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RESUMO

Neste trabalho são apresentados valores de conversão (K) entre os módulos 
de  elasticidade  obtidos  do  equipamento  deflectométrico  LWD  (Light  Weight 
Deflectometer) e os módulos resilientes (MR) gerados pelo ensaio em laboratório 
Triaxial  Dinâmico de Cargas Repetidas, em solo laterítico utilizado na camada de 
regularização do terrapleno (subleito) na obra de implantação do Arco Metropolitano 
- BR-493/RJ-109, no Rio de Janeiro. Foram estudados e ensaiados com LWD três 
trechos  em  obra  de  pavimentação,  duas  no  Arco  Metropolitano,  utilizando 
juntamente com Viga Benkelman e uma em Guaratiba, zona oeste da cidade do Rio 
de  Janeiro,  todos  após  a  etapa  de  compactação  em proctor  intermediário.  Das 
amostras  colhidas  nas  atividades  de  campo,  foram  realizados  ensaios  de 
caracterização, MCT expedito das pastilhas, Compactação e Triaxial  Dinâmico de 
Cargas  Repetidas.  Este  último apresentou  resultados  de  módulo  resiliente  (MR) 
versus tensão desvio (σd), em modelos argilosos e composto, produzindo fórmulas e 
fatores de resiliência do material estudado (K1, K2 e K3). Através da análise detalhada 
dos parâmetros de deflexão e deformação elástica (ELWD) geradas instantaneamente 
em  campo  pelo  uso  do  LWD,  pode-se  avaliar  o  comportamento  mecânico  de 
resistência e deformabilidade da camada executada. Com os valores encontrados 
nas atividades de campo com utilização do LWD de deformação elástica (ELWD) e os 
valores obtidos de Módulo Resiliente (MRLAB) nos ensaios em laboratório de Triaxial 
de Cargas Repetidas,  chegou-se a um fator de conversão (K) entre as situações 
campo/laboratório de aproximadamente 2,5 para o solo argiloso laterítico (LG’). 
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ABSTRACT

In this work, are presented the conversion values (K) between the moduli of 
elasticity  obtained  from  the  deflectometer  equipment  LWD  (Light  Weight 
Deflectometer) and resilient modules (MR) generated by the laboratory test, Dynamic 
Triaxial  Repeated  Load  in  laterite  soil  used  in  the  layer  regularization  of  the 
embankment (subgrade) in the work of  implementing the Metropolitan Ring -  BR-
493 / RJ-109, in Rio de Janeiro. Were studied and tested with LWD three sections in 
the work of paving, two on the ring road, along with using Benkelman Beam and one 
in Guaratiba, west  of the city of Rio de Janeiro,  all  after the intermediate proctor  
compaction. With the samples collected in field activities, characterization tests were 
performed, MCT expedited, Compaction, and Dynamic Triaxial Repeated Load. This 
latter presented results of resilient modulus (MR) versus deviation voltage (σd), on 
models clay and composite, producing formulas and resilience factors of the studied 
material (K1, K2  and K3). Through detailed analysis of the parameters deflection and 
elastic deformation (ELWD), generated on field, instantaneously by the use of LWD, 
one  can  evaluate  the  mechanical  behavior  and  deformation  of  the  executed 
resistance layer. With the values found in field activities with the use of LWD elastic 
deformation  (ELWD)  and  the  values  obtained  Resilient  Module  (MRLAB)  in  trials  of 
Triaxial Repeated Load laboratory, we have reached a conversion factor (K) between 
situations field/laboratory, of approximately 2,5 for the lateritic clay soil (LG ').
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

Segundo a CNT – Confederação Nacional de Transporte, o Brasil possui uma 

malha  rodoviária  pavimentada  e  não  pavimentada  de  1.713.885  km,  dos  quais 

apenas 202.589 km (11,8%) são pavimentadas.

No seu último relatório gerencial, em 2013, foi  avaliado qualitativamente o 

estado de conservação de 96.714 km das rodovias federais pavimentadas e outras. 

Destas, 63,8% (61.712 km) encontram-se em situação Regular, Ruim ou Péssimo, 

em decorrência  de algum comprometimento no  pavimento,  na  sinalização  ou  na 

geometria da via. 

Na  questão  do  pavimento,  o  passivo  gerado  é,  principalmente,  em 

decorrência de alguma metodologia empregada irregular,  que vai  desde estudos, 

projetos e modelos construtivos, até falta de manutenção adequada durante e após 

a vida útil do pavimento.

Nesse  quesito,  estudos  sobre  o  comportamento  estrutural  através  da 

utilização  de  equipamentos  deflectométricos,  ensaios  e  modelagem geotécnicos 

realizados in situ e em laboratório, que avaliem o estado de tensões e deformações 

dos  materiais  e  camadas  que  compõem  o  corpo  do  pavimento,  tornam-se 

necessários para um melhor dimensionamento e construção e, consequentemente, 

a vida útil desejável, nos níveis de conforto e segurança adequada.

Os primeiros trabalhos relacionados ao estudo de tensões e deformações, no 

interior  dos  solos,  ocorreu  por  BOUSSINESQ  (1885),  através  da  Teoria  da 

Elasticidade.  Mas  o  termo  resiliência  em solos  foi  FRANCIS  HEEM  (1955)  que 

adotou. No Brasil  existe uma vasta bibliografia sobre esse assunto, como HICKS 

(1970), PREUSSLER (1978), SVENSON (1980), MEDINA & PREUSSLER (1980), 

MEDINA & OUTROS (1982); PINTO & PREUSSLER (1984), PREUSSLER (1983), 

MEDINA & MOTTA (1986), MOTTA (1991) e HAAS et al (1994), dentro outros.

Os equipamentos mais utilizados para verificação das deformações elásticas, 

chamadas  de  deflexões,  existentes  na  camada  do  pavimento,  ocasionadas  por 
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defeitos  estruturais  no  Brasil,  são  o  FWD (DNER,  1996  e  DNIT,  2010)  e  viga 

Benkelman (DNER, 1994 e DNIT, 2010).

1.2 Justificativa e relevância do tema

A dificuldade  de  encontrar  métodos  e  modelos  práticos  que  apresentem 

respostas  rápidas  para  uma  avaliação  da  qualidade  de  um pavimento,  seja  ela 

durante a execução da obra ou pós-obra,  tem tornado esta avaliação um pouco 

básica e simplificada a um determinado tempo. Isso ocorre, principalmente, devido 

as  médias e grandes empresas  de construção ligadas à área de transporte não 

investirem  em  novos  métodos  de  investigação  para  avaliar  se  o  procedimento 

executivo  está  de  acordo  com  o  estabelecido  nos  critérios  da  etapa  de 

dimensionamento.

A  maioria  dos  instrumentos  utilizados  in  situ para  avaliar  a  serventia  e 

desempenho  do  pavimento  através  de  parâmetros  de  deformação,  denominado 

deflexão recuperável e módulo de resiliência, é de grande porte. Geralmente, estes 

instrumentos  são  utilizados  na  etapa  de  construção  para  execução  do  controle 

tecnológico e levam em consideração apenas as deflexões obtidas dos ensaios dos 

equipamentos, sem realizar a retroanálise, a fim de verificar o módulo de resiliência 

(MR)  e  não  apenas  avaliação  pelos  parâmetros  deflectivos.  Outra  utilização 

frequente acontece quando a tempo de vida útil do pavimento está se aproximando,  

onde são verificados o estado e comportamento do pavimento através das bacias de 

deflexão, para possíveis correções, recapeamento, fresagem, reciclagem, reforço ou 

até reconstrução.

As  deflexões reversíveis  ou  deformações  elásticas  são  os  deslocamentos 

verticais que surgem na  superfície do pavimento  ou no  interior  da sua  estrutura 

quando  é  submetido  a  esforços,  até  um determinado  limite  de  tolerância.  Para 

determinar  qual  o  dano  que  estas  deformações  ocasionam  à  estrutura  de  um 

pavimento é necessário criar uma análise dos níveis atingidos e das capacidades de 

suportar estas deformações pelas camadas que conformam a estrutura, antes de 

apresentar os problemas característicos.
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Devido a essa necessidade e com intuito de desenvolver um equipamento 

que  tivesse  como  característica  principal  a  análise  da(s)  camada(s)  durante  a 

execução da obra, visando uma melhoria na sua qualidade durante a construção, foi  

criado o LWD (Light Weight Deflectometer). Este foi patenteado a menos de uma 

década, sendo um equipamento portátil de fácil transporte, com peso em torno de 25 

kg e de fácil operação. Devido principalmente à facilidade de manuseio, tem sido 

muito utilizado para verificação da deflexão e MR de cada camada executada de um 

pavimento  durante  a  obra,  após  a  compactação,  a  fim  de  verificar  se  valores 

encontrados na execução das camadas atendem às especificações do projeto.

Somando-se a essa nova tecnologia e, fechando o ciclo da análise estrutural, 

deve ser realizado o estudo de retroanálise. Esta retroanálise poderá ser realizada 

através de gráficos, tabelas, etc. (métodos simplificados) ou utilizando computador 

com softwares (métodos iterativos), que é o mais indicado, pois oferece respostas 

em  tempo  hábil  do  comportamento  estrutural  de  cada  camada  do  pavimento, 

durante  a  execução  de  obra,  para  uma  possível  intervenção  na  camada  de 

pavimento recém compactado. Sendo assim, a retroanálise através dos dados das 

bacias de deflexão tem respostas rápidas para avaliar o comportamento estrutural  

de cada camada do pavimento, durante a execução de obra.

O presente trabalho se justifica em por apresentar estudo sobre estado de 

tensões e deformações resilientes em camadas de pavimento durante a execução 

da  obra,  correlacionando  valores  encontrados  nos  ensaios  de  triaxial  de  carga 

repetida,  em  laboratório,  com  os  do  equipamento  deflectométrico  LWD  (Light  

Wheight Deflectometer) em campo. É pouco conhecido na engenharia rodoviária, 

mas com grande potencial para ser utilizado durante os processos construtivos na 

fase de controle tecnológico e de qualidade, podendo ser usado para realização de 

avalição estrutural e no geral, baratear os custos relacionados a essas atividades.
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1.3 Objetivo

1.3.1 Objetivo geral

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  principal  estudar  o  equipamento 

deflectométrico  LWD,  ensaiar  in  situ e  discutir  seus  resultados  através  dos 

parâmetros de módulo de resiliência e deflexão recuperável, comparando-os com os 

do  equipamento  de  ensaios  de  cargas  repetidas,  a  fim de  serem utilizados  no 

controle de qualidade na etapa de regularização do subleito e/ou reforço do subleito 

durante a execução de obras de pavimentação rodoviária.

1.3.2 Objetivos específicos

 Realizar ensaios  in situ para determinação do módulo de elasticidade 

(ELWD)  e  deflexão  utilizando  os  equipamentos  LWD no  subleito,  na 

camada de regularização ou reforço do subleito;

 Realizar ensaios em laboratório de caracterização, MCT, compactação 

dos materiais obtidos nos estudos de casos;

 Executar  ensaios  Triaxial  de  Cargas  Repetidas  para  obtenção  dos 

módulos de resiliências e os coeficientes de regressão (K1, K2, K3);

 Correlacionar os módulos de resiliência MRLAB com o ELWD.

1.4 Estrutura

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma:

Capítulo 1 – Introdução: Neste capítulo são apresentadas as considerações 

iniciais sobre o tema proposto, o objetivo, a justificativa e a estrutura da dissertação. 

Capítulo 2 – Fundamentação teórica: Através de levantamento bibliográfico 

foram  descritos  resumidamente  tópicos  sobre  pavimentação,  análise  estrutural, 
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equipamentos deflectométricos, LWD, módulo de resiliência, ensaio triaxial de carga 

repetida e retroanálise;

Capítulo  3  –  Materiais  e  métodos  –  São  apresentados  os  materiais 

empregados nesta  pesquisa,  os  métodos utilizados nos ensaios  de laboratório e 

seus resultados. 

Capítulo 4 – Resultados e discussões: Neste capítulo são apresentadas e 

detalhadas  as  atividades  realizadas  nos  trechos  estudados  e  equipamentos 

utilizados.  Os  resultados  obtidos  em cada trecho,  comparação  entre  os  trechos 

experimentais, os ensaios de laboratório.

Capítulo 5 – Conclusões e sugestões para trabalhos futuros: Neste último 

capítulo são apresentadas as conclusões e algumas sugestões para a elaboração 

de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Considerações iniciais

Neste  capítulo  será  apresentado  o  embasamento  teórico  referente  ao 

pavimento,  as  ações  atuantes  e  métodos  de  avaliação  de  deformabilidade  nas 

camadas  do  pavimento,  com enfoque  nos  parâmetros  de  resiliência  e  deflexão 

recuperável, os principais métodos investigativos utilizados  in situ, principalmente, 

como  controle  de  qualidade  na  construção  de  rodovias  durante  a  etapa  de 

terraplanagem  de  regularização  do  subleito  e/ou  reforço  do  subleito,  utilizando 

equipamento deflectométrico LWD (Light Wheight Deflectometer).

Somando-se  a  essa  linha  de  pesquisa,  os  ensaios  geotécnicos  de 

pavimentação utilizados em laboratório são necessários para realização da análise 

da  deformabilidade  em  solos,  como  triaxial  dinâmico  de  cargas  repetidas  para 

determinação do módulo de deformação resiliente.

2.2 Pavimento

Na  literatura,  existem  diferentes  definições  referentes  à  pavimentação 

rodoviária.

SOUZA (1980) definiu que o pavimento é uma estrutura construída após a 

terraplenagem  por  meio  de  camadas  de  vários  materiais  de  diferentes 

características  de  resistência  e deformabilidade.  Esta  estrutura assim constituída 

apresenta  um elevado  grau  de  complexidade  no  que  se  refere  ao  cálculo  das 

tensões e deformações.

SANTANA (1993) relatou que o pavimento é uma estrutura erguida sobre a 

superfície  obtida  pelas  atividades  de  terraplenagem  com  a  função  principal  de 

fornecer ao usuário segurança e conforto, que devem ser conseguidos sob o ponto 

de vista da engenharia, isto é, com a máxima qualidade e mínimo custo. 
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Adicionalmente  SENÇO  (1997)  citou  que,  em  obras  de  engenharia  civil 

ligadas à área de transporte como, por exemplo, implantação de rodovias, ferrovias,  

aeroportos, ruas, etc., a superestrutura é estabelecida por um sistema de camadas 

de espessuras finitas, assentado sobre o terreno de fundação, considerado como 

semi-espaço infinito e designado como subleito.

Segundo a norma ABNT/NBR 7207 (1982), o pavimento é definido como uma 

estrutura  construída  após  terraplenagem  e  destinada,  econômica  e 

simultaneamente,  em seu conjunto,  a:  resistir e distribuir ao subleito os esforços 

verticais  produzidos  pelo  tráfego;  melhorar  as  condições  de  rolamento  quanto  à 

comodidade e segurança; resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando 

mais durável a superfície de rolamento.

Além disso o pavimento pode ser classificado em 3 tipos: 

 Pavimentos Flexíveis: são os mais utilizados, constituídos por camadas 

que não trabalham à tração, e têm a função de distribuir a carga de suporte. Estas 

camadas  são  formadas  geralmente  por  materiais  granulares  e  os  materiais  de 

melhor qualidade ficam mais próximos da superfície, conforme ilustrado na FIG. 2.2 

(NECKEL, 2008).

 Pavimentos Rígidos:  são os pavimentos formados por camadas que 

trabalham à tração. Seu dimensionamento é baseado nas propriedades das placas 

de concreto, que são apoiadas em uma sub-base conforme pode ser observado na 

FIG. 2.1 (MARQUES, 2007). 

 Pavimentos  Semi-rígidos:  Segundo  MARQUES  (2007),  pavimentos 

semi-rígidos  são  uma  situação  intermediária,  onde  podem  ocorrer  misturas  de 

solo/cimento, solo/cal, solo/betume, que apresentam razoável resistência à tração, 

sendo classificados em: 

o Semi-rígido: base cimentada sobre o revestimento betuminoso;

o Pavimento  composto:  pavimento  reforçado  de  concreto  asfáltico 

denso (CA) sobre placas de concreto.

A principal diferença entre um pavimento flexível e um rígido é a forma como 

cada um transmite para o subleito os esforços. Enquanto no pavimento flexível as 

tensões verticais concentradas ocorrem no entorno da carga aplicada, no rígido o 

carregamento é distribuído por  toda a área de cada  placa,  diminuindo assim as 

tensões na camada de subleito, conforme mostrado na FIG. 2.3 (BALBO, 2007).
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FIG. 2. – Pavimento rígido e flexível (BARIANI BERNUCCI et al, 2006).

