de custos da Assessoria de Custos do DER/MG 

(Vigência a partir de 01 de março de 2010): 

 

 Execução de sub-base/base R$12,56/m³ 

 Transporte de material de jazida DMT. 25 a 30 km R$0,71/m3 x km 

 Execução da imprimação, incluindo material betuminoso R$2,95/m² 

 Execução da base de solo com 3% de agente cimentante R$37,15/m³ 

 Transporte material de jazida DMT. 0 a 10 km  R$1,04/m3 x km 

 Execução capa selante, do tipo Tratamento Anti-Pó (TAP)  R$0,53/m²  

 Transporte de agregado p/ TAP DMT 0 a 10 km R$0,98/m3x km 

 Execução do tratamento superficial duplo (TSD), R$6,93/m² 

 Transporte de agregado p/ TSD DMT acima de 50 km R$0,65/m3x km 

 Material Betuminoso RL-1C R$789,70/t 

  Material Betuminoso RM-1C  R$860,00/t 

 Transporte mat. betuminoso DMT 670 Km  R$172,37/t 

 Conformação das jazidas R$0,19/m² 

 Estocagem da camada vegetal R$0,11/m²  

 Reposição da camada vegetal R$0,71/m² 

 

a) Custos estimados, atualizados em níveis de março/2010 da pavimentação 

executada, com a solução de base estabilizada com betume e capa selante do tipo 

Tratamento Anti-Pó (TAP), considerando ainda o custo do serviço ocasionado 

pela necessidade de execução de uma camada de material de 10 cm, com 

características de base, situada abaixo da camada de base estabilizada com 

betume, execução esta devido à não disponibilidade de materiais homogêneos no 

subleito existente.  
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– Execução da base com 10,0 cm de espessura, compactado, na largura da 

plataforma de 7,0 m; 

1.000m x 7,00m x 0,10m x R$12,56/m³ R$8.792,00  

 

– Transporte do material para a base com 10,0 cm de espessura compactada, na 

largura da plataforma de 7 m, proveniente do empréstimo lateral à pista entre as 

estacas 80 a 90; 

1.000m x 7,00m x 0,10m x 3 km x R$1,04/m³ ×km R$2.184,00  

 

– Execução da camada estabilizada com betume com 5,0 cm de espessura, com 

taxa de emulsão de ruptura lenta (RL-1C) a 3% em peso, na largura da 

plataforma de 7,0 m;  

1.000m x 7,00m x 0,05m x R$37,15/m³ R$13.002,50  

 

– Transporte do material para execução da camada estabilizada com betume com 

5,0 cm de espessura, compactado, com taxa de emulsão de ruptura lenta (RL-1C) 

a 3% em peso, na largura da plataforma de 7,0 m, proveniente do empréstimo 

lateral à pista entre as estacas 80 a 90;  

1.000m x 7,00m x 0,05m x 3 km x R$1,04/m³x km R$1.092,00 

 

– Execução da imprimação, incluindo material betuminoso; 

1.000m x 7,00m x R$2,95/m² R$20.650,00  

 

– Execução da capa selante do tipo Tratamento Anti-Pó (TAP); 

1.000m x 7,00m x R$0,53/m² R$3.710,00  

 

– Transporte de areia para o TAP; 

1.000m x 7,00m x 0,008m x 15 km x R$0,98/m³× km R$823,20  

 

– Material betuminoso RL-1C para a camada estabilizada com betume;  

(1.000m x 7,00m x 0,05m x 2,07 x 3%) x R$789,70/t. R$17.164,12 
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– Transporte mat. betuminoso RL-1C com DMT 670 km; 

(1.000m x 7,00m x 0,05m x 2,07 x 3%) x R$172,37/t. R$3.746,46 

 

– Material betuminoso RM-1C para o Tratamento Anti-Pó (TAP); 

(1.000m x 7,00m x 1,22 l/m²) x R$860,00/t. R$7.344,40 

 

–Transporte do material betuminoso, RL-1C com DMT 670 Km; 

(1.000m x 7,00m x 1,22 l/m²) x R$172,37/t. R$1.472,03 

 

– Conformação das jazidas:  

350,00 m2 x R$0,19 R$66,50 

 

– Estocagem da camada vegetal 

350,00 m2 x R$0,11 R$38,50 

 

– Reposição da camada vegetal 

350 m2 x R$0,71 R$248,50 

Custo total estimado da estabilização betuminosa com preços em níveis de março 

de 2010: R$80.334,21/km. 

 

b) Custos utilizando a solução usual, pavimentação convencional com a utilização 

de base estabilizada granulometricamente sem mistura, com material proveniente da 

jazida mais próxima com DMT de 27 km da localidade denominada de Bom Jantar. 

 

– Execução da base com 15,0 cm de espessura, compactado, na largura da 

plataforma de 7,0 m; 

1.000m x 7,00m x 0,15m x R$12,56/m³ R$13.188,00  

 

– Transporte do material para a base com 15 cm de espessura, compactado, 

proveniente da jazida mais próxima com DMT de 27 km da localidade 

denominada de Bom Jantar; 

1.000m x 7,00m x 0,15m x 27 km x R$0,71/m³ ×km R$20.128,50  



48 
 

 

– Execução da imprimação, incluindo material betuminoso; 

1.000m x 7,00m x R$2,95/m² R$20.650,00  

 

– Execução do TSD incluindo o material betuminoso; 

1.000m x 7,00m x R$6,93/m² R$48.510,00  

 

– Transporte de agregado para o TSD; 

 1.000m x 7,00m x 0,025m x 170 km x R$0,65/m³ ×km R$19.337,50  

 

– Conformação das jazidas; 

350,00 m2 x R$0,19 R$66,50 

 

– Estocagem da camada vegetal; 

 350,00 m2 x R$0,11 R$38,50 

 

– Reposição da camada vegetal; 

 350,00 m2 x R$0,71 R$248,50 

Custo total estimado da pavimentação convencional com preços em níveis de 

março de 2010: R$122.167,50/km. 

Comparações dos custos: 

Comparando os dois valores (R$80.334,21/km da estabilização betuminosa e 

este da convencional de R$122.167,50/km) tem-se que a convencional é 1,5 vezes 

mais cara, levando em conta os preços de março de 2010. 

3.1.6 Considerações finais sobre a Pista Experimental 
 

Como conclusão deste estudo econômico realizado à época das obras do trecho, 

com as ferramentas e conhecimentos de 1996, vê-se que o impacto econômico-social 

provocado pelo pavimento com otimização do uso de materiais locais foi evidente, pois 

a diminuição do custo favoreceu a viabilidade da obra.  
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Apesar do custo estimado, atualizado (mar/10) parecer inicialmente elevado, 

comparado com o custo na época da implantação (set-out/96), deve-se considerar que 

isso aconteceu em conseqüência do aumento ocorrido nos preços dos materiais 

betuminosos utilizados. Na ocasião da experiência, os estudos comparativos de custo, 

considerando-se as diversas opções de projeto, conduziram à indicação da estabilização 

betuminosa. Levando-se em conta essas características, bem como os aumentos de 

preços que se refletem também nas pavimentações convencionais, sugere-se que antes 

da tomada de decisão sobre a alternativa de pavimentação a ser adotada, sejam 

realizados estudos de outras alternativas, associando às condicionantes das variações de 

preços e adaptando aos projetos os materiais disponíveis na região, na busca de soluções 

de custos menos elevados, mas que se apresentam viáveis tecnicamente. 

No caso de estradas vicinais ou municipais, esse processo de análise acarreta 

adotar solução de baixo custo inicial, ainda que resulte em pavimentos que necessitem 

serem melhorados no futuro, podendo, assim, resolver problemas de regiões carentes. 

Num país com as dimensões do Brasil, as soluções para pavimentação exigem um 

tratamento regionalizado. As especificações dos materiais empregados na estabilização 

solo-betume devem ser tratadas em nível local ou regional. As possibilidades de uso de 

materiais e de técnicas não tradicionais são grandes.  

Outra contribuição importante da estabilização solo-betume foi alcançada pelas 

propriedades do ligante em promover a coesão do solo, como já comentado e observado 

neste trecho: fixando o material na pista, evitou desagregação pela ação do tráfego e 

intempéries, o que garantiu a preservação ambiental, sem extração do cascalho e 

transporte por caminhões para recomposição do cascalho antes de sua pavimentação. 

É fundamental que seja realizada uma apropriação sistemática dos custos e 

detalhes técnicos desses serviços para que seja possível estabelecer os limites aceitáveis 

de utilização.  

Não se pretendia à época definir parâmetros rígidos, mas tão-somente buscar um 

indicativo dos limites de aplicabilidade da tecnologia nas condições empregadas. Todo 

o processo deve ser mais bem avaliado à luz de novos estudos e pesquisas mais 

apuradas que necessariamente deverão ser aplicadas, visando, entre outros objetivos, 

estudar o comportamento e as peculiaridades desta tecnologia empregada em Minas 

Gerais. 
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3.2 ESTABILIZAÇÃO BETUMINOSA DE UMA BASE EM OUTRO 
TRECHO EXPERIMENTAL - RODOVIA MUNICIPAL 
(SEGMENTO URBANO DO DISTRITO DO RIACHO DA 
CRUZ) 

 

3.2.1 Breve Histórico  
 

Apresentam-se dados do relatório técnico de projeto e execução referente à 

pavimentação de uma via urbana do Distrito de Riacho da Cruz, localizado no 

município de Januária, cujos elementos básicos são resumidos a seguir: 

 Data de início: Abril de 1998 

 Data de término: Setembro de 1998 

 Jurisdição: 37ª CRG – Januária 

 Extensão: 5,2 km, pavimentação executada em toda esta extensão com a solução 

de base estabilizada com betume e capa selante do tipo Tratamento Anti-Pó (TAP). A 

solução usual no local seria a pavimentação convencional com a utilização de base 

estabilizada granulometricamente com material proveniente da jazida mais próxima 

com DMT de cerca de 45 km da localidade denominada de Bom Jantar 

Os trabalhos de pavimentação do trecho em referência envolveram algumas 

execuções de bueiros, correções de terraplenagem, regularização do subleito, execução 

de base de mistura solo-betume e do Tratamento Anti-Pó (TAP) de uma via urbana de 

Riacho da Cruz. 

A extensão total da via é de 5,2 km, sendo que a estaca 0 (zero) situava-se na 

Avenida de Riacho da Cruz, próximo ao entroncamento com a BR-135. A estaca final, 

de número 260, estava localizada no eixo da via urbana de Riacho da Cruz, há 330 

metros após uma ponte de concreto existente na referida avenida, construída sobre o 

córrego Riacho da Cruz. 

Para a realização do projeto de pavimentação, visando o melhoramento do traçado 

existente aliado ao baixo custo inerente ao tipo de pavimentação pretendido, foi 

necessária a execução dos seguintes estudos: 

- Topográficos; 

- Geotécnicos; 
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- Drenagem; 

- Aterros; 

- Regularização do subleito; 

- Base; 

- Solo-betume; 

- Tratamento Anti-Pó. 

 

Procurou-se, durante a execução, o aproveitamento máximo do traçado existente 

da avenida, evitando-se desta forma desapropriações. O eixo da locação foi deslocado 

ora para o lado esquerdo – em virtude de uma adutora de água que abastece a cidade – 

ora para a direita – em virtude de construções residenciais e comerciais localizadas ao 

longo do trecho. 

A seção típica adotada possui plataforma de 8,00 metros, com 7,00 m (2 x 3,50m) 

de faixa de tráfego e 1,00 m (2 x 0,50 m) de dispositivo de drenagem. O abaulamento da 

pista é de 4% nas tangentes, sendo a superelevação máxima nas curvas de 4%. 

Após definidos os parâmetros básicos de projeto, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

i. Locação e amarração do eixo; 

ii. Nivelamento e contra nivelamento do eixo; 

iii. Levantamento de seções transversais a nível; 

iv. Cadastramento de bueiros; 

v. Execução de bueiros; 

vi. Marcação e estudo de empréstimo para aterro; 

vii. Marcação e estudo de jazida para base; 

viii. Procedimento para execução do Tratamento Anti-Pó (TAP)  

 

Os estudos geotécnicos tiveram por objetivo avaliar a qualidade e a quantidade 

dos materiais de subleito, dos empréstimos e dos materiais necessários à construção do 

pavimento, dos dispositivos de drenagem e das obras-de-arte. 

As avaliações quantitativas foram feitas diretamente no campo e as qualitativas 

em laboratório. Todos os procedimentos de campo e de laboratório fora efetuados de 

acordo com as normas do DNER e DER/MG vigentes à época. 
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Os materiais coletados foram submetidos aos seguintes ensaios: 

- Análise granulométrica de solos por peneiramento (DNER-ME 80-64); 

- Limite de liquidez de solos (DNER-ME 122-82); 

- Compactação, expansão e ISC (DNER-ME 49-74). 

 

As ocorrências de materiais para base foram estudadas e uma jazida foi avaliada 

pelo seu potencial de qualidade e de volume. Na jazida foram coletadas amostras em 

furos abertos a pá e picareta até a profundidade de ocorrência dos materiais utilizáveis, 

sempre que possível. Os materiais coletados foram submetidos aos seguintes ensaios: 

- Análise granulométrica de solos por peneiramento (DNER-ME 80-64); 

- Limite de liquidez de solos (DNER-ME 122-82); 

- Limite de plasticidade de solos (DNER-ME 82-63); 

- Compactação, expansão e ISC com energia do Proctor intermediário. 

 

Obtidos os resultados dos ensaios de laboratório calcularam-se os índices de 

grupo (IG) e efetuou-se a classificação HRB dos materiais estudados. 

 

O pavimento foi dimensionado com revestimento em Tratamento Anti-Pó, 

executado sobre uma camada de mistura Solo-betume de 5,0 cm, assente sobre uma 

camada de base de 10,0 cm, proveniente de empréstimo localizado nas proximidades do 

km 180 da BR-135, trecho Januária - Itacarambi. 

 

Executou-se ainda a compactação do subleito existente na energia do Proctor 

intermediário, concedendo à camada final de 20,0 cm as características de sub-base. 

Para esta camada, foi usada uma jazida entre a estaca 150 e 153 do lado esquerdo, cujo 

material era uma argila arenosa avermelhada. 

 

A seção típica foi adotada com 7,0 m de largura (sendo 2 x 3,5 m), de faixa de 

tráfego. O abaulamento da pista é de 4% nas tangentes. 

 

A seção tipo está apresentada esquematicamente a seguir: 
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4% Tratamento Anti- Pó 4% 
Solo-betume: 5 cm 

Base: 10 cm 
  

Subleito 
 

Figura 3.8 – Seção tipo da Plataforma da Pista Experimental de Riacho da Cuz. 
 

3.2.2 Resumo das operações 
 

A sequência de operações construtivas foi a seguinte: 

a) Escarificação e compactação do subleito, na energia do Proctor intermediário; 

b) Execução da base, na energia do Proctor localizado nas proximidades do km 

180 da BR-135, trecho Januária - Itacarambi; 

c) Lançamento do material de base na espessura de 5,0 cm. Adição de emulsão 

RL-1C, homogeneização e compactação; 

d) Aplicação de emulsão asfáltica RM-1C; 

e) Distribuição da areia e compressão; 

f) Repetição das operações “d” e “e” após dez dias de abertura ao tráfego. 

 

Conforme já indicado, o subleito foi compactado na energia do Proctor 

intermediário e a camada de base foi executada utilizando-se solo proveniente de 

empréstimo localizado nas proximidades do Km 180 da BR-135, trecho Januária - 

Itacarambi, na espessura de 10,0 cm, escarificado, homogeneizado e compactado na 

umidade ótima. 

