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RESUMO 
 

Esta dissertação apresenta uma análise da deformação permanente de solos finos da 
ilha de São Luís, bem como a influência da umidade no limite de Shakedown ou 
acomodamento das deformações plásticas. Para isso, foram coletadas 10 amostras 
de solos e realizados ensaios de caracterização física, química e mecânica (ensaio 
triaxial). Através da metodologia MCT (Miniatura, Compactada, Tropical) de Nogami e 
Villibor (1981), os solos foram classificados em: 1 NA’, 3 NS’, 2 LA, 2 LA’, 1 LG’ e 1 
NA. O módulo resiliente foi analisado para caracterizar o comportamento mecânico, 
uma vez que o modelo composto melhor se ajustou ao comportamento desses solos, 
sendo todos os valores encontrados satisfatórios para o emprego em camadas de 
pavimentos. Foram selecionadas três amostras com diferentes classificações MCT 
(LA, NA’ e LG’) para determinação da deformação permanente, através do ensaio 
triaxial a 150 mil ciclos. Os resultados dessa deformação demonstraram que o logo 
NA’, comportamento do tipo AB, e solo LG’, comportamento do tipo A, apresentaram 
tendência ao acomodamento. Para essas duas amostras, traçaram-se as curvas do 
limite de Shakedown, através da análise dos primeiros 5 mil ciclos dos ensaios triaxiais 
de carga repetidos a diferentes níveis de tensões, conforme a metodologia proposta 
por Werkmeister (2003). Para análise da influência da umidade, os corpos de prova 
compactados passaram por um processo de indução da umidade por capilaridade e, 
em seguida, foram repetidos os ensaios triaxiais para traçar as curvas de limite de 
Shake. Essas, definidas pela metodologia proposta por Werkmeister (2003), 
apresentaram melhor adequabilidade para o solo LG’ do que para o solo NA’, solo do 
tipo AB. Os dois solos, NA’ e LG’, mostraram redução significativa na curva de limite 
de Shakedown à umidade 1%, acima da umidade de compactação. No entanto, no 
solo NA’ notou-se influência maior que o solo LG’. A ideia de utilizar esta metodologia 
é justamente hierarquizar os solos e, assim, auxiliar na seleção dos materiais. A 
compreensão do fenômeno do Shakedown em solos tropicais pode ajudar a preencher 
a lacuna entre os materiais aceitos pela classificação tradicional e os não aceitos, mas 
que apresentam boa resistência mecânica de maneira prática. Contudo, não substitui 
a metodologia brasileira normatizada para a determinação da deformação 
permanente. Além disso, o presente trabalho contribuiu para o banco de dados de 
parâmetros do modelo de previsão de deformação permanente e módulo de resiliência 
de solos brasileiros, bem como para a compreensão da relação entre a classificação 
MCT o comportamento mecânico baseado na teoria do Shakedown. 
 
Palavras-chave: Shakedown; Deformação permanente; Solos finos tropicais; 
Metodologia MCT.  
  

 



9 

ABSTRACT 
 

This dissertation presents an analysis of the permanent deformation of fine soils on 
the island of São Luís, as well as the influence of moisture on the Shakedown limit or 
accommodation of plastic deformations. For that, 10 soil samples were collected and 
physical, chemical and mechanical characterization tests were carried out (triaxial 
test). Through the MCT (Miniature, Compacted, Tropical) methodology of Nogami and 
Villibor (1981) the soils were classified into: 1 NA ', 3 NS', 2 LA, 2 LA ', 1 LG' and 1 NA. 
The resilient module was analyzed to characterize the mechanical behavior, the 
composite model best adjusted to the behavior of these soils, with all values found 
satisfactory for use in pavement layers. Three samples with different MCT 
classifications (LA, NA ’and LG’) were selected to determine the permanent 
deformation through the triaxial test at 150 thousand cycles. The results of the 
permanent deformation demonstrated that the NA 'logo, type AB behavior, and LG 
soil', type A behavior, showed a tendency to accommodate. For these two samples, 
the Shakedown limit curves were drawn by analyzing the first 5,000 cycles of the 
triaxial load tests repeated at different stress levels according to the methodology 
proposed by Werkmeister (2003). To analyze the influence of moisture, the compacted 
specimens underwent a process of induction of moisture by capillarity and then the 
triaxial tests were repeated to trace the limit of Shakedown curves. The curves defined 
by the methodology proposed by Werkmeister (2003), showed better suitability for LG 
’soil than for NA’ soil, type AB soil. The two soils, NA ’and LG’, showed a significant 
reduction in the Shakedown limit curve at moisture 1% above the compaction moisture. 
However, the NA ’soil was noted to have a greater influence than the LG’ soil. The idea 
of using this methodology is precisely to rank the soils, thus assisting in the selection 
of materials. Understanding the Shakedown phenomenon in tropical soils can help to 
bridge the gap between materials accepted by traditional classification and those that 
are not accepted, but which have good mechanical resistance in a practical way. 
However, it does not replace standard Brazilian methodology for determining 
permanent deformation. In addition, this work contributed to the parameter database 
of the permanent deformation prediction model and Brazilian soil resilience module, 
and to the understanding of the relationship between the MCT classification and the 
mechanical behavior based on the Shakedown theory. 
 
Keywords: Shakedown; Permanent deformation; Fine tropical soils; MCT 
methodology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais 

O transporte rodoviário apresenta papel importante para o desenvolvimento 

econômico e social do país. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte 

(CNT, 2019), mais de 60% do transporte de cargas da nação são feitos em vias 

terrestres. Entre 2008 e 2018, essa modalidade no Brasil cresceu 29,5%, alterando as 

características do tráfego, consequentemente, a vida útil do pavimento. Para que ele 

mantenha um nível de serviço adequado quanto ao rolamento, à segurança e à 

capacidade de suporte da carga do tráfego, são necessárias intervenções de 

restauração ou de recuperação com frequência. 

De acordo com DNIT (2018c), conforme visto na Figura 1.1, cerca de 41% de 

rodovias brasileiras estão em estado regular, péssimo ou ruim, representando cerca 

de 23.467,19 km da malha rodoviária brasileira. As más condições de trafegabilidade 

das rodovias ocasionam gradativamente: o aumento do consumo do combustível, 

tempo de viagem e os elevados custos com manutenção e operação dos veículos. 

 

Figura 1.1 Índice da Condição de Manutenção (ICM) das vias federais pavimentadas no 
Brasil  

Fonte: DNIT (2019) 

Um dos defeitos mais recorrentes dos pavimentos é o Afundamento de Trilha de 

Roda (ATR), geralmente causado pela fluência plástica de uma ou mais camadas do 

pavimento ou do subleito. A contribuição das camadas inferiores no afundamento de 

trilha de roda do pavimento pode ser resolvida com soluções alternativas, como o uso 
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de solos lateríticos, pois possuem baixa deformabilidade em relação aos materiais 

granulares. Porém, os parâmetros tradicionais normatizados pelo DNIT para avaliar o 

emprego de solos em camadas de pavimento, limites de consistência, California 

Bearing Ratio (CBR) e granulometria, excluem os solos finos, não levando em conta 

as propriedades cimentícias dos solos lateríticos. 

Desde a década de setenta, com o surgimento dos ensaios triaxiais de carga 

repetida, ficou clara a não relação do ensaio de CBR com o fenômeno de 

deformabilidade (SUKUMARAN e KYATHAM, 2002). Com a evolução da mecânica 

dos pavimentos, os métodos mecanísticos-empíricos mostram-se mais adequados 

para o dimensionamento dos pavimentos ao redor do mundo. No Brasil, o 

desenvolvimento desse novo método de dimensionamento, já disponibilizado pelo 

DNIT, mudou o foco das pesquisas de infraestrutura no país. 

Investimentos no Brasil, em grande parte subsidiados pela Petrobras, 

impulsionaram grupos de pesquisa a estudarem o efeito das deformações em 

camadas de pavimento. Entretanto, no que diz respeito ao comportamento de 

camadas inferiores do pavimento quanto à deformação permanente, poucas 

pesquisas estudam esse fenômeno. Isso porque, em geral, acreditava-se que o 

revestimento seja a camada que mais contribuiria para o afundamento total de trilha-

de-roda (GUIMARÃES, 2009). Contudo, há inúmeras questões que precisam ser 

investigadas, principalmente no que se refere aos fatores contribuintes para o 

surgimento do afundamento (tensões nas camadas, umidade, número de tráfego, 

condições dos materiais etc.). 

O dimensionamento de pavimento com o uso do método mecanístico-empírico é 

bastante explorado, sendo cada vez mais adotado em projetos de novos pavimentos 

no Brasil. Parâmetro fundamental para o novo método de dimensionamento, o módulo 

de resiliência permite avaliar melhor o enrijecimento de solos para diferentes 

umidades e as condições de aplicação de cargas. No entanto, devido à variedade de 

solos no território brasileiro, ainda são poucos os conhecimentos sobre 

comportamento mecanístico dos solos tropicais brasileiros.  

A resposta de um pavimento a cargas cíclicas pode ser estudada através dos 

conceitos de Shakedown, que fornece uma abordagem mais racional para explicar o 

acúmulo das deformações permanentes no pavimento. Boulbibane e Adbullahi (2012) 

acreditavam que um método de dimensionamento seria satisfatório quando fosse 

capaz de incorporar os conceitos da teoria do Shakedown a um modelo realista de 
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resposta dos vários materiais constituintes do pavimento à carga cíclica, deduzido a 

partir de experimentos de laboratório.  

Sob via dos conceitos de Shakedown, WERKMEISTER (2003) desenvolveu uma 

formulação matemática para o comportamento da deformação das camadas de 

Unbound Granular Materials (UGM), traduzido como “materiais granulares não 

cimentados”, em que, a partir de ensaios experimentais, traçam-se curvas de limite 

entre os comportamentos da deformação permanente. A autora propôs uma 

abordagem para superar as limitações atuais na prática de projeto e desenvolver um 

gráfico de projeto simples que possa auxiliar um engenheiro de pavimentação na 

avaliação do risco de afundamento de trilha de roda no pavimento. 