Todo  pavimento  é  composto  por  camadas  com  diferentes  funções 

(MARQUES, 2007), sendo descritos na sequência abaixo (FIG. 2.1). 

O subleito é o terreno onde o pavimento será assentado que lhe serve de 

fundação.  Deverá  ser  estudado até  a  profundidade onde as  tensões irão  atuar,  

geralmente entre 1,50m e 0,6m. Caso o valor de ISC for maior que 20%, poderá ser  

utilizado direto como sub-base. 

Regularização do subleito, também conhecido como nivelamento do terreno, 

é  a camada destinada a  conformar  o leito transversalmente  e longitudinalmente, 

apresentando  as  cotas  previstas  para  o  greide  de  terraplanagem  (PINTO   e 

PREUSSLER,   2010).  A existência  desta  camada  está  relacionada  às  condições  de 

resistência do subleito e deve ter as mesmas características do pavimento acabado, 

como  as  inclinações para o  escoamento  das  águas superficiais  que  incidem no 

pavimento. 

O  reforço  do  subleito  é  uma  camada  de  espessura  constante 

transversalmente e variável longitudinalmente que serve para melhorar a qualidade 

do  subleito,  no  caso  deste  ter  ISC  menor  que  2%.  Geralmente  é  composto  de 

material fino de boas condições geotécnicas e bom comportamento mecânico. Com 

estas  características,  sua  capacidade  de  suporte  é  melhor  que  o  subleito, 

apresentando  capacidade  de  absorver  e  distribuir  as  cargas  transmitidas  pelas 

camadas superiores (PINTO e PREUSSLER, 2010). 

A   sub-base  é  a  camada  que  complementa  a  base,  no  caso  de  não  ser 

possível executar a base diretamente no subleito regularizado ou reforço. Deve ter 
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ISC maior que 20% (NECKEL, 2008 e MARQUES, 2007). Já PINTO e PREUSLER 

(2010), relatam que esta camada deve ter capacidade de suporte, estabilidade e, 

principalmente, ótima capacidade de drenagem. 

A base é a camada que resiste aos esforços da superfície de rolamento e 

distribui ao subleito, devendo ter um ISC maior que 60%. 

E por fim, o revestimento, que é a camada que recebe diretamente a ação do 

rolamento dos veículos e serve para melhorar as condições da via, proporcionando 

conforto e segurança. Deve resistir ao desgaste e aos esforços atuantes (BRASIL, 

2006). A FIG. 2.2 apresenta as camadas da estrutura de um pavimento juntamente 

com suas tensões solicitantes, originadas pelo carregamento vertical externo.

FIG. 2. – Modelo de uma estrutura e pavimento com as tensões solicitantes (ALBERNAZ, 
1997).

Além das definições  e  características  mencionadas acima,  sobre  tipos  de 

pavimentos e seus itens da seção transversal, uma estrada ou rodovia pavimentada 

deve ser  composta de  uma pista  de rolamento,  faixa  de tráfego e acostamento, 

basicamente.
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2.3 Avaliação estrutural do pavimento

Nas rodoviárias já construídas, a serventia e desempenho são características 

dos pavimentos sujeitos aos processos de deterioração, manutenção e restauração, 

são os principais indicadores da eficácia dos pavimentos, para garantir economia, 

segurança e conforto para os usuários. Quanto melhor for o desempenho, menores 

serão  os  investimentos  em  sua  manutenção,  restauração,  recapeamento, 

reconstrução, etc. para o mesmo nível de conforto e segurança.

“Serventia é a qualidade do pavimento, num determinado instante, quanto 
aos  aspectos  para  os  quais  foi  construído,  em  relação  ao  conforto  ao 
rolamento e à segurança”  que ele  proporciona aos  usuários.  O mesmo, 
define desempenho de um pavimento como a “variação da sua serventia ao 
longo do tempo (ou do tráfego) de uso do pavimento (BERNUCCI et  al, 
2007)”.

Atualmente, o desempenho dos pavimentos tem sido avaliado por uma visão 

conjunta de três enfoques: o desempenho funcional, o desempenho estrutural e os 

fatores de segurança que a via proporciona. Para o caso dos parâmetros a serem 

estudados  para  a  avaliação  estrutural,  os  valores  das  deflexões  recuperáveis 

medidos  estão  associados  ao  desempenho  ou  performance  dos  pavimentos 

ensaiados no que se refere aos aspectos estruturais dos mesmos.

Os principais tipos de avaliação estrutural existentes estão relacionados ao 

método de ensaio ao pavimento, sendo destrutivo ou não (HAAS  et al., 1994).  A 

abertura  de  trincheiras,  furos  e  poços  sondagem para  coleta  de  amostra  até  o 

subleito  para  determinação de  tensões e  deformações (MR)  através  de  ensaios 

dinâmicos em laboratório, são avaliações destrutivas. Medidas não-destrutivas não 

causam  dano  ao  pavimento  e  são  utilizadas,  principalmente,  através  de 

equipamentos de deflectometria,  que reproduzem no pavimento a carga aplicada 

oriunda da ação do tráfego, como por exemplo, a viga Benkelman, FWD (Falling 

Wehight  Deflectometer),  e  pouco  utilizado  ainda,  LWD  (Light  Wheight 

Deflectometer), entre outros.

Para  pistas  com  grandes  dimensões,  a  avaliação  não  destrutiva  é  mais 

adequada, pois possibilita inúmeras repetições no mesmo local, a fim de monitorar 
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as variações do  carregamento  com o  tempo,  realizada  através  das  medidas  de 

deflexão (BERNUCCI et al., 2007).

Tanto a norma DNER-PRO 010/79 como a DNER-PRO 011/79, estabelecem 

os  procedimentos necessários  para avaliação estrutural  dos pavimentos  flexíveis 

existentes  (FIG.  2.3)  e  indicam  quais  os  fatores  que  causam  a  degradação, 

fornecendo também, informações para determinação da vida útil que ainda existe ou 

qual o reforço que deve ser feito para tornar as estruturas do pavimento eficientes 

por  um período  pré-determinado,  ou  seja,  um  novo  número  de  solicitações  N, 

durante o período considerado. Mas, através da sua avaliação indicam apenas três 

soluções,  que são a:  correções superficiais, reforço e reconstrução, deixando de 

lado,  tecnologias  modernas  do  tipo:  fresagem,  reciclagem,  revestimentos  com 

asfaltos modificados. 

A figura abaixo informa as fases da vida de um pavimento satisfatoriamente 

projetado  e  bem  construído,  em  função  as  ações  das  cargas  repetidas  e 

intemperismos que ocorrem até a fase de aparecimento de trincas,  fissuras, etc., 

denominada fase da fadiga.

FIG. 2. – Fase da vida de um pavimento em função da deflexão, cargas e intemperismo 
(DNER-PRO, 1979).

A norma DNER-PRO 159 (1985), apresenta modelos empíricos de previsão 

de desempenho (sistemas de gerência) através da análise da deficiência estrutural e 
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funcional do pavimento. Tem como limitação a solução por recapeamento com lama 

asfáltica, tratamento superficial (TSS e TSD) e CBUQ.

Por outro lado, a norma DNER-PRO 269 (1994) trata do método de resiliência 

sob  uma  abordagem  mecanístico-empírico.  Considera  todas  as  possibilidades 

anteriores, inclusive a fresagem, apenas não definindo quando será necessário. Tem 

como principais características permitir  o  cálculo da deflexão após o reforço  por 

critérios  estruturais,  considerar  todas  as  camadas  existentes  no  pavimento  e 

possibilita a inclusão de reciclagem parcial ou total do pavimento.

2.4 Principais parâmetros de deformabilidade nas camadas de pavimento

O  carregamento  imposto  pelo  tráfego  provoca  no  pavimento  flexível  e 

semirrígidos  deformações  permanentes  e  recuperáveis.  As  permanentes  são 

aquelas que, mesmo após cessarem o efeito do carregamento, permanecem iguais,  

tendo  caráter  residual.  Já  as  deformações  recuperáveis,  também chamadas  de 

deflexões recuperáveis, apresentam um comportamento elástico, deixando de existir 

após a retirada da carga, em alguns momentos. 

Os principais defeitos gerados por esses tipos de deformação são os gerados 

por trilhos de roda e as rupturas de natureza plástica. O outro é a fadiga, sendo 

causada  pelo  arqueamento  das  camadas  somada  com a  repetição  contínua  do 

carregamento. O principal efeito ocasionado pela aplicação de carga por uma roda 

dupla de um veículo em um determinado ponto é a deformação recuperável, que 

assume um modelo geométrico de uma elipse, cujo o maior valor no eixo Y, coincide 

com a direção de deslocamento  do tráfego  (FIG.  2.4).  Esse  modelo geométrico, 

afundamento  ou  arqueamento,  gerado  na  superfície,  dá-se  o  nome  de  bacia de 

deformação (PINTO e PREUSSLER, 2010).
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FIG. 2. – Bacia de deformação, onde “d” é a deflexão recuperável máxima (DNER,1998).

2.4.1 Bacia de deflexão

Na resistência dos materiais, a deflexão acontece quando uma barra reta, em 

equilíbrio  e  bi  apoiada,  é  submetida  a  uma  flexão  normal.  Esta  barra  é  fletida, 

passando a assumir uma nova forma. Com isso, verifica-se que as seções da barra 

sofrem deslocamentos, sejam eles paralelos, verticais ou inclinados em relação à 

posição inicial. O deslocamento existente entre a posição final e a posição inicial da 

seção dá-se o nome de deflexão.

Na pavimentação, a deflectometria é o estudo das deformações verticais da 

superfície de um pavimento em consequência da ação de uma determinada carga 

ou solicitação. Em termos de medição, está relacionada às parcelas da deformação 

elástica ou recuperável  e a da deformação permanente. A parcela permanente é 

muito pequena, devido ao curto espaço de tempo de aplicação de carga de espera 

com  o  equipamento  no  local  do  levantamento,  não  havendo  tempo  para  a 

recuperação total da estrutura (BORGES, 2001). Um defeito no pavimento gerado 

pela deformação permanete ocorre em função dos afundamentos de trilhos de roda.

A  deformação  elástica  ou  deflexão  reversível  ou  recuperável  são  os 

deslocamentos verticais que  surgem na superfície ou no  interior  da estrutura do 

pavimento,  quando  o  mesmo  é  submetido  a  esforços  de  forma  intermitente  ou 

transitória. Cessado o esforço, o sistema retorna à posição anterior. No caso de um 

carregamento dinâmico, há aparecimento da maioria das trincas durante a vida útil 

do pavimento, podendo levar a fadiga.

Define-se análise da deformabilidade como o tratamento dos dados para a 

obtenção dos módulos elásticos de trabalho, tensões, deformações e deslocamentos 

resistivos, quando se submete a estrutura a carregamentos simulados. Trata-se da 

33



capacidade estrutural do pavimento de resistir aos esforços induzidos pelas cargas 

de tráfego, cujo ensaio que simula está situação para solos é triaxial dinâmico de 

cargas repetidas.

No geral, todas as camadas fletem, quando submetidas a um carregamento 

do topo da camada. Geralmente o valor da deflexão diminui com a profundidade e 

com afastamento,  em área,  do ponto de aplicação, estando também associado a 

esse efeito, módulo de elasticidade dos materiais e de cada camada. Os pavimentos 

mais robustos arqueiam menos que os debilitados e essa diferença está associada 

ao  desempenho  estrutural  entre  eles.  Sendo  assim,  pavimentos  com  menores 

deflexões  suportam  maior  número  de  solicitações  ocasionadas  pelo  tráfego  de 

veículos (PINTO e PREUSSLER, 2010).

A forma  geométrica  das  deformações  geradas  no  pavimento  é  um fator 

importante  no  diagnóstico  estrutural,  já  que  estruturas  de  pavimentos  distintos 

podem  apresentar  a  mesma  deflexão  máxima,  porém  com  arqueamentos 

diferenciados na deformada (DNER, 1998). Tal forma, parecida com uma parábola 

de  um arco  de  2º  grau  e/ou  uma  elipse,  pode  ser  determinada  pelo  Raio  de 

Curvatura (R), parâmetro que indica a curvatura da deformação elástica máxima no 

seu  estado  mais  crítico,  geralmente  considera-se  25  cm do  centro  de  carga.  A 

fórmula  mais  utilizada  para  obtenção  do  Raio  de  Curvatura  é  demostrada  na 

Equação 1.

R=
3125

(D 0−D25)
     EQ.

onde,  R é  o raio de curvatura da bacia de deformação, em m,  D0 é a deflexão 

recuperável  no  ponto  de  aplicação  da  carga,  em  10 -2mm,  e  D25 é  a  deflexão 

recuperável a 25cm do ponto de aplicação da carga em 10-2mm.

Os parâmetros da deflexão recuperável máxima, juntamente com o raio de 

curvatura, indicam que são grandezas inversamente proporcionais. Para efeito de 

análise,  deflexões com resultados baixos e  raio  de  curvatura  altos,  indicam que 

existe boa qualidade estrutural do pavimento e subleito.

As  deflexões são obtidas  através de ensaios não-destrutivos e segundo o 

Manual  de Reabilitação de  Pavimentos (DNER, 1998),  estes ensaios  podem ser 

utilizados para diferenciar os distintos segmentos para efeito de projeto; ajudar no 
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projeto de reforço estrutural; advertir quais são as causas dos defeitos e falta de 

suporte em locais ou excesso de vazios; informar a capacidade da estrutura em 

suportar  o  tráfego  atual  e  futuro;  distinguir  épocas  críticas  de  deterioração  do 

pavimento, em função das variações sazonais nas deflexões e avaliar os módulos 

de resiliência das camadas do pavimento por retroanálise.

No quesito da teoria da elasticidade, os primeiros estudos sobre deformações 

elásticas em solos foram realizados por BOUSSINESQ (1885). Considerando uma 

carga  pontual  aplicada em uma superfície horizontal  de  um espaço semi-infinito,  

pode-se determinar as tensões (Equações 2 e 3), deformações e deslocamentos no 

interior de um corpo elástico, homogêneo e isotrópico (FIG. 2.5). 

FIG. 2. – Efeito de carregamento sobre o pavimento (DNER-PRO, 1979).

Atualmente suas equações ainda são utilizadas, principalmente para estimar 

valores de tensões em alguns modelos de deformações elásticas com carregamento 

pontual. Ressalta-se que tais equações levam em consideração que os materiais 

são  homogêneos,  com  comportamento  elástico  e  carga  pontual  concentrada  e, 

combinados  com  a  lei  de  Hooke,  informam  valores  de  tensões  em  uma  certa 

profundidade z.
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onde, a é distância radial  ao ponto carregado; z é a profundidade; z  é a tensão 

vertical.
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onde, a é distância radial ao ponto carregado; z é a profundidade;  é o coeficiente  

de Poisson; h é a tensão horizontal.

2.5 Equipamentos de determinação da deflexão em pavimentos

Para obtenção dos valores das deflexões recuperáveis máximas e bacias de 

deflexão na superfície e nas camadas do pavimento, e do subleito, são utilizados 

equipamentos  deflectométricos,  através  da  realização  de  ensaios  in  loco,  não 

destrutíveis. 

Os resultados obtidos através dos ensaios com aparelhos deflectométricos 

podem ser utilizados para várias finalidades e aplicações. Dentre elas, permitir uma 

melhor caracterização mecânica dos ensaios in situ,  define a capacidade estrutural 

do pavimento, prever a vida útil do pavimento através de modelos de fadiga, pode 
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ser empregado na alimentação de Sistemas de Gerência de Pavimentos, além de, 

também  servir  como  controle  tecnológico  para  liberação  dos  serviços  de 

terraplanagem  e  pavimentação,  poder  detalhar  e  dividir  trechos  em  segmentos 

homogêneos,  detectar  presença  de  vazios  sob  as  placas  de  concreto  em 

pavimentos rígidos e, ainda, determinar a eficiência de transferência de carga nas 

juntas de placas de concreto (BORGES, 2001).

Os equipamentos  podem ser  divididos  e  classificados,  em função de sua 

metodologia de aplicação de carga para avaliação estrutural, em: vigas de deflexão 

(quase  estáticos)  –  como  a  viga  Benkelman,  deflectógrafo  Lacroix e  Califórnia  

Traveling Deflectometer; Deflectômetros dinâmicos de vibração: Dynaflect  e  Road 

Rater; Deflectômetros de impacto, tipo: FWD e LWD (DNER, 1998; BERNUCCI et al, 

2007 e DNIT, 2006).