Em seguida foi executada a mistura solo-betume com 5,0 cm de material da 

mesma jazida e adição de RL-1C na proporção de 3% em peso, seguida de 

homogeneização e compactação do solo-betume.  

A compactação foi realizada com a energia do Proctor intermediário.  

O Tratamento Anti-Pó foi executado com emulsão asfáltica RM-1C, aplicada a 

uma taxa de 1,21/m2 e areia lavada de rio, a uma taxa de 7,0/m2, seguido de compressão 

com rolo pneumático. 
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3.2.3 Condições da Pista Experimental atual 
 

Nas Figuras 3.9 e 3.10 mostram-se fotos recentes do trecho, e, no local, a equipe 

do DER/MG, preparando-se para coleta dos dados das deflexões com a Viga 

Benkelman e afundamento de trilha de roda com treliça.  

Percebe-se boa conformação da superfície da pista após cerca de dez anos de uso, 

sendo que o referido trecho não recebeu nenhum tipo recapeamento, apenas operações 

razoáveis de “tapa-buracos” realizadas pela Prefeitura Municipal de Januária, pois se 

trata de trecho urbano pertencente ao município. 

 

 
Figura 3.9 – Segmento de via urbana com solo-emulsão e TAP em julho 2009 (foto do autor). 

 

 

 
Figura 3.10 – Vista do Trecho de Riacho da Cruz em foto tirada em julho de 2009 pelo autor da presente 

dissertação. 
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3.2.4 Considerações finais sobre a segunda Pista Experimental 
 

No que diz respeito aos aspectos técnicos, o resultado foi considerado satisfatório 

neste segmento logo após a construção. A sequência de operações foi bem absorvida 

pela equipe envolvida dentro dos padrões técnicos exigidos gerando resultado final de 

boa qualidade. Após a abertura do trecho executado ao tráfego, o pavimento apresentou 

bom comportamento, não sendo constatado o aparecimento de nenhum tipo de trincas 

ou qualquer outro indício de mau comportamento estrutural do mesmo. 

Quanto ao ritmo dos trabalhos, pode-se dizer que, considerando que se tratava de 

um processo experimental, as etapas de execução aconteceram em bom ritmo. Porém, o 

período de execução foi longo devido a atrasos gerados pela dificuldade de mobilização 

dos equipamentos alugados (rolos compactadores, caminhão espargidor e 

motoniveladora) e pelas interrupções no fornecimento de material betuminoso. 

Consequentemente, estes fatos geraram aproveitamento inadequado da mão de obra 

empregada e paralisações de equipamentos, ocasionando um acréscimo substancial nos 

custos dos serviços executados nesta obra. 

Face aos resultados obtidos e por se tratar de uma solução de baixo custo, 

considerou-se que este tipo de pavimentação é tecnicamente apropriado para rodovias e 

ruas de baixo volume de tráfego, composto substancialmente de trânsito de veículos 

leves e em regiões com baixo índice pluviométrico. Vale ressaltar, porém, que 

iniciativas de empregar esta solução em acessos municipais e rodovias vicinais de 

pouco tráfego devem ser precedidas de instrumentos que garantam a disponibilidade de 

recursos, mão de obra, equipamentos, materiais e apoio logístico para o bom andamento 

dos serviços, minimizando assim os custos envolvidos em tal situação.  
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4 MATERIAIS, MÉTODOS E ENSAIOS 
 

O principal objetivo desta dissertação é relatar a experiência de dois trechos de 

solo-emulsão realizados pelo autor da presente pesquisa na década de 1990, fazendo um 

balanço das condições e dos materiais empregados na construção. Uma avaliação 

funcional e estrutural da condição presente dos trechos e uso de ensaios de laboratório 

que não foram realizados na época para avaliar os materiais contribuiem para 

estabelecer parâmetros de aceitação destes ensaios para uso nas próximas obras. 

Assim, este capítulo apresenta os materiais, solo e emulsão, os ensaios de 

laboratório realizados com estas amostras e os ensaios de campo feitos no local para 

avaliar especialmente a condição estrutural com a medida da bacia de deflexão. Esta 

permite fazer a retroanálise dos módulos de elasticidade dos materiais na condição 

atual, o que permite comparação com os módulos de resiliência obtidos no laboratório 

na condição representativa de um pavimento recém construído. 

 

4.1 MATERIAIS 
 

Basicamente, neste estudo foram utilizados dois materiais:  

- um solo coletado no trecho de Riacho da Cruz, feito pelo autor da presente 

dissertação, no dia 16/07/2009, conforme mostrado na Figura 4.1. Foram 

coletados 600 kg de amostra deformada no local, considerado como 

representativo do solo usado no trecho na camada de solo-betume. Parte deste 

material foi destinada ao Laboratório do DER MG em Belo Horizonte e parte foi 

enviada ao Laboratório de Pavimentação da COPPE/ UFRJ no Rio de Janeiro; 

- uma amostra de emulsão asfáltica tipo RL-1C, fornecida pela empresa Petrobras, 

e enviadas aos mesmos laboratórios já citados. 

 

Para fundamentar a proposta deste trabalho, que trata da análise da estabilização 

betuminosa de um solo utilizado na pavimentação de via de baixo volume de tráfego, 

foram realizados os seguintes ensaios e procedimentos:  
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a) Para o solo puro: 

 Classificação: HRB e MCT;  

 Ensaios de laboratório: Granulometria, LL, IP, CBR, Compressão Simples, 

Tração por Compressão Diametral, Deformação Permanente, Módulo de 

Resiliência (Triaxial), Módulo de Resiliência por Compressão Diametral. 

 

b) Para o solo-emulsão: 

 Ensaios de laboratório: CBR, Determinação do teor de resíduo da emulsão, 

Compressão Simples, Tração por Compressão Diametral, Ensaio Marshall, 

Deformação Permanente, Módulo de Resiliência Triaxial, Módulo de 

Resiliência por Compressão Diametral; 

  

c) Para a emulsão: 

 Ensaios de determinação do teor de resíduo da emulsão. 

 

Para realizar os ensaios da mistura solo-emulsão, foi efetuado em laboratório a 

mistura com o tipo de emulsão, teores de emulsão, diluição e água de umedecimento 

todos iguais aos utilizados à época da construção do trecho em questão. 

Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 mostram-se fotos do solo coletado, da emulsão sendo 

diluída e da mistura manual do solo com a taxa de emulsão diluída considerada: 

 

 
Figura 4.1 – Solo coletado para este estudo. 
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Figura 4.2 – Preparação da diluição da emulsão usada neste estudo. 

 

 
Figura 4.3 – Mistura manual do solo-emulsão no Laboratório da COPPE. 

 

 
Figura 4.4 – Solo puro versus mistura solo-emulsão (foto do autor). 
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4.2 MÉTODOS E ENSAIOS  

4.2.1 Avaliação de Laboratório 
 

A caracterização de materiais de pavimentação é uma tarefa complexa em virtude 

das propriedades desses materiais dependerem de diversos fatores, entre eles: meio 

ambiente, magnitude, tempo de aplicação e frequência das cargas dos veículos, estado 

de tensões. Na parte de estabilização com emulsão, há ainda dificuldade de se saber o 

tempo de cura necessário em laboratório para representar adequadamente a condição de 

trabalho no campo, tendo em vista que há ganho de resistência à medida que se processa 

a cura da emulsão. Também é preciso saber qual será o teor ideal de ligante residual 

para estabilizar determinado solo, qual será a condição ideal de umidade a ser usada e 

que ensaio nos permite inferir se o solo testado vai ter boa compatibilidade com a 

emulsão, entre outros aspectos. Neste trabalho não foi feito estudo de variação do teor 

nem do tipo de emulsão já que se trata de verificar processo que deu certo no campo, 

portanto, como “retroanálise” tratou-se de utilizar no laboratório as condições 

efetivamente usadas no campo quanto a teor de emulsão e de umidade. 

4.2.1.1 Características dos Solos 
 

a) Granulometria 

A análise granulométrica consiste na determinação das porcentagens, em peso, 

das diferentes frações constituintes da fase sólida do solo. Para as partículas de solo 

maiores do que 0,075 mm (peneira n° 200), o ensaio é feito passando a amostra do solo 

por uma série de peneiras de malhas quadradas de dimensões padronizadas. Pesam-se as 

quantidades retiradas em cada peneira e calculam-se as porcentagens que passam em 

cada peneira. Para o material passante nesta peneira é necessário se realizar o ensaio de 

sedimentação para conhecer as porcentagens de silte e argila da amostra de solo. 

 

Ensaio de Granulometria por Peneiramento 

Toma-se uma amostra representativa do solo a ser ensaiado e pesa-se. Tem-se, 

então, o peso de amostra úmida que deve ser aproximadamente 1500 g. Passa-se toda a 

amostra na peneira n° 10.  
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A fração retida será lavada na peneira n° 10, para eliminar todo o material fino 

aderente às partículas de solo. Transfere-se o solo lavado para uma cápsula e seca-se a 

temperatura de 105°C a 110°C. Faz-se, então o peneiramento do solo até a peneira n° 

10. Da fração que passa na peneira n° 10 toma-se cerca de 100 g para o peneiramento 

fino (da peneira n° 10 a de nº 200), cerca de 50 g para determinação da umidade 

higroscópica.  

Lava-se a amostra destinada ao peneiramento fino na peneira n° 200, seca-se a 

parte retida, em estufa a 105°C a 110°C, procedendo-se, então, ao peneiramento entre as 

peneiras n° 10 e n° 200. 

 

Ensaio de Granulometria por Sedimentação 

O Ensaio é realizado com a fração da amostra representativa do solo que passa na 

peneira n°10. Toma-se cerca de 120 g daquela fração, no caso de solos arenosos, ou 

cerca de 70 g, no de solos siltosos ou argilosos, e coloca-se em um recipiente com água 

destilada, devendo o solo permanecer em imersão durante 18 horas. Passando este 

tempo, adicionam-se 20 ml de defloculante. Leva-se ao dispersor. Transfere-se o solo 

dispersado para uma proveta de capacidade de 1000 ml. Completa-se o volume 

adicionando água destilada até o traço indicado 1000 ml. Agita-se, deposita-se a proveta 

na bancada e fazem-se as leituras com um densímetro de acordo com tempos 

especificados para o ensaio de sedimentação, que são: 30 segundos, 1 minuto, 2 

minutos, 4 minutos, 8 minutos, 15 minutos, 30minutos, 60 minutos, 240 minutos e 1500 

minutos.  

Terminando o ensaio de sedimentação, lava-se o solo na peneira n° 200, seca em 

estufa à temperatura de 105° C a 110° C, procedendo-se ao peneiramento do material 

compreendido entre as peneiras n° 10 e n° 200. 

 

b) Limites de Consistência  

Esses limites permitem avaliar a plasticidade dos solos. Esta propriedade dos 

solos argilosos consiste na maior ou menor capacidade de serem eles moldados sem 

variação de volume, sob certas condições de umidade. Para caracterização do solo 

segundo sua plasticidade é feita a determinação do limite de liquidez e do limite de 

plasticidade. Quando a umidade de um solo é muito grande, ele se apresenta como um 
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fluido denso e se diz no estado líquido. À medida que a água evapora, ele endurece, 

passando do estado líquido para o estado plástico. A umidade correspondente ao limite 

entre os estados líquido e plástico é o limite de liquidez. No ponto em que a amostra se 

desagrega ao ser trabalhada, determina-se a umidade correspondente ao limite entre os 

estados plástico e semi-sólido, que é denominada limite de plasticidade. Continuando a 

secagem, ocorre a passagem para o estado sólido. O limite entre esses dois últimos 

estados é denominado limite de contração.  

A diferença numérica entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade 

(LP) fornece o índice de plasticidade (IP): IP = LL – LP. Este índice define a zona em 

que o terreno se acha no estado plástico e, por ser máximo para as argilas e mínimo para 

as areias, é critério para se avaliar o caráter argiloso de um solo. Quanto maior o IP, 

tanto mais plástico será o solo. O índice de plasticidade é função da quantidade de argila 

presente no solo, enquanto o limite de liquidez e o limite de plasticidade são funções de 

quantidade e do tipo de argila. Quando um material não tem plasticidade (areia, por 

exemplo), escreve-se IP = NP (não plástico). O limite de liquidez indica a quantidade de 

água que pode ser absorvida pela fração do solo que passa pela peneira n° 40. Observa-

se que quanto maior o LL tanto mais compressível o solo. 

 

Ensaio do Limite de Liquidez (DNER-ME 122/94) 

O ensaio do limite de liquidez é realizado em um aparelho denominado aparelho 

de Casagrande, que consiste essencialmente de uma concha metálica que, acionada por 

uma manivela, golpeia a base do citado aparelho. O ensaio é feito com a fração da 

amostra representativa do solo, que passa na peneira de 0,42 mm de abertura de malha 

(peneira n° 40). Coloca-se 70 g de material em uma cápsula, homogeneíza-se com 

adição de água, aos poucos, até resultar massa plástica. Transfere-se parte da massa 

plástica para a concha do aparelho, moldando-a de modo que, na parte central, apresente 

espessura aproximada de um centímetro. Com um cinzel, divide-se a massa em duas 

partes, abrindo-se uma canelura no centro. Coloca-se a concha no aparelho, procedendo-

se, por meio de acionamento da manivela, a golpes da concha contra a base do aparelho 

à razão de duas voltas por segundo até que as bordas inferiores da canelura se unam em 

um centímetro de comprimento. Deve-se registrar o número de golpes e retirar pequena 

quantidade de solo no ponto onde a canelura fechou e determinar o teor de umidade. O 
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limite de liquidez será determinado em um gráfico no qual, no eixo das abscissas, em 

escala aritmética, estão as umidades. No eixo das ordenadas, em escala logarítmica, 

estão os números de golpes. O ponto de ordenada 25 golpes determina, na abscissa, uma 

umidade que é o limite de liquidez do solo ensaiado, por convenção. 

 

Ensaio do limite de Plasticidade (DNER-ME 082/94) 

O ensaio do limite de plasticidade é realizado com uma fração de amostra 

representativa do solo que passa na peneira de 0,42 mm de abertura de malha (peneira 

n° 40). Cerca de 50 g da amostra é colocada em cápsula e homogeneizada com adição 

de água aos poucos, até resultar massa plástica. Com a massa plástica forma-se uma 

pequena bola, que será rolada sobre uma placa de vidro esmerilhada com pressão 

suficiente da mão, de modo a resultar a forma de cilindro. Quando este atingir 3 mm de 

diâmetro sem se fragmentar, amassa-se o material e procede-se como anteriormente. 

Repete-se a operação até que, por perda de umidade, o cilindro se fragmenta quando 

atinge 3 mm de diâmetro. Transferem-se pedaços do cilindro fragmentado para um 

recipiente e determina-se a umidade em estufa. Repete-se o procedimento até serem 

obtidos três valores que não difiram da respectiva média de mais de 5%. 