A pesquisa desenvolvida por GUIMARÃES (2009) traz uma análise do 

comportamento da deformação permanente de solos tropicais quando aplicados em 

camadas de pavimento. Segundo o autor, os solos brasileiros trazem peculiaridades, 

já consagradas internacionalmente, que favorecem uma resistência à deformação 

permanente. Com base nos resultados dessa deformação, o autor identificou 

tendência de acomodamento para alguns solos, semelhante ao fenômeno de 

Shakedown, estudado em materiais granulares. Além disso, introduziu um quarto 

comportamento, que se posiciona entre a baixa A e B, cujo autor denominou como do 

tipo AB. 

1.2  Justificativa e objetivos da pesquisa 

Compreender e detectar a ocorrência do acomodamento das deformações 

permanentes dos solos tropicais a partir de critérios mecanicistas pode auxiliar na 

seleção dos materiais, permitindo hierarquizar variados solos em função do limite de 

Shakedown. A metodologia de Werkmeister (2003) para esse referido limite, 

atualmente normatizada na Europa, não foi feita para solos de granulação fina, e sua 

aplicação para solos finos consiste ainda em uma atividade inovadora. 

As regiões de climas tropicais, como no Brasil, possuem regiões de índices 

pluviométricos são elevados. A diversidade climática encontrada no país pode afetar 

no comportamento dos materiais e, consequentemente, sua capacidade de suporte 

como uma camada do pavimento. Os projetos de pavimentos geralmente avaliam as 

propriedades mecânicas dos solos na umidade ótima, porém, na realidade, após a 

compactação das camadas geotécnicas do pavimento, essas podem eventualmente 

ter variações transientes da umidade, secando ou umedecendo, por períodos 
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variáveis, de acordo com as condições climáticas locais, com a posição do lençol  

freático e das condições de drenagem existentes no pavimento. 

Pesquisas apontam que alguns tipos de solos podem ser sensíveis à ação da 

água e a sua percolação, o que pode comprometer o comportamento mecânico, 

causando redução do módulo resiliente, bem como aumento das deformações 

permanentes (BILODEAU et al., 2011; YUAN e NAZARIAN, 2003; HO et al., 2014; 

CERATTI et al. 2004; SOLIMAN e SHALABY, 2015, LIU et al. , 2016; DUONG et. al., 

2016). Em geral, quando se aumenta a umidade de um solo, também se eleva a 

deformação permanente. Entretanto, acredita-se que essa influência seja diferente, 

dependendo do tipo de solo. Com isso, conhecer a contribuição da umidade nas 

deformações permanentes de diversos solos da região é importante para evitar uma 

má interpretação da condição de Shakedown do pavimento. 

Dessa forma, essa pesquisa tem o objetivo de verificar a influência da umidade 

no comportamento da deformação permanente de solos finos da região da Ilha de São 

Luís, com base na determinação dos limites de Shakedown, pela metodologia 

proposta por Werkmeister (2003), considerando-se dois solos de diferente 

classificação MCT, para a aplicação em pavimentação. Dentre os objetivos 

específicos, citam-se: 

● Estudo do Arcabouço geológico e pedológico da Ilha de São Luís; 

● Caracterização física, química e mecânica dos materiais; 

● Avaliação da deformabilidade dos solos e das correlações estatísticas pela 

metodologia de Guimarães (2009); 

● Verificação a ocorrência de Shakedown para os solos estudados; 

● Determinação dos limites de Shakedown pela metodologia de WERKMEISTER 

(2003) para dois solos, na umidade ótima e na umidade elevada. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A pesquisa está organizada em cinco capítulos, apresentados a seguir: 

Capítulo 1 (Introdução) –são insertos o tema da dissertação dentro do contexto 

do Brasil, as limitações das metodologias atualmente empregadas, as novas 

metodologias empregadas no dimensionamento de pavimentos, expondo as 

justificativas para o estudo e os objetivos a serem alcançados na pesquisa. 

Capítulo 2 (Revisão Bibliográfica) – aborda os assuntos relacionados à 

dissertação, através da conceituação e discussão da estrutura do pavimento, das 
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cargas e efeitos importantes para o dimensionamento. Em segida, descreve as 

metodologias empregadas para a seleção de materiais para camadas de pavimentos, 

abordando as características geológicas, geotécnicas, químicas e mecânicas dos 

solos tropicais. Logo após, conceitua o fenômeno de Shakedown, identificando o o 

histórico das pesquisas, os conceitos fundamentais e as aplicações experimentais 

para o dimensionamento do pavimento. 

Capítulo 3 (Materiais e Métodos) – são apresentados aspectos da região, como 

o clima, a geologia e pedologia da ilha de São Luís. Relata os métodos de amostragem 

e seleção das amostras. Ademias, revela os aspectos considerados importantes sobre 

os métodos de ensaios experimentais da pesquisa, para a caracterização e 

investigação do efeito de Shakedown e a influência da umidade nesse 

comportamento; além dos tratamentos dos resultados necessários. 

Capítulo 4 (Resultados e Análises) – Apresenta os resultados dos ensaios de 

caracterização física, química e mecânica realizados em laboratório. Há também a 

exposição das investigações e as análises dos dados obtidos, além das conclusões a 

respeito da correlação entre a deformação permanente, efeito de Shakedown e a 

variação da umidade. 

Capítulo 5 (Conclusões e Sugestões) – expõe as conclusões obtidas durante a 

fase experimental da pesquisa e das equações obtidas de limite de Shakedown. 

Apresenta sugestões para pesquisas futuras, buscando dar continuidade à 

investigação e por em pauta as limitações da pesquisa. 

Referências Bibliográficas  

Apêndices – Ficha de caracterização dos solos, fichas de ensaio de módulo de 

resiliência e deformação permanente.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Tensões aplicadas no pavimento 

O pavimento rodoviário tem como principais funções suportar o desgaste do 

tráfego e minimizar a carga que atinge o subleito. A escolha do material ou o tipo de 

estrutura adotada estão diretamente ligados ao volume de tráfego e à magnitude da 

carga aplicada. É possível que estradas com tráfego muito leve sejam compostas 

apenas de solo natural, porém, à medida que a solicitação aumenta, são necessárias 

melhorias na estrutura (SHARP, 1983). Para suportar deformações acentuadas e 

rupturas, o pavimento é dimensionado por meio da previsão de carga e desempenho 

a partir de período de vida útil estipulado em projeto. 

O estado de tensões é um fator muito importante na previsão da deformação 

permanente. As cargas no pavimento geram tensões aplicadas nas três direções, e 

todas essas afetam a maneira que o material se comporta. As tensões que atuam 

sobre um determinado elemento são representadas por um conjunto de três tensões 

normais, chamadas de tensões principais (𝜎 , 𝜎 e 𝜎 ), conforme demostrado na Figura 

2.1, demostrando por Cauchy (1822), como citado por Lerkap (1997). 

 

Figura 2.1 Componentes de tensão agindo em um elemento 
Fonte: Lekarp, 1997 

A resposta do pavimento depende das tensões aplicadas. Elas são produzidas 

pela passagem de uma carga de roda e podem ser representadas graficamente, 

conforme a Figura 2.2. Sem carga de tráfego, uma tensão restritiva, devido à 

sobrecarga e ao histórico de tensão anterior, é aplicada ao elemento. À medida que a 

carga da roda se aproxima do elemento, as tensões vertical e horizontal aumentam, e 

as tensões cisalhantes diminuem até se tornarem nulas, quando o centro da carga 
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está diretamente acima do elemento que está sendo analisado. Essa reversão das 

tensões de cisalhamento é comumente referida como rotação das tensões principais 

(ARNOLD, 2004). 

 

Figura 2.2 Tensões sob uma carga de roda rolante 
Fonte: SHAW, 1980 

O carregamento aplicado pelos veículos resulta em repetidos pulsos de tensão de 

magnitude variada. Em resposta ao carregamento aplicado, o nível de tensão no 

pavimento aumenta, resultando em deformações elásticas e plásticas (RIBEIRO, 

2013). A deformação elástica é recuperada após cada ciclo de carga. No entanto, há 

uma pequena parcela de deformação não recuperada, chamada deformação plástica 

(Figura 2.3). A magnitude dessa deformação depende das propriedades do material, 

do nível de tensão e do histórico de carregamento. 
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Figura 2.3 Comportamento Tensão x Deformação 
Fonte: RIBEIRO, 2013 

Essa pequena parcela de deformação acumulada, a longo prazo, pode se tornar 

expressiva, resultando no defeito chamado de Afundamento de Trilha de Roda (ATR). 

Essa patologia é altamente indesejável, devido ao acúmulo de água ao longo da trilha 

de roda, o que traz risco de derrapagem dos veículos, possibilidade de saturação das 

camadas subjacentes do pavimento, dificuldade de ultrapassagens de veículos ao 

longo da via e acréscimo no consumo de combustíveis (GUIMARÃES, 2009). Dawson 

e Kolisoja (2004) elencaram o tipo de ATR em função de quatro causas recorrentes: 

a) Modo 0: 

Esse afundamento é decorrente do processo de pós-compactação da camada 

granular ou de base. Espera-se que a compactação durante a fase construtiva seja 

suficiente para evitar afundamentos adicionais. Porém, alguns fatores podem 

contribuir para que ocorra, mesmo após um processo adequado. Em regiões afetadas 

pela penetração da geada a cada inverno, essa, em combinação com a umidade, 

causa expansão e, portanto, descompactação das camadas granulares. No Brasil, 

esse modo de afundamento também pode ocorrer em regiões de solos expansivos. 

Assim, devido ao tráfego de veículos, uma nova compactação é possível, porém, 

dessa vez, de forma não homogênea. 