Dos equipamentos listados acima, os que são mais utilizados para medidas 

de deflexões no Brasil são a viga Benkelman e FWD.

2.5.1 Viga Benkelman

Muito  provavelmente  é  o  aparelho  mais  conhecido  e  utilizado  na 

pavimentação brasileira para medir deflexões em campo em caso de para projeto,  

implantação ou manutenção, pois apresenta custo menor em relação ao dos outros 

equipamentos, versatilidade e simplicidade na operação, além de vasta bibliografia 

normatizada.

O Engenheiro da Bureau of Public Roads (BPR), vinculada ao Departamento 

de Transportes dos Estados Unidos, atual Federal Highway Administration (FHWA), 

Alvin Carlton Benkelman, nascido em 1895, em Cass City, Michigan, nos Estados 

Unidos, foi quem inventou e idealizou o equipamento. 

Após  vários  estudos  em  pista  experimental  da  WASHO,  em  1953,  foi 

implantado  e  adotado  uma  metodologia  de  ensaio  com  viga  para  medição  de 

deformações no pavimento,  com objetivo  de avaliar  o desempenho dos  diversos 

materiais quando submetido a tráfego pesado.  A partir daí,  a metodologia sofreu 

algumas adaptações e foi  difundida mundialmente na engenharia rodoviária para 

avaliação estrutural em pavimentos.
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No Brasil, a maioria dos estudos ocorreu através de pesquisa pelo engenheiro 

Lobo Carneiro,  na década de 60,  tendo sido citado em normas nacionais,  como 

referência.

Segundo  a  norma  ABNT/NBR  8547  (1984),  viga  Benkelman  é  um 

equipamento  destinado  a  medir  deflexões  em  pavimentos,  sendo  composta  de 

dispositivos de sustentação em que se articula uma alavanca interfixa, e dimensões 

do braço da viga são conhecidas (FIG. 2.6).

Para  realização  do  ensaio,  os  equipamentos  necessários  são  a  viga 

Benkelman, um caminhão eixo simples roda dupla, pneus específicos e calibrador,  

como pode ser vista na FIG. 2.6.

Na viga Benkelman, existem vários itens de suporte contendo viga com três 

pés, alavanca, braços, vibrador e um extensômetro com ponteiro na extremidade do 

braço menor.  O caminhão tem 82 KN de carga no eixo traseiro, sendo este eixo 

simples e com roda dupla. Os pneus acoplados ao caminhão possuem aro 20 e 

dimensões 1.000mm ou 900mm, com 12 lonas, “com câmara” e com frisos na faixa 

de rodagem, calibrados à pressão 80 Ib/pol2 (0,56 MPa e 5,6 kgf/cm2).

Para  realização  do  ensaio  propriamente  dito,  a  viga  deve  estar  aferida  e 

definidos os pontos ou estacas onde serão realizadas as medidas na faixa de pista e 

acostamento. Inicialmente deve-se posicionar o caminhão nos pontos marcados e 

um dos pares de rodas devem estar na trilha externa. Em seguida, posiciona-se a 

viga entre os pneus e locais selecionados, e então realiza-se a leitura inicial (L0) com 

o uso do extensômetro,  com vibrador ligado. Logo após,  desloca-se o caminhão 

lentamente, em pelo menos 10 m, e efetua-se a leitura final (L f). Posteriormente a 

realização da primeira leitura, a viga é transportada para o segundo ponto e assim 

são repetidas as etapas descritas (DNER, 1994). Ressalta-se que as leituras devem 

ser  realizadas  quando  o  extensômetro  indicar  movimento  igual  ou  menor  a 

0,01mm/min ou 3 minutos com vibrador ligado.

O raio de curvatura (Equação 1) da bacia de deflexão é determinado através 

de uma leitura adicional, deslocando o eixo traseiro do caminhão a 25 cm a frente do 

ponto de prova.

Com os dados obtidos nas leituras a deflexão máxima é obtida através da 

Equação 4:

38



D0 = (L0 – Lf) k EQ.

Onde, D0  é a deflexão real ou máxima e k a constante da viga dada pela relação 

entre o braço maior e o braço menor articulados (a/b), conforme apresenta a FIG. 

2.6.

No Brasil  os procedimentos de execução deste ensaio estão normatizados 

em diferentes  documentos  como a  DNER-ME 024 (1994),  DNER-ME 61  (1994), 

DNER-PRO 175 (1994) e ABNT/NBR 8547 (1984).

Atualmente existe no mercado nacional vigas automatizadas, com objetivo de 

dar agilidade nas leituras. Utilizam-se medidores elétricos tipo LVDT, o mesmo do 

ensaio de  triaxial  de  cargas repetidas  a  uma velocidade de  aproximadamente  3 

km/h. Como exemplo, tem-se o deflectógrafo Lacroix que tem viga eletro-mecânica e 

central  computadorizada,  com  procedimentos  executivos  e  calibração  do 

equipamento  normatizados  nos  documentos  DNIT  162(2012)-PRO  e  DNIT 

163(2012)-PRO.
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FIG. 2. – Esquema de uma viga Benkelman.

2.5.2  FWD - Falling Weight Deflectometer

O equipamento  Falling Weight Deflectometer foi desenvolvido na Dinamarca e 

Suécia na década de 70 e introduzido nos Estados Unidos na década de 80, através 

do estudo de Long Term Oavement Performance (LTPP). No Brasil, sua inserção no 

mercado foi na década de 90 pela Dynatest, empresa criadora da tecnologia original 

e o maior provedor mundial do equipamento. Os modelos mais utilizados no Brasil  

são o Dynatest Model 8000 FWD e o KUAB 2m-FWD.
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Esses  equipamentos  utilizam  um  sistema  de  carregamento  dinâmico  por 

impacto,  sendo totalmente  mecanizado  e  computadorizado.  São projetados  para 

simular os mesmos efeitos ocasionados pela carga de uma roda em movimento no 

pavimento e, segundo MACEDO (1996), essa experiência é realizada pela queda de 

um conjunto de carregamento, a partir de uma configuração possível com diferentes 

alturas e massas, inclusive diferentes tipos de rodas e eixos.

Para  realização  dos  ensaios  são  necessários  um  veículo  propulsor, 

geralmente uma camionete, contendo um sistema de controle hidráulico de dados, 

um gerador  para  carregar  as  baterias  dos  equipamentos  elétricos,  um reboque 

tracionado com FWD instalado, contendo uma placa de carga, e sensores em uma 

barra de suporte. Deve-se ter ainda, um sistema de aquisição de dados, com célula 

de carga, sensores, termômetros e odômetro de precisão. 

Iniciando  o  ensaio,  deve-se primeiramente ajustar  e calibrar  os  aparelhos, 

ajustando e posicionando os sensores ao longo da barra de sustentação, após que 

verificar a altura dos conjuntos de massas e os valores das solicitações de carga a  

serem aplicadas no pavimento na célula (geralmente esse valor é de 40 kN). Logo 

em seguida da calibração, programar os números, valores e alturas de queda das 

cargas  aplicadas,  através  de  uma  unidade  computacional,  instalada  no  veículo 

propulsor.  Posteriormente,  definir  a  localização  dos  locais  a  serem  ensaiados, 

através de estações espaçadas longitudinalmente, conforme solicitação de projeto, 

transversalmente afastadas do bordo do revestimento com distâncias que variam de 

2,70m a 3,50m para largura faixa de tráfego e de 0,45m a 0,90m para bordo do 

revestimento. A partir daí, escolher os pontos para medir as deflexões através de 

várias etapas sucessivas,  como:  soltar  a trava,  ligar  o  sistema e o  computador,  

executar as atividades de leitura deflectométricas, desligar e fechar os equipamentos 

e travar novamente os sistemas de transporte (DNER-PRO, 1996).

Concluído  o  ensaio,  geram-se  os  resultados  em  arquivo  digital  e/ou 

impressos,  por  tabelas  com as  estações  ou  estacas,  as  cargas  aplicadas  e  os 

valores deflectométricos Df1, Df2 até, geralmente, Df7.

As  deflexões geradas  por  equipamentos  de  impacto  são  as  que  mais  se 

aproximam do modelo real das deformações recuperáveis aplicadas palas rodas dos 

veículos, que são medidos a partir de acelerômetros instalados na capa asfáltica 

(HOFFMAN e THOMPSON, 1982).
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FIG. 2. – Bacia de deflexão gerada pelo FWD (DYNATEST, 2010).

O  FWD  realiza  leituras  automatizadas  e  computadorizadas  através  de 

carregamento dinâmico,  enquanto a viga Benkelman, por  meio de cargas quase 

estáticas.

No geral,  o FWD apresenta algumas vantagens técnicas  e  produtivas  em 

relação  à  viga  Benkelman,  sendo  basicamente  a  perfeição  nas  medições, 

disponibilidade  de  vários  tipos  de  carga,  realização  de  mais  ensaios  por  dia, 

independe da  influência  do  operador  por  ser  todo  computadorizado,  registro  da 

temperatura  e  das  distâncias  dos  pontos  ensaiados.  Mas  também  apresenta 

algumas desvantagens, como: custo elevado de aquisição, calibração e diferença 

entre os resultados (BERNUCCI et al., 2007).

Atualmente esses dois equipamentos vêm sendo utilizados em larga escala 

na fase de implantação de obras rodoviárias, para controle de qualidade ao término 

da confecção de cada camada do pavimento, logo após a compactação, liberando 

para a próxima etapa, até o revestimento. Essa utilização foi descrita por SOARES 

et al. 2000, tanto o FWD como a viga Benkelman poderiam ser utilizados para o  

controle da capacidade de suporte das camadas desde a sua construção.
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FIG. 2. – Modelos de equipamentos FWD da Dynatest e KUAB (DYNATEST, 2010 e 
ERIKUA, 2008).

2.6 LWD – Light Weight Deflectometer

O LWD, “Light Weight Deflectometer” consiste em um equipamento portátil de 

precisão que visa à realização de um ensaio estático, fornecendo dados impressos, 

diretamente de deflexões e módulo de resiliência (MR),  podendo atingir até 2000 

MPa.  A deflexão  avaliada é  a recuperável,  provocada através do  golpe  de  uma 

massa de 10, 15 ou 20 kgf, dependendo do modelo do equipamento, que cai de uma 

altura constante sobre uma placa de 30 cm de diâmetro, tal impacto gera deflexões 

na superfície em estudo. As propriedades avaliadas são uma curva e o comprimento 

da deflexão,  sendo detalhadas e mostradas através de um gráfico,  podendo ser  
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impresso in loco, com resultados em mm. Todos os dados são processados em uma 

caixa de datalog conectada com um fio ao LWD (FIG. 2.9 e 2.10).

FIG. 2. – Equipamento LWD, da Korn.

É um equipamento de fácil transporte para ser empregado em obra, sendo 

ideal para manter um controle da qualidade da compactação das camadas de base 

e  sub-base  que  formam  um  pavimento.  O  carregamento  empregado  ou 

carregamento de queda pode variar de 1,0 kN até 1,5 kN por meio de uma placa de  

carga que fica em contato com a superfície da camada em estudo e que contém um 

transdutor sísmico que permite medir a deformação na parte central de aplicação da 

carga,  determinando o  módulo  de  resiliência  em forma  imediata  com o  sistema 

próprio de cada fabricante, mas comum em seu conceito de funcionamento.
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FIG. 2. – Resultados obtidos pelo do datalog do LWD usado nas três camadas da estrutura. 
Em círculo o Módulo de resiliência.

Pode obter,  ainda que indiretamente por  correlação, a medida do grau de 

compactação  da  camada  ensaiada  e  o  coeficiente  de  recalque  K,  para 

dimensionamento de pavimentos rígidos. 

A deflexão obtida pode ser correlacionada com a deflexão encontrada pela 

viga de Benkelman, bem como pelo FWD (PREUSLER,  2007).  O ensaio  leva  3 

minutos para ser  executado e precisa de apenas um operador,  podendo ser  um 

laboratorista. O equipamento informa os resultados na tela do datolog e/ou imprime 

e, também, salva através de um cartão de memória as informações dos ensaios 

executados naquela jornada de trabalho e, posteriormente, podem ser enviados para 

um  computador  através  de  software  específico  do  fabricante,  visando  o 

processamento e análise dos ensaios. 

Além desta característica o equipamento inclui GPS que identifica o ponto de 

realização de cada ensaio, em coordenadas UTM, no sistema SAD69.

A influência humana na execução do ensaio e transmissão dos resultados é 

mínima. O ensaio pode ser  utilizado tanto para dimensionamento de pavimentos 

flexíveis e semirrígidos, como para controle de camadas compactadas, e ainda para 
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investigação  de  estrutura  de  pavimentos  em serviço,  obtendo  seu  desempenho 

estrutural, através de janelas de investigação para a realização de ensaios.

Pela facilidade de transporte devido à dimensão do equipamento, o ensaio 

tem fácil acesso, principalmente a valas e aterros de fundações (pilares, blocos). O 

ensaio  é  adequado  para  camadas  com  expectativa  de  valores  de  módulo  de 

resiliência de até 2000 MPa.

A Equação 5 para determinação do módulo de elasticidade do subleito (ELWD), 

utilizando dados deflectométricos a partir de ensaios de LWD, foi  elaborada com 

base  na  Teoria da  elasticidade  desenvolvida  por  Boussinesq  (STEINERT,  2006), 

sendo também muito parecida com a fórmula do FWD, ULLIDTZ (1987).

ELWD = F (1 - 2).σo . R / Df EQ.

Onde, F é o fator que depende da distribuição das tensões; sendo F=2 para 

distribuição uniforme, F = /2 para placa rígida, para distribuição parabólica, F = 8/3  

em solo granular  e F=4/3 em solo coesivo;   é o coeficiente de Poisson; σ o é a 

tensão aplicada; R o raio do prato de carga, em mm; e Df é a deflexão no centro da 

placa de carga (THAGESEN, 1998). No estudo o fator utilizado do equipamento foi 

de  F=2,  parâmetro  fornecido  pelo  fabricante,  considerando  um  carregamento 

uniforme.

2.6.1 Características do Equipamento

O LWD é um sistema de ensaio dinâmico de placa de carga para medir a 

capacidade de  suporte  da  camada do  subleito  e  infraestrutura  do  pavimento.  O 

equipamento é portátil,  pesando menos de 20kg, sendo deslocável para qualquer 

local. Não necessita de nenhuma medida de referência e fornece alternativa simples, 

efetiva e de baixo custo em comparação com os testes de placas de carga até então 

utilizados.

O equipamento dinâmico é ideal para garantia e controle de qualidade, no 

subleito, na sub-base, na base e no pavimento flexível, em pavimentos novos ou em 

obras  já  existentes.  Seu  uso  pode  identificar  a  necessidade  de  investigação 
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adicional com o FWD -  Falling Weight Deflectometer ou outras técnicas de análise 

de materiais.

O LWD é fabricado com aço inoxidável e alumínio anodizado em todas suas 

partes  de  metal.  O  sistema  é  alimentado  por  uma  bateria  recarregável,  com 

capacidade para aproximadamente 2.000 medidas ou o equivalente a mais que 12 

horas de operação contínua.

Os principais  parâmetros  fornecidos pelo  equipamento  são o EVD ou ELWD, 

sendo o  módulo  de deflexão dinâmica,  em MPa. A deflexão  média Sm,  em mm, 

obtida através da média de 3 leituras, ou seja, 3 quedas do peso e s/v, que é o grau 

de  compactabilidade,  onde  informa  se  o  material  estudado  precisa  ou  não  ser 

novamente compactado, de um modo geral s/v  3,5, indica que o local necessita de˃  

compactações adicionais,  menor  que  esse  valor,  o  solo não  precisa sofrer  nova 

compactação.

2.6.2 Características Principais de Operação

O LWD é disponível na versão de bolso (palm top), na versão para datalog e 

direto no notebook.

O equipamento eletrônico é resistente à poeira e à água. Uma alça para o 

ajuste da altura de queda constante é fornecida com uma trava de segurança.

Uma  célula  de  carga  de  alta  precisão  mede o  valor  máximo  da  força  de 

impacto da queda de um peso 10 kg, 15 kg ou 20 kg montado em uma placa de 

carga com diâmetro de 100 mm, 200mm (opcional) ou 300 mm. O valor máximo da 

força de impacto é baseado em medidas reais da célula de carga.