 

Índice de Grupo 

Chama-se Índice de Grupo (IG) a um parâmetro empírico que é um valor 

numérico, variando de 0 a 20, que retrata uma combinação da plasticidade e graduação 

das partículas do solo. O IG é calculado pela Equação seguinte:  

IG = 0,2a + 0,005 ac + 0,01 bd (4.1) 

Em que: 

a = % de material que passa na peneira n° 200, menos 35. Se a % obtida nesta 

diferença for maior que 75, adota-se 75; se for menor que 35, adota-se 35. (a varia 

de 0 a 40). 

b = % de material que passa na peneira n° 200, menos 15. Se a % obtida nesta 

diferença for maior que 55, adota-se 55; se for menor que 15 adota-se 15. (b varia 

de 0 a 40). 

c = valor do Limite de Liquidez menos 40. Se o Limite de Liquidez for maior que 

60, adota-se 60; se for menor que 40, adota-se 40 (c varia de 0 a 20). 
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d = valor de índice de Plasticidade menos 10. Se o índice de plasticidade for maior 

que 30, adota-se 30; se for menor que 10, adota-se 10 (d varia de 0 a 20). 

 

c) Equivalente de Areia (EA) 

Equivalente de Areia é a relação entre a altura de areia depositada após 20 

minutos de sedimentação e a altura total de areia depositada mais a de finos (silte e 

argila) em suspensão, após aquele mesmo tempo de sedimentação, numa solução aquosa 

de cloreto de cálcio (Ver Método DNER ME 054/94). O Equivalente de Areia é 

utilizado no controle de finos de materiais granulares usados em pavimentação. 

 

d) Índice de Suporte Califórnia ISC (Califórnia Bearing Ratio - CBR) 

O ensaio de ISC consiste na determinação da relação entre a pressão necessária 

para produzir uma penetração de um pistão num corpo-de-prova de solo e a pressão 

necessária para produzir a mesma penetração numa brita padronizada. Em linhas gerais, 

a sequência do ensaio (DNER-ME 049/94) é a seguinte: 

a) Compacta-se no molde o material, em cinco camadas iguais, de modo a se obter 

uma altura total de solo de cerca de 12,5 cm após a compactação. Cada camada 

recebe 12 golpes de soquete (caso de materiais para subleito), 26 ou 55 (caso 

de materiais para sub-base e base), caindo de 45,7 cm, distribuídos 

uniformemente sobre a superfície da camada. O peso do soquete é de 4,5 Kg. 

b) Após a compactação, rasa-se o material na altura exata do molde e retira-se do 

material excedente da moldagem uma amostra representativa com cerca de 

100g para determinar a umidade. 

c) Compactam-se outros corpos-de-prova com teores crescentes de umidade tantas 

vezes quantas necessárias para caracterizar a curva de compactação. 

d) Colocam-se os corpos-de-prova imersos em água durante quatro dias. 

e) A penetração dos corpos-de-prova é feita numa prensa, a uma velocidade 

constante de 0,05 pol/min (ver Figura 4.5). 

f) Traça-se a curva pressão-penetração e, caso exista um ponto de inflexão, faz-se 

a correção da curva. Obtêm-se as pressões correspondentes às penetrações de 

0,1 e 0,2 polegadas. 
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g) O Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR), em percentagem, para cada 

corpo-de-prova, é obtido pela equação: 

  

                 pressão calculada ou pressão corrigida 

CBR =    ________________________________ 

                             pressão padrão 

 

Adota-se para o índice CBR o maior dos valores obtidos nas penetrações de 0,1 e 

0,2 polegadas. 

 

    h) Para o cálculo do ISC (CBR) final, registram-se na folha da curva de 

compactação, usando a mesma escala das umidades de moldagem, sobre o eixo das 

ordenadas, os valores dos índices de Suporte Califórnia (CBR) obtidos, 

correspondentes aos valores das umidades que serviram para a construção da curva 

de compactação.  

      O valor da ordenada desta curva, correspondente à umidade ótima, corresponde 

ao Índice de Suporte Califórnia do solo. 

 

 
Figura 4.5 – Exemplo da realização do ensaio ISC neste estudo, Lab. do DER/MG. 



65 
 

e) Compactação dos Solos 

Compactação é a operação da qual resulta o aumento da massa específica aparente 

de um solo (e de outros materiais, como misturas betuminosas, etc.), pela aplicação de 

pressão, impacto ou vibração, o que faz com que as partículas constitutivas do material 

entrem em contato mais íntimo, pela expulsão de ar. Com redução da percentagem de 

vazios, consegue-se também reduzir a tendência de variação dos teores de umidade dos 

materiais integrantes do pavimento durante a vida de serviço. 

Embora de longa data fosse prática corrente a compactação de solos, na década de 

1930, foram estabelecidos por R. R. Proctor e O. J. Porter os princípios que a regem. 

Tomando uma massa de solo úmido com um dado volume inicial num cilindro e 

aplicando-lhe certo número n de golpes através da queda de altura H de um soquete de 

peso P, resulta, após compactação, certo volume V. Chama-se energia de compactação 

ou esforço de compactação ao trabalho executado, referido à umidade de volume de 

solo após a compactação. 

Neste caso, a energia de compactação é dada por:  

 

Ec = n × P × H 

              V  

Estando o solo num teor de umidade h%, resulta, após compactação: 

 Uma massa específica aparente úmida 

 Uma massa específica aparente seca. 

 

O procedimento da compactação por impacto em laboratório é utilizado para fins 

rodoviários (Figura 4.6). Os princípios gerais da compactação são os seguintes: 

 

- a massa específica aparente seca de um solo, obtida após a compactação, 

depende da natureza do solo, de sua granulometria e da massa específica dos 

grãos; esta varia entre valores de 1400 kg/m3 e 2300 kg/m3; 

 

- para dado solo e dado esforço de compactação, variando-se o teor de umidade do 

solo, pode-se traçar uma curva de compactação; ao teor de umidade que 
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corresponde à massa específica aparente seca máxima (smax) dá-se o nome de 

umidade ótima (hot); 

 

- para um dado solo, quanto maior for a energia de compactação, tanto maior será 

o smax e tanto menor será a hot; 

 

- para dado solo e dado teor de umidade h, quanto maior for o esforço de 

compactação, tanto maior será o smax obtido; 

 

- há uma linha de ótimos, que é o lugar geométrico dos vértices das curvas obtidas 

com diferentes esforços de compactação; a linha de ótimos separa os chamados 

ramos secos e ramos úmidos das curvas de compactação; 

 

- para um dado solo, a massa específica aparente seca máxima varia linearmente 

com o logaritmo de energia de compactação. 

 

Há dois valores de s de um solo que têm sentido físico bem definido: 

 

- a massa específica aparente seca no estado solto, que é a obtida sem exercer 

nenhum esforço de compactação sobre o solo, sendo um limite inferior de s; 

 

- a massa específica aparente seca máxima de um solo compactado até a 

eliminação dos vazios e que se confunde com a massa específica dos grãos, 

sendo um limite superior de s inatingível. 

 

As condições de rolamento de um pavimento e seu desempenho durante a vida de 

serviço dependem muito da compactação bem executada durante a construção, sendo 

necessário garantir boa compacidade inicial, sobre a qual o tráfego em si mesmo não 

terá muito efeito. Esse objetivo pode não ser alcançado de modo absoluto e variações 

acidentais no teor de umidade, no próprio solo e no emprego do equipamento de 

compactação conduzem a variações na compacidade, na estabilidade e na umidade final. 
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Com aumento de compacidade, há aumento de resistência ao cisalhamento e 

diminuição da deformabilidade. No entanto, em casos especiais, como solos expansivos, 

é inútil uma compacidade inicial muito elevada, que não se manterá em serviço. 

 

 
Figura 4.6 – Exemplo Compactação dos Solos, Laboratório do DER/MG. 

 

Ensaio de Compactação 

O ensaio original para determinação da umidade ótima e da massa específica 

aparente seca máxima de um solo é o ensaio de Proctor, proposto em 1933 pelo 

engenheiro americano que lhe deu o nome. Credita-se a esse engenheiro norte-

americano R. R. Proctor a técnica de compactação nos moldes como é ainda hoje 

empregada em obras de terra. Este engenheiro publicou observações sobre compactação 

de aterros, mostrando que, ao se aplicar certa energia de compactação ao solo (certo 

número de passadas de determinado equipamento no campo ou certo números de golpes 

de um soquete sobre um solo contido num molde de laboratório), há relação entre peso 

específico seco e umidade. Essa relação pode ser apresentada na forma de uma curva de 

compactação do solo, como mostra na Tabela 4.1. Depreende-se, dessa tabela, que, para 

uma mesma energia aplicada, há certa umidade, denominada umidade ótima (hot), que 

conduz a outro parâmetro característico da curva de compactação, o peso específico 

aparente seco máximo (smax). O ramo ascendente da curva de compactação é conhecido 

como ramo seco, e o descendente como ramo úmido. Este ensaio, conhecido como 

ensaio normal de Proctor, padronizado pelo DNER ME 129/94, consiste em compactar 

uma amostra dentro de um recipiente cilíndrico, com aproximadamente 1000 cm3, em 
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três camadas sucessivas, sob a ação de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo 

de 30 cm de altura.  

O ensaio é repetido para diferentes teores de umidade, determinando-se, para cada 

um deles, a massa específica aparente seca. Com valores obtidos, traça-se a curva s = f 

(h), da qual se obtém o ponto correspondente a smax e hot. 

A energia de compactação desse ensaio é de aproximadamente 6kg × cm/cm3. 

Evidentemente, se o esforço de compactação for outro, obter-se-ão valores diferentes 

para smax.  

Tendo em vista o maior peso dos equipamentos de compactação, tornou-se 

necessário alterar as condições do ensaio, para manter a correlação com o esforço de 

compactação no campo. Surgiu o ensaio modificado de Proctor: a amostra é compactada 

no mesmo molde, em cinco camadas, sob a ação de 25 golpes de um peso de 4,5 kg 

caindo de 45 cm de altura. A energia específica de compactação é, para este ensaio, da 

ordem de 25 kg × cm/cm3.  

Posteriormente, órgãos rodoviários brasileiros adotaram energia de compactação 

intermediária as dos ensaios de Proctor, normal e modificado.  

Na Tabela 4.1 mostram-se as configurações gerais de um ensaio de compactação 

realizado no solo deste estudo como exemplo de um resultado e uma folha de ensaio. 

Deve-se ressaltar que os ensaios de compactação são comumente utilizados em 

várias atividades da engenharia civil, com destaque para: 

 

- determinação de parâmetro de compactação de solos, na fase de projeto de obras 

de terra; 

 

- controles de compactação de aterros de barragens, de camadas constitutivas de 

pavimentos rodoviários, do solo utilizado no preenchimento de maciço de 

estrutura de arrimo, do solo utilizado no preenchimento de cavas de fundações e 

tubulações enterradas; 

 

- moldagem de corpos-de-prova para realizações de ensaios especiais em solos, 

como de permeabilidade, adensamento, cisalhamento direto e triaxiais.  
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Tabela 4.1 - Ensaio de Compactação Subleito Riacho da Cruz 
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - Energia: Proctor Intermediário 

Ponto 2 3 4 5 1 

Cilindro nº 2 3 4 5 6 

Peso do cilindro(g) 1.990,0 1.982,0 1.998,7 2.180,6 2.482,8 

Volume do cilindro 

(cm³) 
944,6 944,0 944,8 996,1 996,6 

Peso do cilindro + solo 

úmido (g) 
3.991,1 4.060,5 4.106,5 4.348,1 4.622,5 

Peso do solo úmido (g) 2.001,1 2.078,5 2.107,8 2.167,5 2.139,7 

Massa esp. ap. úmida 

(g/cm³) 
2,118 2,202 2,231 2,176 2,147 

Cápsula nº 52 159 215 221 155 166 170 178 165 173 

Peso da cápsula + solo 

úmido (g) 
178,1 175,3 170,7 153,2 166,2 168,7 139,5 165,9 162,4 170,7 

Peso da cápsula + solo 

seco (g) 
168,6 166,0 161,2 145,4 155,5 157,4 128,7 153,6 149,8 156,9 

Peso da cápsula (g) 40,7 42,5 45,1 46,2 40,5 40,0 32,3 35,9 43,2 39,8 

Peso da água (g) 9,5 9,3 9,5 7,8 10,7 11,3 10,8 12,3 12,6 13,8 

Peso do solo seco (g) 127,9 123,5 116,1 99,2 115,0 117,4 96,4 117,7 106,6 117,1 

Teor de umidade (%) 7,4 7,5 8,2 7,9 9,3 9,6 11,2 10,5 11,8 11,8 

Umidade média (%) 7,5 8,1 9,5 10,9 11,8 

Massa esp. ap. seca 

(g/cm³) 
1,97 2,037 2,037 1,962 1,92 
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COPPE / UFRJ 
massa específica 

aparente seca máxima 
2,06 Umidade ótima (%): 8,8 

AMOSTRA:S= 1112 Subleito Riacho da Cruz 

Interessado: Evandro   DATA:           
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Compactação no Campo 

Os princípios gerais da compactação no campo são semelhantes aos de 

laboratório. No entanto, entre outras coisas, podem ser assinaladas que não há, 

necessariamente, igualdade entre as energias de compactação no campo e no 

laboratório, conduzindo a mesma smax para dado teor de umidade. Isto se deve, 

principalmente, às diferenças de confinamento do solo no campo em camadas e no 

laboratório no interior do cilindro. 

4.2.1.1.1 Classificação dos Solos 
 

Sendo um material que ocorre na natureza em diferentes formas, para ser 

utilizado como fundação ou material de construção, o solo necessita ser classificado de 

modo que se possam fazer escolhas de materiais e aplicação de métodos de projetos 

baseados em algumas propriedades de cada grupo. Foram desenvolvidos vários sistemas 

de classificação adequados a uma utilização dos solos ou a um método de projeto. 

Duas classificações tradicionais de solos têm sido mais usadas para obras 

geotécnicas em geral: a HRB (Highway Research Board) - AASHTO (também adotada 

pela ASTM) e a USCS (Unified Soil Classification System). Estas classificações 

consideram fundamentalmente a granulometria, o limite de liquidez e o índice de 

plasticidade. Nas obras viárias, é usada somente a HRB. Neste sistema, considera-se a 

granulometria, o limite de liquidez, o índice de plasticidade e o índice de grupo e 

dividem-se os solos em dois grupos: granular e fino, separados pela porcentagem 

passante na peneira 200. Esta classificação é muito usada, porém há muito tempo se 

sabe que sua aplicabilidade a solos tropicais não é adequada. Assim foi desenvolvida 

uma classificação brasileira chamada MCT, que será apresentada a seguir. 

 

Sistema de classificação pela Metodologia MCT (Miniatura, Compactado, 

Tropical) 

A classificação de solos HRB-AASHTO é a mais utilizada no meio rodoviário, 

porém classifica e hierarquiza os solos tropicais de maneira inapropriada. Assim, os 

solos que classificam no grupo A-7-5, quando adequadamente compactados, podem se 

comportar como ótimo subleito se for laterítico, ou péssimo subleito, se saprolítico. 
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Tendo em vista as dificuldades e deficiências das classificações tradicionais 

desenvolvidas para solos de clima frio e temperado, quando empregadas em solos de 

ambientes tropicais, Nogami e Villibor (1983, 2009) desenvolveram uma metodologia 

designada MCT, específica para solos compactados tropicais. 

A designação MCT (Miniatura Compactado Tropical) é proveniente da utilização, 

nos ensaios, de corpos de prova de dimensões reduzidas (corpos de prova com 50 mm 

de diâmetro) em solos tropicais compactados.  

Um ensaio de compactação especial é um dos principais ensaios da MCT. A partir 

de seus parâmetros básicos, moldam-se corpos de prova para a determinação de outras 

propriedades geotécnicas e utiliza-se uma aparelhagem de dimensões reduzidas. 