Como consequência, a pós-compactação propicia rigidez ao pavimento e 

estabilização das deformações, o que resulta numa melhor distribuição de carga. O 

padrão desse tipo de defeito é uma depressão estreita em relação à superfície original, 

conforme visualizado no pavimento da Figura 2.4. Geralmente, para esse caso, o 

material afetado é principalmente próximo à região de aplicação de carga do pneu.  
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Figura 2.4 Compactação da Camada Granular ou da Base 
Fonte: DAWSON e KOLISOJA (2004) 

b) Modo 1: 

Identificação do cisalhamento pela ação da carga de roda em materiais granulares 

fracos, localizados na superfície da camada final do pavimento, seja base granular ou 

revestimento asfáltico (Figura 2.5). Houve deslocamento do agregado da posição 

adjacente à roda, causando o cisalhamento, deixando o material solto. Para evitar 

esse tipo de deformação, são necessários cuidados com a granulometria e 

adesividade do ligante asfáltico ou ainda redução das tensões impostas pelos pneus. 

  

Figura 2.5 Deformação Cisalhante na Superfície do Pavimento 
DAWSON e KOLISOJA (2004) 

Dawson e Kolisoja (2004) ressaltam que estudos teóricos e de evidências 

experimentais demostraram que o cisalhamento máximo ocorre a uma profundidade 

aproximada de um terço (1/3) da largura da roda, ou do par de rodas, conforme o 

caso. Em pavimentos com tráfego significativo, a profundidade pode ser um pouco 

maior. Da mesma forma acontece para pavimentos com camada de revestimento mais 

espessas, visto que essa profundidade tende a aumentar, devido à alteração da 

distribuição de tensões dentro do pavimento.  
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c) Modo 2: 

Neste caso, o pavimento apresenta depressão em geral (Figura 2.6). A 

deformação também é de natureza cisalhante, porém sendo mais comum nos casos 

em que qualidade do agregado é boa. O subleito afunda, e o pavimento em sua 

totalidade, acompanha essa deformação, acomodando-se. Percebe-se que o padrão 

de deflexão da superfície é amplo com ligeira elevação afastada da roda, devido ao 

deslocamento do solo. O subleito tende a se espremer para cima entre os trilhos das 

rodas e na margem. 

  

Figura 2.6 Deformação Cisalhante tanto no Subleito quanto na Camada Granular 
Fonte: DAWSON e KOLISOJA (2004) 

Nas regiões afetadas pela geada sazonal profunda, o problema de 

descongelamento da primavera pode levar ao afundamento do Modo 2 do subleito. 

Em tais situações, o excesso de deformações só é visualizado na primavera, quando 

os subleitos são amolecidos pelo excesso de umidade resultante do degelo; 

d) Modo 3: 

Ocorre quando algum tipo de dano nas partículas, tais como atrito e abrasão, 

como por exemplo, pneus com pregos, semelhante ao modo 0. Pode ocorrer uma 

trincheira, tal como ilustrado na Figura 2.7 por DAWSON e KOLISOJA (2004). 

 
Figura 2.7 Afundamento observado na exumação 

Fonte: DAWSON e KOLISOJA (2004) 
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Little (1993) mostrou, através de um ensaio de deformação permanente acelerado 

em estruturas de pavimentos, que a deformação permanente proveniente da mistura 

asfáltica pode variar de 30% a 70% da deformação total do pavimento. Ressalta-se, 

assim, a importância de analisar as camadas que contribuem para o ATR. 

2.2 Solos tropicais aplicados à pavimentação 

O projeto de um pavimento envolve a seleção da combinação mais econômica de 

camadas de pavimento, com relação à espessura e ao tipo de material, para se 

adequar à fundação do solo e ao tráfego a ser transportado durante a vida útil do 

pavimento. Em teoria, então, qualquer material que satisfaça às restrições de 

economia e desempenho poderia ser usado em um pavimento. Usualmente, materiais 

pedregulhosos são os mais utilizados, por satisfazerem o critério de CBR. Entretanto, 

em algumas regiões, esses materiais são escassos, elevando o custo da obra.  

Em países de clima temperado, as sub-bases são constituídas de materiais 

granulares, com ou sem adição de cimento. Já as bases incluem algum tipo de 

material granular ou macadame, ligadas ou não. No Brasil, devido à abundância de 

solos tropicais, é cada vez mais frequente a utilização de solos finos para camada de 

pavimentos, principalmente após a metodologia desenvolvida para classificação de 

solos tropicais, a saber a metodologia MCT, que será abordada mais adiante. 

Segundo o Comitê de Solos Tropicais da Sociedade Internacional de Mecânica 

dos Solos (ISSME, 1985), os solos tropicais são aqueles que apresentam 

propriedades peculiares em decorrência da atuação de processos geológicos e/ou 

pedológicos típicos de regiões tropicais. São esses divididos em duas grandes 

classes: lateríticos e saprolíticos. As condições ambientais tropicais, isto é, com 

elevada temperatura, alto índice pluviométrico e elevada evaporação, provoca a 

ocorrência intensa do intemperismo químico, resultando em um solo bem drenado, 

chamado de superficial laterítico. Já o solo saprolítico é sobrejacente ao substrato 

rochoso, decorrente da decomposição e desagregação da rocha-mãe. 

Os conhecimentos adquiridos sobre o comportamento dos solos tropicais, 

advindos da metodologia MCT, e a investigação das características genéticas 

levantadas pela Pedologia, constituem instrumento importante para o 

desenvolvimento de soluções para o meio rodoviário. Nessa via, o estudo da 

pedogênese dos solos tropicais e subtropicais orienta na correção de erros 

decorrentes das classificações tradicionais (MARARGON, 2004). 



29 

Quanto ao desenvolvimento de projetos, é essencial o entendimento dos materiais 

individuais para a previsão do comportamento do pavimento. A seguir, serão 

abordados os sistemas de classificação de solos utilizados para materiais de 

pavimentação, assim como a metodologia desenvolvida para classificar os solos 

tropicais, baseada no conhecimento do comportamento mecânico, em complemento 

à caracterização física, a metodologia MCT. 

2.2.1 Classificação Pedológica 

A Pedologia consiste no ramo da ciência do solo ou geografia física que estuda o 

solo. É designada como a ciência que trata especificamente da caracterização, 

gênese e classificação taxonômica dos solos. O solo, como objeto de estudo, é 

originado a partir da alteração das rochas pela ação do intemperismo e dos processos 

pedogenéticos comandados por agentes físicos, químicos e biológicos.  Esses 

agentes são influenciados pelo clima, relevo, pela composição das rochas-mãe e dos 

organismos de interação, variando conforme a favorabilidade. Sendo assim, a 

compreensão da interação desses para a formação do solo é de grande relevância 

para extração de informações para a Engenharia (MARANGON, 2004 e SILVA 

SOUSA, 2018). 

A Pedologia concentra-se em identificar onde é mais evidente a atuação de fatores 

pedogenéticos (os horizontes superficiais A e B). Entretanto, é possível estimar os 

outros horizontes em profundidades maiores a partir das informações obtidas por essa 

área de estudo. No Horizonte A, mineral superficial, a matéria orgânica é incorporada 

ao solo mais por atividade biológica do que translocação, apresentando coloração 

escurecida. O Horizonte B também é bastante afetado por transformações 

pedogenéticas, onde pouco ou nada resta da estrutura original da rocha 

(MARANGON,2004). 

A classificação pedológica considera o material de origem, local de formação, 

natureza química da água, superficial e subsuperficial e a posição do lençol freático 

em relação à superfície do terreno. Com intuito de desenvolver correlações entre as 

características genéticas dos solos e suas propriedades geotécnicas na Engenharia 

geotécnica, Salomão e Antunes (1998) propuseram uma classificação, cujas classes 

pedológicas apresentam maior facilidade de interpretação. 
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a) Solos Minerais não hidromórficos: 

São solos desenvolvidos em zona de oxidação do terreno, onde a drenagem é 

elevada e há pouca influência do lençol freático. Podem originar-se a partir da 

pedogênese de rochas de diferentes naturezas (ígneas, metamórficas e 

sedimentares) ou de coberturas aluvionares e coluvionares; 

b) Solos minerais hidromórficos: 

Constituem-se em solos desenvolvidos próximos de zonas com excesso de 

umidade, onde o lençol freático está próximo à superfície. Essa condição favorece a 

transformação do ferro férrico em ferroso, assim, a coloração comum é cinza, 

esverdeada ou azulada, formando mosqueado (manchas) em intensidade variada. 

Estão localizados em terrenos baixos ou pequenos espaços altos constituindo em 

cabeceiras de drenagem; 

c) Outros solos: 

Podem ainda ser identificados: as areias quartzosas, os vertissolos e os solos 

orgânicos. Dentre as classes supracitadas, apenas os solos não hidromórficos são 

utilizados como materiais para camadas de pavimento.  

A Tabela 2.1 apresenta correlação entre o grupo de solos minerais não 

hidromórficos, proposto por Salomão e Antunes (1998), as classes pedológicas 

segundo a nomenclatura tradicional, e a proposta pela Embrapa (1999) apud 

Marangon (2004). 