As deflexões são medidas com o uso de até três sensores, que podem ser 

posicionados em diferentes distâncias em relação ao centro da placa.

A utilização de diferentes sensores ou a realização de ensaios com diferentes 

diâmetros permite determinar o módulo elástico das camadas do pavimento e do 

solo de fundação.
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2.6.3 Zorn ZFG 3000 Deflectometer de Peso Leve

Zorn ZFG 3000 Deflectômetro de Peso Leve é um equipamento com placa 

que,  através  de  sistema  de  teste  dinâmico  de  rolamento,  realiza  a  medição  da 

capacidade de suporte (deflexão) de  subleito /  subsolo  e camadas de base não 

ligadas (FIG. 2.11). É portátil e facilmente transportado para um canteiro de obras. 

Fornece uma maneira simples,  a  resposta  de custo  eficaz,  em relação  a outros 

testes de carga estática de placa, que inclusive demandam tempo de resposta bem 

maiores. O dispositivo grava e “imprime” os resultados no campo e vem também 

com GPS integrado.

Os itens inclusos e características que compõe o equipamento são: Placa de 

carga 300 milímetros; Medidor da deflexão de medição da impressora (gravação); 

Unidade de alimentação; Maleta; Martelo de 15 kg de peso queda; Software (para 

Windows 95 em diante); Cable Car; Imprime a partir de cartão SD; Cartão SD para 

transferência de dados para o computador; GPS integrado (FIG. 2.11).

FIG. 2. – Equipamento Zorn ZFG 3000, da ZORN Instruments (ZORN, 2010).
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2.7 Módulo de Resiliência - MR

Resiliência  tem a  definição  geral  como  a  particularidade  apresentada  por 

certos corpos, quando estes voltam à sua forma original, depois de terem sofrido 

deformação elástica. Em uma definição mais aprofundada, é a propriedade pela qual 

a energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão 

causadora de deformação elástica (PINTO E PREUSSLER, 2002). Mas foi FRANCIS 

HVEEM (1955) que adotou o termo “resiliência” na mecânica dos pavimentos, sendo 

o  primeiro a  estudar e  relacionar as  deformações recuperáveis  (resilientes)  com 

fissuras  e trincas  que  apareciam nas capas asfálticas.  Além disso,  concluiu que 

vários  desses  defeitos  estruturais  encontrados na  cobertura  do  pavimento  eram 

oriundos do processo de fadiga que sofriam os materiais, causados pelas repetições 

excessivas  de  pequenas  deformações  elásticas,  das  camadas  subjacentes,  em 

especial o subleito.

Para conseguir a análise de deformabilidade de uma estrutura de pavimento é 

necessário conhecer as relações entre as tensões e deformações de seus materiais 

constituintes,  que  atuam  através  de  carregamentos  dinâmicos  ocasionados, 

basicamente,  pelo  tráfego  de  veículos,  a  partir  de  dois  eixos,  causando  efeitos 

oriundos  de  carregamentos  repetidos,  gerando  as  deformações  recuperáveis, 

também  denominadas  deformações  resilientes.  O  módulo  de  resiliência  dos 

materiais  que  compõem  as  camadas  do  pavimento  e  do  subleito  é  um  dos 

elementos mais importantes para este fim.

A previsão das tensões e deformações provenientes do tráfego, somado com 

o clima que atua na estrutura de um pavimento, é feita por métodos de cálculo que 

levam em consideração os esforços atuantes e as características de deformabilidade 

dos materiais que compõem o pavimento. O conhecimento das respostas estruturais 

dos materiais (misturas asfálticas e solos) às tensões impostas é modernamente 

obtido  pelo  valor  de  Módulo  de  Resiliência  (MR),  que  pode ser  encontrado  por 

ensaios  laboratoriais  dinâmicos  (MARQUES,  2004)  e  retroanálise,  através  de 

softwares e dados deflecmétricos retirados em campo.

Tanto o  pavimento  quanto  o  subleito  estão  sujeitos  a  receber solicitações 

dinâmicas, oriundas das cargas repetidas de tráfego, durante todo o dia e todo o ano 
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(MEDINA,  1997).  Com esse  enfoque,  os  ensaios  de  cargas  repetidas  procuram 

reproduzir  esse  modelo,  através  de  pulsos  de  carregamentos  com movimentos 

verticais e horizontais em uma situação confinada de material sob pressão.

Existem  vários  ensaios  de  laboratório  para  determinação  do  Módulo  de 

Resiliência,  mas  como  essa  dissertação  desenvolve  um  estudo  relacionado  ao 

material  utilizado  no  subleito,  ou  seja,  solo  e  não  revestimento  asfáltico,  será 

abordado apenas o ensaio com equipamento  triaxial  de carga  repetida  de curta 

duração (DNIT, 2010).

2.8 Triaxial de Cargas Repetidas

A determinação  do  módulo  de  deformação  resiliente  e  do  coeficiente  de 

Poisson  dos  solos  é  feita  através de ensaios  dinâmicos,  em laboratório  como o 

ensaio triaxial de carga repetida (PINTO e PREUSSLER, 1994).

Tal  ensaio  foi  introduzido  da  mecânica  dos  pavimentos,  em  meados  da 

década  de  50,  na  Universidade  de  Berkeley,  na  Califórnia.  Através  de  pista 

experimental,  construída  pela  AASHTO,  em  Illinois,  Estados  Unidos,  foram 

necessários  implementar  novos  estudos  em  laboratório  que  gerassem  modelos 

parecidos  com  as  condições  de  deformabilidade  na  camada  de  fundação  dos 

pavimentos da pista construída.

Da mesma forma, no Brasil, os primeiros ensaios foram realizados amostras 

de solos argilosos e arenosos por PREUSSLER (1978) e SVENSON (1980).

Este ensaio busca reproduzir em laboratório modelo equivalente ao imposto 

pelo carregamento dinâmico do trafego na estrutura do pavimento. Utilizando uma 

câmara  triaxial,  um  corpo  de  prova  previamente  moldado  nas  condições  de 

compactação e umidade ótima é submetido, através de um sistema pneumático de 

carregamento repetido,  a tensões verticais (σ1) e horizontais ou  confinantes (σ3). 

Essas tensões geram deformações elásticas no corpo de prova, que são medidas 

utilizando equipamentos específicos para essa finalidade.

Segundo a norma brasileira DNER-ME 134/2014, o módulo de resiliência dos 

solos no ensaio triaxial de cargas repetidas é definido com a relação entre a tensão-
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desvio (σd)  aplicada repetidamente em uma amostra de solo e a correspondente 

deformação específica vertical recuperável ou resiliente (εr).

Onde,

MR = 
σd

ε r
   EQ.

εr  = 
ΔH
H 0

     EQ.

Sendo que σd  é a diferença entre a σ1  e σ3.  ΔH é o deslocamento vertical 

máximo e H0 é a altura inicial de referência do corpo-de-prova cilíndrico.

O ensaio triaxial de cargas repetidas é realizado por meio de uma prensa, 

com estrutura de suporte, acoplado a cilindros de pressão com ar comprimido com 

pistão de carga. Esse sistema pneumático, simulador de carregamento dinâmico, é 

composto de válvulas que injetam ar comprimido, gerando um estado de tensões, a 

tensão-desvio (σ1) e a tensão confinante (σ3). Esse conjunto de tensões, utilizando 

as válvulas de pressão, é aplicado alternadamente, através de força vertical axial, no 

topo de um corpo de prova envolto  em uma membrana de borracha.  Quando é 

aberta a válvula ligada ao cilindro de pressão, transmite-se energia ao corpo de 

prova, ao fechar, a energia deixa de atuar. Este conjunto de tempo de abertura da 

válvula e a frequência desta operação são controlados por um dispositivo mecânico. 

Essa energia dinâmica que simula a passagem de uma roda de um automóvel por 

ponto  na  superfície  e  no  interior  do  pavimento,  gera  deformações  elásticas 

resilientes  que  são  medidas  por  transdutores  mecânico-eletromagnéticos, 

usualmente  conhecidos  como  LVDT  (Linear  Variable  Differential  Transformer) 

acoplados ao corpo de prova dentro da célula triaxial.

Esses  transdutores  LVDT  transformam  as  deformações  axiais  durante  o 

carregamento repetido em potencial elétrico, cujos valores são repassados a uma 

unidade computacional de aquisição de dados conectada ao equipamento (DNIT, 

2010).

Informando que, antes de iniciar o ensaio, com toda a instalação concluída, 

deverá ser aplicado uma sequência de carregamentos dinâmicos no corpo de prova, 

a  fim  de  extinguir  as  grandes  deformações  permanentes  que  aparecem  nas 

primeiras aplicações da tensão desvio. Essas aplicações são aproximadamente de 

200 repetições de carregamento, para cada uma das três tensões desvio aplicada. A 
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frequência de aplicação das cargas é de 20 a 60 solicitações por minuto, duração de 

0,10 a a,15 segundos e um intervalo de cargas de 2,86 a 0,86 segundos (SALOMÃO 

e PREUSSLER, 2010). Esta etapa é definida como fase de condicionamento.

Após a fase de condicionamento, deverá ser aplicado 18 pares de tensões 

desvio (ciclos de carga), entre 0,0207 MPa e 0,412 MPa, e 10 repetições de carga 

por ciclo (TAB. 2.1).

TAB. 2.1 – Níveis de tensões usuais aplicados durante o ensaio triaxial dinâmico (DNER 
131/94).

Tensão Confinante 
σ3 (MPa)

Tensão desvio 
σd (MPa)

Razão de 
tensões σ1 / σ3

0,021 0,021 2
0,021 0,041 3
0,021 0,062 4
0,034 0,034 2
0,034 0,069 3
0,034 0,103 4

0,051 0,051 2
0,051 0,103 3
0,051 0,154 4
0,069 0,069 2
0,069 0,137 3
0,069 0,206 4

0,103 0,103 2
0,103 0,206 3
0,103 0,309 4
0,137 0,137 2
0,137 0,275 3
0,137 0,412 4

Após  esse  procedimento  é  gerado  um  relatório  através  de  software  em 

microcomputador do ensaio com todos os valores de deslocamentos e deformações 

resilientes  para  cada  par  de  tensão  aplicado,  juntamente  com  o  Módulo  de 

Resiliência - MR, através da Equação 4.

Na  FIG.  2.12  abaixo  encontra-se  o  esquema  do  equipamento  triaxial  de 

cargas repetidas para determinação do módulo de resiliência em solos e agregados 

que compõem a estrutura do pavimento.
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FIG. 2. – Equipamento triaxial repetido (DNIT, 2010).

FIG. 2. – (A) Estado de tensões; (B) Gráfico que simula a tensão X distância do centro de 
carga e (C) Variações das deformações geradas no oscilógrafo (PREUSLLER, 1983).
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2.9 Considerações sobre  o  comportamento  mecânico  e  deformações resilientes 

dos materiais

O comportamento mecânico dos solos, utilizados para fins de pavimentação, 

está  diretamente  ligado  a  vários  fatores  que  podem  comprometer  seu  estado 

estrutural  e,  consequentemente,  sua  vida  útil,  quando  são  submetidos  a 

carregamentos dinâmicos repetidos. Estes fatores causadores que afetam o módulo 

resiliente  nos  solos  são  as:  tensões,  energia  de  compactação,  granulometria, 

umidade e peso específico seco, tipo do agregado e forma da partícula, história das 

tensões e o número de ciclo de cargas, duração, frequência e sequência da carga 

aplicada (PREUSSLER, 1983).

Dos fatores descritos, o estado de tensão aplicada é o mais importante, onde 

está diretamente relacionado com nível de aumento ou diminuição do MR.

Para solos arenosos e materiais granulares, o MR aumenta com a tensão 

confinante e é pouco influenciado pela tensão desvio repetida. O modelo linear mais 

adotado no Brasil  para determinação do módulo de resiliência para camadas de 

base e sub-base (DUNCAM, 1968), no ensaio triaxial de cargas para essa definição, 

sendo também proposto por HICKS (1970), é apresentado pela Equação 8.

MR = K1 x (σ3) K2  EQ.

Onde, K1 e K2 são os coeficientes obtidos experimentalmente,  apropriados 

para cada tipo de material granular que se utiliza e σ3 é a tensão confinante aplicada 

(FIG. 2.15).

Segundo  MOTTA  (1991),  o  comportamento  desse  tipo  de  material  sob 

carregamento repetido é elástico não linear.
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FIG. 2. – Modelo utilizado para solos granulares (DNIT, 2010).

Além deste, existem outros modelos de comportamento resiliente de solos. 

Outro também bastante usado para solos não-coesivos, é o que utiliza o primeiro 

invariante de tensões, como mostra as Equações 9 e 10.

MR=K 1 x θK 2        EQ.
θ = σ1 + σ2 + σ3 = σd + 3σ3    EQ.

Onde, θ é o invariante de tensões.

No caso de solos finos coesivos, argilosos e siltosos, o módulo depende da 

tensão desvio e não da tensão confinante como nos solos granulares. SVENSON 

(1980)  também  observou  que  o  módulo  de  resiliência  dos  solos  argilosos 

compactados mostrou-se bastante influenciado pela intensidade da tensão desvio e 

pouco pela tensão confinante.
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Baseando-se nas equações de DUNCAN  et al (1968) e HICKS (1970),  foi 

utilizado o modelo elástico bilinear para determinação do MR em função da tensão-

desvio, cujas equações são:

MR = K2 + K3 [K1 - σd]   →   K1 > σd EQ.
MR = K2 + K4 [σd - K1]   →   K1 < σd EQ.

σd = σ1 - σ3 EQ.

Onde,  MR  é  módulo  de  resiliência,  σd é  a  tensão  de  desvio  aplicada 

repetidamente  e  K1,  K2,  K3,  K4 são  as  constantes  ou  parâmetros  de  resiliência 

determinados em ensaios triaxiais de carga repetida (FIG. 2.15).

Segundo  MOTTA  (1991),  em  solos  coesivos  a  deformação  axial  total, 

ocasionada  pela  aplicação  de  carregamento  dinâmico,  apresenta  uma  grande 

parcela de deformação permanente e uma parcela recuperável, que se modificam 

com o número de aplicações de carga somado com a intensidade da tensão desvio 

aplicada  e  que  tal  deformação  axial  é  diretamente  proporcional  ao  número  de 

solicitações aplicadas, sendo que, para efeitos práticos, depois de um certo tempo 

de  aplicações  de  carregamento  no  corpo  de  prova,  tal  deformação  pode  ser 

considerada constante, passando ser em função apenas da tensão-desvio.

Um modelo  que  atende tanto  para  solos  coesivos  quanto  granulares  é  o 

composto, pelos parâmetros da tensão de confinamento (σd)  e a a tensão-desvio 

(σd), dependendo dos valores dos coeficientes K2 e K3  obtidos por regressão, de 

acordo com a Equação 14.

Este modelo apresenta um comportamento mais genérico, e com isso mais 

vantajoso, por não depender do conhecimento do tipo de material, seja ele argiloso 

ou granular. Além desta vantagem, pode-se obter o valor do modulo de resiliência 

com maior precisão que os demais (FERREIRA, 2002; MOTTA e MEDINA, 2006), 

isto é verificado, no enquadramento dos resultados dos valores de  coeficiente de 

determinação - R2 obtidos através dos resultados dos ensaios de triaxiais, onde são, 

quase  sempre,  acima  de  0,90,  valor  que,  dependendo  do  material  ou  modelo 

simplificado,  pode  apresentar  valores  de  inferiores  e  não  se  enquadrarem  no 

resultado esperado.

MR=K 1 x σ3
K2 xσ d

k 3  EQ.
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FIG. 2. – Modelo do comportamento tensão-deformação sugerido para solos (MEDINA, 
1997).

Com os valores de módulo de resiliência obtidos através do ensaio triaxial de 

cargas  repetidas  e  definidos  as  modelagens  que  foram  utilizados,  PINTO  e 

PREUSSLER (2002) propuseram uma tentativa de um sistema de classificação de 

solos  em relação  às  características  resilientes,  a  fim de  qualificá-los  quanto  ao 

comportamento mecânico em termos de deformabilidade elástica.

Tal  classificação  foi  propostasem  outros  trabalhos  posteriores  por 

PREUSSLER (1983)  e  MEDINA (1988  e  1989).  Atualmente  esta  classificação  é 

apresentada no Manual de Pavimentação do DNIT (2006) e estabelece categorias 

para solos granulares e finos, através de modelos matemáticos e gráficos quanto o 

seu comportamento resiliente.

