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RESUMO 
 

Faz-se uma breve apresentação histórica dos estudos de mecânica dos pavimentos na 
COPPE – UFRJ. Apresentam-se resultados de alguns destes estudos procurando ressaltar o 
que há de peculiar na pavimentação brasileira e nos solos típicos do país que são de 
comportamento laterítico. Apresentam-se também resultados de estudos de misturas asfálticas 
típicas das rodovias federais e estaduais. No aspecto de métodos de dimensionamento de 
pavimentos asfálticos comenta-se o estado atual no Brasil e a contribuição dos autores e de 
seus orientados no desenvolvimento de um método mecanístico. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Pode-se dizer que a mais importante contribuição da pesquisa tecnológica, entendida 
como a utilização de conhecimento científico na solução de problemas de engenharia, no 
tocante a solos e materiais de pavimentação, nos últimos trinta anos, foi o destaque dado à 
deformabilidade. O problema do trincamento progressivo dos revestimentos asfálticos sob a 
ação do tráfego passou a ser modelado de forma mais adequada quando se aplicam os 
conceitos de deformabilidade elástica do pavimento. Medições desta no campo iniciaram nas 
décadas de 1950 e 1960. 

Nos métodos de dimensionamento tradicionais que utilizam o CBR como parâmetro, o 
foco é principalmente o subleito e as deformações permanentes. Os afundamentos de trilha de 
roda se devem à deformação plástica do subleito mas também das camadas do pavimento, 
podendo ser muito acentuadamente desenvolvida na mistura asfáltica do revestimento quando 
não convenientemente projetada.  

Nos últimos anos, aumentou a importância do estudo das misturas asfálticas face ao 
crescimento das cargas, do volume de tráfego, da pressão de inflação dos pneus, etc e até do 
desenvolvimento de modelos mecanísticos que induziram o abandono do empirismo no 
dimensionamento dos pavimentos asfálticos. O uso de polímeros incorporados ao ligante 
asfáltico abriu novos campos de aplicações. Estudam-se tipos de misturas que ressaltem 
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determinadas características – resistência estrutural, drenabilidade, atrito superficial, etc. É 
como se o foco das pesquisas houvesse se deslocado do subleito até alguns palmos acima.  

Estas novas modelagens e o enfoque do pavimento como um sistema em camadas são 
englobados no que se denomina de Mecânica dos Pavimentos. 

A Mecânica dos Pavimentos foi introduzida na COPPE em seu curso de mestrado em 
engenharia civil a partir de 1970 pelo segundo autor deste artigo e desde então tem sido por 
ele coordenada. O primeiro equipamento triaxial de cargas repetidas foi montado no 
Laboratório de Geotecnia da COPPE (que hoje leva o nome de Jacques de Medina) em 1977 
com recursos humanos da instituição. Os únicos elementos importados eram os medidores de 
deslocamentos LVDT. Permitia ensaiar corpos-de-prova de solos e materiais de pavimentação 
de 5cm de diâmetro e 10cm de altura. A aplicação de cargas se fazia por ar comprimido com 
controladores mecânicos tipo manômetro e as leituras dos deslocamentos eram feitas 
utilizando-se oscilógrafo. A primeira tese de mestrado brasileira, com resultados de ensaios 
dinâmicos de solos, foi realizada usando este equipamento (Preussler, 1978) e teve grande 
repercussão nacional inaugurando uma nova fase de estudos e concepção de pavimentos no 
país. A primeira norma de ensaio triaxial dinâmico de solos foi estabelecida em 1986, a partir 
de estudos em parceria entre a COPPE e o Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR) do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER).  

Este primeiro equipamento funcionou até 1986, quando foi substituído por uma nova 
câmara triaxial, que permite ensaiar corpos-de-prova de 10cm de diâmetro e 20cm de altura 
(10 ×20) e também de 15 × 30, o que permite ensaiar britas e outros materiais granulares de 
até 25mm de tamanho nominal máximo de partículas no primeiro caso e de até 38mm no 
segundo. A primeira tese de mestrado que usou esta nova câmara triaxial foi de estudo de 
britas (Pérez - Espinosa, 1987). Ainda se manteve o esquema mecânico de controle da carga e 
a leitura gráfica dos deslocamentos até 2001 quando foi feita a automação completa do ensaio 
dinâmico de determinação do módulo de resiliência e de modelos de deformação permanente 
de solos e britas, todo projeto e construção da automação sendo desenvolvido na própria 
instituição (Vianna, 2002). Este modelo de automação atualmente está sendo utilizado em 
outras quatro instituições de pesquisa no Brasil. No país há cerca de 12 equipamentos triaxiais 
dinâmicos em funcionamento, a maioria em universidades. 