Tabela 2.1 Correlação entre as classificações pegológicas 
Classe dos 

Solos 
Horizonte 

Diagnóstico 
Nomeclatura Tradicional Classificação EMBRAPA (199) 

Minerais Não 
Hidromórficos 

B Latossólico Latossolo Latossolos, Plintossolos 

B Textural 
Terra Roxa Estruturada               

Brunizem 

Argissolos, Alissolos, 
Nitossolos,Luvissolos, 

Plintossolos, Nitossolos, 
Argissolos, Chernossolos 

B Câmbico Cambissolo Cambissolos 
Sem Horizonte B Litossolo Neossolos 

Minerais 
Hidromórficos 

Materiais 
Arenosos 

Podzol                                  
Podzol Hidromórfico                     

Areia Quartzosa 
Hidromórfica     

Espodossolos                             
Espodossolos                      

Neossolos 

Materiais Areno-
argiloso ou 

Argilo-arenoso 

Glei Cinzento                     
Planossolo                               

Planossolo sódico 

Gleissolos                            
Planossolos                            
Planossolos 

Materiais 
Argilosos 

Glei Húmico                                
Glei pouco Húmico                                           

Glei Salino Tiomórfico 

Pintossolos                            
Gleissolos                            
Gleissolos 

Outros Solos - 
Areias Quartzosas                                

Vertissolos                                           
Orgânicos 

Neossolos                            
Vertissolos                            

Organossolos 
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Fonte: Adaptado de Marangon, 2004 

A redefinição, reestruturação e exclusão de classes foram realizadas na 

classificação de solos (EMBRAPA 1999) buscando-se a nacionalização das 

nomenclaturas. O do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2018) 

reúne os solos em 13 classes, conforme apresentada na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 Correlação entre as classes do SiBCS e as classificações usadas anteriormente 
SiBCS (2018) Classificações anteriores da EMBRAPA (1999) 

ARGISSOLOS 

Rubrozéns, Podzólicos Bruno-Acinzentados 
Distróficos ou Álicos, Podzólicos Vermelho-
Amarelos Distróficos ou Álicos Ta, Podzólicos 
vermelho-Amarelos Tb, pequena parte de Terra 
Roxa Estruturada, de Terra Roxa Estruturada 
Similar, de Terra Bruna Estruturada e de Terra 
Bruna Estruturada Similar com gradiente textural 
necessário para B textural, em qualquer caso 
Eutróficas, Distróficas ou Álicas, e mais 
recentemente Podzólicos Vermelho-Escuros Tb 
com B textural e Podzólicos Amarelos. 

CAMBISSOLOS 

Cambissolos Eutróficos, Distróficos e Álicos Ta e 
Tb, exceto os Cambissolos Eutróficos com 
horizonte A chernozêmico e com argila de 
atividade alta. 

CHERNOSSOLOS 
Rendzinas, Brunizéns, Brunizéns Avermelhados 
e Brunizéns Hidromórficos. 

ESPODOSSOLOS Podzol, inclusive Podzol Hidromórfico. 

GLEISSOLOS 

Glei Pouco Húmicos, Glei Húmicos, parte dos 
Hidromórficos Cinzentos (sem mudança textural 
abrupta), Glei Tiomórficos e Solonchaks com 
horizonte glei. 

LATOSSOLOS 
Latossolos, excetuadas algumas modalidades 
anteriormente identificadas como Latossolos 
Plínticos. 

LUVISSOLOS 

Brunos Não Cálcicos, Podzólicos Vermelho-
Amarelos Eutróficos Ta, Podzólicos Bruno-
Acinzentados Eutróficos e Podzólicos Vermelho-
Escuros Eutróficos Ta. 

NITOSSOLOS 
Litossolos, Solos Litólicos, Regossolos, Solos 
Aluviais e Areias Quartzosas (Distróficas, 
Marinhas e Hidromórficas). 

NEOSSOLOS 

Terra Roxa Estruturada, Terra Roxa Estruturada 
Similar, Terra Bruna Estruturada, Terra Bruna 
Estruturada Similar, alguns Podzólicos 
Vermelho-Escuros Tb e alguns Podzólicos 
Vermelho-Amarelos Tb. 

ORGANOSSOLOS 

Solos Orgânicos, Solos Semiorgânicos, Solos 
Tiomórficos Turfosos e parte dos Solos Litólicos 
Turfosos com horizonte hístico com 30 cm ou 
mais de espessura. 

PLANOSSOLOS 
Planossolos, Solonetz Solodizados e 
Planossolos Hidromórficos Cinzentos com 
mudança textural abrupta. 

PLINTOSSOLOS 

Lateritas Hidromórficas, parte dos Podzólicos 
Plínticos, parte dos solos Glei Húmicos e dos Glei 
Pouco Húmicos Plínticos e alguns dos possíveis 
Latossolos Plínticos. 

VERTISSOLOS Vertissolos, inclusive os hidromórficos. 
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Fonte: EMBRAPA, 2018 

No Brasil, cerca de 58% do território é constituído pelos latossolos e argilossolos. 

O Mapa extraído do Manual Técnico de Pedologia do IBGE, publicado em 2015, 

apresenta a distribuição das classificações no território brasileiro (Figura 2.8). 

 
Figura 2.8 Distribuição dos solos no Brasil 

Fonte: IBGE, 2015 

Com base no sistema de classificação brasileiro (EMBRAPA,2018) e IBGE (2015), 

são apresentados de forma sucinta os principais solos encontrados no território 

brasileiro, onde os principais são os argissolos, os gleissolos, os latossoslos e os 

plintossolos.  

ARGISSOLOS 
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Compreendem solos constituídos por material mineral, caracterizando presença 

de horizonte B de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por 

bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) pode-se encontrar 

imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico. São 

de profundidade variável e apresentam cores do horizonte B, variando de 

acinzentadas a avermelhadas, e as do horizonte A, cores mais escurecidas.  

Desenvolvem-se a partir de diversos materiais de origem, em áreas de relevo 

plano a montanhoso. A maioria dos solos dessa classe apresenta um evidente 

incremento no teor de argila, com ou sem decréscimo, do horizonte B para baixo no 

perfil, sendo a transição entre os horizontes A e B habitualmente clara. São um dos 

solos de maior ocorrência do Brasil, presentes em praticamente todas as regiões. 

Ocorrem com maior destaque nos estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e 

Paraíba. 

GLEISSOLOS 

Os solos dessa classe encontram-se permanente ou periodicamente saturados 

por estarem localizados em áreas alagadas ou sujeitas a alagamentos, onde a água 

permanece estagnada internamente, ou a saturação é por fluxo lateral no solo. Podem 

ocorrer com algum acúmulo de matéria orgânica, porém, com o horizonte glei, 

iniciando dentro de 50 cm da superfície, ou entre 50 e 125 cm, desde que precedido 

por horizontes com presença de mosqueados abundantes e cores de redução. Existe 

o horizonte glei de até 150 cm da superfície do solo, imediatamente abaixo de 

horizontes A ou E, ou de horizonte hístico. 

Devido à saturação, esses solos possuem forte gleização, em decorrência do 

ambiente redutor, virtualmente livre de oxigênio dissolvido, associado à demanda de 

oxigênio pela atividade biológica. São de média a baixa fertilidade natural e possuem 

limitação ao uso de máquinas nas condições de má drenagem. Devido ao aporte de 

sedimentos sob condição hidromórfica, são solos bastante diversificados em suas 

características físicas, químicas e morfológicas. 

LATOSSOLOS 

Compreende em solos constituídos por material mineral, com horizonte B 

latossólico, imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico 

superficial, exceto hístico. São, em geral, solos muito intemperizados, profundos e de 

boa drenagem, apresentando alto potencial agrícola. São ainda marcados por grande 
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homogeneidade de características ao longo do perfil, mineralogia da fração argila 

predominantemente caulinítica. 

Quanto à localização, distribuem-se no território cacional, em regiões de Cerrado, 

ocupando praticamente todas as áreas planas a suave-onduladas, sejam chapadas 

ou vales. Ocupam ainda as posições de topo até o terço médio das encostas suave-

onduladas, típicas das áreas de derrames basálticos e de influência dos arenitos. 

Possuem coloração variada a depender dos teores de óxidos de ferro, formando 

quatro classes distintas: 

Latossolos Brunos: profundos, com horizonte superficial (A) escurecido e o 

subsuperficial (B) em tons brunados, textura argilosa ou argila mole em todo o B. Têm 

alta capacidade de retração com a perda de umidade; 

Latossolos Amarelos: São solos profundos, de coloração amarelada, muito 

homogêneos, boa drenagem e baixa fertilidade natural em sua maioria; 

Latossolos Vermelhos: grande homogeneidade de características ao longo do 

perfil, são bem-drenados e de coloração vermelho-escura, semelhante ao “pó de 

café”. Há presença de quantidade significativa de óxidos de ferro, responsáveis pela 

cimentação do solo em campo e, quando secos e pulverizados, apresentem atração 

moderada a forte pelo imã. 

Latossolos Vermelho-Amarelos: cores vermelho-amareladas, profundos, boa 

drenagem e normalmente baixa fertilidade natural. 

PLINTOSSOLOS 

Caracterizados pela restrição de drenagem, sujeitos ao efeito temporário de 

excesso de umidade e expressiva plintização. Especialmente localizados em zonas 

quentes e úmidas, com estação seca bem definida ou que, pelo menos, apresentem 

um período com decréscimo acentuado das chuvas. Esses solos são bastante 

diferenciados, apresentando diferentes colorações, porém grande parte apresenta 

cores pálidas com ou sem mosqueados de cores alaranjadas a vermelhas, ou 

coloração variegada. Caracterizam-se principalmente pela presença de expressiva 

plintitização com ou sem petroplintita (concreções de ferro ou cangas). 

São encontrados normalmente em bordas de platôs e áreas ligeiramente 

dissecadas de chapadas e chapadões das regiões Norte, Nordeste (Piauí e 

Maranhão) e Centro-Oeste, mais especificamente, Ilha de Marajó, Baixada 

Maranhense, sul do Piauí, médio Amazonas, Vale do Paranã (GO/TO), Pantanal 

Mato-grossense e Planícies do Araguaia e Guaporé. 
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2.2.2 Caracterização Química dos Solos 

Além da classificação pedológica, análises químicas podem ser realizadas em 

busca de conhecer os minerais que formam o solo e, assim, entender seu 

comportamento. Uma forma eficiente de fazer a caracterização petrográfica e 

petrológica é combinar o uso da Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS) com a 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Enquanto a MEV proporciona nítidas 

imagens das partículas em aumento significativo, a EDS permite sua imediata 

identificação (GALHARDO e PIREZ, 2014). 