Consiste o ensaio na aplicação de energias crescentes, até se conseguir um aumento 

sensível de massa específica aparente seca para vários teores de umidade, obtendo-se 

uma família de curvas de compactação. Essas curvas são denominadas de curvas de 

deformabilidade ou de Mini-MCV, pois, a partir delas, pode-se determinar o valor dos 

Mini-MCV de cada curva. 

Com a curva de deformabilidade correspondente ao Mini-MCV igual a 10, obtém-

se o coeficiente c’, utilizado na classificação geotécnica MCT. Nas Figuras 4.7, 4.8 e 

4.9 estão ilustrados o equipamento, características e procedimentos do ensaio e suas 

aplicações práticas: Para se classificar os solos lateríticos e saprolíticos, através do 

método MCT, utiliza-se um gráfico, mostrado na Tabela 4.2, no qual a linha tracejada 

separa os solos de comportamento laterítico dos de comportamento não laterítico. 

 

 
Figura 4.7 – Equipamento de compactação do Ensaio MCT, Laboratório da COPPE. 
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,  

Figura 4.8 – Corpo de Prova para Ensaio de perda de massa por imersão da MCT, Laboratório da 

COPPE. 

 

 
Figura 4.9 – Perda de massa por imersão para ensaio MCT, Laboratório da COPPE. 

 

 

 
Figura 4.10 – Gráfico usado para classificação MCT (Nogami e Villibor, 1995). 
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4.2.1.1.2 Ensaios de Desgaste  
 

a) LWT (Loaded Wheel Test) 

O ensaio LWT está descrito na norma NBR 14841, denominada “Determinação 

de excesso de asfalto e adesão de areia” pela maquina LWT. O ensaio é parte da 

metodologia de dosagem do microrrevestimento a frio. 

O ensaio modificado por Duque Neto (2004) e usado para solo-emulsão por 

Miceli (2006) visa avaliar o efeito da compactação e as características de deformação da 

camada de solo quando simulada a ação do tráfego. Em relação ao solo-emulsão, o 

ensaio permite ainda uma avaliação da durabilidade. Realizado no equipamento da 

Figura 4.10, o ensaio consiste basicamente em submeter uma porção de solo 

estabilizado com emulsão à ação do movimento de uma roda de borracha sob condições 

de carga e de número de ciclos fixados, simulando o desempenho em pista. 

 

 
Figura 4.11 – Equipamento para o ensaio LWT adaptado para solo-emulsão, da COPPE. 

 

O equipamento utilizado é o seguinte (DUQUE NETO, 2004; MICELI, 2006): 

 O molde é composto de chapas de 12,7 mm de espessura compondo uma caixa 

fechada na base nas dimensões internas de 50 mm de altura, 50,8 mm de largura e 381 

mm de comprimento. 

 A base de fixação possui seis parafusos de 70,0 mm de altura e 9,52 mm (3/8”) 

de diâmetro. 
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 O êmbolo de compactação, de área plena, tem dimensões de 40 mm de altura, 48 

mm de largura e 379 mm de comprimento. 

 É necessário utilizar uma prensa hidráulica de capacidade mínima de cinco 

toneladas para fazer a compactação estática do solo dentro do molde. 

A preparação do solo, moldagem e cura do corpo-de-prova seguem os passos: 

 Em uma bacia, homogeneizar o solo na umidade ótima de compactação da 

energia escolhida. Separar uma quantidade de solo úmido necessário para moldagem de 

um corpo-de-prova de 40 mm de altura e deixar descansar por 24 horas em câmara 

úmida. A quantidade de solo úmido é determinada a partir do volume a ser compactado 

e da densidade máxima obtida na curva de compactação da energia escolhida. 

 Colocar a primeira metade do solo, espalhando-o do molde de forma uniforme, 

colocar o êmbolo de compactação e aplicar uma carga necessária para se obter uma 

altura compactada de 20 mm. A altura é verificada com o auxílio de um paquímetro de 

profundidade em todo o comprimento do molde. 

 Colocar a segunda metade da porção do solo, espalhando-o dentro do molde de 

forma uniforme, e também o êmbolo de compactação. Aplicar uma carga necessária 

para se obter uma altura compactada final de 40 mm. A altura verificada com o auxílio 

de um paquímetro de profundidade em todo o comprimento de molde e a carga 

normalmente aplicada varia de 2,5 a 4,5 toneladas. 

A execução do ensaio segue os seguintes passos: 

 Centralizar o molde de forma que a montagem da roda esteja alinhada com a 

linha central longitudinal do molde e fixá-lo utilizando os parafusos prisioneiros. 

 Limpar a cobertura de borracha da roda retirando resíduos soltos e óleos. 

 Determinar a leitura zero com o auxílio do paquímetro de profundidade em um 

ponto fixo sobre o ponto central do corpo-de-prova, que deverá estar marcado na lateral 

do molde. Verificar as condições iniciais do corpo-de-prova: presença de exudação, 

trincamentos e outros possíveis defeitos, registrando-se sempre todas as alterações. 

 Abaixar a roda, colocar o peso padrão (56 Kg) e zerar o contador de ciclos. 

Ligar o aparelho e desligar ao completar os estágios de 20,50,100,200,300,500 e 1000 

ciclos, verificando o afundamento com o auxílio do paquímetro de profundidade e 

observando possíveis defeitos ocorridos durante a passagem de ciclos. As observações 
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visuais verificam defeitos como desgaste, surgimento de lombadas ou arrancamento de 

placas. 

A apuração dos dados e classificação do ensaio faz-se determinando os 

afundamentos em cada estágio de aplicação de carga a partir da diferença da leitura final 

e inicial (Figura 4.11). Traçar um gráfico afundamento (ordenada) versus ciclos 

(abscissa) para melhor verificação do desempenho. 
 

 
Figura 4.12 – Apuração dos dados do ensaio LWT. 

 

b) WTAT (Wet Track Abrasion Test) 

O ensaio WTAT original encontra-se descrito na norma NBR 14746, denominada 

“Determinação de perda por abrasão úmida”. O ensaio é parte integrante da 

metodologia de dosagem do microrrevestimento a frio e lama asfáltica. 

Este ensaio, modificado por Duque Neto (2004), avalia o desgaste do solo quando 

simulada a ação do tráfego, permitindo ainda uma avaliação da durabilidade da técnica 

de anti-pó, de tratamento superficial ou solo-emulsão e até mesmo da emulsão 

empregada. O ensaio modificado consiste basicamente em submeter uma amostra de 

solo-emulsão à ação de desgaste gerada por ação de uma mangueira de borracha sob 

condições de carga e de número de ciclos fixados. 

O equipamento utilizado é basicamente o mesmo (ver Figura 4.9) da norma 

aplicada ao microrrevestimento, com as seguintes alterações (DUQUE NETO, 2004): 

 O molde para uso é composto de chapas de 6,3 mm de espessura compondo um 

cilindro fechado na base nas dimensões internas de 50 mm de altura e 300 mm de 

diâmetro. 
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 Régua de aço de 5 mm de espessuras e 400 mm de comprimento. 

 Soquete Marshall para preparar o solo. 

A preparação do solo, moldagem e cura do corpo-de-prova para o ensaio WTAT 

modificado seguem os seguintes passos: 

 Colocar a primeira metade do solo, espalhando-o dentro do molde de forma 

uniforme. Compactar, com o soquete Marshall, a camada de solo distribuindo os golpes 

em toda a área de solo (para energia intermediária são 88 golpes por camada). 

 Colocar a segunda metade do solo, espalhando-o dentro do molde de forma 

uniforme. Compactar, com o soquete Marshall, a camada suplementar de solo. Rasar a 

superfície com um bisel de modo que fique horizontal e sem elevações. 

A execução do ensaio segue os seguintes passos: 

 Pesar o conjunto molde + solo antes de começar o ensaio. Pesar o mesmo depois 

de pincelado com uma vassourinha e retirado o excesso. Determinar três alturas no 

centro do molde com o auxílio de régua de aço e do paquímetro de profundidade. 

Verificar as condições iniciais do corpo-de-prova. 

 Centralizar o molde de forma que a montagem de cilindro esteja centralizada 

com o equipamento e fixá-lo utilizando as presilhas laterais e uma borracha e látex. 

 Travar o cabeçote de abrasão da mangueira de borracha no eixo da máquina. 

Elevar a plataforma da máquina até que a mangueira de borracha se apóie livremente 

sobre a superfície da amostra. 

 Regular a máquina para 110 rpm e tempo de operação de cinco minutos. 

 Ligar a máquina e esperar o fim do ensaio. 

 Retirar o material desprendido após o ensaio com ajuda de uma vassourinha. 

Pesar o conjunto molde + solo depois do ensaio. Determinar três alturas no centro do 

molde com auxílio da régua de aço e do paquímetro de profundidade nos pontos onde 

foram feitas determinações iniciais, verificando as condições finais do corpo-de-prova. 

A apuração dos dados e classificação do ensaio segue os passos descritos a seguir 

conforme proposto por Duque Neto (2004): 

 Determinar a deformação permanente vertical a partir da diferença das alturas 

médias, final e inicial. 

 Determinar a perda por abrasão a partir da diferença de massas final e inicial. 



77 
 

Na Figura 4.13 mostra-se uma foto deste equipamento de ensaio WTAT durante 

os ensaios desta pesquisa: 
 

 
Figura 4.13 – Equipamento WTAT do Laboratório da SOLOCAP. 

4.2.1.1.3 Propriedades fundamentais – Resistências  
 

a) Resistência à tração estática 

A resistência à tração por compressão diametral (RT) tem se mostrado um 

importante parâmetro para a caracterização de materiais como o concreto de cimento 

Portland e misturas asfálticas.  

Devido à dificuldade de se obter resistência à tração direta, métodos indiretos 

foram desenvolvidos para a sua determinação. O mais usado é o ensaio brasileiro de 

compressão diametral para determinação indireta da RT, desenvolvido pelo professor 

Lobo Carneiro em 1943 para concreto de cimento Portland.       

A configuração desse ensaio considera a aplicação de duas forças concentradas e 

diametralmente opostas de compressão em um cilindro e que geram, ao longo do 

diâmetro solicitado, tensões de tração uniformes perpendiculares a esse diâmetro.  

Na Figura 4.14 mostra-se a realização de um ensaio deste tipo nesta pesquisa:  
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Figura 4.14 – Exemplo da realização do ensaio de compressão diametral em solo-emulsão,  

neste estudo, Laboratório do DER/MG. 
 

No ensaio de resistência à compressão diametral em misturas asfálticas, a 

aplicação das forças se dá através de frisos metálicos de 12,7 mm de largura com 

curvatura adequada ao corpo-de-prova cilíndrico. A ASTM D 4123-82 (1982) e o 

Método DNER ME 138 (1994) não consideram a influência destes frisos no cálculo da 

RT. A norma ABNT NBR 15087/2004 define os passos e equipamento utilizado no 

ensaio. A aparelhagem necessária para o ensaio consiste de: 

 prensa mecânica calibrada com sensibilidade inferior ou igual a 20 N, com 

êmbolo movimentando-se a uma velocidade de 0,8 ± 0,1 mm/s; 

 sistema capaz de manter, de forma controlada, a temperatura de ensaio em 25ºC 

± 0,5ºC em compartimento, câmara ou ambiente laboratorial que comporte a prensa 

mecânica e possa abrigar vários corpos-de-prova conjuntamente; 

 dispositivo de posicionamento e centralização de corpo-de-prova; 

 paquímetro e termômetro. 

A resistência à tração por compressão diametral (RT) já faz parte de algumas 

especificações de misturas asfálticas. Para ilustração, a norma DNIT 031/2004-ES 

especifica o valor de RT mínimo de 0,65 MPa para concretos asfálticos. 

 Valores típicos de RT para misturas asfálticas a quente recém-moldada ou logo 

após a construção em pista situam-se na média entre 0,5 MPa e 2,0 MPa. Misturas 
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asfálticas drenantes CPA tendem a valores mais baixos, da ordem de 0,5 a 0,8 MPa; 

misturas asfálticas tipo SMA situam-se geralmente entre 0,8 a 1,2 MPa; misturas de 

módulo elevado EME apresentam RT da ordem de 2,0 a 3,0 MPa  

 

b) Resistência à compressão simples 

Este ensaio é comumente realizado para avaliar solos estabilizados quimicamente, 

tais como solo-cimento, solo-cal e solo-emulsão. Na Figura 4.15 mostra-se um ensaio 

de solo-emulsão deste estudo sendo realizado no Laboratório de Geotecnia da COPPE: 

 

 
Figura 4.15 – Ensaio-resistência à compressão simples (RCS), Laboratório da COPPE. 

 

c) Método Marshall 

O método Marshall de determinação do teor ótimo de ligante de uma mistura 

asfáltica densa aquente foi desenvolvido na década de 1930 por Bruce Marshall 

(Mississipi). Durante a 2ª Guerra Mundial, o USACE fez adaptações para a forma atual. 
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É necessário: o conhecimento das granulometrias e massas específicas dos 

agregados; selecionar uma faixa granulométrica compatível com o objetivo da mistura e 

a granulometria dos componentes; determinação da mistura agregados “filler” que 

satisfaça a faixa adotada e dosar o teor de ligante para certos requisitos volumétricos. 

Na Figura 4.16 mostra-se exemplo do equipamento de preparação de corpos de 

prova com este método, utilizado para moldagem de alguns corpos – de –prova de solo 

emulsão usados no ensaio de compressão diametral, conforme ilustrado nas Figuras 

4.17 e 4.18: 

 

 
Figura 4.16 – Exemplos de equipamento Marshall de concreto asfáltico. 

  

O ensaio consiste da aplicação de uma carga de compressão sobre o corpo-de-

prova cilíndrico regular, denominado corpo-de-prova Marshall, de 100 mm de diâmetro 

e 63,5 mm de altura. Essa carga é aplicada no corpo-de-prova por meio de cabeçotes 

curvos padronizados representados na Figura 4.20.  
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A temperatura do ensaio é de 60°C e a taxa de carregamento de 5cm/minuto.  

Em geral, a parte superior da prensa é fixa e o prato inferior se desloca para cima 

conforme a taxa mencionada. 

 Devido à resistência do material ensaiado, é necessária uma força crescente para 

manter o prato inferior movendo-se na taxa especificada. Esta força cresce até um 

determinado ponto em que ocorre uma perda de estabilidade do material, causada por 

deslocamento ou quebra de agregados.  

A carga máxima correspondente a este ponto é denominada estabilidade Marshall 

e é expressa em unidade de força (no Brasil, tipicamente em Kgf ou Newton nas normas 

recentes). 

 O deslocamento vertical total do prato, correspondente ao ponto de carga 

máxima, é denominado fluência, expressa em unidade de deslocamento (no Brasil, 

tipicamente em milímetros).  

 

 

 
Figura 4.17 – Corpos de Prova moldados no compactador Marshall, Laboratório do DER/MG. 
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Figura 4.18 – Medidas do diâmetro do Corpo de Prova, para o ensaio Marshall. 

 
 

 
Figura 4.19 – Ensaio Marshall, Laboratório do DER/MG. 
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d) Ensaios Triaxiais 

Nas últimas três décadas, os ensaios triaxiais dinâmicos têm sido largamente 

utilizados para investigar o comportamento dos solos em estruturas de pavimentos. 

Foram desenvolvidos diversos equipamentos, desde sistemas pneumáticos com controle 

mecânico até sistemas sofisticados com mecanismos servo-hidráulicos para aplicação de 

carga. As deformações geralmente são medidas por sensores eletros-magnéticos. Nestes 

ensaios, as tensões repetidas aplicadas em corpos de prova de solo procuram simular 

duração e frequência de carga semelhantes às que ocorrem nos pavimentos. 