Os ensaios de carga repetida de misturas asfálticas foram iniciados na COPPE em 
1980 tendo-se optado pelo ensaio de compressão diametral para a determinação do módulo de 
resiliência e da vida à fadiga, esta realizada em tensão controlada (Pinto e Preussler, 1980). 

É sabido que o ensaio de compressão diametral estático foi criado pelo brasileiro 
Fernando Lobo Carneiro (1943) para determinação da resistência à tração do concreto de 
cimento Portland e é conhecido mundialmente como ensaio brasileiro. A adaptação do mesmo 
para uso com carga repetida e aplicação a misturas asfálticas foi feita inicialmente por 
pesquisadores da Chevron (Schmith, 1972). 

A primeira tese de doutorado em mecânica dos pavimentos no país foi a de Ernesto 
Preussler (1983) que resultou em um método de dimensionamento de reforço de pavimentos 
asfálticos normalizado pelo DNER e de amplo uso em projetos de restauração. 

O primeiro livro editado no Brasil de Mecânica dos Pavimentos foi o de Medina 
(1997). Neste livro pode ser encontrado com detalhes o histórico dos primeiros estudos na 
COPPE, que foi pioneira no Brasil. Este livro tem uma segunda edição, reformulada e com a 
autoria conjunta dos autores do presente artigo, que tem um pequeno capítulo que introduz 
também alguns estudos para pavimento ferroviário (Medina e Motta, 2005). Foram defendidas 
na COPPE até 2005, 63 teses de mestrado e 15 de doutorado sob a orientação dos autores 
deste trabalho. 

Por ser o meio físico um condicionante muito importante do comportamento dos 
pavimentos, a regionalização das soluções e dos materiais estará sempre presente. São 
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condicionantes físicos naturais do desempenho do pavimento: clima, solos e, de modo geral, 
geologia. Nas práticas de projetos, construção e manutenção estes condicionantes estão 
presentes. Procura-se relatar neste artigo um pouco da experiência brasileira em estudos de 
solos e de misturas asfálticas empregados em pavimentos. 

1. MÓDULO DE RESILIÊNCIA DE SOLOS E BRITAS 

 
A umidade de equilíbrio do subleito é o valor médio da gama de variações do teor de 

umidade do solo do subleito ao longo do ano, após a fase de acomodação dos primeiros meses 
de serviço. Uma das principais constatações resultantes de vários estudos de campo, 
apresentadas e analisadas em Medina (1997) é a de que a umidade de equilíbrio dos 
pavimentos de rodovias bem projetadas e construídas com dispositivos de drenagem 
(superficial e profunda) eficientes, a umidade de equilíbrio pode ser considerada igual, no 
máximo, ao teor de umidade do ensaio de Proctor normal de compactação. O mesmo ocorre 
na maioria das camadas de base e de sub-base. Esta condição permite que se adote o critério 
de a umidade de compactação das amostras de solo nos ensaios triaxiais de cargas repetidas 
ser a do teor ótimo para a energia de compactação adotada. As exceções ocorrem em 
situações de drenagem precária. 

Quanto à energia de compactação, no Brasil são utilizados três níveis para o ensaio 
Proctor: a normal e a modificada, comumente usada na maioria dos países, e ainda uma 
intermediária a estas duas, normalmente empregada para camadas de sub-base. 

Os ensaios triaxiais são realizados em corpos-de-prova moldados em moldes 
tripartidos, preparados por compactação do tipo Proctor, em uma das energias acima 
comentadas. Utilizam-se pares de tensões σ1 e σ3 crescentes, com relação 2,3 e 4; o tempo de 
carga é de 0,1s e a freqüência é de 60 ciclos por minuto (1 Hz). 

Os solos mais utilizados em pavimentação no país, nas suas designações práticas da 
engenharia, são: solos residuais ou saprolíticos grossos, solos lateríticos, cascalhos lateríticos, 
areias e pedregulhos aluvionares de rios e depósitos marginais, terraços, etc.  

É também bastante freqüente o uso de britas graduadas e de solo-brita. Em alguns 
estados ainda se usam macadames secos ou hidráulicos como base, que por sua dimensão e 
forma construtiva não permitem serem ensaiados em laboratório. Seus módulos de resiliência 
são em geral obtidos por processo de retroanálise de bacias de deflexão obtidas por viga 
Benkelman ou por FWD. 

Os solos lateríticos provêm da intemperização dos solos saprolíticos de diferentes 
origens ou de colúvios antigos. O processo pedológico atuou intensamente nas condições do 
ambiente tropical úmido predominante no país, num processo de ferralitização que abrange 
cerca de 70% do território brasileiro. Predominam as cores: vermelha (óxido de ferro) e 
amarela (óxido de alumínio). Nesta ampla categoria enquadram-se as areias finas lateríticas e 
os solos argilosos vermelhos lateríticos. Os primeiros têm sido aplicados em camadas de base 
de estradas de tráfego leve a médio, às vezes, com adição de brita. A grande presença deste 
tipo de solo no país é responsável por excelentes subleitos com baixa deformabilidade elástica 
e plástica, o que, aliado ao balanço hídrico favorável, faz com que não sejam comuns 
afundamentos de trilha de roda como causa de ruptura nos pavimentos brasileiros. 