Outro ensaio bastante utilizado para a determinação da composição mineralógica 

é a Difração de Raios X (DR-X). De acordo com Jackson (1975), a correta identificação 

dos argilominerais, através do ensaio de DR-X, é possível a partir de quatro estágios 

de tratamento da amostra: obtenção da fração argila por sedimentação, retirada do 

ferro livre por meio do canabidiol (CBD) e preparação das lâminas orientadas nas 

condições natural, glicolada e aquecida a 500 ºC. Tais procedimentos evitam que 

quaisquer componentes mascarem os resultados da determinação dos argilominerais. 

Vale ressaltar que a macroestrutura depende principalmente do grau de 

intemperização dos solos. Um solo laterítico, que sofreu bastante ação intempérica, 

em decorrência do regime de chuva, quase sempre apresenta disposição espacial 

homogênea. Sua peculiaridade mais característica é a agregação das argilas, 

formando torrões que constantemente mostram-se bem distintos e resistentes (alta 

retração), mesmo após molhagem ou umedecimento (OSTEN, 2012). 

A microscopia eletrônica de varredura, por sua vez, é usada para diferenciar solos 

lateríticos de não lateríticos. Na microestrutura, os grãos dos solos lateríticos são 

difíceis de visualizar individualmente (mesmo aumentando 10.000 vezes), esses 

possuem formato esponjoso e contornos arredondados, semelhante ao aspecto de 

uma pipoca. O que não ocorre com os grãos dos solos não lateríticos, pois esses 

apresentam contornos geométricos, sejam eles cristais de arestas retilíneas, 

neoformações de rocha matriz, ou arredondados pelos agentes transportadores. 

Holtz e Kovaks (1981) apresentaram microfotografias de solos lateríticos, onde foi 

possível detectar a presença dos argilominerais: caulinita, haloisita e ilita. Todavia, 

são os óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio os principais responsáveis na 

formação de agregados (torrões e grumos) e concreções lateríticas, garantindo aos 

solos lateríticos as propriedades características. Nos ensaios de EDS de Sousa 
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(2016), foi identificada a predominância de Fe e/ou Al em sua composição. Além da 

presença de titânio, relacionado ao processo de laterização. O titânio, o manganês e 

a sílica podem ser encontrados na fração argila em razão do processo de formação 

dos horizontes endurecidos. 

Aponta-se ainda que as características químicas e mineralógicas de um solo 

laterítico podem variar bastante ao longo de um mesmo perfil, ainda que apresentem 

propriedades físicas semelhantes. A resistência da fração, areia e dos pedregulhos 

para solos lateríticos está quase sempre relacionada à presença do mineral quartzo, 

que promove resistência à compressão, dureza e estabilidade química ao material 

(NOGAMI & VILLIBOR, 1995). Além desse, outros constituintes podem promover a 

tenacidade à ação das intempéries, tais como a magnetita, ilmenita, rutilo, turmalina e 

zircão, conhecidos genericamente como minerais pesados. 

Com relação à fração de silte, é bastante similar a fração de areia, apresentando, 

na maioria das vezes, uma nítida predominância de quartzo. Concreções lateríticas 

também podem ocorrer nessa fração, contudo é difícil distinguir dos torrões de argilas 

presentes. Acrescenta-se que o quatzo é um mineral bastante importante para a 

resistência mecânica, principalmente o quartzo residual, derivado das rochas ígneas, 

sedimentares ou metamórficas, e, ainda assim, sua presença é primordial em solos 

lateríticos (OSTEN, 2012). 

2.2.3 Classificação Geotécnica Tradicional 

Na elaboração de projeto de pavimentos, o DNIT discrimina parâmetros para 

escolha do material adequado, a partir de determinados ensaios. Um meio prático 

para a caracterização e seleção dos solos é utilizar um sistema de classificação 

tradicional. Para esse fim, dois sistemas de classificações geotécnicas tradicionais de 

solos podem ser usados: o Unified Soil Classification System – USCS (Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos – SUCS) e a HRB da Highway Research Board 

(hoje chamada de TRB - Transportation Research Board). 

A classificação TRB tornou-se reconhecida em 1945, resultante do 

aperfeiçoamento do antigo sistema da Public Roads Administration, proposto para 

analisar o subleito de pavimentos. Fundamenta-se, nesse contexto, na Granulometria 

e nos limites de consistência para classificar em grupos e subgrupos. A Granulometria 

separa os solos em granulares (35% ou menos passando na peneira nº 200) e solos 

finos (silto-argilosos) (DNIT, 2006). A partir dos limites de liquidez e índice de 
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plasticidade, é calculado o índice de grupo (IG), relacionado à capacidade de suporte 

do terreno de fundação de um pavimento.  

Os solos são classificados em sete grupos, de acordo com a granulometria 

(peneiras de nº 10, 40, 200) e de conformidade com os intervalos de variação dos 

limites de consistência e índice de grupo. A Tabela 2.3 apresenta um quadro resumo 

dos critérios para a classificação, seguindo a ordem da esquerda para a direita. 

Tabela 2.3 Tabela Classificação TRB 

Classificação 
Geral 

Materiais Granulares 35% (ou menos) passando 
pela peneira Nº200 

Materiais Silto- Argilosos 
mais de 35% passando 

pela peneira Nº200 

Classificação 
em grupos 

        A-7 
A-1 A-3 A-2 A-4 A-5 A-6 A-7-5 

A-1-A A-1-B   A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7       A-7-6 

Granulometria - % passante: 
Peneira Nº10 50 máx.                     

Peneira Nº40 30 máx. 
30 

máx. 
51 

mín. 
                

Peneira Nº200 15 máx. 
25 

máx. 
10 

máx. 
35 

máx. 
35 

máx. 
35 

máx. 
35 

máx. 
36 

mín. 
36 

mín. 
36 

mín. 
36 

mín. 

Características da fração passando na peneira Nº40 

Limite de 
Liquidez 

      
40 

máx. 
41 

mín. 
40 

máx. 
41 

mín. 
40 

máx. 
41 

mín. 
40 

máx. 
41 

min. 
Índice de 
Plasticidade 

6 máx. 
6 

máx. 
N.P. 

10 
máx. 

10 
máx. 

11 
mín. 

11 
mín. 

10 
máx. 

10 
máx. 

11 
mín. 

11 
mín.* 

Índice de Grupo 0 0 0 0 0 
4 

máx. 
4 

máx. 
8 

máx. 
12 

máx. 
16 

máx. 
20 

máx. 

Materiais 
Constituintes 

Fragmentos de pedra, 
pedregulho fino e 

areia 

Pedregulhos ou areias 
siltosos ou argilosos 

Solos 
Siltosos 

Solos 
Argilosos 

Comportamento 
como Subleito 

Excelente a bom Sofrível a mau 

*O IP do grupo A - 7 - 5 é igual ou menor que o LL menos 30 

Fonte: Adaptado de DNIT, 2006 

Outra classificação bastante utilizada em Geotecnia para projetos de estradas é a 

classificação SUCS. Em 1953, o Waterways Experiment Station publicou esse sistema 

como aperfeiçoamento e ampliação do sistema elaborado por Arthur Casagrande, 

com o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos e do Bureau of Reclamation, para 

uso em aeroportos (DNIT, 2006). 

O Sistema Unificado de Classificação de Solos é também determinado a partir de 

parâmetros de Granulometria e limites de consistência, além da presença de matéria 

orgânica. Os solos nesse sistema são classificados em solos grossos (50% de 

partículas maiores do que 0,075mm), solos finos (maior ou igual a 50% de partículas 
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menor do que 0,075mm) e altamente orgânicos. A Tabela 2.4 apresenta o resumo dos 

critérios adotados para essa classificação. 

Tabela 2.4 Classificação de Solos Segundo a USCS 
Características das Classificações 

 
Classificação do Solo 

Grupo Nome 

Solos 
grossos 

Pedregulhos 
mais 50 % da 
fração grossa 

retida na 
peneira # 4 

Pedregulhos 
limpos  

Cu ⩾4 e 1⩽Cc⩽3 GW 
Pedregulho bem 

graduado 
Menos de 5% 
de finos 

Cu ⩾4 e/ou 1⩽Cc⩽3 GP 
Pedregulho mal 

graduado 
Pedregulhos 
com finos 

Finos classificam-se 
como ML ou MH 

GM Pedregulo siltoso 

Mais que 12% 
de finos 

Finos classificam-se 
como CL ou CH 

GC 
Pedregulho 

Argiloso 

Areias 50% 
ou mais da 

fração grossa 
passa na 

peneira #4 

Areia limpas Cu ⩾6 e 1⩽Cc⩽3 SW 
Areia bem 
graduada 

Menos de 5% 
de finos 

Cu ⩾6 e/ou 1⩽Cc⩽3 SP 
Areia mal 
graduada 

Areia com finos 
Finos classificam-se 

como ML ou MH 
SM Areia siltosa 

Mais de 12% 
de finos 

Finos classificam-se 
como CL ou CH 

SC Areia Argilosa 

Solos 
finos 

Siltes e 
argilas Limite 

de liquidez 
menor que 50 

Inorgânicos 

IP > 7 e sobre ou 
acima da linha A 

CL 
Argila pouco 

plástica 
IP < “4 e abaixo da 

linha A 
ML Silte 

Orgânicos 
  

ã    
<0,75 OL 

Argila orgânica 
Silte orgânico 

Limite de 
liquidez maior 

que 50 

Inorgânicos 
IP sobre ou acima da 

linha A 
CH 

Argila muito 
plástica 

IP abaixo da linha A MH Silte elástico 

Orgânicos 
  

ã    
<0,75 OH 

Argila orgânica 
Silte orgânico 

Solos  
orgânicos 

Cor escura e com odor orgânico PT Turfa 

Fonte: Adaptado de ASTM, 1990 

2.2.4 Classificação para Solos Tropicais 

A partir da década de sessenta, estava clara a deficiência dos procedimentos 

tradicionais de classificação para construção de aterros e pavimentação. Segundo 

Nogami e Villibor (1983), os métodos tradicionais, HRB e USCS, não se adequam às 

necessidades dos solos brasileiros, pois foram originalmente desenvolvidos em 

países de clima temperado, o que reflete na formação do solo. Barroso e Fabbri (1997) 

ressaltam que solos saprolíticos e lateríticos são inseridos dentro de uma mesma 

classe, apesar de os primeiros possuírem comportamento de alto desempenho 

mecânico quando compactados. Nogami (1985) relaciona as peculiaridades dos solos 

tropicais ligados ao CBR, a perda por imersão, expansão e a classificação HRB, 

conforme mostrados na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 Peculiaridade dos Solos Tropicais 
Item Solos lateríticos Solos saprolíticos 

Suporte (CBR) 

Geralmente, apresentam CBR mais 
elevados (face aos seus índices 

classificatórios). 