Para solos granulares, com menos de 35% em peso de material passando 

pela peneira nº 200 (0,075mm) e utilizando o modelo das Equações 8 e 9, com o MR 

em função da tensão confinante, sendo os dois em kgf/cm2, são apresentados na 

FIG. 2.16 três grupos de classificação: grupo A, B e C.

Solo do Grupo A, apresentam grau de resiliência elevado, sendo péssimos 

para  fins  de  pavimentação.  Solo  do  Grupo  B  tem um comportamento  resiliente 

intermediário, podendo ser utilizado em qualquer camada de pavimento desde que 
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K2 ≤ 0,50. Quando K2 > 0,50, dependendo da qualidade do subleito e das espessuras 

das  camadas.  O  solo  do  grupo  C,  apresenta  baixo  grau  quando  a  resiliência, 

podendo ser utilizado para qualquer camada de pavimento, consequentemente com 

baixos níveis de deflexão. Tais 

FIG. 2. – Classificação resiliente de solos granulares (DNIT, 2006).

Para solos coesivos, com mais de 35% em peso de material passando pela 

peneira nº 200 (0,075mm) e utilizando o modelo das Equações 11 e 12, com o MR 

em função da tensão-desvio, sendo os dois em kgf/cm2, são apresentados três tipos 

de classificação: tipo I, II e III, segundo mostra a FIG. 2.17.

Solo Tipo I, apresenta bom comportamento quanto a resiliência, podendo ser 

utilizado como subleito, regularização e reforço, além de camada para sub-base. O 

solo  Tipo II  tem comportamento  regular  para ser  utilizado  no subleito e  reforço,  

independente dos valores de K1, K2, K3 e K4. O solo Tipo III, tem características ruins 

para fins de pavimentação, com elevadas deformações resilientes, sendo proibido 

sua utilização em camadas de pavimento.  Caso seja  utilizado  no  subleito,  serão 

necessário cuidados e estudos especiais.
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FIG. 2. – Classificação resiliente de solos finos (DNIT, 2006).

2.10 Retroanálise

Retroanálise é um meio que permite deduzir os módulos de elasticidade das 

camadas do pavimento e do subleito por interpretação dos valores das bacias de 

deformação.

Em  uma  avaliação  estrutural  de  pavimentos  através  de  ensaios 

deflectométricos,  os  métodos  de  retroanálise  se  baseiam  na  determinação  do 

módulo  elástico  das  camadas  do  pavimento  a  partir  de  ensaios  não  destrutivos 

(FONSECA, 2002), sejam eles estáticos ou dinâmicos. Em todo o mundo, técnicas 

de retroanálises com base em dados deflectométricos vêm sendo desenvolvidas e 

empregadas em virtude  da  rapidez,  eficiência,  apuraração  e  custo  relativamente 

baixo na obtenção dos resultados.

A FIG. 2.18 indica os elementos necessários para entender o conceito do 

método de retroanálise de pavimentos. Tendo-se o conhecimento da carga externa 

aplicada  para  a  qual  foi  obtida  a  bacia  deflectométrica  e,  conhecendo-se  as 

características básicas dos tipos de materiais presentes em cada camada e suas 

espessuras,  é  possível  inferir  os  módulos  de elasticidade  a  partir  das  deflexões 
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obtidas.  Esta  prática  é  feita  considerando-  se  uma determinada combinação de 

módulos das camadas de modo a fazer coincidirem a bacia teórica calculada e a 

bacia de campo determinada. 

 

FIG. 2. – Esquema dos dados necessários para se fazer uma retroanálise de pavimento 
(NOBREGA, 2003).

Atualmente os métodos de retroanálise existentes podem ser  classificados 

em dois grupos genéricos: métodos iterativos e métodos simplificados.

Os métodos iterativos buscam obter  os módulos de todas as camadas do 

sistema existente, pavimento / subleito e através destes módulos, das espessuras 

das  camadas  e  das  cargas  atuantes,  calcular  as  tensões,  deformações  e 

deslocamentos em qualquer ponto do sistema analisado.

Os  métodos  simplificados  estimam  os  módulos  do  sistema  pavimento  / 

subleito através da aplicação de equações, tabelas, gráficos e outros procedimentos 

simplificados  gerados  a  partir  da  Teoria  da  Elasticidade,  aplicada  aos  meios 

homogêneos,  isotrópicos  e  linearmente  elásticos,  transformando a  estrutura  real 
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multicamadas  em estruturas  equivalentes  mais  simples  (duas  ou  três  camadas, 

incluindo o subleito).

2.10.1 Métodos Iterativos

Estes  métodos,  por  utilizarem  processos  iterativos  de  convergência, 

apresentam,  em  geral,  boa  precisão,  porém  demandam  muito  tempo  de 

processamento  em  microcomputador.  Utilizam  algoritmos  que  se  baseiam  em 

métodos numéricos (elementos finitos, diferenças finitas e camadas finitas).

Os algoritmos que utilizam o método dos elementos finitos apresentam maior 

acurácia e podem efetuar análises de sistemas lineares e não lineares, apesar de 

demandarem  mais  tempo  em  seu  processamento.  Bacias  teóricas  geradas  em 

análise não linear, usando dados de ensaios dinâmicos de laboratórios, apresentam 

boas concordâncias com as bacias medidas no campo, segundo estudos realizados 

pela equipe do Laboratório de Mecânica de Solos da COPPE / UFRJ (Brasil).

Os métodos que utilizam banco de dados de bacias de deflexão geralmente 

são mais rápidos que os de curva teórica, mas também são mais lentos que os que 

usam  regressões  estatísticas.  Porém,  a  velocidade  de  processamento  está 

diretamente  ligada ao  tamanho e  ao  nível  de  detalhamento  do banco  de dados 

disponível,  o qual deve ser suficientemente extenso para conter  toda a gama de 

combinações de  parâmetros elásticos e  geométricos  de  estruturas  multicamadas 

encontradas na prática.

2.10.2 Métodos Simplificados

Nestes métodos,  conforme já definido, os módulos do sistema pavimento / 

subleito são  estimados a  partir  de  simplificações da teoria da  elasticidade linear 

aplicada  a  meios  homogêneos  e  isotrópicos.  Por  sua  formulação  simplificada, 

perdem em acurácia adequada a uma análise mais rigorosa, mas ganham em tempo 

de  processamento,  podendo  ser  muito  mais  úteis  em  análises  preliminares, 

anteprojetos e gerência de pavimentos no nível de rede.
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No Brasil e no exterior diversos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de 

se estabelecer métodos simplificados para retroanálise dos pavimentos, dentre os 

quais se podem ser destacados os seguintes:

• Método da AASHTO (1993);

• Método de NOURELDIN (1993);

• Método de FABRÍCIO (1994); e

• Método de ALBERNAZ (1997);

2.10.2.1 Métodos Diretos x Métodos Inversos

Segundo CIVIDINI e AL GIONDA (1994),  dentre os métodos considerados 

iterativos,  pode-se  diferenciar  duas  alternativas  de análise:  o  método  direto  e  o 

método inverso. O método direto baseia-se na minimização de uma função de erro 

entre  os  valores  medidos  e  os  valores  previstos.  Já  o  método  inverso,  busca 

estabelecer uma equação não-linear entre os parâmetros a serem retroanalisados e 

os valores medidos.

2.11 Correlações estruturais na Mecânica dos Pavimentos

De um modo geral, a utilização de correlações entre parâmetros e variáveis 

em qualquer área técnica, não só na estatística, é uma forma de estudar, analisar e 

ampliar conhecimentos, a fim de obter resultados, através de cálculos diretos. Na 

mecânica dos pavimentos, essa situação também é utilizada, principalmente na área 

estrutural  rodoviária,  através  de  coeficientes  que  se  assemelham  entre  várias 

situações,  como  por  exemplo  entre  ensaios  in  situ e  laboratório,  ensaios  em 

laboratório e campo e assim por diante. 

TRINDADE  et  al 2003,  ressaltaram  que  um  fator  deve  ser  levado  em 

consideração devido à necessidade de correlações é o custo de realização alguns 

ensaios,  principalmente em função dos equipamentos sofisticados e,  no caso de 

materiais de pavimentação, pouca disponibilidade de laboratório para determinação 

de alguns ensaios e consequentemente, parâmetros.
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No quesito de parâmetro de deformação e suporte de solo, a resistência, os 

pioneiros  foram  HEUKELON  e  FOSTER  (1960).  Estes  autores  sugeriram  uma 

expressão que correlaciona o módulo resiliente com CBR no subleito, a fim de poder 

avaliar as propriedades de rigidez dos materiais analisados. Posteriormente vários 

outros  autores  realizaram estudos e chegaram a outras  correlações entre  esses 

parâmetros, que são mostradas na TAB. 2.2.

Através  de  equipamentos,  existem várias  correlações com MR,  como  por 

exemplo o DCP. É um tipo de penetrômetro bastante utilizado devido ao seu fácil 

manuseio, apenas 2 pessoas, e baixo custo que mede a resistência do solo, geral  

mente subleito, em mm/golpe ou PR. Possui uma ponta cônica com inclinação de 

60º que vai penetrando no solo a cada golpe dado, com um peso de 8kg. Esse peso 

é liberado de uma altura de 575mm. A cada golpe dado é anotado a profundidade 

em que o aparelho se encontra, devido a uma régua graduada localizada ao lado. O 

golpe zero serve apenas para fixar  o aparelho ao solo.  Pode ser  empregado na 

avaliação do potencial de colapso do solo, utilização como um método de controle 

construtivo e reabilitação de pavimentos (KLEYN et al,1982). 

Mas foi PEN (1990) que estudou e divulgou correlações entre Es (MR) e PR, 

do  equipamento  DCP,  para  subleito.  NAZAAL (2003),  encontraram uma  relação 

entre o módulo retroanilsado das deflexões obtidas através dos equipamentos FDW 

e o DCP (PR), em MPa.

Em  estudo  mais  recente,  no  Brasil,  PREUSSLER  (2007)  obteve  vários 

resultados  entre  correlações  entre  diferentes  parâmetros  de  deformabilidade  e 

resistência do subleito ou de regularização do subleito, entre LWD e Viga Benkelman 

ou FWD ou CBR ou PR (do DCP).
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TAB. 2.2 – Algumas correlações na Mecânica dos pavimentos.

AUTOR PARÂMETROS CORRELAÇÃO
HEUKELON  e  FOSTER 

(1960)
MR e CBR MR = 100x(CBR)

HEUKELON  e  FOSTER 

(1960)

MR e CBR para solos 

finos
MR =10,4 x (CBR)

AASHTO (1986) MR e CBR
MR =1500  x  CBR  (psi)  ou 

MR = 10,34 x CBR (MPa)
CAMPELLO,  PINTO  e 

PREUSSLER (1991)
MR e CBR

MR = 380 x (CBR) x 0,65 x 

(%A/%S) x 0,89
MEDINA e  PREUSSLER 

(1980)
MR e CBR

MR =32,6 + 6,7 x (CBR) em 

MPa

PEN (1990) MR e DCP
Log (MR) = 3,25 – 0,89 Log 

(PR)
NAZAAL (2003) FWD e DCP MFWD = 338 x (PR)-0,39

BEER (1990) MR e DCP
Log (MR) = 3,05 – 1,07 x Log 

(PR)

FABRICIO et al (1994) FWD e Viga 

Benkelman

DB=20,645  (DFWD –  19)0,351, 

para DFWD  85x10˃ -2 mm

DB=8,964 (DFWD – 60)0,715 para 

DFWD  85x10˂ -2 mm

PINTO (1991) DVB = -5,73+1,396 DFWD

FLEMING et al (2000) FWD E LWD MFWD = 1,031 x ELWD

PREUSSLER (2007)

CBR e LWD CBR (%) = 2,7 x DfLWD

Viga  Benkelman  e 

LWD
DfViga = 3 x DfLWD

LWD e CBR ELWD = 24 x CBR
LWD e FWD ELWD = 1,08 MFWD

Onde MR é o  módulo de  resiliência  do  solo,  CBR é  o  Índice  de  Suporte 

Califórnia de amostras saturadas durante 4 dias (%), % A é percentual de argila no 

solo em percentagem e S é percentual de silte no solo em percentagem. PR é o 

parâmetro do DCP em mm/golpe, DfViga  e DfLWD são as deflexões em mm da viga 

Benkelman e LWD.

64



O  Manual  de  Reabilitação  de  Pavimentos  Asfálticos  (DNIT,  2007)  aborda 

sobre várias correlações existentes entre as deflexões recuperáveis medidas com a 

viga Benkelman e FWD e tem como objetivo de assegurar a utilização das deflexões 

do FWD no métodos e normas atuais do DNIT e no modelo do HDM adotado pelo 

Banco  Mundial.  Informa  também  que  cada  projetista  que  usar  o  FWD deverá 

estabelecer suas próprias correlações com base em pesquisa locais, independente 

da existente na literatura usual. Na TAB. 2.2, existem quatro analogias entre esses 

dois  equipamentos  deflecmétricos  e,  na  FIG.  2.20,  um  gráfico  com  algumas 

correlações.

FIG 2. – Correlações entre Deflexões e Viga Benkelman e FWD obtidas por vários 
pesquisadores, tipo DFWD = a DVB + b (DNIT, 2007).

onde, DFWD é a deflexão no FWD e a DVB é a deflexão na viga Benkelman.

BORGES  (2001),  através  de  sua  dissertação  de  mestrado,  apresenta 

modelos de correlações obtidos para estruturas de pavimento flexíveis, conforme 

mostrado na TAB. 2.3.
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TAB. 2.3 – Correlações entre FWD e Viga Benkelman (BORGES, 2001).

CORRELAÇÕES 

OBTIDAS ATRAVÉS DOS 

VALORES DE

MODELOS DE CORRELAÇÃO

Y = a X + b Y = α X

Deflexões características 

de cada segmento

DVB = 1,343 DFWD -5,814

R2 = 0,84

DVB = 1,248 DFWD

R2 = 0,83
Deflexões  de  todos  os 

segmentos

DVB = 1,251 DFWD -2,412

R2 = 0,75

DVB = 1,205 DFWD

R2 = 0,74
Deflexões  médias  de 

cada Segmento

DVB = 1,339 DFWD -6,243

R2 = 0,80

DVB = 1,210 DFWD

R2 = 0,79
Deflexões - espessura de 

5,0cm de revestimento

DVB = 1,180 DFWD -0,710

R2 = 0,73

DVB = 1,193 DFWD

R2 = 0,73
Deflexões - espessura de 

10,0cm de revestimento

DVB = 1,486 DFWD -11,144

R2 = 0,77

DVB = 1,237 DFWD

R2 = 0,74

Já existem analogias entre equipamento dinâmicos de impactos tipo FWD e 

LWD.  FLEMING  et  al (2000),  analisaram  resultados  de  ensaios  entre  os 

equipamentos deflecmétricos por impulso e obtiveram uma relação mútua entre os 

módulos de deformação resiliente, ou seja, entre MFWD e ELWD (ver TAB. 2.2).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste  capítulo serão  descritos  os  materiais para  pavimentação  que  foram 

utilizados  para  esta  dissertação,  os  resultados  obtidos  em  laboratório  e  a 

metodologia,  através  das  investigações  em  campo  nos  3  (três)  trechos 

experimentais,  onde foram realizadas campanhas em obras  para implantação de 

rodovias, na fase de movimento de terra no subleito, sendo ele de regularização ou 

reforço  estrutural.  Em  seguida  serão  apresentados  os  ensaios  realizados  em 

laboratório de caracterização, classificação MCT expedita,  compactação  e triaxial 

dinâmico de carga repetida. 

As atividades de campo aconteceram em 2 obras distintas,  onde, uma em 

específico, foiram realizadas 2 campanhas, mas em datas e lotes diferentes, com 

uma distância entre os locais de aproximadamente 5 km. Isto se deu no intuito de 

estudar  materiais  diferentes  para  camada  final  de  terraplanagem,  seja  de 

regularização e/ou reforço do subleito, ou seja, materiais de jazidas diferentes, onde 

fosse possível  identificar  através dos ensaios de classificação tipos diferentes de 

solo para essa finalidade.

Os materiais estudados e descritos daqui para frente, estarão estabelecidos 

da seguinte forma: jazida Arco 1 = Jazida 1 = material 1; jazida Arco 2 = Jazida 2 =  

material  2  e  jazida  Transplanar  =  Jazida  3  =  material  3.  As  localizações  e 

detalhamento das investigações em campo estão descritas no Capítulo, 4.1 Estudos 

de Casos.