Como nos casos destes solos as classificações tradicionais de solos (TRB ou USCS) 
não se aplicam, foi desenvolvida em 1981 uma nova classificação brasileira de solos tropicais 
que separa sete classes: três lateríticas e quatro não lateríticas (Nogami e Villibor,1995). Esta 
classificação, denominada de MCT (miniatura, compactado e tropical) se aplica a solos 
integralmente passantes na peneira de 2mm de abertura e tem sido muito eficiente para 
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escolha de solos até para base de pavimentos de baixo e médio volume de tráfego. Há uma 
boa correspondência entre esta classificação e os módulos de resiliência dos materiais. 

Os rejeitos minerários e industriais oferecem possibilidades de ampliar o campo de 
aplicação de técnicas de estabilização de solos: escórias de alto forno, cinza volante, cal de 
carbureto, fosfogesso, etc. Os agregados reciclados do material de demolição de construções 
começam a ser usados no país na pavimentação urbana (Fernandes, 2004). As argilas 
expandidas e as calcinadas oferecem boa possibilidade em substituição aos agregados pétreos 
onde estes não são disponíveis a razoáveis distâncias de transporte (Nascimento 2005). 

A seguir apresentam-se alguns exemplos de resultados de módulo de resiliência (MR) 
de solos e britas de uso corrente em obras brasileiras de pavimentação, destacando-se o 
caráter laterítico como responsável por elevados MR de solos finos, às vezes até maiores do 
que de britas graduadas.  

Um banco de dados de aproximadamente 500 ensaios de MR de solos e britas está 
apresentado em Ferreira (2002) que pode ser acessada em www.coc.ufrj.br/teses, onde 
também estão disponíveis todas as outras teses citadas neste trabalho e as não citadas, 
defendidas a partir de 2001. 

1.1. Modelos de comportamento 

Define-se módulo de resiliência, MR, no ensaio triaxial de cargas repetidas: 
 

    MR
1

d

ε
σ=  (1)

com, 

  
h
h =  
0

1
∆

ε  (2)

onde, σd é a tensão desvio (σ1 - σ3 ), ε1 é a deformação resiliente axial (vertical), ∆h é o 
deslocamento vertical máximo e h0 é a altura inicial de referência do corpo-de-prova cilíndrico, 
correspondente ao posicionamento e fixação dos LVDTs. 

A maioria dos solos e britas apresenta comportamento tensão-deformação elástico não 
linear. Os módulos de resiliência têm sido representados pelos seguintes modelos: 

 

  k= MR 2k
31 σ⋅  (para solos arenosos) (3)

  k= MR 2k
d1 σ⋅ (para solos argilosos) (4)

MR = k1 σ3 
k2 σd

 k3 (composto - para qualquer tipo de solo ou brita) (5)
  
Os modelos indicados pelas expressões 3 e 4 foram os modelos comumente empregados 

na maioria dos estudos, mas atualmente tem-se utilizado, de preferência, o modelo composto por 
ser genérico e não depender de saber a priori se o comportamento predominante é o granular ou 
o argiloso. Nos solos tropicais não é fácil deduzir este comportamento a partir da granulometria 
do material visto que, muitas vezes, a cimentação proporcionada pela presença dos óxidos de 
ferro ou de alumínio modifica o comportamento resiliente do solo, ou seja a predominância de 
uma das tensões na não linearidade. A Figura 1 mostra o primeiro equipamento instalado no 
laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ em 1977, enquanto a Figura 2 apresenta o atual 
equipamento triaxial e um exemplo do registro dos deslocamentos usados no cálculo das 
deformações elásticas. 

O efeito cumulativo das deformações permanentes tem sido em geral expresso pelo 
modelo simplificado de Monismith et al. (1975): 
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  N A =  Bac
pε  (6)

 
onde N é o número de repetições de carga (tensão desvio), e A e B são parâmetros experimentais 
obtidos nos ensaios triaxiais, dependem do nível de tensão e das condições de moldagem.  

Em geral estes ensaios para deformação permanente são realizados em um estado de 
tensões médio representativo da camada na qual aquele material será empregado ou do subleito e 
são aplicados N acima de 105 repetições até garantir a estabilização das deformações 
permanentes. Estudos mais elaborados visando definir o acomodamento (shakedown) de solos 
granulares e finos lateríticos também têm sido realizados (Guimarães, 2000). 