Frequentemente, apresentam valores 
piores (face aos seus índices de 
classificação). Contudo, algumas 

variedades podem ser muito 
resistentes 

Na densidade seca máxima da energia 
intermediária, as areias finas 

argilosaspodem atingir CBR de 80% e 
as argilas CBR de 40% 

Valor de suporte muito dependente da 
sobrecarga. 

Perda de suporte 
por imersão em 

água 
Reduzida Grande 

Expansão  Mais baixa 

Frequentemente, apresentam valores 
piores face aos seus índices 

classificatórios. 
Valor da expansão muito dependente 

da sobrecarga. 

Classificação HRB 
- AASHTO 

De uma maneira geral, possuem 
capacidade suporte maior do que a 

prevista pela classificação 

Muitas variedades de solos dos grupos 
A-1, A-2 e A-4 podem ter capacidade 

suporte inferior à prevista pela 
classificação 

Os solos dos grupos A-2 e A-4 podem 
ser usados como base. Índice de grupo zero, ou baixo, pode 

corresponder a tipos de solo com 
capacidade de suporte baixo e 

expansivo. 

Os solos do grupo A-7 podem ser 
usados como reforço ou subbase de 
pavimentos, mesmo que tenha índice 

de grupo bem acima de zero. 
Fonte: Adaptado de Nogami, 1985 

Em 1981, Nogami e Villibor desenvolveram um sistema classificação próprio para 

solos tropicais finos, denominado metodologia Miniatura Compactado Tropical (MCT). 

A metodologia MCT foi desenvolvida voltada para uma análise mecânica do solo em 

complemento as propriedades físicas para distinguir solos lateríticos dos não 

lateríticos. Tal metodologia é composta por uma série de ensaios (expansão, 

contração, mini-CBR, coeficiente de sorção e permeabilidade), associados aos 

fenômenos físicos voltados à identificação das peculiaridades dos solos tropicais 

(Tabela 2.6). Todavia, o mini-MCV e o ensaio de perda de massa por imersão são 

suficientes para a classificação MCT.  

Tabela 2.6 Ensaios da Metodologia MCT e os Fenômenos Físicos Correlacionados 
Ensaios e Determinações  Fenômenos Físicos Associados 

COMPACTAÇÃO: Mini-Proctor (M1) e Mini-
MCV (M5) 

Grau de compactação e afastamento do teor 
ótimo de compactação 

EXPANSÃO (M2) 
Aumento de volume com o aumento do teor de 

umidade 
CONTRAÇÃO (M3) Desenvolvimento de trincas e fissuras 

INFILTRABILIDADE (M4) 
Percolação da água em meio saturado e 

coeficiente de permeabilidade 
MINI-CBR (M2) Capacidade de suporte 

PERDA DE MASSA POR IMESÃO (M8) Avaliação da erodibilidade do solo 
Fonte: Adaptado de NOGAMI & VILLIBOR, 2009 
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Determinados os valores de c’ e e’, calculado do ensaio de Mini-MCV e perda de 

massa por imersão, é possível realizar a classificação através do ábaco da 

classificação MCT, apresentado na Figura 2.9. As sete categorias possível são: LA 

(areia laterítica), LA’ (laterítico arenoso), NA (areia não laterítica), NA’ (não laterítico 

arenoso), LG’ (laterítico argiloso), NG’ (não laterítico argiloso) e NS’ (não laterítico 

siltoso). Essa classificação permite verificar o provável comportamento laterítico ou 

não de um solo quando compactado para fins de pavimentação (VILLIBOR e ALVES, 

2019). 

 

Figura 2.9 Gráfico da Classificação MCT 
Fonte: NOGAMI & VILLIBOR, 2009 

Uma grande quantidade de trabalhos acadêmicos brasileiros (BARROSO e 

FABBRI,1997; SANTOS, 2006; SILVA, 2013; SOUSA, 2016, SILVA SOUSA, 2018) 

reforça a eficácia da classificação MCT na seleção de solos finos para pavimentação. 

O alto desempenho mecânico desses solos está diretamente ligado à composição, 

estrutura dos grãos e distribuição granulométrica. No entanto, para a correta escolha, 

é necessário avaliar também a permeabilidade, expansão e a contração desses solos. 

A metodologia MCT também recomenda procedimentos de execução, de acordo 

com o grupo MCT, como, por exemplo, a compactação desses solos em condições 

ambientais tropicais. Esses procedimentos são melhor descritos por Villibor e Alves 

(2019), no livro Pavimentação de Baixo Custo para Regiões Tropicais. 

2.3 Caracterização mecânica dos solos para pavimentos 

Os pavimentos são submetidos a um grande número de ciclos de tensões, devido 

à carga do veículo e devem ser dimensionados, a fim de que não se deteriorem no 
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tempo previsto de projeto. A resposta mecânica do pavimento é influenciada não 

apenas pelo tipo de solo (classificação), mas também pelas condições de umidade, 

grau de compactação e pelo nível de carga aplicada. Dessa forma, é essencial 

considerar as propriedades do material nas condições típicas de serviço, como teor 

de umidade, estado de tensão, taxa de carga e frequência (SHARP, 1983). 

Os primeiros métodos de projeto de pavimentos se desenvolveram a partir de 

análises empíricas, baseadas no uso de ábacos, nos quais fazem relação entre o 

número N de tráfego e no índice de Suporte California (ISC ou CBR) para definição 

da espessura da camada. Com o passar dos anos, inúmeras deficiências foram 

observadas nesse tipo de dimensionamento, principalmente devido à natureza do 

carregamento aplicado (carga estática) e do tipo de material para qual esse ensaio foi 

desenvolvido (brita graduada padrão). 

De acordo com o MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO do DNIT (2006): 

“Até a década de 70, os métodos de dimensionamento usualmente 
empregados no Brasil caracterizavam-se por enfocar, basicamente, a 
capacidade de suporte dos pavimentos em termos de ruptura plástica 
sob carregamento estático, retratada através do valor do CBR. No 
entanto, observa-se que boa parte da malha rodoviária vinha 
apresentando uma deterioração prematura, que era atribuída à fadiga 
dos materiais gerada pela contínua solicitação dinâmica do tráfego 
atuante.” 

Diante desta realidade, o país deu espaço para a mecânica dos pavimentos, com 

o estudo da resiliência em materiais para camadas de pavimento. Os métodos de 

dimensionamento mecanístico-empíricos, que permitem incorporar na análise 

estrutural das camadas as propriedades mecânicas, obtidas em ensaios em 

condições controladas (umidade, compactação e aplicação de carga), trouxeram uma 

análise mais realística. De acordo com DNIT (2006), esses métodos trazem como 

vantagem não só otimização do dimensionamento de uma estrutura, como também a 

possibilidade de projetos de restauração e manutenção que representem melhor o 

comportamento mecânico do pavimento. 

O ensaio triaxial de cargas repetidas, utilizado para obtenção de parâmetros de 

projeto para solos, permite previsão da deformação resiliente e da plastificação, 

relacionado à deformação permanente. O ensaio reproduz com mais fidelidade o 

comportamento mecânico dos pavimentos quando solicitados pela passagem dos 

veículos, possibilitando também a manipulação dos fatores que afetam na 

deformação, de acordo com o critério do projeto (DELGADO, 2012). 
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Desde 2006, uma rede composta por pesquisadores, denominada Rede Temática 

de Asfalto (RTA), soma esforços para a criação de um método de dimensionamento 

mecanístico empírico brasileiro. O Novo Método de Dimensionamento Nacional de 

Pavimentos (MeDiNa), evolução do Sispav  e elaborado por Franco (2007), está sendo 

implantado pelo DNIT, com necessidade de alimentação do seu banco de dados com 

solos de todo o território brasileiro. 

2.3.1 Módulo de Resiliência 

Na mecânica dos pavimentos, entende-se como módulo de resiliência a 

capacidade do material em se deformar ao receber um pulso de carga e voltar às 

condições iniciais, sem que haja acúmulo de deformação. Esse conceito de resiliência 

aplicado à deformação elástica dos solos foi introduzido em 1955 por Francis Hveem. 

Ele serviu para expressar a característica elástica do material, submetido ao 

carregamento repetido, após observações de campo. De acordo com SOUSA (2016), 

o módulo de resiliência depende da natureza e composição das partículas, das 

condições de estado do pavimento e solicitações das tensões no pavimento.  

Para a determinação do módulo de resiliência, utiliza-se o ensaio triaxial de cargas 

repetidas. A norma brasileira DNIT 134/2018 – ME descreve os procedimentos 

necessários para a determinação do módulo de resiliência de solos. Nessa norma, 

são sugeridos a frequência de aplicação de cargas de 1Hz, correspondente à 

passagem da roda do veículo, e os pares de tensões para investigação do 

comportamento resiliente. Diante dos resultados obtidos, são calculados os módulos 

de resiliência para cada par de tensão, que corresponde à razão entre a tensão de 

desvio e a deformação específica resiliente, demonstrada da equação (2.1). 

𝑀 =  
𝜎

𝜀
 

(2.1) 

Onde: 
𝑀  = Módulo de Resiliência; 
𝜎 = 𝜎 – 𝜎 = tensão desvio; 
𝜀 = deformação recuperável ou resiliente. 