3.1 Caracterização dos materiais estudados

3.1.1 Granulometria

A análise granulométrica de um solo, tem como objetivo determinar o tamanho 

das  partículas  ou  grãos  que  o  compõe,  servindo  para  orientar  sobre  sua 

classificação e comportamento mecânico.  Através de ensaios  de peneiramento  e 
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sedimentação, é classificada em pedregulho, areia (grossa e fina), silte e argila, ou 

material grosseiro e fino, sendo definido pela percentagem que passa na peneira de 

0,074mm de abertura.

O  ensaio  de  granulometria  foi  executado  conforme  as  especificações 

estabelecidas pela norma DNER-ME 080/1994.

Tanto o material a jazida 1 como a jazida 2 apresentaram um comportamento 

plástico, devido à presença em mais de 80% de silte-argiloso, com predominância 

de acentuada de argila.

O  mesmo  acontece  com  o  material  da  jazida  3,  desde  o  processo  de 

preparação do material  e durante a realização dos ensaios, foi  verificado que se 

tratava de material muito plástico, devido à grande quantidade de finos ao passar 

pelo processo de lavagem, verificado na foto abaixo (FIG. 3.1). 

FIG. 3.1 – Material da Jazida 3 (material 03).

O  gráfico  da  FIG.  3.2  mostra  a  distribuição  granulométrica  dos  materiais 

estudados. Nota-se claramente a percentagem elevada de finos observados desde o 

processo de lavagem.
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FIG. 3.2 – Granulometrias por peneiramento das Jazidas 1, 2 e 3. 

3.1.2 MCT Expedito das Pastilhas

Os  ensaios  MCT  são  utilizados  para  classificar  os  solos  quanto  seu 

comportamento,  quando  compactado,  em  laterítico  ou  não-laterítico.  Os  solos 

lateríticos  quando  sofrem  compactação,  em  condições  previamente  definidas, 

apresentam resistências elevadas e ótima capacidade de suporte, mesmo quando 

são colocados em contato com água (GODOY, 1997). Podendo apresentar variações 

plásticas de contração, sendo também poucos expansivos.

Tal  método  foi  idealizado  por  NOGAMI  e  VILLIBOR  (1981),  sendo 

denominado M (Miniatura), C (Compactada) e T (Tropical) e classificado em dois 

grupos de solos.  A letra L, representa comportamento laterítico e a letra N, não-

laterítico  e  subdivididos  em 7 grupos distintos:  LA –  Areia  Laterítica;  LA’ –  Solo 

Arenoso Laterítico; LG’ – Solo Argiloso Laterítico e NA – Areia Não Laterítica; NA’ – 

Solo Arenoso Não Laterítico; NS’ – Solo Siltoso Não Laterítico; NG’ – Solo Argiloso 

Não Laterítico.

O  Método  Expedito  das  pastilhas,  também  idealizado  por  NOGAMI  e 

VILLIBRO  (1994b)  com  intuito  de  simplificar  os  procedimentos  dos  ensaios  de 

classificação  de  solos  tropicais,  utilizando  menor  quantidade  de  amostra, 

equipamentos mais simples (pastilhas = anéis de aço) e menos trabalhoso que o 
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convencional.  E,  através desse método pode-se avaliar  propriedade mecânica do 

tipo resistência, deformabilidade e permeabilidade dos solos.

Para  as  diferentes  amostragens  de  solo  realizado  em  cada  trecho 

experimental,  foram realizados  ensaios  de  MCT expedito  de  classificação  MCT, 

conhecido também como método das pastilhas, a fim de classificar o solo quanto 

seu comportamento laterítico ou saprolítico. 
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FIG. 3.3 – Realização dos ensaios de MCT expedito: (a) espatulação, (b) moldagem, (c) 
secagem após estufa (contração) (d) reabsorção d’água, (e) penetração.

Nas TAB.3.1 a 3.4 são apresentados os resultados para identificação expedita 

quanto à contração, penetração, trinca e expansão necessários para análise junto a 

carta de classificação do método das pastilhas – MCT (NOGAMI e VILLIBOR, 1994), 

apresentadas na FIG. 3.4.
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TAB. 3.1 – Resultados do ensaio de MCT expedito para a amostra retirada do 1º trecho 
experimental – Jazida 1.

Anel
Ø Anel 

mm
Ø Sec 
mm

≠ Após 
Sec 
mm

Penetraçã
o

Contraçã
o

Consistência Trincas
Incha
mento

1 20 17 3 4,4 CA M CTP SI

2 20 17 3 1,24 CA I CTP SI

3 20 17 3 1,64 CA I CTP SI

Média 3 2,43

TAB. 3.2 – Resultados do ensaio de MCT expedito refeito para a amostra retirada do 1º 
trecho experimental – Jazida 1.

Anel
Ø Anel 

mm
Ø Sec 
mm

≠ Após 
Sec 
mm

Penetraçã
o

Contraçã
o

Consistência Trincas
Incha
mento

1 20 17 3 0,72 CM I ST SI

2 20 17 3 0,93 CM I ST SI

3 20 17 3 0,93 CM I ST SI

Média 3 0,86

TAB. 3.3 – Resultados do ensaio de MCT expedito para a amostra retirada do 2º trecho 
experimental – Jazida 2.

Anel
Ø Anel 

mm
Ø Sec 
mm

≠ Após 
Sec 
mm

Penetração Contração Consistência Trincas Inchamento

1 20 18 2 0,31 CB I ST SI

2 20 18 2 0,44 CB I CTP SI

3 20 18 1 0,70 CM I CTP SI

Média 1,67 0,48

TAB. 3.4 – Resultados do ensaio de MCT expedito para a amostra retirada do 3º trecho 
experimental – Jazida 3.

Anel
Ø Anel 

mm
Ø Sec 
mm

≠ Após 
Sec 
mm

Penetraçã
o

Contraçã
o

Consistência Trincas
Incha
mento

1 20 19 0,1 5 CB M ST I

2 20 18 0,2 5 CB M ST I

3 20 18 0,2 5 CB M ST I

Média 0,17 5

onde: CA é contração alta - ∆Ø > 1,0 mm; CM a contração média – 1,0mm > ∆Ø > 

0,5 mm; CB a contração baixa - ∆Ø  0,5 mm; I é a consistência intermediária; M a˂  

consistência mole,  que penetra facilmente  toda a espessura do  anel.  ST é  sem 

trincas;  CTP,  com  trincas,  mas  com  a  superfície  plana  inalterada;  SI,  sem 

inchamento e I, com inchamento.
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O ensaio do 1º trecho experimental foi refeito devido o material absorver água 

de maneira desuniforme, verificado também nos valores diferentes de penetração da 

amostra.

Com a desconsideração do primeiro ensaio, foi verificado que tanto o solo 1 

(refeito) quanto o solo 2 tem comportamento laterítico argiloso, podendo ser argila 

laterítica, argila siltosa laterítica. Isso é facilmente verificado pela penetração média 

e a contração diametral, onde para esses dois casos os resultados foram menores 

que 2 e superior a 1,4, respectivamente.

No caso do solo 3, o material foi classificado do tipo NA-NS’, pois se obteve 

penetração média de 5 mm e contração diametral de 0,17 mm.

FIG. 3.4 – Resultados quanto a classificação MCT dos solos estudados. 

Os resultados encontrados quanto a classificação MCT expedito, para os 4 

tipos de solos é a seguinte:

 Solo 1:  NG’

 Solo 1:  refeito – LG’

 Solo 2: LG’

 Solo 3: NA-NS’
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Os solos do grupo NG’ são argilas, argilas siltosas e argilas arenosas não 

lateríticas.  Compreendem  os  saprolíticos  argilosos  provenientes  de  rochas 

sedimentares  argilosas,  com pouco  quartzo  e  ricos  em  anfibólios,  piroxênios  e 

feldspatos cálcicos. Tendo como forte característica que, quando compactados nas 

condições  de  umidade  ótima  e  massa  específica  aparente  máxima  da  energia 

normal, apresentam comportamentos das argilas tradicionais, bastante plásticas e 

expansivas  (NOGAMI  e  VILLIBOR,  1995),  não  tornando  ideal  para  fins  de 

pavimentação.

Já os solos do grupo NA são areias, siltes e misturas destes, nos quais os 

grãos são constituídos essencialmente de quartzo e/ou mica. Quando compactados, 

possuem capacidade de  suporte  de  pequena a  média  e,  geralmente,  são  muito 

erodíveis.

Os  solos  do  Grupo  NS’  são  saprolíticos  silto-arenosos  que  quando 

compactados na  umidade ótima  e  massa  específica  máxima da  energia  normal, 

apresentaram baixa capacidade de suporte quando imersos em água, baixo módulo 

de resiliência e elevada erodibilidade.

3.1.3 Compactação

Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT (2006), a compactação é uma 

operação que é realizada a partir da aplicação de pressão, impacto ou vibração em 

solo,  resultando  um aumento  da  massa  específica  aparente  desse  material  ou 

outros, como por exemplo, misturas betuminosas. Esse processo faz com que as 

partículas desse material entrem em contato íntimo, pela expulsão de ar, reduzindo 

os vazios de ar,  podendo também reduzir  a tendência  de  variação de teores de 

umidade de cada material que constitui a estrutura do pavimento, durante a vida de 

serviço.

A compactação em solos tem como objetivo principal, aumentar a resistência 

de  cisalhamento,  o  módulo  de  elasticidade  e  consequentemente  diminuir  a 

deformabilidade, afim de garantir as condições mínimas de estabilidade.

Foi R.R Proctor e O. J. Porter, na década de 30, que estabelece os princípios 

que regem a compactação em solos e até a atualidade sua prática continua bastante 

difundida.
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Os princípios gerais que regem a compactação são a massa específica seca 

(s) de um solo, obtida após a compactação, a massa específica dos grãos (g) que 

varia entre 1400kg/m3 a 2300 kg/m3 e a umidade ótima (hot), onde quando maior for a 

energia de compactação, maior será o s e menor a hot.  As energias de compactação 

utilizadas para ensaio, segundo a DNER-ME 162/94 e NBR-7182/86, são definidas 

em 3 classes: normal (com 12 golpes), intermediária (26 golpes) e modificado (55 

golpes).

Os  ensaios  de  compactação  foram  realizados  conforme  estabelecido  na 

norma DNER-ME 162/94, os valores encontrados e a energia de compactação estão 

detalhados na tabela abaixo (TAB. 3.4).

TAB. 3.5 – Resultados dos ensaios de compactação.

Material
Energia de 

Compactação
Umidade ótima (%)

Densidade máxima 
(g/cm³)

Jazida 1
Intermediária (26 

golpes)
25,4* 1,566*

Jazida 2
Intermediária (26 

golpes)
23,8* 1,589*

Jazida 3
Intermediária (26 

golpes)
15,04 1,459

*Resultados obtidos nos ensaios de campo

3.1.4 Modulo de Resiliência

Para obtenção dos valores de módulo de resiliência (MR) do material coletado 

em campo foi utilizado o ensaio em laboratório com o uso do equipamento triaxial de 

cargas repetidas, conforme DNIT 134/2010 – ME, para cada amostra deformadas 

obtida nos trechos experimentais de material para subleito, seja ele de corte/aterro 

local ou oriundo de jazida de material terrosos.
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Iniciando a preparação para realização do ensaio, foram separados 4 kg de 

solo que passavam na peneira nº 4 para moldagem dos corpos de prova. O material  

foi homogeneizado no teor de umidade correspondente a ótima. 

Todos os corpos de prova cilíndricos foram moldados com dimensões de 10,0 

cm de diâmetro e 20,0 cm de altura,  em cilindro tri-partido, compactados em 10 

camadas por impacto na energia intermediaria do ensaio proctor, ou seja 26 golpes.  

Para cada material  e energia pré-definida foram compactados dinamicamente um 

corpo  de  prova  nas  condições  de  umidade  ótima  e  massa  específica  máxima, 

conforme no ensaio de compactação, na energia já definida. Após a moldagem dos 

CP, foram mantidos na câmara úmida por 24 horas até a realização dos ensaios, 

propriamente dito.

Os corpos de prova  1 e  2 eram para  serem moldados na umidade ótima 

utilizada na compactação em campo, proctor normal, na regularização do subleito da 

rodovia, já que, não foram realizados ensaios in situ. Mas, durante a moldagem foi 

verificada  a  necessidade  de  diminuir  a  quantidade  de  água,  para  se  chegar  a 

homogeneização  ideal  da  massa.  Essa  adaptação  deu-se  pela  experiência  do 

técnico operador do laboratório.

Os corpos de prova 3 e 4 são oriundos da mesma jazida - jazida 3 e foram 

moldados na energia intermediária (26 golpes) do ensaio proctor, a umidade ótima, 

real e a quantidade adicionada no CP, além da umidade higroscópica, encontra-se 

na TAB. 3.9.
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FIG. 3.5 – Preparação de corpo de prova para ensaio triaxial de cargas repetidas: (a) 
separação do material; (b) destorremanto; (c) material homogêneo na umidade ótima; (d) 

compactação dinâmica; (e) corpo de prova cilíndrico.

A seguir, a (TAB. 3.6) reúne os valores das umidades higroscópicas, ótimas 

de cada corpo de prova e a quantidade de água de água adicionada, em 4,5 kg de 

material, para moldagem ideal de cada CP cilíndrico.
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TAB. 3.6 – Valores das umidades e quantidades de água utilizados para modelagem dos 
corpos de provas.

Amostr
a

Material
Umidades (%) Água 

(ml)Higroscópica Ótima Real
1 Solo natural 27,7 29,5 1190
2 Solo natural - - - -
3 Solo natural 15,84 14,15 600
4 Solo natural 2,47 15,15 16,05 550

Não foi verificado aparecimento de fissuras em nenhum dos CP moldados depois da 

compactação, inclusive o CP número 4, que foi classificado como NA’-NS, tendo um 

elevado valor de deformação elástica, sendo assim um material com características 

ruins para pavimentação (SILVA, 2013).

 

FIG. 3.6 – Corpos de prova de cada do trecho do Arco Metropolitano 1 e Guaratiba.

Seguindo com os procedimentos descritos pelo método de ensaio do DNIT 

134/2010 e MEDINA e MOTTA (2005),  após a montagem e preparação de cada 

corpo de prova na câmara triaxial, foi realizado condicionamento na amostra a fim de 

eliminar as grandes deformações permanentes que podem acontecer no início da 
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aplicação de tensão desvio, que são os ciclos de carregamentos dinâmicos. Foram 

aplicadas 200 repetições para cada tensão-desvio.

FIG. 3.7 – Ensaio sendo realizado na prensa de triaxial de cargas repetidas.

Em geral, as duas amostras de solos existentes como camadas de subleito 

do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro apresentaram valores elevados de módulo 

resiliente. A amostra 1 foi  homogeneizada com umidade de 23,5% e a amostra 2 

com  17,1%,  sendo  ambas  compactadas  com  energia  equivalente  à  do  ensaio 

proctor Intermediário.

O módulo resiliente da amostra 1 variou entre 98 MPa e 535 MPa, sendo 

apresentada na FIG. 3.8 a variação deste módulo em função da tensão desvio, a 

qual apresentou melhor coeficiente de correlação. O valor médio foi de 287 MPa.

FIG. 3.8 – MR Amostra 1 Arco Rodoviário.

No  caso  de  utilização  do  modelo  composto,  ou  combinado,  conforme 

apresentado na FIG. 3.9, o coeficiente de correlação ao quadrado aumentou, e a 

expressão do módulo resiliente é dada pela Equação 15:
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MR=116,6σ3
0,129 .σ d

−0,536 EQ.

FIG. 3.9 – Módulo Resiliente da Amostra 1 do Arco Rodoviário. Modelo Composto.

O módulo resiliente da amostra 2, mostrado na FIG. 3.10, variou entre 121 

MPa e 662 MPa, sendo ligeiramente superior à amostra 1. Observou-se, tal como 

para a amostra 1, um bom enquadramento do modelo em função da tensão desvio 

O MR médio de 310 MPa.

 

FIG. 3.10 – MR Amostra 2 Arco Rodoviário.

No  caso  de  utilização  do  modelo  composto,  mostrado  na  FIG.  3.11,  o 

enquadramento melhora e a equação do modelo é dada pela Equação 16.

MR=142,4σ3
0,291 .σ d

−0,679 EQ.
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FIG.3.11 – Módulo Resiliente da Amostra 2 do Arco Rodoviário. Modelo Composto.

Os corpos de prova 3 e 4 tiveram um enquadraram melhor com a tensão desvio.  