 

 
Câmara aberta Câmara fechada Câmara no pórtico 

Figura 1 – Primeiro equipamento de ensaios triaxiais de carga repetida do Laboratório de 
Geotecnia da COPPE/UFRJ 

 

 

 
Detalhe do cp na base da 
câmara com os dois LVDTs 

 
Exemplo de registro e tela de controle do 
ensaio de MR 

Figura 2 – Equipamento atual triaxial de carga repetida do Laboratório de Geotecnia da 
COPPE/UFRJ e um exemplo de um registro de deslocamentos durante o ensaio 

 

1.2. Alguns resultados de MR de solos 

A característica resiliente de solos é muito dependente da sua gênese além das 
condições de compactação. Os solos de comportamento laterítico têm em geral módulos 
melhores do que os não lateríticos de mesma granulometria. Mesmo solos bastante argilosos 
(tipo A 7-6) apresentam baixa deformabilidade quando laterizados. A Tabela 1 mostra alguns 
resultados de MR de solos argilosos finos lateríticos como exemplo (Marangon, 2004) e a 
Tabela 2 mostra os resultados da caracterização convencional destes mesmos solos. 
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Tabela 1 – Resultados de módulo de resiliência de alguns solos com valores dos parâmetros 
para os modelos σd, σ3 e composto, com os respectivos valores de R2 (tensões e MR em MPa) 

Módulo de Resiliência (MPa) 

MR= k1 σd
k2 MR= k1 σ3

k2 MR= k1 σ3
k2 σd

k3 Amostra 

k1  k2 R2 k1  K2 R2 k1 k2 k3 R2 
ZM01 93,6 -0,420 0,943 79,4 -0,390 0,537 106 0,094 -0,484 0,995 
ZM02 57,4 -0,736 0,992 36,9 -0,738 0,657 57 -0,001 -0,736 0,998 
ZM03 70,3 -0,457 0,953 56,7 -0,437 0,575 76 0,065 -0,502 0,995 
ZM04 60,9 -0,610 0,968 45,8 -0,583 0,582 68 0,086 -0,669 0,996 
ZM05 66,8 -0,483 0,946 60,0 -0,424 0,525 93 0,099 -0,475 0,978 
ZM06 139,4 -0,368 0,924 131,5 -0,312 0,437 175 0,170 -0,485 0,998 
ZM07 91,0 -0,417 0,960 76,5 -0,391 0,557 102 0,081 -0,472 0,997 
ZM08 64,4 -0,696 0,947 50,1 -0,638 0,525 82 0,182 -0,821 0,992 
ZM09 58,6 -0,721 0,984 37,9 -0,723 0,652 59 0,002 -0,721 0,997 
ZM10 80,3 -0,473 0,970 65,4 -0,446 0,568 90 0,086 -0,531 0,997 
ZM11 80,0 -0,446 0,951 67,7 -0,411 0,533 92 0,108 -0,518 0,996 
ZM12 112,4 -0,547 0,971 90,2 -0,510 0,557 132 0,117 -0,626 0,997 
ZM13 72,3 -0,675 0,978 50,9 -0,656 0,610 78 0,063 -0,721 0,996 
ZM14 85,4 -0,516 0,989 61,4 -0,523 0,672 83 -0,019 -0,502 0,999 
ZM15 69,9 -0,554 0,987 51,8 -0,543 0,627 74 0,038 -0,579 0,998 
ZM16 120,7 -0,456 0,977 96,4 -0,440 0,598 129 0,054 -0,494 0,998 

 

Tabela 2 – Caracterização dos solos da Tabela 1  
Granulometria (% Passante) Classificação Amostra 3/8 4 10 40 200 γg 

Ped.
(%)

Areia
(%)

Silte
(%)

Arg.
(%) Sil/Arg LL 

(%)
LP 
(%)