Uma característica importante dos solos é que eles tendem a uma relação tensão-

deformação não linear, sendo assim, diversos modelos foram sugeridos, buscando 

uma melhor adequabilidade ao material estudado. A maioria dos materiais apresenta 

uma grande dependência em relação ao estado de tensões. Em razão disso, diversos 
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modelos foram criados, buscando modelar o MR em função das tensões aplicadas 

aos materiais (RIBEIRO, 2016).  

De acordo com Viana (2007), o módulo de resiliência dos solos, representado por 

muitos modelos, levam em consideração basicamente as tensões atuantes no solo. A 

Tabela 2.7 apresenta um resumo das principais equações, em função das tensões 

utilizadas, para modelar o comportamento resiliente. Para uma análise adequada, é 

importante ainda verificar estatisticamente e, assim, descobrir em qual modelo melhor 

se enquadra ao solo estudado.  

Tabela 2.7 Modelos de Representação da Variação do MR em Função das Tensões 
Equações Referências 

(1) 𝑀 = 𝑘 ∗ 𝜎  Dunlap (1963) 

(2) 𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎  Moossazadeh and Witczak (1981) 

(3) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 )  Seed et al. (1967) 

(4) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 ) ∗ 𝜎  Witczak (1981) 

(5) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 ) ∗ 𝜎  Pezo et al. (1992) 

(6) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 ) ∗ 𝜏  Witczak and Uzan (1988) 

(7) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 + 1) ∗ (𝜏 + 1)  Ni et al. (2002) 
(8) 𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜃 ∗ (𝜏 + 1)  NCHRP 1-28A (2004) 
(9) 𝑀 = 𝑘  ∗ (𝜎 ) ∗ (𝜏 )  Titi et al (2006) 

*Tensão volumétrica ou invariante de tensão (θ = 𝜎 + 𝜎 + 𝜎 ); 

*Tensão de cisalhamento octaédrico (𝜏  =  𝜎
√ ) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A granulometria do material influencia na dependência de tensões do 

comportamento resiliente. Para solos coesivos, os campos eletromagnéticos são 

vencidos por deformações cisalhantes. Desse modo, a tensão de desvio é mais 

significativa (MOOSSAZADEH AND WITCZAK, 1981). Já para solos granulares, como 

a resistência está ligada ao atrito entre as partículas, há uma dependência maior da 

tensão confinante (DUNLAP, 1963). A literatura registra que solos não se enquadram 

bem em modelos lineares. Em razão disso, o modelo composto (PEZO et al. 1992) é 

amplamente utilizado no Brasil.  

De acordo com Guimarães et al. (2015), há uma boa correlação entre a 

metodologia MCT e a resposta resiliente dos solos tropicais. Nessa esfera, quase 

sempre os solos caracterizados como lateríticos apresentam elevado valor de módulo 

resiliente em relação aos não lateríticos. Nogami e Vilibor (1995), apresentaram 

resultados de módulos de resiliência maiores para solos lateríticos argilosos, de um 

horizonte superficial, do que para o solo não laterítico siltoso, de um horizonte 

saprolítico. Analogamente, Rodrigues (1997) relatou valores de MR maiores para 

solos lateríticos arenosos (LA’), ao se comparar com os não lateríticos arenosos (NA’). 
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Os solos lateríticos estudados por Guimarães (2015) apresentaram elevado valor 

de módulo resiliente, podendo, inclusive, ser superior ao módulo apresentado por 

materiais pedregulhosos tradicionais. Em seguda, foi evidenciado, pelos autores, que 

os solos lateríticos apresentam peculiaridades que resultam no ganho na resistência 

e impermeabilidade, excelentes para aplicação em camadas de pavimentos. 

Delgado (2012), ao estudar um solo argiloso laterítico, registrou valor de módulo 

resiliente médio igual a 393 MPa, valor semelhante ao módulo de materiais 

granulares, como as britas. Embora os solos lateríticos argilosos não estejam 

enquadrados no conceito de solo laterítico-agregado fino, descrito na norma DNER-

ME 051/94, pois apresentam fração retida na peneira 0,075 mm inferior a 50%, já foi 

constatada sua aplicabilidade em camadas sub-base ou reforço de subleito, pela 

experiência de uso de mais de 40 anos no estado de São Paulo (VILLIBOR e ALVES, 

2019). 

Com base na metodologia MCT, Lima (2020) afirma que o solo LA’ é o que 

apresenta melhor comportamento resiliente dentre os demais solos arenosos. Depois 

desse, vem o solo LA e, em seguida, o solo NA’. Nogami e Villibor (1995) não indicam 

a aplicação de solos NA em base de pavimentos, devido à sua alta permeabilidade e 

infiltrabilidade. Todavia, uma pesquisa da COPPE, monitorou por quase dez anos, em 

um trecho da rodovia municipal de Campo Azul MG-202, Minas Gerais, o bom 

desempenho de base de pavimento, contendo um solo NA. (MEDRADO, 2009). 

2.3.2 Deformação Permanente 

Embora no dimensionamento de pavimentos sejam previstas apenas 

deformações recuperáveis, as camadas podem sofrer esforços além dos seus limites 

de elasticidade. Uma pequena parcela de deformação irreversível é gerada e, com o 

tempo, essas deformações podem se tornarem significativas (WERKMEISTER, 2003). 

Diversos estudos internacionais focaram em estudar a deformação permanente 

das UGM (Unbound Granular Material), que são os materiais granulares não 

cimentados, seja por cimento hidráulico, seja por asfalto, como areia, cascalho, 

calcário, Brita Graduada Simples (BGS) e outros materiais utilizados nas camadas 

granulares do pavimento (COLLINS e WANG, 1993; FOSTER, 1996; HOFF e 

NORDAL, 1999; LEKARP, 1997; WERKMEISTER, 2003). Esses materiais, sob baixo 

nível de tensão, tendem a apresentar aumento de sua rigidez com o aumento da 

magnitude da carga (WERKMEISTER, 2003). O que ocorre também é que esse 
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material se torna mais compactado, gerando um intertravamento e um 

reposicionamento das partículas. Ao serem aumentadas as tensões, perto do material 

atingir a ruptura, a rigidez diminui (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10 Comportamento de UGM sob tensões 
Fonte: Werkmeister (2003) 

A relação tensão-deformação é dada por uma curva não linear, que não se refaz 

após a remoção de tensões, mas forma um loop de histerese (Figura 2.11). Grande 

parte do trabalho produzido é transformado em energia térmica, e uma parte pequena 

é acumulada em forma de deformação. Segundo Osten (2012), tal comportamento 

pode ser estudado por meio do ensaio triaxial de cargas repetidas, cuja deformação 

axial atinge um valor máximo e depois decresce, porém não retorna à sua posição 

inicial. Nesse caso, a deformação resiliente pode ser excluída da análise e levam-se 

em consideração apenas a taxa de evolução da deformação e a permanente 

acumulada em função do número de ciclos. 

 
Figura 2.11 Resposta das tensões aplicadas no ensaio de cargas repetidas 

Fonte: Bernucci (2008) 

A teoria do contato, criado por Hertz (1982), explica que a não linearidade da 

relação tensão-deformação é afetada pela estrutura do conjunto de grãos. A 

deformação resiliente é causada principalmente pelas deformações dos grãos 
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individuais. Em um estado sem tensões, os grãos tocam pontualmente (número 0 na 

FIG. 2.13). Quando a força F é transmitida, a área de contato entre partículas 

aumenta, assim como a resistência dos centros das partículas individuais, como 

ilustrado na Figura 2.12 (WERKMEISTER, 2003).  

 
Figura 2.12 Comportamento das partículas às tensões aplicadas 

Fonte: Bernucci (2008) 

No entanto, em altos níveis de tensões, efeitos adicionais provavelmente afetarão 

esse comportamento (NIWEKERK, 2002). Em um material granular densamente 

compactado, as partículas são compactadas muito próximas, deixando poros 

relativamente pequenos entre os grãos. Logo, as partículas se unem aumentando o 

volume, o que resultará no aumento da rigidez (HOFF e NORDAL, 1999). Uma 

reorientação das partículas também pode ocorrer, devido à quebra de grãos quando 

as tensões de contato excedem a resistência dos grãos. Esse efeito pode ser 

influenciado pelo tamanho dos grãos, magnitude das tensões aplicadas, mineralogia 

e resistência das partículas individuais (LEKARP 1997). 

Os solos se diferem dos UGM em suas características físicas, e, em seu 

comportamento, da cargas cíclicas. De acordo com Guimarães (2009), as 

deformações em solos, quando submetidos ao carregamento cíclico podem ser 

influenciadas por diversos fatores, sendo os principais: 

 Tensão: estado de tensões, rotação das tensões principais com o 

deslocamento da carga de roda e história de tensões; 

 Carregamento: magnitude, número de aplicações, duração, frequência e 

sequência de carga; 
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 Umidade: percentual, permeabilidade do material, grau de saturação e poro-

pressão; 

 Agregado: tipo de agregado, forma da partícula, granulometria, porcentagem 

de finos, tamanho máximo dos grãos e massa específica real dos grãos. 

De acordo com Guimarães (2001), diante dos resultados de laboratórios dos 

materiais das camadas, deformações em função das tensões aplicadas, e de 

programas de sistemas que relacionam as camadas, pode-se chegar a um resultado 

de previsão de deformação total do pavimento. Previamente, cabe analisar os 

resultados dos ensaios, a partir de modelos previsão de deformação permanente, em 

que é possível obter representações mais fidedignas do comportamento para cada 

material.  

Um modelo bastante utilizado na literatura foi desenvolvido por Monismith et al. 

(1975). Trata-se de um modelo simplificado de deformação permanente tanto para 

solos argilosos, como para solos granulares. Vale ressaltar que esse modelo relaciona 

apenas o número de aplicação de carga com a deformação permanente, não levando 

o estado de tensões (RIBEIRO, 2013).  