No Brasil, a partir do convênio entre a COPPE e o IPR, iniciou-se a realização do 

ensaio triaxial de cargas repetidas em 1977, resultando, na fase inicial, em duas teses de 

mestrado: Preussler (1978) e Svenson (1990).  

 

d1) Ensaios de Módulos de Resiliência 

Os estudos sobre o comportamento resiliente dos materiais usados em 

pavimentação foram iniciados na década de 1930 com Francis Hveem, que foi o 

primeiro a relacionar as deformações recuperáveis (resiliência) com as fissuras surgidas 

nos revestimentos asfálticos. Foi ele também quem adotou o termo “resiliência”. 

A realização do ensaio de MR em misturas asfálticas no Brasil se baseia nas 

recomendações da DNER-ME 133/94 (DNER, 1994) e, para solos, utiliza-se a norma 

DNER ME 131/94 em compressão triaxial. 

 

d1.1) Módulo de Resiliência utilizando o equipamento de compressão 

diametral com carga repetida  

Descreve-se sucintamente o modo pelo qual se determina o Módulo de Resiliência 

de misturas betuminosas, utilizando o equipamento de compressão diametral de carga 

repetida. O ensaio de Módulo de Resiliência também pode ser realizado para solos 

estabilizados quimicamente na prensa triaxial.  

Está esquematizado na Figura 4.20 o equipamento necessário para este ensaio. O 

corpo-de-prova destinado ao ensaio pode ser obtido diretamente do campo, por extração 

através de sonda rotativa ou fabricado em laboratório, de forma cilíndrica, com altura 

entre 3,5 cm a 7 cm e diâmetro de 10 ± 0,2 cm. O Módulo de Resiliência (MR) de 

misturas betuminosas é a relação entre a tensão de tração (t), aplicada repetidamente 



84 
 

no plano diametral vertical de uma amostra cilíndrica de mistura betuminosa, como 

mostra a Figura 4.21, e a deformação específica recuperável (t) correspondente à 

tensão aplicada, numa dada temperatura (T).  
 

 
Figura 4.20 – Prensa para compressão diametral com carga repetida do Laboratório do DER/MG. 

 

 

 
Figura 4.21 – Ensaio de compressão diametral de carga repetida para  
obtenção do MR, do solo deste trabalho, Laboratório do DER/MG. 
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d1.2) Módulo de Resiliência Triaxial de cargas repetidas  

O ensaio triaxial é feito, usualmente, a tensão confinante, (3), constante, e (1) 

variável. Tem-se: 1 = 3 - d 

Onde d é a tensão desvio variável. 

Para execução do ensaio, aplicam-se vários pares de tensão desvio (d) e de 

horizontal (3) e medem-se as deformações específicas verticais (recuperáveis) – o. 

Está mostrado na Figura 4.22 o equipamento necessário para este ensaio: 

 

 
Figura 4.22 – Ensaio triaxial de Módulo de Resiliência de solos, Laboratório da COPPE. 

 

d2) Ensaio de Deformação Permanente 

Pode-se calcular a deformação total sob uma carga “P” como o somatório das 

deformações plásticas ou permanentes de cada camada ou subcamada do pavimento. No 

ensaio triaxial correspondente, começa-se a registrar os deslocamentos axiais (e 

horizontais, mais raramente) logo de início. Despreza-se o período de condicionamento 

prévio necessário quando da determinação do Módulo de Resiliência.  

O ensaio consiste na aplicação de pulsos de carga ao corpo de prova a uma 

determinada frequência, tempo de aplicação das cargas e intervalo entre as aplicações 

das cargas a uma temperatura especificada. Para medir os deslocamentos ocorridos nos 

corpos de prova durante os ensaios, utilizam-se transdutores LVDTs (Linear Variable 
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Differential Transformers). Dividindo-se o deslocamento absoluto (Δh) pela altura 

inicial do corpo de prova (hcp), obtém-se o deslocamento permanente relativo, também 

denominado de deformação relativa (rel). A Figura 4.23 mostra o equipamento 

necessário para este ensaio, agora do DER/MG, igual ao existente na COPPE e 

mostrado na figura anterior. O que difere neste ensaio é somente a sequência dos passos 

do ensaio em relação ao de MR: 

 

 
Figura 4.23 – Ensaio triaxial de Módulo de Resiliência de solos, Laboratório do DER/MG. 

4.2.1.2 Ensaio da Emulsão 
 

a) Resíduo por evaporação das emulsões asfálticas (Método CHEVRON) 

Os passos para realização deste ensaio são os seguintes: 

1) Em um recipiente de alumínio (um prato) previamente tarado pesa-se 25 

gramas de emulsão asfáltica previamente agitada para homogeneização. 

2) Coloca-se o recipiente de alumínio com a emulsão em uma chapa quente ou 

fogareiro até sua completa desidratação, o que é notado pelo desaparecimento 

de bolhas em sua superfície. 

3) Após a desidratação, pesa-se novamente o recipiente com resíduo. 

4) Cálculo: 

   % de Resíduo = W2 – W1 x 100 

             25 
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Onde:    W1 = peso do recipiente 

   W2 = peso do recipiente + resíduo 

 

Caso a pesagem final seja executada com material quente, acrescente 0,4% ao 

resultado final. Normalmente, o resíduo determinado por este método expedito difere 

aproximadamente de 0,5% do obtido por destilação. Para facilidade no campo, em vez 

de 25g pode-se utilizar 100g de emulsão e o peso final obtido já é a percentagem de 

asfalto existente na emulsão. A precisão deste ensaio é de ± 0,5%.  

 

b) Viscosidade de uma Emulsão 

Este teste é executado a fim de se determinar o grau de fluidez de uma emulsão 

asfáltica e, normalmente, utiliza-se um ensaio aproximado, usando o viscosímetro 

Saybolt-Furol, medindo-se o tempo em segundos que 60 ml de uma amostra fluem 

através de um orifício padrão sob condições especificadas. 

 

Método de ensaio: 

1) Ajuste o banho do viscosímetro para temperatura do ensaio. 

2) Coe aproximadamente 100 cm3 de emulsão através de uma peneira de malha 20 

dentro de um outro béquer. Imerge-se este béquer com emulsão peneirada 

dentro de um recipiente com água quente, agitando-se continuadamente até que 

a emulsão atinja a temperatura do teste. 

3) Coloque a emulsão dentro do tubo do viscosímetro. Agite a emulsão com o 

próprio termômetro a aproximadamente uma volta por segundo até que a 

emulsão esteja na temperatura correta de ensaio. Deixe que a emulsão 

permaneça pelo menos um minuto na temperatura pré-fixada, retire o 

termômetro e drene com uma pipeta, retirando o excesso de emulsão que ficou 

contido na galeria. 

4) Simultaneamente, tire a rolha que veda o orifício padrão, constatando com 

cronômetro o tempo que a emulsão leva para escoar em um frasco padrão de 60 

cm3. 

5) Quando o material a ser testado atingir a marca dos 60 cm3, anote o número de 

segundos gastos para atingir este ponto, admitido ser viscosidade da emulsão. 
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4.2.2 Avaliação de campo 
 

Para a verificação do desempenho do trecho analisado em campo foram realizados 

ensaios de: 

- Viga Benkelman para medição de deflexão máxima e bacia de deflexão; 

- Treliça para verificação da trilha de rodas;  

- Retirada de corpos de prova por sondagem rotativa;  

- Levantamentos visuais de defeitos. 

Estes levantamentos permitem avaliar o desempenho dos trechos e fazer a 

retroanálise do comportamento dos materiais para comparação com os ensaios de 

laboratório. 

4.2.2.1 Viga Benkelman 
 

A viga Benkelman é um equipamento simples e bastante comum que permite 

fazer avaliação estrutural por medida da deformabilidade elástica de um pavimento. Há 

dois tipos de medidas: delineamento da linha de influência longitudinal da bacia de 

deformação (ou deflexão) e a medida da deflexão máxima somente. 

A bacia de deflexão fornece deflexões correspondentes aos diversos 

deslocamentos do caminhão de carregamento e dá a linha de influência longitudinal da 

parcela elástica ou recuperável de deformação ocasionada pela carga aplicada quase- 

estática à superfície do pavimento – “Bacia de deformação”. 

A Viga Benkelman (VB) é um aparelho destinado a medir deflexões por um 

extensômetro acionado por uma alavanca interfixa, cuja relação entre os comprimentos 

dos braços é conhecida. A extremidade do braço maior contém a ponta de prova da 

viga. A extremidade do braço menor aciona um extensômetro com precisão de 0,01 

mm. A viga é equipada com pequeno vibrador destinado a evitar eventuais inibições do 

ponteiro extensômetro e dispõe de uma trava de proteção a ser utilizada por ocasião do 

transporte. O eixo do veículo de prova, que transmite ao pavimento o peso da carga do 

ensaio, é o traseiro de um caminhão de eixo simples de roda dupla carregada com 8,2 t. 

Os pneus devem ser 1000 x 20 ou 900 x 20, com 12 lonas, do tipo com câmara, frisos 

na banda de rodagem e calibrador na pressão de 500 kPa (80 psi). 
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Para se obter a bacia é necessário utilizar uma régua de madeira, com 3,0 m de 

comprimento, graduada em centímetros ao longo do comprimento, e ressaltadas as 

posições correspondentes a 125 mm, 250 mm e 400 mm e daí por diante, de duzentos 

em duzentos milímetros. 

As estações de ensaio devem ser convenientemente marcadas e estar localizadas 

nas trilhas de roda. A roda traseira dupla do veículo de prova deve situar-se à distância 

prefixada da borda do revestimento, de acordo com tabela proporcional à largura da 

faixa. Centra-se uma das rodas duplas do caminhão sobre a estação selecionada na trilha 

externa. O eixo de carga do caminhão deve estar perpendicular ao eixo da pista de 

rolamento. Introduz-se a ponta da prova da VB no meio da roda dupla direita e deve-se 

colocá-la sobre o ponto selecionado. Em seguida, é preciso assegurar o perfeito 

posicionamento da ponta de prova da viga na vertical do eixo traseiro, por sistema de 

referência na viga e no caminhão. Assenta-se na superfície do pavimento, ao lado da 

cabina e em posição bem visível pelo motorista, a régua de madeira com 3,0 m de 

comprimento. O veiculo de prova deve apresentar uma referência que se desloque por 

cima das referências da régua de madeira. Antes de medir, a referência do caminhão 

deve coincidir com o inicio da régua. Soltar a trava da VB. Ajustar o pé traseiro da viga, 

de modo que o extensômetro fique aproximadamente na metade de seu curso. 

Em seguida, deve-se ligar o vibrador e fazer a leitura inicial (L0) quando o 

extensômetro indicar movimento igual ou menor que 0,01 mm/min, ou decorridos três 

minutos. Deslocar o caminhão lentamente para frente até que sua referência atinja as 

proximidades da primeira divisão ressaltada da régua de madeira. Com o caminhão 

parado e o vibrador ligado, efetuar a primeira leitura intermediária, isto é, a leitura 

quando o extensômetro indicar movimento igual ou inferior a 0,01 mm/min, ou 

decorridos três minutos, anotando a distância do deslocamento da referência do 

caminhão sobre a régua com precisão de cm. Proceder da mesma maneira para as 

leituras intermediárias. 

Deslocar o caminhão lentamente, pelo menos 10 metros para frente. Fazer a 

leitura final (Lf) quando o extensômetro indicar movimento igual ou menor de 0,01 

mm/min, ou decorridos três minutos. 
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Na Figura 4.24 mostra-se uma medida com viga Benkelman sendo realizada no 

trecho deste estudo, feito pela equipe do DER/MG. Para calcular a deflexão do 

pavimento nos pontos correspondentes aos diversos deslocamentos, usar as Equações: 

D0 = (L0 – Lf ) a/b (4.3a) 

Dn = (Ln – Lf ) a/b (4.3b) 

Onde: 

D0 - Deflexão em centésimos de milímetros no ponto de prova inicial (flecha 

máxima da linha de influência longitudinal da bacia de deformação); 

Dn - Deflexão nos pontos correspondentes aos deslocamentos do veículo; 

L0 – Leitura inicial em centésimos de milímetros; 

Ln – Leituras correspondentes aos deslocamentos do veículo em centésimos de 

milímetros; 

Lf – Leitura final em centésimos de milímetros; 

a e b - Dimensões dos braços da viga Benkelman, em centímetros. 

Na Figura 4.25 mostra-se uma retirada de corpo-de-prova do solo-emulsão sendo 

realizada no trecho deste estudo, com participação do autor da presente dissertação, 

durante a avaliação com a VB, em 2009. 

 
Figura 4.24 – Medida de deflexão, com a VB, no trecho em estudo nesta dissertação em junho de 2009. 

 

 
Figura 4.25 – Detalhe da amostra retirada por sonda rotativa no trecho Riacho da Cruz em junho 2009. 
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4.2.3 Retroanálise 
 

A retroanálise caracteriza-se pela determinação analítica dos módulos elásticos de 

todas as camadas do pavimento e do subleito a partir das bacias de deformação. Estas 

podem ser medidas com deflectômetros simples como a viga Benkelman e a viga-

treliça, ou também com deflectógrafos mais sofisticados como o Lacroix (francês), a 

viga eletrônica e os modernos equipamentos FWD (Falling weight deflectometer) 

segundo ALBERNAZ et al (1995). 

Basicamente, determinam-se os módulos resilientes dos materiais a partir de 

comparações entre valores da bacia de deslocamento medida em campo com uma bacia 

teórica definida a partir de um programa de retroanálise. Neste processo o objetivo é 

atingir o melhor ajuste das bacias por meio da técnica de minimização do erro absoluto 

ou erro quadrático. 

O entendimento do pavimento como uma estrutura que forma um sistema em 

camadas que trabalham solidariamente permite compatibilizar os materiais em termos 

de rigidez. Aplicando-se os princípios da mecânica dos pavimentos (MEDINA e 

MOTTA, 2005) é possível fazer uma avaliação estrutural mais adequada de todas as 

camadas e do subleito.  

Para se aplicar o cálculo de tensões e deformações para um dimensionamento 

apropriado do reforço do pavimento, é necessário se conhecer a rigidez de todas as 

camadas do pavimento e do subleito. Como a maioria dos pavimentos em uso foi 

dimensionada pelo método do CBR (ou ISC), não se conhece a princípio essa 

característica dos materiais em cada trecho. Mesmo se conhecendo os valores dos 

módulos de resiliência da época do projeto e construção, eles tendem a ser variáveis 

com o tempo e o uso e, em alguns casos, pelo clima.  

Uma forma de resolver esse problema seria por meio da avaliação destrutiva por 

abertura de poços que permitiriam coletar amostras para determinação destes 

parâmetros em laboratório, mas isto é um serviço lento e causa transtornos adicionais ao 

pavimento. Surgiu então um método que permite inferir os módulos de elasticidade das 

camadas do pavimento e do subleito por interpretação das bacias de deformação – a 

retroanálise. Usa-se aqui o termo “módulo de elasticidade” por ser, nesse caso, um 
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parâmetro retro-calculado e não determinado em laboratório por meio do ensaio de 

carga repetida, como é o caso do Módulo de Resiliência (ALBERNAZ, 1998). 

Na pista, as bacias são definidas através da medição de deflexões em pontos 

discretos da superfície do pavimento (geralmente sete), cujas localizações são 

previamente definidas e referenciadas ao ponto de aplicação da carga. A distância de 

cada um desses pontos ao ponto de aplicação da carga é denominada de distância radial.  