IP 
(%) IG USCS TRB 

ZM01 100,0 99,8 99,0 93,4 72,9 2,711 0,2 29,0 11,0 61,0 0,18 62,0 29,5 32,5 19 CH A - 7 - 6 
ZM02 100,0 99,6 99,3 95,6 74,4 2,704 0,4 27,1 8,5 64,5 0,13 76,0 33,0 43,0 20 CH A - 7 - 6 
ZM03 100,0 100,0 99,6 90,5 69,4 2,663 0,0 33,5 5,5 62,5 0,09 74,3 31,3 43,0 18 CH A - 7 - 6 
ZM04 100,0 100,0 99,8 97,0 77,4 2,767 0,0 26,0 12,0 64,0 0,19 79,0 30,4 48,6 20 CH A - 7 - 6 
ZM05 100,0 99,7 98,4 87,7 71,3 2,767 0,3 29,7 10,5 60,5 0,17 73,5 36,5 37,0 19 MH/CH A - 7 - 5 
ZM06 100,0 100,0 99,7 95,5 76,7 2,729 0,0 27,0 16,0 59,0 0,27 62,1 33,1 29,0 20 MH A - 7 - 5 
ZM07 100,0 99,7 96,9 82,5 66,5 2,725 0,3 33,7 9,0 57,0 0,16 68,5 32,9 35,6 18 MH A - 7 - 5 
ZM08 100,0 100,0 99,5 87,4 70,3 2,713 0,0 30,5 6,0 64,0 0,09 66,0 28,9 37,1 19 CH A - 7 - 6 
ZM09 99,8 99,5 97,8 87,9 74,0 2,764 0,5 26,5 7,8 66,0 0,12 74,2 31,9 42,3 20 CH A - 7 - 6 
ZM10 99,6 98,4 97,4 93,8 68,6 2,730 1,6 31,9 10,0 58,0 0,17 73,8 27,5 46,3 18 CH A - 7 - 6 
ZM11 99,7 98,7 96,6 85,5 66,4 2,729 1,3 32,7 5,5 61,0 0,09 90,0 32,7 57,3 17 CH A - 7 - 5 
ZM12 99,7 99,4 98,7 86,2 63,2 2,728 0,6 37,4 8,5 54,5 0,16 69,8 25,4 44,4 16 CH A - 7 - 6 
ZM13 99,8 99,3 98,6 96,2 79,6 2,824 0,7 28,3 16,8 59,0 0,28 81,0 32,9 48,1 20 CH A - 7 - 5 
ZM14 99,8 99,0 98,3 95,4 83,3 2,795 1,0 18,0 10,5 72,0 0,15 69,0 33,5 35,5 20 MH A - 7 - 5 
ZM15 100,0 99,7 99,1 92,3 71,4 2,729 0,3 28,7 8,0 64,0 0,13 80,0 46,6 46,4 19 CH A - 7 - 5 
ZM16 99,9 99,7 99,0 93,5 80,7 2,770 0,3 18,9 2,5 78,0 0,03 66,5 28,5 38,0 20 CH A - 7 - 6 

   Legenda: Ped. – Pedregulho; Arg. – Argila; Sil/Arg – Relação entre silte e argila 

1.3. Alguns resultados de MR de britas 

A Tabela 3 mostra resultados típicos de britas graduadas utilizadas em pavimentos 
como base ou sub-base (Ramos, 2003). Comprovou-se que em muitas estradas brasileiras 
algumas britas têm maior contribuição nas deflexões do pavimento do que o subleito 
laterítico. Comparando-se os resultados de MR das tabelas 1 e 4 pode-se perceber a razão 
disto visto que a não linearidade do comportamento resiliente das britas é maior do que dos 
solos lateriticos e mais dependente da tensão confinante. Quando as tensões confinantes que 
atuam na base de brita são pequenas o módulo cai muito.  
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Tabela 3 – Módulo de resiliência para britas de granito e gnaissedo RJ (Ramos, 2003) 
Amostra Energia MEAS Wot WEnsaio MR = k1σ 3k2 σ 1k3 R2 

Intermediária 2033 7,5 7,28 592 σ3
0,47σd

-0,26 0,96 S-374/02 Modificada 2140 6,2 5,77 815 σ3
0,44σd

-0,08 0,96 
Intermediária 2040 7,7 6,68 604 σ3

0,29σd
-0,11 0,96 S-375/02 Modificada 2088 4,7 4,91 1051 σ3

0,48σd
-0,06 0,96 

Intermediária 2030 4,8 4,47 307 σ3
0,26σd

-0,47 0,94 S-377/02 Modificada 2096 4,0 3,65 678 σ3
0,33σd

-0,01 0,97 
Intermediária 1990 7,0 6,50 690 σ3

0,35σd
0,02 0,97 S-380/02 Modificada 2044 5,0 4,77 603 σ3

0,29σd
-0,20 0,94 

Obs: MEAS – massa específica aparente seca, Wot – umidade ótima 

1.4. Deformação permanente 

A título ilustrativo, apresentam-se resultados de ensaios de deformação permanente 
para alguns solos. Na Tabela 4 são apresentados alguns resultados para solos finos (Svenson, 
1980) e na Tabela 5 para lateritas como comparação pelo modelo da expressão (6) e pelo 
modelo de Uzan (1982) dado pela seguinte expressão:  

r

p N
ε

ε )(
= αµ −N.  (7)

 
Tabela 4 – Valores dos parâmetros A e B do modelo de deformação permanente 

Amostra h(%) γs (g/cm3) Energia σd (kgf/cm2) Ax10-4 B 
17,0 1,781 0,76 93,0 0,058 Argila vermelha RJ 18,9 1,717 Normal 0,76 29,9 0,072 
21,1 1,688 0,75 11,5 0,086 Argila amarela RJ 23,3 1,614 Intermediária 0,75 49,3 0,121 
16,2 1,776 1,42 12,9 0,028 
17,4 1,757 1,42 29,8 0,039 Argila vermelha MG 
18,6 1,737 