Isto ocorre devido à fração de finos ter uma predominância na mistura (SANTOS, 

2013) conforme são mostrados na figura logo abaixo.

FIG. 3.12 – Gráfico com MR Amostra 3 e 4 da obra de Guaratiba.

A amostra 3 teve uma variação de MR de 100 MPa a 992 MPa, enquanto a 

amostra 4 teve uma variação de MR entre 100 MPaa 533 MPa (SILVA, 2013).

TAB. 3.7 – Resultados de MR dos corpos de prova encontrados em laboratório.

CP
MR (MPa) – Modelo 

argiloso
MR (MPa) – Modelo 

combinado
MR (MPa) - Médio

 1 MR=71,883 σd -0,568 MR=116,59 σ3
0,129 σd

-0,536 287
2 MR=81,65 σd -0,546 MR=142,41 σ3

0,291 σd
-0,680 310

3 MR=26,53 σd -0,935 294,5
4 MR=18,67 σd -0,889 185,1
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FIG. 3.13 – Resumo dos gráficos de MR versus σ3 e MR versus σd das amostras1, 2, 3 e 4.

TAB. 3.8 – Resumo do MR nos 18 pares de tensão.

Pares
Tensão 

Confinante 
(MPa)

Tensão 
Desvio 
(MPa)

Amostra 
1 - MR 
(MPa)

Amostra 
2 - MR 
(MPa)

Amostra 
3 - MR 
(MPa)

Amostra 
4 - MR 
(MPa)

1 0,021 0,021 457 531 683 533
2 0,021 0,041 393 420 553 391
3 0,021 0,062 343 331 464 215
4 0,034 0,034 535 662 518 531
5 0,034 0,069 340 360 393 173
6 0,034 0,103 291 251 213 111
7 0,051 0,051 452 453 705 286
8 0,051 0,103 292 277 219 129
9 0,051 0,154 217 202 117 77

10 0,069 0,069 361 396 524 208
11 0,069 0,137 240 240 134 86
12 0,069 0,206 163 175 97 58
13 0,103 0,103 292 339 200 172
14 0,103 0,206 164 192 95 64
15 0,103 0,309 112 151 90 58
16 0,137 0,137 247 308 128 107

17 0,137 0,275 172 176 87 62

18 0,137 0,412 98 121 82 71

MR 
(médio 

em MPa)
287,2 310,3 294,6 185,1
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Estudos de Casos

No  presente  capítulo  serão  apresentados,  primeiramente,  os  trechos 

rodoviários onde foram realizados os estudos para desenvolvimento  da pesquisa 

proposta,  informações  relativas  à  construção  das  rodovias  em  questão,  como: 

localização,  especificações  técnicas  de  projeto  e  qual  a  logística  utilizada  pra 

realização das atividades de campo.

Posteriormente,  é  descrito  qual  a  metodologia  de  execução  dos  ensaios 

realizados in loco e in situ, desde ensaios deflectométricos dinâmicos e estáticos do 

tipo  LWD,  e  em alguns  casos,  Viga  Benkelman.  Finalmente,  coleta  de  material  

deformado para realização dos ensaios em laboratório. 

A  primeira  e  segunda  atividade  de  campo,  os  resultados  de  ensaios 

geotécnicos  de  caracterização,  classificações,  densidades,  compactação  (proctor 

normal),  CBR e  expansãoo,  foram gerados  e  disponibilizados  pelas  equipes  de 

controle tecnológico da obra em questão,  onde eram realizados ensaios  in  situ e 

amostragem a cada estaca de 20 m e 20 m. 

4.1.1 Localização dos estudos de caso

Ao todo foram realizados estudos em 2 obras distintas, mas em 3 trechos, a 

fim de estudar diversos tipos de materiais, destinados a regularização do subleito, 

seja  para  fins  de  reforço  ou  apenas  conformação  do  terreno,  conforme  serão 

descritos abaixo:

4.1.2 Caso 01 – Arco metropolitano do Rio de Janeiro - BR-493/RJ-109

Os dois primeiros estudos de campo ocorreram na obra de Implantação do 

Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. O trecho está localizado entre a Rodovia Rio – 
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Petrópolis (BR-040),  no município de Duque de Caxias,  e o acesso ao Porto de 

Itaguaí,  no município de Itaguaí (BR-101). Com extensão aproximada de 73 km, 

constitui  o segmento “C” do Arco Rodoviário da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro,  atravessando  os  municípios  de  Duque de  Caxias,  Nova  Iguaçu,  Japeri, 

Seropédica e Itaguaí (RIMA, 2007).

FIG. 4.1 – Metropolitano do Rio de Janeiro BR-493/RJ-109 (RIMA, 2007).

Algumas considerações físicas e técnicas sobre o empreendimento:

 Pista dupla, com canteiro central largo. 

 Extensão de 73 km. 
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 Rodovia Especial: Classe 0. 

 Velocidade Diretriz: 100 km/h. 

 Rodovia não bloqueada em pista dupla. 

 Acessos  controlados  e  ruas  laterais  de  atendimento  às  propriedades 

lindeiras e vias locais. 

 Agulhas  de  acesso  de  entrada  e  saída  às  pistas  centrais  em  locais 

específicos.

 Material  de  empréstimo  oriundo,  principalmente,  de  corte  laterais  em 

taludes.

FIG. 4.2 – Seções Transversais – Perfil da Rodovia (EIA/RIMA, 2007).

86



FIG. 4.3 – Seção tipo de pavimento (MORETTI, 2009).

FIG. 4.4 – Quadro de convenções com detalhe das camadas e espessuras do pavimento 
tipo (MORETTI, 2009).

4.1.2.1 Trecho 01 – Lote 03

A fim de avaliar o comportamento estrutural do trecho em estudo na fase de 

pós-compactação,  na  energia  proctor  normal  da  camada  de  regularização  do 

subleito, foram realizados ensaios deflectométricos no intuito de investigar as bacias 

de deflexão ou deformação recuperável e módulos resilientes do trecho analisado. 

Foram coletadas amostras deformadas para realização de ensaios geotécnicos em 
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laboratório, para classificação, caracterização e parâmetros estruturais da camada 

do corpo estradal que foi executado.

O trecho em estudo corresponde ao lote 03, da obra Arco Metropolitano do 

Rio de Janeiro, e está localizado entre as estacas 1246 e 1254, constituindo assim 

uma distância de 120m. 

Neste trecho foram executadas as seguintes atividades:

 Levantamento deflectométrico dinâmico utilizando o equipamento LWD – 

Light  Weight  Deflectometer,  modelo  ZFG  3000  GPS,  da  ZORN 

Instruments, com placa de carga de 15 kg e diâmetro de 300 mm na sua 

base (Manual ZORN, 2012);

 Levantamento  deflectométrico  estático  utilizando  o  equipamento  Viga 

Benkelman;

 Amostragem deformada de cerca de 50kgf de material para realização de 

ensaios em laboratório, retiradas da lateral da via em construção.

Foram realizados ensaios de deflexão nos possíveis trilhos de roda, ou seja, 

no lado esquerdo e direito da via,  e, também, eixo da via (FIG. 4.5),  na direção 

crescente e decrescente das estacas, já mencionadas.
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FIG. 4.5 – Localização e croqui dos locais ensaiados.

Primeiramente  foram  realizados  ensaios  com  o  equipamento  LWD  e 

posteriormente com a viga Benkelman. A temperatura local era 29º C e umidade do 

ar de 76%.
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FIG. 4.6 – Ensaios in loco com LWD.

Esta primeira ida a campo realizar os levantamentos serviu, principalmente, 

para  uma  análise  espacial  do  local,  etapas  construtivas,  tipos  de  materiais 

empregados  e  execução de  ensaios  de  LWD,  sem o  balizamento  pontual  entre 

estacas e sem uma organização adequada frente aos locais a serem amarrados 

pelos dados gerados da viga Benkelman. 

No  local  foi  verificado,  que  o  material  da  camada  de  regularização  era 

proveniente  de  corte  e  aterro,  com caraterística  tátil-visual  de  um silte-argiloso 

amarelado. Mesmo após a compactação foi verificado pequenas fissuras na camada 

acabada e também, uma possível diferença de material entre o trecho ensaiado. Na 

TAB. 4.4, são apresentados resultados de ensaios geotécnicos realizados nos locais 

estudados, fornecidos pela construtora da obra rodoviaria.

Na FIG. 4.7, são apresentados os valores das deflexões obtidas através dos 

equipamentos utilizados.
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FIG. 4.7 – Gráficos com as curvas das deflexões – LWD e viga Benkelman.

Nota-se nas leituras realizadas pela viga que os valores estão próximos entre 

si, sendo os maiores valores de deflexão situado no bordo direito, valores coerentes 

de  deformação  devido  à  localização  de  cada  ensaio,  mas  estando  dentro  dos 

valores especificados em projeto que é de 130+/-20mm de tolerância (10 -2mm). O 

mesmo acontece com os valores do LWD, onde os valores do bordo direito são 

maiores.  Apenas a partir do local  15, existe um pico do valor  de deflexão, muito 

provavelmente  esses  locais  deveriam  ser  ensaiados  novamente,  a  fim  de 

verificação.

No  transcorrer  das  leituras  realizadas  in  loco pelo  LWD,  foi  verificada  a 

existência de variações acentuadas de valores de módulo de deformação resiliente 

para o trecho em estudo, para um mesmo tipo de solo e uma mesma finalidade, 

suporte do subleito. Esses valores encontrados variam entre 18,33 MPa e 146,10 

MPa,  conforme  mostrado  da  figura  (FIG.  4.8)  e  tabela  abaixo  (TAB.  4.1).  Tais 

valores, “acenderam uma luz”, sobre a diferença encontrada para esse caso.

Neste  primeiro  campo  com  equipamento  LWD  e  devido  a  problemas 

operacionais da viga Benkelman, do tipo: pressa para liberação de frente de serviço 

da obra, não foi  possível  realizar os ensaios nos mesmos locais,  ou seja, a viga 

Benkelman  teve  seus  ensaios  nas  estacas  e  o  LWD  sem  definição  de  locar,  

buscando coletar apenas um certa quantidade de pontos a serem ensaiados.
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FIG. 4.8 – Maior e menor resultado do ELWD encontrado e verificado na tela do equipamento 
datalog.

TAB. 4.1 – Resultados de ELWD (MR) - LWD.

Item
Eixo Faixa 01 Faixa 02

Local ELWD (MPa) Local ELWD (MPa) Local
ELWD 

(MPa)
1 33 106,46 32 25,18
2 34 92,8 1 40,130 40 48,16
3 35 69,87 2 23,230 31 37,11
4 36 49,46 3 48,090 29 58,15
5 37 64,86 4 42,610 30 38,43
6 38 102,06 5 44,660
7 39 64,49 6 36,490
8 28 77,34 7 55,410
9 27 146,10 8 58,520

10 26 106,8 9 63,590
11 25 113,25 10 73,470
12 24 77,94 11 104,480
13 23 110,17 12 103,420
14 22 71,8 13 98,870
15 21 91,62 14 81,710
16 20 67,09 15 106,57
17 19 18,83
18 18 23,85
19 17 85,15
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TAB. 4.2 – Síntese dos resultados realizados com LDW, em relação ao MR.

Descrição - (ELWD) Valores
Quantidade de pontos ensaiados 39

Média aritmética – in loco - Xm 69,19 MPa
Desvio Padrão – s 29,96 MPa

Coeficiente de variação – v 43.3%

Ressalta-se  que  os  Locais  19,  18  e  2  tiveram  o  s/v  maiores  que  3,5, 

necessitando de complementação de compactação.

Dos resultados obtidos, buscou-se determinar as tensões verticais para cada 

local  ensaiado.  Para  isto,  foi  utilizada  a  Equação  5  para  determinação  desses 

valores, como mostra a TAB. 4.3.

TAB. 4.3 – Resultados das tensões verticais aplicadas - 1 (KPa), em cada local ensaiado 
com LWD. MUDAR DE 1 PARA 0 

Item
Eixo Faixa 01 Faixa 02

Local 1 (KPa) Local 1 (KPa) Local 1 (KPa)
1 33 85,3031 32  85,2826 
2 34  85,3786 1 85,3129 40  85,3305 
3 35  85,2978 2 85,3280 31  85,2618 
4 36  85,2586 3 85,2975 29  85,2467 
5 37  85,2472 4 85,3376 30  85,2834 
6 38  85,3854 5 85,3130 
7 39  85,2499 6 85,2914 
8 28  85,2296 7 85,3454 
9 27  85,4252 8 85,3460 

10 26  85,3018 9 85,2359 
11 25  85,3010 10 85,2973 
12 24  85,2998 11 85,2162 
13 23  85,2088 12 85,2155 
14 22  85,2947 13 85,2953 
15 21  85,2193 14 85,3874 
16 20  85,2954 15 85,3031 
17 19  85,2880 
18 18  85,2991 
19 17  85,2275 
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TAB. 4.4 – Resultados dos ensaios geotécnicos fornecidos pela construtora da obra.

1246 D EX 100,0 100,0 99,8 99,2 98,1 75,6 56,7 24,5

1247 E D 100,0 100,0 100,0 99,8 98,6 80,1 66,5 27,7 102,3

1249 D E 100,0 100,0 99,9 99,4 98,0 73,7 59,3 24,7

1250 E EX 100,0 100,0 100,0 99,8 98,6 80,1 66,5 25,7 103,1

1250 E EX 100,0 100,0 100,0 99,8 98,6 80,1 66,5 25,7 103,125 1.558 1,07 24,5

D. Máx. 

(Kg/m3)
Umid. 

Camada (%)
In situ 

(Kg/m3)
G.C.

Exp. 
(%)

CBR 
(%)

Hot 

(%)

SUB-LEITO 1.511

SUB-LEITO 1.516 26,6 1.551 1,1 24,5

SUB-LEITO 1.546 0,12 10,5

SUB-LEITO 1.561 0,21 8,2

SUB-LEITO 1.511 25 1.558 1,07 24,5

ISC
% que passa nas peneiras

Granulometria

Laboratório Campo

Compactação

2" 1" 3/8" 4 10 40 200

ESTACA 
nº

PISTA LADO CAMADA

4.1.2.2 Trecho 02 – Lote 02

Neste levantamento de campo, buscou-se obter as mesmas informações que 

o  campo  anterior,  a  fim de  subsidiar  parâmetros  de  deformabilidade  elástica  da 

camada  de  solo,  mas  com uma  logística  de  ensaios  diferenciada,  no  intuito  de 

otimizar e melhorar as informações a serem coletadas in loco. Tal levantamento se 

deu  na  camada  final  do  terrapleno,  ou  seja,  reforço  do  subleito,  logo  após  a 

compactação na energia proctor normal. Onde, o material construtivo empregado, 

tanto quanto o primeiro, era oriundo de corte da própria rodovia.

O trecho em estudo corresponde ao lote 03, da obra Arco Metropolitano do 

Rio de Janeiro, e está localizado entre as estacas 2251 e 2268, constituindo assim 

uma distância de 340m. 

Os equipamentos  deflectométricos estáticos  e  dinâmicos  utilizados são os 

mesmos  mencionados  no  primeiro  campo.  Foi,  também,  coletada  amostra 

indeformada para realização de ensaios geotécnicos em laboratório.

Foram  realizados  ensaios  de  deflectométricos  com  viga  Benkelman,  no 

acostamento externo, na pista a direita e no eixo da via expressa. Os valores de 

Módulo  de  resiliência  utilizando  LWD  foram  apenas  nos  dois  primeiros  casos, 

respectivamente,  ensaiados  entre  espaçamentos  pares  das  estacas,  no  sentido 

crescente, conforme apresentado na FIG. 4.9. 

94

Faixa 1

Acostamento 



FIG. 4.9 – Localização e croqui dos locais ensaiados.

Neste  segundo  trecho  experimental,  foram  realizadas  leituras  com  os 

equipamentos deflectométricos no acostamento e faixa 1, iniciando na estaca 2251 

indo  até  a  estaca  2268,  com espaçamento  de  40m.  Os  primeiros  ensaios  nas 

estacas ímpares e o segundo, no sentido oposto as estacas pares.

Primeiramente foram realizadas as leituras com a viga Benkelman na direção 

do estaqueamento a cada 2 estacas, iniciando no acostamento na estaca 2251 à 

estaca 2267, e na faixa 1 da estaca 2268 à estaca 2252 (FIG. 4.9) e, posteriormente,  

deu-se início aos ensaios com equipamento portátil,  utilizando os mesmos locais 

ensaiados  pela  viga,  como  a  mesma  referência  e  balizamento  (TAB.  4.4).  A 

temperatura local variava entre 27ºC a 29 ºC e umidade de 72%.
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FIG. 4.10 – Ensaios in loco com LWD e viga Benkelman.