Nos levantamentos com a Viga Benkelman, com a viga eletrônica e com a viga-

treliça, as distâncias radiais de medição das deflexões geralmente adotadas são 0 cm 

(ponto de aplicação da carga), 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm e 150 cm. Nos 

levantamentos com o FWD, as distâncias radiais normalmente adotadas são 0 cm, 20 

cm, 40 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm e 150 cm.  

Os pontos discretos da bacia de deformação são definidos cartesianamente por 

pares ordenados formados pelas suas respectivas distâncias radiais e deflexão (Rx, Dx) 

e ajustados matematicamente a uma curva cuja equação representa a bacia medida nos 

cálculos procedidos pelo programa Retran5-L criado pelo engenheiro Cláudio Ângelo 

Valadão Albernaz. O programa aceita de três a sete pontos de medição da bacia, 

podendo ser adotada qualquer configuração de distância radial e qualquer valor de carga 

aplicada.  
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

5.1 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 
 

Os ensaios de laboratório foram realizados com o Solo Puro que foi utilizado na 

mistura do solo-betume do serviço de pavimentação do Distrito de Riacho da Cruz, da 

Jazida localizada no Km 175 +800m da BR/135, em amostra coletada em 2009.  

 

5.1.1 Propriedades físicas do solo puro 
 

a) Granulometria 

 

A granulometria do solo puro utilizado nos ensaios de laboratório é a indicada na 

Tabela 5.1, tendo sido realizado o peneiramento e também a sedimentação no 

Laboratório de Geotecnia da COPPE. 
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Figura 5.1 – Granulometria do solo puro utilizado nesta pesquisa. 
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Tabela 5.1 - Granulometria do solo puro utilizado nesta pesquisa: 

Composição Granulométrica ( % ) ( Escala ABNT ) 

Argila Silte 
Areia 

Pedregulho 
Fina Média Grossa 

19 12 34 29 6 0 
 

b) Limites de Consistência ou Limites de Atterberg 

 

O solo apresentou os seguintes limites: LL= 21%, LP = 8% e IP = 13%. 

 

c) Classificação do Solo Puro: HRB e MCT 

 

Classificação HRB: 

 

A classificação do solo utilizado na mistura solo-betume pela metodologia HRB 

foi A-2-4.  

 

Classificação MCT: 

 

Este solo é classificado na metodologia MCT como NA’, solo considerado 

razoável para pavimentação e, conforme indicado nas Figuras 5.2 a 5.4, os parâmetros 

da classificação foram os seguintes: c’ = 1,14; d’= 63,6; PI = 230; e’ = 1,38. 

Um problema deste tipo de solo para uso em pavimentação é a alta perda por 

imersão, que mostra a falta de coesão do material.  

Foi realizado o ensaio de perda por imersão (PI) do solo-emulsão para verificar se 

a presença desta na porcentagem utilizada modifica esta característica do solo.  

Na Figura 5.5 mostram-se fotos da PI do solo puro e do solo-emulsão.  

E nas figuras 5.6 e 5.7 mostram os resultados dos ensaios perda de massa do solo 

puro e solo-emulsão com cura de sete dias ao ar livre.  

É notável a diferença: a emulsão funciona como aglutinante do solo, diminuindo 

sensivelmente esta característica. 
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Determinação do Coeficiente de Deformabilidade c' 
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Figura 5.2 – Coeficiente c’ do solo usado nos ensaios deste estudo. 

 

 

 

 
Figura 5.3 – Coeficiente d’ e perda por imersão do solo deste estudo. 
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Figura 5.4 – Classificação MCT do solo deste estudo. 

 

 

  
Solo puro. Solo-emulsão. 

Figura 5.5 – Ensaio de Perda por imersão do solo puro e do solo-emulsão deste estudo. 
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Perda por Imersão
No  Cuba
Peso da cuba (g)
Peso cuba + solo seco (g)
Peso do solo seco (g)
Peso solo saliente (Pp) (g)
Pi (Peso solo seco / Pp) (%)
Fator (desprendimento)
Pi considerado (%)
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100,80
40,70 39,13 37,92
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Figura 5.6 – Resultado do ensaio Perda de Massa por imersão do solo puro. 

Ensaios após a cura dos CPs, de sete dias ao ar livre. 
 
 
 
 
 

Perda por Imersão
No  Cuba
Peso da cuba (g)
Peso cuba + solo seco (g)
Peso do solo seco (g)
Peso solo saliente (Pp) (g)
Pi (Peso solo seco / Pp) (%)
Fator (desprendimento)
Pi considerado (%)

AMOSTRA NO/SOLO
INTERESSADO:

Programa de Engenharia Civil - Geotecnia               Laboratório de Recepção e Preparação de Amostras

23/09/2010DATA:
S1114+emulsão

61 97

imediato

136

1,0 1,0 1,0

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia - COPPE/UFRJ  

116,74 106,05 60,36 64,07

25,40 26,80

cura 7 dias

116,30

41,83
47,30 44,30

Evandro

73,90
118,20

149

1,0
116,74 106,05 60,36 64,07

73,90
99,30

64,20
91,00

69,00

40,52 41,77 42,08

imediato

OPERADOR:

cura 7 dias

 
 
 
Figura 5.7 – Resultado Perda de Massa por imersão do solo-emulsão. Dois CPs ensaiados imediatamente  

após confecções e dois CPs, ensaiados após a cura de sete dias ao ar livre. 
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d) ISC ou CBR 

Pelo método DNER DPT ME 49/74 com energia do Proctor intermediário, o solo 

puro apresentou CBR = 33,0%. 

Nas Tabelas 5.2 e 5.3 são mostradas comparações entre os valores de CBR do 

solo puro e de várias composições de solo-emulsão produzidas no laboratório do 

DER/MG a título do estudo do efeito da variação de teor neste parâmetro, sempre na 

energia intermediária. Ressalta-se que o rompimento dos corpos-de-prova das misturas 

solo-betume foi feito após cura de sete dias e sem colocar o cilindro no tanque com 

água para embebição, como feito com o solo puro. 

O ensaio de CBR normal não é adequado para medir características de solo-

emulsão, uma vez que não se conhece o tempo real de cura da emulsão e possivelmente 

não houve cura suficiente, dificultando a polaridades das partículas do solo com água, 

prejudicando a adesividade ente o solo e a emulsão. Assim, foi feita outra série de 

ensaios de CBR adaptando a técnica, como explicado a seguir e indicado na Tabela 5.3. 

Percebe-se que a presença da emulsão diminui a massa específica com o aumento 

do teor como esperado – tendo em vista a menor densidade do ligante em relação ao 

solo – e aumenta o CBR até o teor de 7%; acima deste teor a emulsão deve estar 

funcionando como lubrificante e, em excesso, nem deixa a compactação ser mais 

efetiva, o que acaba diminuindo a resistência. O teor utilizado no campo, que foi de 3%, 

não afetou o CBR. 

 
Tabela 5.2 - Comparação de valores de CBR do solo puro e porcentagens de emulsão (Rompimento dos 

CPs, mistura solo-betume com cura de sete dias ao ar livre, colocados no tanque c/água) 

 

% RL-1C 

Energia 

(Proctor) 

Massa específica seca 

(kg/cm³) Expansão% CBR% 

0 

Intermediário 

2.078 0,05 33 

3 2.298 0,16 32 

5 2.243 0,04 31 

7 2.119 1,3 11 

9 2.222 0,25 16 

11 2.099 -0,09 9 
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Tabela 5.3 - Comparação de valores de CBR do solo puro e porcentagens de emulsão, (CBR 
ADAPTADO - Rompimento do CP mistura solo-betume com cura de sete dias ao ar livre, sem colocar no 

tanque c/água): 

 

Percebe-se no ensaio de CBR ADAPTADO que a presença da emulsão diminui a 

massa específica com aumento do teor como esperado – tendo em vista a menor densidade 

do ligante em relação ao solo – e aumenta o CBR até o teor de 7%. Acima deste teor a 

emulsão deve estar funcionando como um lubrificante e, em excesso, nem deixa a 

compactação ser mais efetiva, o que acaba diminuindo a resistência.  

 

5.1.2 Ensaios de Desgaste  
 

a) LWT (Loaded Wheel Test) 

 

O ensaio modificado por Duque Neto (2004) e usado para solo-emulsão por 

Miceli (2006) visa avaliar o efeito da compactação e as características de deformação da 

camada de solo quando simulada a ação do tráfego. Consiste basicamente em submeter 

uma porção de solo estabilizado com emulsão à ação do movimento de uma roda de 

borracha sob condições de carga e de número de ciclos fixados, simulando o 

desempenho em pista.  

A apuração dos dados e classificação do ensaio faz-se determinando os 

afundamentos em cada estágio de aplicação de carga a partir da diferença da leitura final 

e inicial.  

% RL-1C 

Energia 

(Proctor) 

Massa específica seca 

(kg/cm³) Expansão% CBR% 

0 

Intermediário 

2.078 0,05 33 

3 2.046 - 34 

5 2.023 - 121 

7 1.962 - 122 

9 1.864 - 99 

11 1.698 - 43 
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Nas figuras 5.8, 5.9 e 5.10 mostram-se fotos da realização do ensaio de LWT 

realizados no Laboratório da COPPE em 2009 e 2010, com o solo puro e com o solo-

emulsão, bem como os resultados das deformações permanentes finais. Na tabela 5.4 

estão apresentados os valores medidos ao longo do ensaio. 

 

    
Moldagem do cp. Ensaio em andamento. Final do ensaio. Medida afundamento. 

Figura 5.8 – Etapas de realização do ensaio LWT no solo puro, Laboratório COPPE. 

 

 

 

 
Ensaio solo-emulsão. 

 
Final do ensaio. 

Figura 5.9 – Etapas de realização do ensaio LWT no solo puro, laboratório COPPE. 
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 Tabela 5.4 – Comparação do ensaio LWT do solo puro e solo-emulsão: 

 

 

 
Figura 5.10 – Resultados do ensaio de LWT deste estudo. Deformação total. 

 

ENSAIO DE LWT - COPPE/UFRJ 

Nº da forma   
 Solo puro 

c/cura - 7dias 
  

solo emulsão 

c/cura 7dias 
 

Local da leitura  1 # 2 # 3 # 1 # 2 # 3 # 

Leitura inicial 

25/09/10(mm) 
4  4,3  4,8  5,5  6  5,8  

Leitura inicial 

01/10/10 
3  4,25  5  5,6  6,45  6,2  

20 ciclos 3,5  4,3  5  5,6  6,45  6,25  

50 ciclos 3,4  4,4  5,3  5,7  6,5  6,3  

100 ciclos 3,45  4,3  5,4  5,9  6,4  6,2  

200 ciclos 3,45  4,45  5,45  5,7  6,5  6,3  

300 ciclos 3,45  4,55  5,1  5,85  6,5  6,25  

500 ciclos 3,6  4,75  5,45  5,85  6,4  6,3  

1000 ciclos 3,4  5,35  5,8  5,9  6,45  6,25  

Deformação total 

(mm)  
 0,40  1,10  0,80  0,30  0,00  0,05 
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Neste trabalho, adaptou-se a metodologia criada por Duque Neto (2004) com as 

pontuações para os diversos conceitos associados às medidas de afundamento com a 

finalidade de qualificar o resultado do ensaio, como pode ser visto nas tabelas 5.5 e 5.6.  

 
Tabela 5.5 – Atribuições para desempenho do ensaio LWT para camada de Base, propostas neste estudo. 

Adaptado de Duque Neto (2004): 

Atribuições para desempenho no LWT - para camada de Base 

Notas Observações visuais Afundamento (mm) 

10 Sem defeitos, pouco desgaste, ausência de exudação < 0,5 

8 

Poucos defeitos, pequena exudação, aparecimento de 

lombadas sem arrancamento de placas 
0,5 a 1,0 

5 

Arrancamento nas partidas, exudação, aparecimento de 

lombadas com arrancamento de placas 
1,0 a 2,0 

0 Destruição total de penetração > 2,0 

 

 
Tabela 5.6 – Conceitos para qualificação de ensaio LWT, propostos neste estudo. 

 Adaptado de Duque Neto (2004): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos critérios propostos nas tabelas 5.5 e 5.6, foi verificado por observações 

visuais que o solo-emulsão, após ensaio com cura de sete dias, apresentou superfície 

Qualificação do LWT 

Pontuação Conceito 

18 a 20 Muito Bom 

15 a 17 Bom 

8 a 14 Ruim 

0 a 7 Péssimo 
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sem ondulações, sem exudação e pouco desgastes. Aplicando o critério proposto da 

tabela 5.5, avalia-se como nota 10. Quanto aos afundamentos, medidos em três pontos 

em média de 0,12 mm após 1.000 ciclos de carga que, pelo mesmo critério proposto da 

tabela 5.5, avalia-se também como nota 10. Apresenta uma avaliação total de 20 pontos, 

que em conformidades com a tabela 5.6, recebe o conceito de qualificação do ensaio 

LWT de Muito Bom.  

O solo puro, quando ensaiado com cura de sete dias, apresentou, por observações 

visuais, poucos defeitos, porém com aparecimento de algumas lombadas sem 

arrancamento de placas. Pelo critério proposto da tabela 5.5, avalia-se como nota 8. 

Quanto aos afundamentos, medidos em três pontos, em média de 0,77 mm após 1.000 

ciclos de carga, pelo critério proposto da tabela 5.5, avalia-se também como nota 8. 

Apresenta, portanto, avaliação total de 16 pontos, que, pela tabela 5.6 proposta, recebe o 

conceito de qualificação do ensaio LWT de Bom. Comprova-se o melhor 

comportamento do solo-emulsão quando comparado com desempenho no ensaio do 

LWT do solo puro, após 1.000 ciclos de carga. 

 

b) WTAT (Wet Track Abrasion Test) 

 
Este ensaio, modificado por Duque Neto (2004), avalia o desgaste do solo quando 

simulada a ação do tráfego, permitindo ainda uma avaliação da durabilidade da técnica 

de anti-pó, de tratamento superficial ou solo-emulsão e até mesmo da emulsão 

empregada.  

O ensaio modificado consiste basicamente em submeter uma amostra de solo-

emulsão à ação de desgaste gerada por ação de uma mangueira de borracha sob 

condições de carga e de número de ciclos fixados. Os resultados são avaliados pelos 

dados indicados nas Tabelas 5.7 e 5.8. 

A apuração dos dados e classificação do ensaio (Figuras 5.10 e 5.11) segue os 

passos descritos a seguir conforme proposto por Duque Neto (2004): 

 Determinar a deformação permanente vertical a partir da diferença das alturas 

médias, final e inicial. 

 Determinar a perda por abrasão a partir da diferença de massas final e inicial. 

As comparações dos resultados estão apresentadas nas Figuras 5.12 e 5.13. 
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Tabela 5.7 – Resultados do Ensaio WTAT do solo puro e solo emulsão - Abrasão 

 Ensaio WTAT Perda por Abrasão (%) - Laboratório da SOLOCAP 
CPs Peso do Molde + Solo 

Antes Depois Perda por 

Abrasão (g) 

% 

CP1 – Solo-emulsão c/cura 13.190 13.095 95 0,72 

CP2 – Solo-emulsão s/cura 13.280 13.205 75 0,56 

CP3 – Solo puro 13.145 13.840 305 2,32 

 
Tabela 5.8 – Resultados dos Ensaios WTAT de solo puro e solo-emulsão - Deformação Permanente 

Vertical 
Ensaio WTAT Deformação Permanente Vertical (mm) - Laboratório da SOLOCAP 

CPs Medidas / local 1 2 3 Média 

CP1 - Solo-Emulsão c/ cura 

Antes 8,1 8,3 8,0  

Depois 11,2 10,2 10,5  

Deformação Permanente Vertical 3,1 1,9 2,5 2,5 

CP2 – Solo-Emulsão c/ cura 

Antes 9,0 8,6 9,0  

Depois 11,3 10,4 10,0  

Deformação Permanente Vertical 2,3 1,8 1,0 1,7 

CP3 - Solo Puro 

Antes 9,3 9,4 8,3  

Depois 15,6 15,5 12,7  

Deformação Permanente Vertical 6,3 6,1 4,4  5,6 

 
  

 

   

    
Moldagem do cp. Ensaio em andamento. Final do ensaio. Medida afundamento. 