Normal 
1,42 80,3 0,044 

Argila vermelha PR 18,7 1,729 Intermediária 0,70 59,9 0,066 
 

Tabela 5 – Resultados de ensaios de deformação permanente de algumas lateritas 
pedregulhosas pelo modelo de Monismith e pelo modelo de Uzan 

Amostra Referência Camada a b R2 σ3 

(MPa) 

σd 

(MPa) 
µ α 

base 0,005 0,11 0,92 0,806 0,890 
sub-base 0,002 0,06 0,90 0,116 0,940 E100 
subleito 0.003 0,10 0,89 0,347 0,900 

Base  0.001 0,10 0,92 0,104 0,900 
sub-base 0,003 0,06 0,89 0,284 0,940 E200 
subleito 0.001 0,10 0,87 0,142 0,900 

Base  0,002 0,13 0,89 0,376 0,870 
sub-base 0.,001 0,04 0,69 0,061 0,960 E300 
subleito 0,003 0,06 0,94 0,256 0,940 

Base 0,002 0,08 0,93 0,320 0,920 
sub-base 0,003 0,07 0,93 0,322 0,930 E400 
subleito 0,002 0,07 0,93 0,211 0,930 

Base  0,004 0,08 0,91 0,564 0,920 
sub-base 0,002 0,07 0,93 0,243 0,930 E600 
subleito 0,002 0,07 0,93 0,194 0,930 

Base 0,001 0,08 0,91 0,177 0,920 
sub-base 0,001 0,09 0,90 0,173 0,910 E800 

Santos  
(1998) 

subleito 0,001 0,09 0,90 

0,105 0,315 

0,127 0,910 
CP1 0,0019 0,06 0,93 0,070 0,210 0,327 0,938 
CP2 0,0022 0,08 0,86 0,105 0,315 0,209 0,919 Laterita 

Roraima 
Motta  
(1991) 

CP2 0,0022 0,04 0,99 0,070 0,070 0,537 0,962 
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2. MÓDULO DE RESILIÊNCIA E FADIGA DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

O Brasil tem cerca de 165.000km de rodovias pavimentadas com misturas asfálticas. A 
malha de pavimentos de concreto de cimento portland é muito pequena. A principal mistura é o 
concreto asfáltico (HMA) mas tem-se também um grande percentual de tratamento superficial. 

A determinação das características mecânicas dos concretos asfálticos se faz por três 
ensaios principais: resistência à tração indireta por ensaio de compressão diametral estático (RT), 
módulo de resiliência (MR) e fadiga por compressão diametral de cargas repetidas com tempo de 
aplicação de carga de 0,1s e freqüência de 1Hz, em geral a 25°C todos estes. Estudos de 
medições de temperatura em pavimentos sugerem ser esta uma temperatura representativa da 
média das temperaturas dos revestimentos no país (Motta, 1979). 

Ensaios de creep estático e dinâmico também têm sido realizados mas para estes ainda 
não há consenso de condições de ensaio no país. Na COPPE os ensaios de creep têm sido 
realizados a 40°C, por uma hora com 15 minutos de descarregamento, aplicação de carga de 
0,1MPa. Equipamento do tipo orniére francês só existe um na Universidade Federal de São 
Paulo e do tipo APA na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobrás. 

Os estudos de misturas asfálticas têm apoio importante do Centro de Pesquisa Leopoldo 
Miguez – Cenpes da Petrobrás que é a única empresa produtora de ligante asfáltico no país. O 
cimento asfáltico de petróleo (CAP) ou betume até 2005 era produzido sob duas especificações: 
uma baseada na penetração outra na viscosidade absoluta, que aparecem citados na Tabela 6. A 
partir de julho de 2005 passou a ter uma só especificação por penetração. O Cenpes já trabalha 
com todos os equipamentos do SHRP e alguns laboratórios de centros de pesquisa universitários 
já começam também a se equipar para a especificação Superpave, havendo a meta da Comissão 
de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que prepara as especificações e 
normas de ensaio de ligante nacionais, de passar a utilizá-la em alguns anos. 

A Figura 3 mostra um exemplo de um registro de deslocamento durante um ensaio de 
determinação de MR na tela do programa de automação que permite realizar no mesmo 
equipamento o ensaio de MR, de fadiga e de creep estático e dinâmico. O equipamento (Figura 
4) fica dentro de uma câmara que permite o controle da temperatura, a automação também foi 
toda desenvolvida na COPPE (Vianna, 2002). 

A primeira tese de doutorado sobre misturas asfálticas foi de Pinto (1991). No país a 
dosagem de misturas asfálticas é feita exclusivamente pelo método Marshall. Todos os ensaios 
mecânicos são realizados em corpos-de-prova moldados por impacto. A Tabela 6 mostra 
resultados de tipos de misturas asfálticas preparadas com agregados britados e vários betumes. 