No transcorrer das leituras, foi verificado a existência de variações de valores 

de módulo de resiliência para o trecho em estudo para um mesmo tipo de solo e 

uma mesma finalidade, suporte do subleito. Esses valores encontram-se entre 62,15 

MPa e 146,74 MPa (TAB. 4.4).
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TAB. 4.5 – Resultados de MR e deflexão no acostamento e primeira faixa pelo LWD.

Loca
l

Estacas
Acostamento Faixa 1

ELWD 

(MPa)
Sm 

(mm)
s1 

(mm)
s2 

(mm)
s3 

(mm)
ELWD 

(MPa)
Sm 

(mm)
s1 

(mm)
s2 

(mm)
s3 

(mm)
1 2251 x x x x x      
2 2252      89,29 0,378 0,432 0,368 0,334
3 2253 95,88 0,352 0,403 0,335 0,317      
4 2254      136,09 0,248 0,283 0,236 0,224
5 2255 115,19 0,293 0,372 0,261 0,246      
6 2256      116,38 0,29 0,307 0,295 0,267
7 2257 93,49 0,361 0,37 0,386 0,326      
8 2258      140,63 0,24 0,232 0,25 0,238
9 2259 65,79 0,513 0,987 0,281 0,272      
10 2260      146,74 0,23 0,291 0,208 0,192
11 2261 70,61 0,478 0,626 0,421 0,388      
12 2262      112,13 0,301 0,356 0,277 0,269
13 2263 95,88 0,352 0,546 0,262 0,248      
14 2264      72,89 0,463 0,78 0,26 0,348
15 2265 62,15 0,543 1,059 0,295 0,276      
16 2266      137,76 0,245 0,253 0,24 0,241
17 2267 112,13 0,301 0,322 0,296 0,284      
18 2268      143,62 0,235 0,287 0,196 0,221

Durante o processamento e análise dos dados, foi verificado que em alguns 

pontos, os valores de deflexão inicial s1, s2 e s3 foram com mais de 3 vezes superior 

em relação aos outros. Isto foi verificado nas estacas, 2259 e 2265 do acostamento 

e à estaca 2264 da faixa 1.

Abaixo  encontram-se  os  valores médios  das  ELWD para  as duas situações 

distintas, todos os pontos analisados e sem os valores que foram desconsiderados, 

devido a diferença acentuada encontradas nas deflexões.

TAB. 4.6 – Síntese dos resultados realizados com LDW, em relação ao MR.

Descrição - (ELWD) Valores - Acostamento Valores – Faixa 1
Quantidade de pontos 

ensaiados
8 6 9 8

Média aritmética – in 
loco - Xm 

88,91 MPa 97,23 MPa 121,79 MPa 127,90 MPa

Desvio Padrão – s 20,52 MPa 15,98 MPa 26,18 MPa 20,00 MPa

Coeficiente de 
variação - v

23,08% 16,43% 21,50% 16,53%

De posse desses valores, foi verificada uma diferença nas leituras realizadas 

entre o acostamento e faixa de pista, onde os valores de ELWD para acostamento 

deram menor, em média, cerca de 24% que os encontrados da faixa 1, ou seja,  

30,67 MPa.
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Dos resultados obtidos, buscou-se determinar as tensões verticais para cada 

local ensaiado, para isso foi utilizado a Equação 5 (ELWD)para determinação desses 

valores, como mostra a tabela a seguir.

TAB. 4.7 – Resultados das tensões verticais apliucadas - 1 (KPa), em cada local ensaiado 
com LWD.

Local 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Acostamento 85,3073 85,3042 85,3065 85,3045 85,3055 85,3088 85,3042 85,2984 85,298

Local 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Faixa 1 85,3089 85,3056

85,305

3
85,3079 85,3053 85,3077

85,299

9
85,3079 85,3066

Na  Figura  abaixo,  são  apresentados  os  gráficos  com  os  resultados  de 

deflexão encontradas in loco.
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FIG. 4.11 – Gráficos com as curvas das deflexões – viga Benkelman e LWD. 

Nota-se nas leituras realizadas pela viga que os valores são próximos, mas com 

maiores resultados para o acostamento, valores coerentes de deformação devido a 

localização de cada ensaio, Mas dentro dos valores especificados em projeto que é 

de 130+/-20mm de tolerância (10-2mm). O mesmo não acontece com os valores do 

LWD, onde existe uma inversão de valores a partir da estaca 2260 e 2259. 

Verifica-se também a existência de uma diferença entre valores medidos entre a 

viga  Benkelman  e  o  LWD  de  cerca  de  aproximadamente  3  vezes  (TAB.  4.7), 

confirmando o valor encontrado por PREUSSLER (2007) e descrito na TAB. 2.2.

TAB. 4.8 – Diferenças entre Deflexão da viga Benkelman e LWD.

Local
Deflexão média 

(0,001mm) - viga 
Benkelman

Deflexão média 
(0,001mm) - LWD

Diferença

Acostamento 79,45 26,35 3,01
Faixa 1 82,30 35,41 2,32
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4.1.3 Caso 02 – Avenida das Américas.

Este  levantamento  foi  realizado  na  Avenida  das  Américas,  nº  37350, 

Guaratiba, Rio de Janeiro,  próximo à estação BRT Mato Alto no mês de abril  de 

2013.

FIG. 4.12 – Localização e croqui dos locais ensaiados.

O trecho foi utilizado experimentalmente para estudo de modelo de estrutura de 

pavimento,  onde  foram realizados mistura de  escória com solo  para  camada de 

regularização  do  subleito.  Ao  todo  foram utilizadas cerca  de  1800 toneladas  de 

mistura de escória e material de jazida (Silva, 2013).

Primeiramente  foi  colocado  material  da  jazida  no  local,  através  de 

movimentação de terra, denominado aterro conquista e posteriormente a camada de 

escória.  Os  ensaios  deflecmétricos  foram realizados  na  sua  grande  maioria  na 

camada jazida, apenas pelo equipamento LWD. Também foram coletadas amostras 

deformadas para realização de ensaios em laboratório.
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A  área  estudada  encontra-se  localizada  em  região  alagadiça,  devido 

principalmente a estar próximo ao nível do mar, característica de todo o entorno da 

área.

FIG. 4.13 – Equipamento LWD no trecho experimental.

Ao todo foram realizados 11 pontos ensaiados, afim de avaliar o comportamento 

mecânico no trecho, conforme mostrado na tabela abaixo (TAB. 4.7).

TAB. 4.9 – Resultados dos ensaios de LWD.

Ponto Sm (mm) s/v MR (MPa)

1 2,393 4,762 14,1

2 3,580 6,417 9,43

3 2,138 5,759 15,79

4 0,723 3,000 46,68

5 2,057 5,854 16,41

6 1,279 3,793 26,39

7 0,877 3,191 38,48

8 0,780 3,171 43,27

9 1,790 4,334 18,85

10 1,627 5,263 20,74

11 1,625 5,826 20,77
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Os  resultados  apresentados  informam  que  apenas  3  dos  11  pontos  não 

necessitam sofrer compactação adicional, ou seja, apenas os pontos 4, 7 e 8 o s/v é 

menor 3,5. 

4.2 Correlação entre valores de ELWD e MRLAB

Na  literatura  da  mecânica  dos  pavimentos  é  comum  a  existência  de 

correlações, gerando equações que são comumente empregadas para correlacionar 

situações entre campo e campo, campo e laboratório e laboratório com laboratório. 

Entre situações in loco, comparações entre os diversos tipos de equipamentos para 

determinação das  deformações e  deflexões foram realizadas,  como por exemplo 

correlações entre deflexões do  equipamento viga  Benkelman e FWD. O mesmo 

aconteceu com esses equipamentos deflectométricos e ensaios de caracterização 

de  resistência  do  solo,  como  por  exemplo  deflexão  e  CBR  (TAB.  2.2).  Para 

correlações entre  materiais,  MARAGON (1992),  tentou  correlacionar  valores  dos 

ensaios de MCT com deformações resilientes em solos tropicais. O DNIT (2006),  

correlaciona valores de CBR com MR. Além destes vários outros autores, também, 

geraram correlações que pudessem melhorar, facilitar e ajudar a engenharia para 

fins de pavimentação.

Para essa dissertação, pretende-se correlacionar dados e parâmetros obtidos 

in loco utilizando o equipamento Light Wheight Deflectometer, tecnologia existente a 

pouco mais de uma década no Brasil e ainda muito pouco estudada e utilizada, com 

valores  de deformações resilientes encontradas nos ensaios  de triaxial  de carga 

repetida, ensaio principal para determinação de módulos resilientes em solos finos e 

granulares.

Tal  correlação  torna-se  necessário,  devido  ao  ensaio  de  campo  pelo 

equipamento  LWD  não  registrarem  modelos  com  todos  efeitos  reais  de 

carregamento de rodas sobre um pavimento, como por exemplo a tensão cisalhante 

e  a  confinante.  No  ensaio  de  laboratório  esse  efeito  é  padronizado  e  a  tensão 

confinante é analisada, inclusive para várias tipos e situações de materiais.
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Por  meio  dos  ensaios  do  equipamento  portátil  dinâmico  foi  possível 

determinar  um  módulo  de  elasticidade,  também  convencionado  módulo  de 

resiliência do LWD, para cada um dos três trechos experimentais estudados,  em 

seus  respectivos  locais,  conforme  descrito  nas  TAB.s  4.1,  4.5,  e  4.7  e 

resumidamente abaixo.

TAB. 4.10 – Resultados dos ELWD dos trechos estudados.

Local ELWD – Acostamento
ELWD –      Faixa 

1
ELWD – Eixo

ELWD –    Faixa 
2

Arco Metropolitano 

1
67,61 MPa 85,32MPa 41,41 MPa

Arco Metropolitano 

2
97,23 MPa 127,90 MPa

Guaratiba 24,62 MPa para s/v médio de 4,7

No laboratório  através  ensaio  de  triaxial  de  cargas  repetidas,  foi  possível 

determinar as equações de MR de cada corpo de prova referente a cada local. Os 

resultados encontram-se nas FIG. 3.8, 3.9, 3.12 e resumidamente descritos abaixo.

TAB. 4.11 – Resultados de MR dos corpos de prova encontrados em laboratório.

Local CP Material MR (MPa)

Arco Metropolitano 1 1 LG’ MR = 71,883 σd
 -0,568

Arco Metropolitano 2 2 LG’ MR = 81,650 σd
 -0,546

Guaratiba
3 NA-NS’ MR = 26,529 σd

 -0,935

4 NA-NS’ MR = 18,671 σd
 -0,889

FIG. 4.14 – Resumo dos gráficos de σd x MR para os 4 corpos de prova.

A partir  dos  valores  encontrados dos módulos para as duas metodologias 

distintas,  mas  com  a  mesma  finalidade  de  buscar  informações  referentes  às 

deformações  elásticas  nas  camadas  constituintes  do  pavimento,  foi  possível 
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estabelecer um fator de conversão K, sendo a razão entre o valor do ensaio triaxial 

de carga repetida (MRLAB) e módulo do equipamento LWD (ELWD).

K = 
M RLAB

ELWD

EQ.

Com a utilização da equação, determinou-se um fator (K) para os tipos de 

solos estudados apenas para os trechos do Arco Metropolitano. Para o material de 

Guaratiba, devido ao s/v ser basicamente maior que 3,5 (TAB. 4.7), necessitando de 

compactações adicionais, não foi adequado tecnicamente definir os fatores para o 

solo estudados.

TAB. 4.12 – Valores de K para os solos analisados.

Local Classe Energia
MRLAB

K
K1 K2

Arco 
Metropolitano 1

(Eixo)
LG’

Intermediári
a 71,883 0,568 3,80

Arco 
Metropolitano 2

(Faixa 1)
LG’

Intermediári
a 81,650 0,546 2,45

No geral,  o valor  de 2,45 está mais próximo da realidade para esse solo, 

devido a forma de operacionalidade com equipamento deflectométrico ocorrida nos 

estudos do trecho 2, os locais e forma de ensaios tiveram uma padronização mais 

detalhada e  acurada.  Além de,  os  dados apresentados do  Arco Metropolitano  – 

Trecho 1, apresentarem resultados de amostras com coeficiente de variação (Cv) 

superior  a  20%,  ou  seja,  com média  dispersão  acima  em relação  à  média  dos 

valores de módulo de resiliência (MR).
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 Conclusões

Foram apresentados dados técnicos  relativos  à  obra  de  pavimentação  do 

Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, rodovia BR-493/RJ-109, sendo detalhadas as 

características  geotécnicas  de  dois  solos  utilizados  como  camada  final  de 

terraplenagem (subleito).

Foram apresentados resultados de ensaios deflectométricos utilizando-se o 

equipamento LWD em três segmentos de pavimentos distintos, sendo dois na obra 

do  Arco  Metropolitano  e  um em Guaratiba.  No  caso  da  obra  em Guaratiba,  o 

equipamento forneceu informações in loco sobre o aterro não está compactado nas 

condições mínimas de capacidade de suporte.

No caso  dos  segmentos  do  Arco  Metropolitano  Rodoviário,  os  valores  de 

módulo de elasticidade (ELWD) obtidos com o equipamento LWD variaram entre 18,33 

MPa  e  146,10  MPa  para  o  primeiro  trecho  e  62,15  MPa  e  146,74MPa  para  o 

segundo trecho, enquanto no segmento de Guaratiba a variação foi entre 9,43 MPa 

e 46,88 MPa. Em todos os casos analisados o LWD mostrou ser um equipamento de 

fácil  operação  no  campo  e  excelente  intercâmbio  de  informações,  sendo  uma 

importante ferramenta para controle de qualidade de execução durante as obras de 

pavimentação.  Isso  se  deve,  as  diversas  características,  como  tamanho,  peso, 

aquisição e  fornecimento  dos  dados e  principalmente  custo  do equipamento em 

relação a outros disponíveis no mercado. Outro ponto importante, é o fornecimento 

instantâneo do valor módulo de elasticidade do material analisado frente aos seus 

concorrentes  da  família  deflectométricas.  Essas  informações  permitem 

conhecimento das propriedades mecânicas de resistência ou capacidade de suporte 

e deformabilidade da camada trabalhada, indicando possíveis correções de imediato 

na execução da obra.

Os  solos  analisados  na  BR-493/RJ-109  foram  classificados  como  de 

comportamento laterítico - do tipo LG',  enquanto o solo de Guaratiba apresentou 

comportamento não laterítico NS'.
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O  aspecto  laterítico  dos  solos  analisados  do  Arco  Metropolitano  é  o 

responsável  pelo  elevado  valor  de  módulo  resiliente  apresentado  por  estes 

materiais,  enquanto  ao  contrário,  o  solo  não  laterítico  de  Guaratiba  apresentou 

módulo resiliente baixo. 

Foi  possível  estabelecer um fator de conversão (K) para cada tipo de solo 

estudado do Arco Metropolitanos, entre os valores de módulo resiliente obtido em 

ensaio padronizado de laboratório e o valor de módulo de elasticidade - denominado 

de ELWD -  obtido através de ensaios de campo com o equipamento LWD. Estes 

fatores  variaram  entre  2,45  e  3,80  e  mostraram-se  influenciados  pelas 

características geotécnicas dos solos analisados.

A magnitude destes fatores de conversão indica, claramente, que a simples 

adoção direta do resultado de ensaio de campo - valor ELWD - como valor de módulo 

resiliente do material poderá gerar uma interpretação equivocada do comportamento 

resiliente  de  solos  usados  em  pavimento,  principalmente  por  causa  dos  baixos 

valores obtidos.

5.2 Sugestões para trabalhos futuros

Com base no programa experimental deste trabalho e junto com a análise dos 

resultados obtidos, sugere-se:

  A complementação dos estudos com LWD em outros tipos de solos e 

materiais que compões as camadas do pavimento durante execução 

de obras ou trechos experimentais.

 O aprofundamento dos estudos de LWD com realização de ensaios in 

situ de  densidade,  umidade  e  grau  de  saturação  do  material  e 

realização  de  ensaios  em  laboratório  utilizando  os  resultados 

encontrados. 

 A geração de um banco de dados com fatores de conversão K para 

diversos  tipos  de  solos  e  materiais  utilizados  para  fins  de 

pavimentação;
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 A análise das tensões confinantes para utilização do modelo composto 

na determinação do módulo de resiliência.
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