 
Figura 5.11 – Etapas de realização do ensaio WTAT no solo puro e solo-emulsão no laboratório da 

SOLOCAP. 
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Figuras 5.12 – Fotos dos corpos de prova do solo puro e do solo-emulsão. 
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Figura 5.13 – Resultados comparativos, ensaio de WTAT. Perda por abrasão. 
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Figura 5.14 – Resultados Comparativos, ensaio de WTAT. Deformação Permanente Vertical. 
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Adaptou-se também a metodologia criada por Duque Neto (2004) de pontuações 

do WTAT vistos nas tabelas para os diversos conceitos associados às medidas de 

afundamento neste ensaio modificado, com a finalidade de qualificar o resultado do 

ensaio de solo emulsão conforme proposto nas tabelas 5.9 e 5.10 nesta presente 

pesquisa. 

 
Tabela 5.9 – Atribuições para desempenho do ensaio WTAT – Camada de Base, propostas neste 

estudo. Adaptado de Duque Neto (2004) 

Atribuições para desempenho no WTAT – Camada de Base 

Notas Observações visuais Perda por Abrasão (%)

Def. Vertical 

(mm) 

10 

Pouco Arrancamento e ausência de 

exudação < 2 < 2,0 

8 Arrancamento e/ou pequena exudação 2 a 5 2,0 a 4,0 

5 Arrancamento expressivo e/ou exudação 5 a 10 4,0 a 6,0 

0 

Arrancamento muito expressivo e/ou 

exudação > 10 > 6,0 

 
Tabela 5.10 – Conceitos para qualificação do ensaio WTAT, propostos neste estudo. Adaptado de 

Duque Neto (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos critérios propostos acima, foi verificado por observações visuais que o solo-

emulsão, após ensaio com cura de sete dias, apresentou pouco arrancamento e ausência 

de exudação, justificando uma nota 10, conforme proposta apresentada na tabela 5.9. 

Quanto à perda por abrasão, obteve nota 10, conforme proposta da tabela 5.9, pois 

Qualificação do WTAT 

Pontuação Conceito 

28 a 30 Muito Bom 

23 a 27 Bom 

16 a 22 Ruim 

0 a 15 Péssimo 
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apresentou perda por abrasão média 0,64%. Já na medida da deformação permanente 

vertical, justifica nota 8, pois apresentou média de 2,1mm. Obteve, portanto, avaliação 

total de 28 pontos, que, em conformidade com a tabela 5.10, proposta, recebe o conceito 

de qualificação do ensaio WTAT de Muito Bom. 

O solo puro, quando ensaiado com cura de sete dias, apresentou por observações 

visuais arrancamento expressivo de material, justificando uma nota 5, conforme 

proposta apresentada na tabela 5.9. Quanto à perda por abrasão, obteve nota 8, 

conforme proposta da tabela 5.9, pois o valor foi de 2,32%. Na medida da deformação 

permanente vertical, justifica nota 5, medida média, entre 4,0 a 6,0 mm, conforme 

proposta apresentada na tabela 5.9. Apresentou nota final de 18 pontos, que, em 

conformidades com a Tabela 5.10, proposta deste trabalho, recebe o conceito de 

qualificação do ensaio WTAT de Ruim. 

Comprova-se o melhor desempenho do solo-emulsão quando comparado com o 

solo puro no ensaio do WTAT adaptado, após 5 minutos com rotação de 110 rpm. 

5.1.3 Propriedades fundamentais – Resistências 
 

a) Ensaio de Tração por Compressão Diametral 

 

Os ensaios de tração por compressão diametral foram realizados em três corpos-

de- prova do solo puro e três de solo-emulsão com 3% de RL-1C.  

Os resultados estão apresentados na tabela 5.11, onde percebe-se que a presença 

da emulsão neste teor não foi suficiente para modificar esta característica do solo puro. 

 
Tabela 5.11 – Comparação dos resultados de resistência à tração por compressão diametral (RT CD) 

(Solo puro e solo-emulsão) 

Corpo de prova RT CD (MPa) 

1 – Puro 0,14 
2 – Puro 0,17 
3 – Puro 0,16 

4 – Solo-emulsão 0,14 
5 – Solo-emulsão 0,15 
6 – Solo-emulsão 0,16 
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b) Resistência à compressão simples 

 

Os ensaios de resistência a compressão simples (RCS) foram realizados em três 

corpos-de-prova do solo puro e três de solo-emulsão com 3%.  

Os resultados estão apresentados na tabela 5.12.  

É nítida a constatação de que a presença da emulsão neste teor de 3% não foi 

suficiente para melhorar esta característica do solo puro. 

 
Tabela 5.12 – Comparação dos Resultados RCS do Solo Puro e do Solo-emulsão realizados na 

COPPE 

 

Corpo de prova RCS (kPa) 

1 – Puro 200* (sem cura) 

2 – Puro 2600 

3 – Puro 3200 

4 – Solo-emulsão 1850 

5 – Solo-emulsão 1830 

6 – Solo-emulsão 1900 

 

 

c) Ensaio Marshall 

 

Os ensaios de estabilidade Marshall foram realizados em três corpos-de-prova do 

solo puro e três de solo-emulsão com 3% e os resultados estão apresentados na tabela 

5.13.  

Percebe-se claramente que a presença da emulsão neste teor de 3% não foi 

suficiente para modificar de forma efetiva esta característica do solo puro. 
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Tabela 5.13 – Comparação dos resultados de estabilidade Marshall (em Newton) do solo puro e do solo-
emulsão 

Corpo de prova Estabilidade (N) 

1 – Puro  1807 

2 – Puro 1888 

3 – Puro 1827 

4 – Solo-emulsão 1792 

5 – Solo-emulsão 1629 

6 – Solo-emulsão 1900 

 
 

d) Ensaios de carga repetida 

 

d1) Módulo de Resiliência por Compressão Diametral 

 

Os ensaios de Módulo de Resiliência por compressão diametral foram realizados 

em três corpos-de-prova do solo puro e três de solo-emulsão com 3%. Os resultados 

estão apresentados na tabela 5.14. Percebe que a presença da emulsão neste teor de 3% 

foi suficiente para modificar de forma efetiva esta característica do solo puro, 

acrescentando coesão ao material, o que permitiu o desenvolvimento de certa resistência 

à tração no solo, já que originalmente não apresentava nenhuma. 

 
Tabela 5.14 – Comparação dos resultados: Módulo Resiliência por Compressão Diametral (MR CD) do solo 

puro e do solo-emulsão, Laboratório do DER/MG 

Corpo de prova MR CD (MPa) 

1 – Puro 136 

2 - Puro 138 

3 - Puro 149 

4 – Solo-emulsão 4966 

5 – Solo-emulsão 4553 

6 – Solo-emulsão 3843 
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d2) Módulo de Resiliência Triaxial  

 

Os ensaios de Módulo de Resiliência Triaxial foram realizados em um corpo-de-

prova do solo puro e dois de solo-emulsão com 3%. Os resultados estão apresentados na 

tabela 5.15, na qual se percebe que a presença da emulsão neste teor representou um 

ganho expressivo de melhoria quanto à deformabilidade do solo. Tanto o solo puro 

quanto o solo com emulsão apresentam comportamento resiliente dependente da tensão 

confinante σ3, como esperado no caso de solo arenoso. No entanto, a presença da 

emulsão aumentou o k1 dos três corpos-de-prova, mostrando que houve aumento da 

coesão e diminuição da contribuição deste material para a deformabilidade total do 

pavimento. Embora os valores de k2 não sejam desprezíveis, para facilitar a comparação 

destes valores de laboratório com os de módulos retroanalisados do campo, estão 

apresentados também o valor médio dos módulos de resiliência obtidos nos 18 pares de 

tensões aplicados no ensaio e o desvio padrão correspondente. Pode-se notar que o 

módulo médio com emulsão é maior que o dobro do módulo médio do solo puro. Os 

desvios padrões são da mesma ordem de grandeza nos dois laboratórios e materiais. 

 
Tabela 5.15 – Comparação dos Resultados de Módulo Resiliência Triaxial do solo puro e do solo-emulsão, 

Laboratório da COPPE/ UFRJ 

Corpo de prova MR (Triaxial) (MPa) 

MR= k1σ3
 k2 

MR 

(MPa) 

k1 k2 R2 Média 

(M) 

Desvio 

padrão σ 
CV% 

(σ /M) 

1- Puro 399 0,10 0,147 302 53 18 

4- Solo - emulsão 2168 0,31 0,831 910 194 21 

5- Solo - emulsão 3974 0,49 0,957 1028 324 31 

6- Solo - emulsão 2182 0,24 0,422 1109 291 26 

 

A título comparativo, foram realizados outros ensaios de Módulo de Resiliência no 

triaxial, também no Laboratório do DER/MG, assim que o DER adquiriu o equipamento 

necessário. Visou-se também aumentar o número de ensaios e conferir os valores obtidos 
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nos ensaios realizados na COPPE em amostras ensaiadas no ano de 2009. Estes resultados 

estão apresentados na tabela 5.16. Nota-se que a ordem de grandeza dos módulos tanto do 

solo puro quanto do solo-emulsão está compatível nos dois laboratórios. Também se percebe 

um ganho de qualidade com a presença da emulsão: o solo se tornou menos deformável 

elasticamente. No entanto, como esta camada está sendo utilizada mais como revestimento 

com pequena espessura, este valor de Módulo de Resiliência maior do que o do solo pode 

concentrar tensões de tração nesta camada. Porém, devem ser pequenas, porque a relação de 

módulos entre o solo-emulsão e o solo da base é relativamente baixa. 

 
Tabela 5.16 – Comparação dos resultados de Módulo Resiliência Triaxial do solo puro e do solo-emulsão, 

Laboratório do DER/MG 

 

 

Corpo de prova 

MR (Triaxial) (MPa) 

MR= k1σ3
 k2 

MR 

(MPa) 

k1 k2 R2 Média 

(M) 

Desvio 

padrão σ 
CV% 

(σ /M) 

1- Puro 757 0,32 0,622 311 71 23 

2- Puro 567 0,22 0,713 308 52 17 

3- Puro 568 0,22 0,740 324 51 16 

4- Solo - emulsão 2383 0,26 0,951 1162 196 17 

5- Solo - emulsão 1736 0.26 0,610 844 185 22 

6- Solo - emulsão 2729 0,43 0,970 837 237 28 

 

Para facilitar análises comparativas entre solo puro versus solo-emulsão baseadas nos 

valores obtidos nos ensaios triaxiais de laboratório para este material mostrados nas Tabelas 

5.15 e 5.16, pode-se trabalhar com a média geral desses valores por tipo de material, ou seja: 

MR do solo puro = (302 + 311 + 308 + 324) / 4 = 311 MPa 

MR do solo-emulsão = (910 + 1028 + 1109 + 1162 + 844 + 837) / 6 = 982 MPa 

Percebe-se um ganho de qualidade com a presença da emulsão: o solo se tornou menos 

deformável elasticamente. Portanto, por estes resultados, nota-se que o ensaio adequado para 

medir a contribuição da estabilização de solo com emulsão deve ser o triaxial de carga 

repetida. 
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d3) Ensaio Deformação Triaxial Permanente 

 

Foram realizados ensaios de deformação permanente do solo puro e do solo-

emulsão, tanto no laboratório da COPPE quanto no laboratório do DER/MG. Como a 

quantidade de amostra de solo era pequena, optou-se por escolher um único par de 

tensões representativo para a realização destes ensaios. As moldagens foram sempre no 

teor ótimo. 

As tensões aplicadas em alguns ensaios na COPPE foram de tensão desvio σd = 

0,4 MPa e tensão confinante σ3 = 0,1 MPa. Nestas condições, dois corpos-de-prova de 

solo emulsão foram ensaiados resultando ao final deformações permanentes de 0,275 

mm e de 0,303 mm, valores que podem ser considerados muito baixos. Esta condição 

representa a carga do eixo padrão na superfície do revestimento e que, neste caso, 

também equivale à da camada de solo-emulsão, já que foi colocada sobre este somente 

uma capa selante como visto no Capítulo 3.  

Os corpos-de-prova de solo–emulsão foram ensaiados após cura de sete dias ao ar 

livre e tinham 20cm de altura.  

A Figura 5.15 representa graficamente um ensaio com solo puro, compactado na 

umidade ótima e de outro ensaio com mistura solo-emulsão, com corpos-de-prova de 20 

cm de altura e ensaiados após cura de sete dias ao ar livre, e mostra que a deformação 

permanente foi pequena no solo puro, mas no solo-emulsão foi ainda menor  

 Nota-se que a presença da emulsão melhorou o comportamento do solo quanto à 

deformação permanente, comprovando sua ação de agente cimentante com o teor de 3% 

de RL-1C utilizado na mistura com solo puro.  

Percebe-se também um melhor acomodamento das deformações na mistura solo-

emulsão a partir de certo número de repetições, mostrando sua contribuição para uma 

melhor estabilização desta camada quanto aos efeitos nocivos de afundamento de trilha 

de roda, ou “shakedown” do material conforme definido por Guimarães (2001). Outros 

corpos de prova tiveram estas mesmas tendências.  

Estes resultados estão de acordo com o observado nas avaliações de campo do 

trecho que não apresenta afundamentos de trilha de roda acentuados. 
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COPPE/UFRJ   
Programa de Engenharia 

Civil 
ENSAIO DE CARGAS REPETIDAS  

Ensaio: 

Tensão Desvio: 700 kPa 

Tensão Confinante: 700 kPa 

Umidade (%): 

 

 
 

Figura 5.15 – Representação gráfica de ensaios de Cargas Repetidas da mistura solo-emulsão versus solo 
puro 

  

5.2 ENSAIO DA EMULSÃO ASFÁLTICA 
  

A emulsão asfáltica utilizada nos ensaios de laboratório descritos até aqui, 

naturalmente, foi do mesmo tipo da utilizada na obra há cerca de 10 anos, porém não se 

pode afirmar que seja igual exatamente.  

Na tabela 5.18 mostram-se o resultado do ensaio básico de teor de resíduo da 

emulsão empregada neste estudo atual. 
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Tabela 5.17 - Ensaio Emulsão Asfáltica - % de Resíduo 

 

Tara + 

emulsão 

Tara + 

resíduo 

Tara Peso da 

emulsão 

Peso do 

resíduo 

% de resíduo 

137,5 117,7 87,5 50,0 30,2 60,4 

 

5.3 AVALIAÇÃO DE CAMPO 
 

5.3.1 Deflexões com Viga Benkelman 
 

Foram realizadas medidas de deflexão no trecho em questão, utilizando uma 

equipe de levantamento de campo do DER bastante experiente na realização deste 

serviço e equipamentos também do DER/MG. O autor da presente pesquisa também 

participou destes levantamentos de campo.  

As medidas foram realizadas com deflectômetro simples através da viga 

Benkelman. Utilizou-se também a treliça para verificação da trilha de rodas.  