A partir de 2002 foram introduzidas algumas prensas giratórias norte-americanas de 
padrão Superpave em algumas universidades. Marques (2004) estudou a influência destes dois 
tipos de compactação e propôs um método de dosagem de concreto asfáltico de forma a se 
atingir um determinado MR de projeto. Atualmente, estudos de misturas asfálticas tipo SMA 
(Mourão, 2003) e EME (Magalhães, 2004) têm sido realizados na COPPE e em muitas 
universidades. Alguns trechos de SMA já foram executados. Aplicação de concreto asfáltico 
com asfalto-borracha já foi realizada em cerca de 4000km de rodovias brasileiras.  

 
 

3. DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 
 

O método de dimensionamento de pavimentos asfálticos novos utilizado ainda hoje 
oficialmente no Brasil é baseado no CBR sendo uma adaptação de curvas de 
dimensionamento apresentadas por Turnbull et al (1962) com incorporação de coeficientes 
estruturais dos materiais baseados no proposto no método da AASTHO também desta época. 
Foi proposto por Murillo Lopez de Souza em 1965 e padronizado pelo DNER em 1966 e tem 
sido desde então o método usado em todo o país.  
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Figura 3 – Registro de deslocamento de um ensaio de compressão diametral de carga repetida de 

uma mistura asfáltica no equipamento da COPPE 
 

  
Figura 4 – Equipamento de ensaio de compressão diametral de cargas repetidas da COPPE e 

sistema de controle e aquisição de dados 
 

Tabela 6 – Características físicas e mecânicas de concreto asfáltico analisadas na COPPE 
Característica Mistura 1 2 3 4 5 6 7 8 

Betume utilizado 1 1 2 2 2 2 1 1 

Tipo de betume 50/60 50/60 85/100 85/100 85/100 85/100 50/60 50/60 

Penetração do betume (×1/100mm) 54 54 92 92 92 92 54 54 

Faixa Granulométrica A C C A B B B B 

Percentagem de betume (%) 5,0 6,0 5,5 4,7 5,3 4,6 5,1 4,5 

Densidade aparente (g/cm3) 2,40 2,37 2,37 2,42 2,435 2,42 2,43 2,42 

Vazios (%) 5,5 3,70 3,30 5,80 3,40 4,30 2,80 3,97 

RBV (%) 68,2 79,6 78,5 64,4 78,6 72,4 81,7 73,9 

Resistência à tração (MPa) a 25°C 0,56 0,86 0,64 0,47 0,59 0,52 0,70 0,77 

MR (MPa) a 25°C 3700 3900 2100 2300 2800 2500 3400 3600 

k 2200 4200 370 260 1900 1200 3200 3300 Fadiga 

N= k ∆σ -n n 2,89 3,47 3,40 1,89 2,87 2,26 3,68 2,80 
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Tabela 6 – Características físicas e mecânicas de concreto asfáltico (continuação) 
Característica Mistura 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Betume utilizado 3 3 4 5 6 7 8 9 9 

Tipo de betume 50/60 50/60 50/60 30/45 20/45 55 20 55 55 

Penetração do betume (×1/100mm) 56 56 52 31 21 41 60 27 27 

Faixa Granulométrica B C B B B B B VA VA 

Percentagem de betume (%) 5,8 7,2 5,7 5,9 6,1 6,1 5,6 6,4 4,0 

Densidade aparente (g/cm3) 2,43 2,37 2,445 2,445 2,43 2,42 2,44 2,40 2,47 

Vazios (%) 3,95 4,40 3,70 3,70 3,95 3,97 3,94 3,90 5,40 

RBV (%) 77,6 79,0 78,4 78,7 78,0 78,3 77,3 79,0 64,0 

Resistência à tração (MPa) a 25°C 0,65 0,57 0,64 1,06 1,91 1,08 0,83 1,04 1,55 

MR (MPa) a 25°C 4000 2300 4100 6070 14610 5250 3600 6050 9000 

k 1200 1400 2100 6000 56000 3800 1400 4700 5800 Fadiga 

N= k ∆σ -n n 2,77 2,01 2,86 2,65 2,88 2,32 2,61 2,13 1,59 

 
Tabela 6 – Características físicas e mecânicas de concreto asfáltico (continuação) 