As estações de ensaio foram convenientemente marcadas e localizadas nas trilhas 

de roda.  

A roda traseira dupla do veículo de prova situou-se a uma distância prefixada da 

borda do revestimento, de acordo com tabela proporcional à largura da faixa. 

Além das deflexões máximas, mostradas na Figura 5.16, foram feitas medidas de 

bacias de deformação em algumas estacas para permitir efetuar a retroanálise e obter os 

módulos de trabalho das camadas do pavimento no campo.  

Nota-se que as deflexões são baixas, considerando o tipo de pavimento esbelto 

que se tem no local e a idade do mesmo. Isto confirma e explica a condição superficial 

boa apresentada pelo trecho. 

Aproveitando-se o levantamento das bacias, podem ser calculados os raios de 

curvatura por estaca, mostrados na Figura 5.17 nas estacas onde foram feitas as bacias, 

confirmando a boa condição estrutural do trecho. 
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Figura 5.16 – Gráfico das deflexões máximas medidas com Viga Benkelman no trecho deste estudo por 

estaca. 
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Figura 5.17 – Raios de curvaturas em algumas estacas do trecho deste estudo. 
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5.4 RETROANÁLISE DAS BACIAS DE DEFLEXÃO 
 

Para a retroanálise das bacias de deformação medidas com a viga Benkelman, foi 

utilizado o programa computacional RETRAN5-L, conforme comentado no Capítulo 4 

e os resultados estão apresentados em seguida, onde este programa computacional 

tratou os dados deflectométricos medidos nas trilhas de rodas interna e externa. 

O programa Retran5-L efetua a retroanálise dos módulos elásticos dos materiais 

de sistemas estratificados de até cinco camadas, considerando que todos os materiais 

são homogêneos, isotrópicos e elástico-lineares. 

No programa Retran5-L, a retroanálise é feita bacia por bacia e não por meio de 

bacias médias representativas de segmentos homogêneos, que é um procedimento 

simplificado.  

O processamento do programa é baseado em banco de dados contendo milhares 

de estruturas teóricas similares em termos de espessuras, tipos de materiais e de 

quantidade de camadas, a estrutura real em análise. Se as espessuras e os tipos de 

materiais do pavimento existente forem muito heterogêneos, de modo a não possibilitar 

a subdivisão do trecho em segmentos com estruturas de pavimento representativas, 

poderá ser adotado o critério de estrutura equivalente, com duas, três, quatro ou até 

cinco camadas, incluindo o subleito. 

A formação do banco de dados é feita considerando-se faixas de valores 

modulares compatíveis com os materiais das camadas do pavimento e do subleito 

existentes que são definidos pelo projetista ou analistas.  

As variações dos módulos das camadas do banco de dados são baseadas em faixas 

de valores normalmente admitidas para tipos de materiais de pavimento e subleito e 

procuram levar em conta as variações das condições in situ de compactação, espessura, 

teor de umidade e temperatura no comportamento elástico dos materiais. 

Opcionalmente, o programa Retran5-L faz a correção automática da bacia de 

deformação, considerando uma possível localização do pé dianteiro da viga no inferior 

da bacia durante as medições de campo. Essa correção baseia-se no antigo 

procedimento adotado pelo DNER na norma DNER-ME 24/75. 

Além dos dados normais da retroanálise, o programa Retron5-L emite um 

relatório com até 10 melhores bacias ajustadas em cada estaca, com erro RMS% inferior 
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ao Erro Máximo admitido pelo projetista. Esse procedimento tem por objetivo reduzir o 

grau de incerteza do dimensionamento mecanístico do reforço do pavimento, 

considerando-se que existem inúmeras estruturas teóricas com diferentes conjuntos de 

módulos e espessuras que geram praticamente as mesmas bacias de deformação sob o 

mesmo carregamento.  

Nas Figuras 5.18 a 5.29 mostram-se as várias fases do desenvolvimento do 

processo de retroanálise do trecho em questão.  

Na Figura 5.18 mostram-se os valores de módulo de elasticidade estimados a 

partir da retroanálise considerando quatro camadas no pavimento assim constituído: 

para melhor ajuste das bacias calculadas às medidas, foi preciso considerar o subleito 

dividido em duas camadas.  

Pelo fato do pavimento ser muito esbelto (5 cm de solo-emulsão e capa selante e 

10 cm de solo arenoso fino compactado como base), o bulbo de tensões atinge uma 

porção do subleito natural não compactado. Isto também ocorreu no trabalho de MOTA 

(2009), que também analisou pavimentos de baixo volume de tráfego do Programa 

PROACESSO do DER/MG. 

E ainda na figura 5.18 pode-se ver que a camada 1, que corresponde à camada de 

solo-emulsão, apresentou em média um valor de módulo retroanalisado de 

aproximadamente 2000 MPa. Este valor está compatível com a ordem de grandeza do 

limite superior dos valores obtidos nos ensaios triaxiais de laboratório para este 

material, mostrado nas Tabelas 5.15 e 5.16.  

Naturalmente, os anos de envelhecimento do ligante asfáltico no campo faz com 

que os valores do módulo sejam maiores do que os de laboratório que só tiverem sete 

dias de cura. Valores maiores aparecem pontualmente. 

Na Figura 5.19 mostram-se bacias de deflexão analisadas.  

E na Figura 5.20 mostra-se uma ficha completa do sistema de retroanálise 

calculado pelo RETRAN-5L representando uma bacia com pequeno erro e uma com 

erro de ajuste maior do que o valor máximo aceitável. Esse fato ocorre quando as bacias 

medidas não correspondem ao tipo de estrutura (materiais e espessuras das camadas) 

adotada na geração das bacias teóricas do banco de dados. Outras possíveis causas das 

perdas seriam erros de leitura no levantamento das bacias e a diferença entre o valor da 
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carga utilizada no levantamento e a adotada na geração do banco de dado, hipótese que 

não ocorreu no presente trabalho.  

Uma alternativa para minimizar a perda identificada seria a remedição das bacias 

que divergiram do ajuste admitido.  

Outra análise importante a ser feita em relação à perda seria a realização do 

levantamento com outros deflectômetros de acurácia comprovadamente maior para o 

levantamento de bacias.  

No entanto, o percentual de perda das bacias retroanalisadas é aceitável e permitiu 

a obtenção dos parâmetros mecânicos do pavimento necessários à avaliação estrutural 

proposta: Módulo de Resiliência (MR) das camadas e tensão normal vertical no topo do 

subleito (σv).  

Na Figura 5.21 mostra-se o resumo dos módulos retroanalisados com erros de 

ajustes admissíveis para as bacias medidas na trilha de roda externa (TER), também 

mostradas na Figura 5.22. Na Figura 5.23 estão indicados os valores de deformações 

horizontais atuantes na camada de solo-emulsão, calculados a partir dos módulos 

retroanalisados.  

Na Figura 5.24 indicam-se as tensões verticais no subleito na mesma condição. Os 

valores de deformação horizontal médio são relativamente baixos conforme esperado 

pelo nível baixo das deflexões e também porque a relação de módulos entre a camada 

de solo-emulsão e de solo da base é relativamente baixa, como comentado. 

Não é conhecido até o momento, no entanto, um valor de deformação de tração 

admissível para este tipo de material. Este valor deve variar em função do tráfego, como 

nas misturas asfálticas convencionais.  

Também para o solo do subleito não se conhece o valor da tensão vertical 

admissível, mas, considerando que o trecho não apresenta afundamento de trilha de roda 

acentuado até o momento, admite-se que estes valores estejam abaixo do admissível 

para este material.  

As demais figuras mostram resultados semelhantes para as bacias medidas na 

trilhas de roda internas. As observações feitas para os resultados das bacias da TER se 

confirmam nas bacias da TRI quanto aos valores de módulo retroanalisados da camada 

de solo-emulsão.  
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Figura 5.18 – Valores de módulo retroanalisados das camadas, por estaca. 

Figura 5.19 – Bacias de deflexões analisadas do trecho em estudo. 
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Figura 5.20 – Exemplo de uma das fichas de retroanálise para uma bacia com pequeno erro e uma com 
erro de ajuste maior do que o valor máximo aceitável. 
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Figura 5.21 – Resumo dos módulos retroanalisados com erros de ajustes admissíveis para a TER. 
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Figura 5.22 – Exemplo de dados de várias bacias retroanalisadas. 
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Figura 5.23 – Valores de deformações horizontais na camada de solo-emulsão. 
 

Figura 5.24 – Valores de tensões verticais atuantes na terceira camada ou subleito compactado. 
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Figura 5.25 – Módulos retroanalisados considerando as bacias da TRI. 

 

Figura 5.26 – Bacias da TRI do trecho estudado. 
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Figura 5.27 – Exemplos de seções retroanalisadas correspondentes a TRI. 
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Figura 5.28 – Exemplo de uma ficha completa de retroanálise  

de duas bacias das TRI com bom ajuste e pequeno erro. 
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Tabela 5.18 – Comparação dos resultados de Módulo de Campo (retroanálise), do solo puro e do solo-
emulsão 

 

Material Média FD-TRE FD-TRI FE-TRE FE-TRI Geral (MPa) 

 Média 861 1046 1046 1046 1000 

Solo puro DP 438 313 313 296  

 M+DP 1299 1359 1359 1342  

 M-DP 423 733 733 750  

 Média 2634 2920 2920 2181 2663 

Solo-emulsão DP 1761 1413 1413 627  

 M+DP 4395 4333 4333 2807  

 M-DP 872 1506 1506 1554  

 

A camada de solo-emulsão apresentou em média valor de 2663 MPa. Este valor 

está compatível com os maiores valores de laboratório obtidos no ensaio triaxial para 

este material, mostrado nas Tabelas 5.15 e 5.16, embora o valor médio de laboratório 

tenha sido de 980 para o solo-emulsão.  

No caso do solo puro o valor de laboratório médio foi de 311 MPa.  

Naturalmente, os anos de envelhecimento do ligante asfáltico no campo, o tráfego 

e as intempéries faz com que os valores do módulo sejam maiores do que os de 

laboratório, que só tiverem sete dias de cura. Valores maiores aparecem pontualmente. 

 Para ilustrar a comparação entre solo puro versus solo-emulsão, baseadas nos 

valores obtidos nos ensaios triaxiais de laboratório e na retroanálise, apresenta-se na 

figura 5.29 um gráfico de barras comprovando o ganho de qualidade com a presença da 

emulsão.  

Nota-se que os resultados de campo são sempre maiores que os de laboratório. 
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Figura 5.29 – Comparação dos ensaios triaxiais de laboratório e da  
retroanálise das bacias para o trecho do solo puro e solo-emulsão. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1 CONCLUSÕES 
 

O objetivo fundamental desta dissertação foi apresentar um balanço da avaliação 

de desempenho de dois trechos de solo-emulsão, realizados pelo autor da presente 

pesquisa, utilizando esta experiência para validar alguns ensaios mais recentes de 

dosagem de solo-emulsão. Também foram disponibilizados de forma sistematizada 

alguns detalhes técnicos desses serviços alternativos com estabilização betuminosa que 

eram de conhecimento restrito, auxiliando o estabelecimento de limites de utilização 

desta técnica de construção de pavimento de baixo volume de tráfego. Não se pretendeu 

definir parâmetros definitivos, mas tão-somente relatar uma experiência bem sucedida 

como um indicativo dos limites de aplicabilidade da técnica de solo-emulsão e do 

processo construtivo apresentado. No plano prático o solo-emulsão tem limitações, e o 

aumento no valor dos parâmetros de resistência deve ser cuidadosamente avaliado. 

Finalmente, deve-se considerar que a sequência de execução em campo da estabilização 

solo-emulsão precisa ser bem resgatada, com auxílio de novas pesquisas em laboratório 

para que se conheça melhor essa possibilidade de uso da emulsão como estabilizante. 

Ao longo dos próximos anos, vários aspectos devem ser melhor avaliados, com 

pesquisas mais apuradas e necessariamente novos trechos executados.  

Quanto às conclusões obtidas neste trabalho, podem ser elencadas as seguintes: 

1. Observa-se nos resultados obtidos o ganho do solo-emulsão quanto ao Módulo 

de Resiliência Triaxial comparado com o solo puro, e esta pode ser a explicação 

do bom desempenho do pavimento do Trecho Teste de Riacho da Cruz, 

comprovado com as baixas deflexões encontradas; 

2. Na retroanálise das bacias defletométricas do trecho analisado, após cerca de 

dez anos da construção, os valores de módulo da camada de solo-emulsão se 

aproximaram mais dos valores previstos em laboratório com o ensaio triaxial de 

carga repetida; 

3. Comprovou–se também que houve bom comportamento do solo-emulsão 

quando ensaiado com cura de sete dias, nos ensaios de LWT e WTAT, 

comparados com os resultados dos solos puros; 
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4. Os ensaios de WTAT e LWT modificados, com os critérios de análise 

propostos nesta dissertação, podem ajudar a avaliar a qualidade do solo emulsão; 

5. Para este solo, os ensaios Marshall, resistência à compressão simples e 

resistência à compressão diametral não se mostraram adequados para prever o 

bom comportamento do solo emulsão comprovado no campo; 

6. Um grande problema deste tipo de solo puro (NA’) para uso em pavimentação 

é a alta perda por imersão, que mostra a falta de coesão do material. No ensaio 

de perda por imersão do solo-emulsão verificou-se que a presença da emulsão na 

porcentagem utilizada modifica esta característica do solo, sendo notável a 

diferença: a emulsão funciona com aglutinante do solo; 

7. O ensaio de CBR com corpos-de-prova do solo-emulsão, rompidos com cura 

de sete dias ao ar livre sem se colocar em imersão no tanque com água, é 

coerente como subsídio para a determinação da dosagem da mistura; 

8. No ensaio de CBR, a partir de certo teor de emulsão, esta deixa de funcionar 

como agente cimentante e passa a funcionar como lubrificante de partículas, 

decrescendo a resistência; 

9. O caminho para desenvolvimento de critérios de laboratório e avaliação 

estrutural deste tipo de pavimento de baixo custo deve balizar-se na mecânica 

dos pavimentos (ensaios triaxiais de Módulo de Resiliência e de deformação 

permanente) e adoção de controle deflectométrico na execução das camadas com 

adequado registro e catalogação dos dados. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

1. Estudar o comportamento e as peculiaridades desta técnica em Minas Gerais, 

observando-se os aspectos seguintes: 

– critérios de dimensionamento; 

– peculiaridades geotécnicas dos materiais de subleito e do pavimento; 

– peculiaridades ambientais e pluviometria das regiões do estado; 

– apropriação dos custos de construção e conservação; 

– tráfego existente e futuro; 
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2. Buscar melhor desempenho do solo emulsão utilizando emulsões modificadas 

por polímero ou mesmo as novas emulsões de imprimação; 

3. Testar a solução de asfalto espuma para gerar solo estabilizado com asfalto, em 

pistas experimentais, na busca de mistura mais eficiente do solo com o CAP na 

função de base de pequena espessura para locais de baixo volume de tráfego, 

seguida de aplicação de capa selante ou tratamento superficial; 

4.  Realizar análise do trecho estudado utilizando o mesmo programa de 

retroanálise, porém diferentes deflectômetros tais como a Viga Benkelman 

automatizada ou Falling Weithg Deflectometer (FWD); 

5.  Com a mesma base de dados, utilizar programas computacionais distintos do 

RETRAN5L para retroanálise das bacias deflectométricas levantadas a fim de 

se observar a variação dos resultados obtidos. 
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