Característica Mistura 18 19 20 21 22 23 24* 

Betume utilizado 10 11 12 13 14 15 15 

Tipo de betume RASF 3%SBS 5%SBS 7%SBS SBS 20 20 

Penetração do betume (×1/100mm) 37 28 72 63 - - - 

Faixa Granulométrica C C C C DERSA C C 

Percentagem de betume (%) 6,4 5,5 5,4 5,5 5,1 4,8 5,3 

Densidade aparente (g/cm3) 2,35 2,37 2,37 2,38 2,4 2,32 2,30 

Vazios (%) 3 4 4 4 3,6 5,6 5,6 

RBV (%) - - - - - 68 65 

Resistência à tração (MPa) a 25°C 1,28 1,32 0,60 0,67 1,52 1,03 0,88 

MR (MPa) a 25°C 4654 4156 2055 2416 5222 4502 3153 

k 2029 4496 510 731 4699 2138 1483 Fadiga 

N= k ∆σ -n n 2,73 2,43 3,32 3,90 4,23 3,62 4,13 

*com borracha de pneu via seca 

 
Houve uma pequena atualização feita por Souza (1981) especialmente quanto ao 

cálculo do número N que representa o tráfego. Este é calculado com os fatores de 
equivalência de operações para o eixo padrão de 8,2 toneladas de Turnbull et al. (1962) que 
não considerava o eixo triplo, para estes foi criada então uma expressão de conversão em 
1981. Para projeto de restauração chamado em geral de reforço (overlay) há quatro métodos 
oficiais, sendo um deles baseado na tese de Preussler (1983). Este método, embora baseado na 
mecânica dos pavimentos é um método simplificado pois não calcula diretamente as tensões, 
sendo utilizadas expressões resultantes de regressões.  

No entanto, a partir da década de 1990 muitas empresas de consultoria têm realizado 
projetos mecanísticos para pavimentos novos, utilizando para isto os resultados dos ensaios de 
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carga repetida e um método de cálculo de tensões. O método que tem sido mais utilizado é o 
Elsym5, programa desenvolvido na década de 1970 e bastante conhecido. Para projeto de 
restauração as medidas de deflexão com o FWD (Falling Weight Deflectometer), iniciadas em 
1989 (existem cerca de 10 no país) introduziu também o uso da retroanálise para estimativa 
dos módulos de elasticidade de trabalho, nas condições de trincamento existentes, permitindo 
também alguns projetos mecanísticos.  

A primeira proposição de um método mecanístico de dimensionamento de pavimentos 
novos foi feita por Motta (1991). O programa de cálculo de tensões utilizado é o Fepave2 
(Duncan et al. 1968) com algumas alterações feitas por Motta (1991) e Silva (1995). É da 
mesma geração do Elsym5, porém é de elementos finitos e permite a consideração da 
elasticidade não linear. Critérios de ruptura de fadiga são propostos a partir das curvas de 
fadiga de laboratório e a verificação da contribuição de todas as camadas e subleito para o 
afundamento de trilha de rodas. No Brasil o principal mecanismo de ruptura é o trincamento. 

Cerca de dez anos depois foi desenvolvido um sistema completo de dimensionamento 
de pavimentos novos e reforço chamado de PAVE2000 (Franco, 2000). Este método usa 
como base o programa de cálculo de tensões JULEA que é o também utilizado pelo método 
AASTHO (2002). Atualmente, está em desenvolvimento na COPPE, um novo sistema de 
dimensionamento que, espera-se, possa incorporar todas as melhorias necessárias para que 
possa se tornar um método adequado para o uso nacional (Franco, 2005). 

O estudo de pavimentos de concreto também tem sido objeto de teses na instituição 
(Rufino, 1997, Silva, 2001) e mais recentemente os pavimentos intertravados de peças pré-
moldadas de concreto (Cruz, 2003; Muller, 2005). 

O uso de simuladores móveis do tipo HVS sul-africano, construído no país, começa a 
ser feito e um estudo de soluções de projeto de reforço foi objeto de estudo de Fritzen (2005). 
Simuladores de grande porte fixos existem dois: um no IPR atuando desde 1986 e outro na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1990. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Procurou-se neste trabalho apresentar uma rápida visão do que tem sido os estudos de 
mecânica dos pavimentos na COPPE, que foi o primeiro curso de pós-graduação brasileiro a 
implantar esta metodologia e os equipamentos de ensaios dinâmicos. O Brasil, por ser um país 
tropical, tem condicionantes do meio físico favoráveis para pavimentação: a presença dos 
solos lateríticos, a umidade de equilíbrio próxima da umidade ótima, temperaturas de 
revestimento somente positivas (embora elevadas no verão). Porém o hábito de carga é pouco 
controlado e os excessos por eixo costumam ser elevados. A política governamental de 
financiamento do setor também deixa a desejar ao longo da última década principalmente. A 
concessão dos principais eixos rodoviários melhorou alguns trechos, porém não há 
manutenção apropriada na malha como um todo, lamentavelmente. A mecânica dos 
pavimentos atualmente é bastante conhecida e as principais universidades brasileiras tem 
pesquisa nesta área do conhecimento. Os financiamentos públicos para pesquisa têm se 
concentrado em estudos das misturas asfálticas por serem em grande parte financiados por 
verbas que provém de percentuais dos lucros das empresas do setor petrolífero. 
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