Barkdale (1972), por sua vez, propôs um modelo para a previsão da deformação 

total da estrutura, atendendo valores de predição superiores a 100.000 ciclos. Uzan 

(1985) também propôs uma reformulação do modelo de Monismith et al. (1975), 

considerando a deformação resiliente, para uma relação linear de tensão e 

deformação. E Tseng e Lytton (1989) desenvolveram um modelo mecanístico-

empírico, cujos parâmetros resultantes do ensaio trixial são relacionados à camada 

de aplicação (subleito, base ou sub-base), levando também em consideração o 

módulo resiliente do material. 

Em 2001, Guimarães verificou, para uma argila amarela e uma laterita brasileira, 

que o estado de tensões e umidade tem influência direta na deformação permanente. 

Em seu trabalho, foi comprovada a inadequação do modelo de Tseng e Lytton (1989), 

modelo que constava no método americano de dimensionamento mecanístico de 

pavimentos (MEPDG) para previsão de deformabilidade de solos de natureza 

laterítica. Leite (2007) e Ribeiro (2013) também analisaram os modelos existentes 

para solos brasileiros, provando a inadequação do modelo de Monismith et al. (1975). 

Em 2009, Guimarães desenvolveu modelos de previsão da deformação 

permanente para os solos brasileiros. O autor realizou 113 ensaios desse tipo de 

deformação em 14 solos tropicais distintos a vários níveis de tensão e formulou uma 
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expressão que pudesse correlacionar os parâmetros obtidos do ensaio. Atualmente, 

tal formulação é utilizada por vários autores para predição da deformação permanente 

(DELGADO,2012; OSTEN, 2012; RIBEIRO, 2013; SILVA FILHO, 2018; NORBACK, 

2018; CAMPOS,2019; LIMA, 2020). Esse e os outros modelos supracitados estão 

apresentados na Tabela 2.8, elaborada pelo autor: 

Tabela 2.8 Formulações para Predição da Deformação Permanente 
Modelos Ano Equação Desenvolvimento 

Modelo de 
Monismith et 

al. 
1975 

𝜀 = 𝐴. 𝑁  
Ensaios triaxiais de carga para até 

100.000 ciclos de carregamento 
𝜀  - Deformação específica plástica 
A e B – parâmetros experimentais 
N - Número de repetições de carga  

Modelo de 
Uzan 

1982 

( )
= 𝜇. 𝑁   A partir da diferenciação da 

equação proposta por Monismith. 
Durante o carregamento o 

descarregamento o módulo elástico 
Ec e Ed são distintos, e a relação 
tensão-deformação é considerada 

linear 

𝜀 (𝑁) - Deformação plástica para a n-
ésima camada 
𝜀  - Deformação resiliente 
µ - A.B/𝜀  e α – B 
N - Número de repetições de carga  

Modelo de 
Resende 

1999 

𝜀 = 𝐴. 𝑁 . 𝜎   
Resende propôs a diferenciação de 

equação de Monismith, 
acrescentando a tensão desvio. 

𝜀  - Deformação específica plástica 
A e B - Parâmetros experimentais 
N – Número de repetições de carga 
𝜎  - Tensão desvio 

Modelo de 
Barksdale 

1972 

ε1,p = a+b.log(N) 
Ensaios triaxiais de cargas 

repetidas superiores a 100.000 
ciclos de carregamento. 

 ε1,p - Deformação específica plástica 
a e b - constantes para um 
determinado nível de tensão 
N – Número de repetições de carga    

Modelo de 
Tseng e 
Lytton 

1989 

𝛿 (𝑁) =
𝜀

𝜀
. 𝑐 ( ) . 𝜀 . ℎ 

A partir da aplicação de regressão 
múltipla em um banco de dados de 
ensaios de deformação permanente 

com a aplicação de cargas 
repetidas. Os parâmetros são 

estimados de acordo com a sua 
aplicação: subleito, base e sub-

base. 

𝛿 (𝑁) -  Deformação permanente da 
camada  
εo,p,β - propriedade dos materiais 
εv - deformação específica vertical 
média resiliente 
εr - deformação específica resiliente 
 h - Espessura da camada 
N - Número de repetições de carga  

Guimarães 2009 

𝜀 (%) = 𝜓 (𝜎 ) . (𝜎 ) . (𝑁)  

Através de análise de regressão 
não linear múltipla dos resultados 

do ensaio de deformação 
permanente. 

𝜀 : deformação permanente 
específica (em porcentagem), 
N: número de ciclos de aplicação de 
carga 
𝜓 , 𝜓 , 𝜓  𝑒 𝜓 : parâmetros do 
modelo. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Delgado (2012) e Osten (2012) analisaram a deformabilidade de solos finos 

tropical do oeste do Maranhão para emprego como material de sublastro na ferrovia. 

Delgado (2012) concluiu que o material ensaiado por ele pode suportar as solicitações 
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impostas pela passagem das composições em mais de 150.000 ciclos de aplicação 

de carga sem deformação plástica acentuada. Osten (2012), ao analisar quatro solos 

tropicais para camada de sublastro, encontrou valores satisfatórios de deformação, 

inferior a 1,5mm. Foram ressaltadas pelos autores, a necessidade de investigação dos 

aspectos de drenabilidade e da variação da umidade, critérios importantes, uma vez 

que as principais patologias estão associadas ao acúmulo de água nas camadas do 

pavimento. 

Lopes (2017) e Campos (2019) avaliaram o comportamento mecânico de solos 

tropicais, para aplicação na pavimentação ferroviária. Para os materiais lateríticos 

estudados LA’ estudado por Lopes (2017), notou-se um ganho de resistência após o 

ensaio de deformação permanente (DP), provavelmente pela composição e pelo 

arranjo dos grãos de solos dessa natureza. Campos (2019), também encontrou 

valores satisfatórios de deformação permanente para solos lateríticos, reforçando uso 

promissor como materiais de pavimentação 

2.4 Teoria de Shakedown 

Na busca de projetos mais seguros e econômicos na Engenharia Civil, 

pesquisadores voltaram-se a estudar o comportamento elástico em estruturas, até 

então estudados pela mecânica clássica. Em 1928, uma primeira noção do conceito 

de Shakedown foi abordada por Martin Grüning. Ao estudar a influência das cargas 

repetidas, em um sistema de treliças, notou-se um efeito benéfico das redistribuições 

das tensões após a uma parcela de deformação plástica. Posteriormente, o 

engenheiro William Prager, pela Universidade de Brown, em 1948, introduziu a 

denominação Shakedown, atribuída ao processo de acomodação de peças novas de 

navio causada pela vibração do motor após instalação (WEICHERT e PONTER, 

2016). 

Na mecânica dos pavimentos, o conceito de Shakedown foi pioneiramente 

abordado por Sharp e Booker (1984), na Universidade de Sidney, e se refere ao 

acomodamento das deformações permanentes do pavimento quando submetido a 

cargas repetidas. Seus estudos se concentraram em analisar o limite de Shakedown 

na aplicação do Teorema de Melan (1939), induzidas pelo contato entre pneu e 

pavimento do tipo Mohr-Coulomb.  

Para auxiliar no dimensionamento de pavimentos, a teoria de Shakedown foi 

utilizada para determinar níveis de tensões em que as deformações desenvolvidas 
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sejam toleráveis (WERKMEISTER et al., 2004). Lerkarp et al. (2000), ao analisarem a 

resposta de materiais a ação de cargas repetidas, afirmaram que as deformações 

permanentes tendem ao acomodamento quando as tensões aplicadas são baixas.   

Em 1962, na pista experimental da AASTHO, alguns trechos tiveram as 

deformações estabilizadas após um número finito de aplicações de carga. Motivados 

pelos estudos de Sharp e Booker (1984), Collins e Boulbibane (2000), Shiau e Yu 

(2000), desenvolveram formulações numéricas para dimensionamento de pavimentos 

rodoviários em função do limite de Shakedown. 

No meio internacional, a teoria do Shakedown tem sido relevante no estudo do 

comportamento dos Unbound Granular Materials (UGM), traduzido como Materiais 

Granulares “não cimentados”. Esse termo se refere a todos os materiais de 

pavimentação utilizados em camadas de base, sub-base, reforço do subleito, ou 

subleito, desde que não incorporem um agente cimentante ou ligante, como é o caso 

da brita graduada tratada com cimento (GUIMARÃES, 2009). 

Arnold (2004) observou, neste tipo de material, que a magnitude da tensão 

aplicada tem influência significativa na resposta às deformações permanentes a 

cargas repetidas. Assim, foi observado, a baixas tensões, o ganho de resistência, 

caracterizado pelo efeito Shakedown em UGM, e que está associado ao 

intertravamento dos agregados maiores, proporcionando maior contato entre as 

partículas que constituem esse tipo de material. 

A análise numérica do pavimento apresenta complexidade, devido à magnitude 

variável das cargas, área de contato e distribuição espacial das cargas (SHARP e 

BOOKER, 1984). Devido a essa complexidade, a abordagem estrutural conta com 

várias simplificações para analisá-las através de elementos finitos: a representação 

da carga aplicada por um rolo plano, a representação trapezoidal das tensões normais 

aplicadas pelo pneu ao pavimento e os parâmetros de módulo de elasticidade e 

coeficiente de Poisson (SHARP, 1983).  

Nos últimos anos, a abordagem experimental, baseada em ensaios laboratoriais 

ganhou espaço internacionalmente (GUIMARÃES, 2001). Estudos realizados pela 

universidade de Dresden (WERKMEISTER, 2003) produziram consistentes 

formulações para previsão do comportamento de britas graduadas na Alemanha, a 

partir de ensaios triaxiais de cargas repetidas. O modelo define equações que 

classificam o comportamento da deformação dentro de uma faixa estável, em que o 

pavimento apresenta bom desempenho. Estudos realizados por Ravindra e Small 
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(2004, 2008), obtiveram boa representação ao comparar os resultados experimentais, 

a partir um simulador de tráfego, com a análise numérica de pavimentos na Austrália. 

No Brasil, a discussão a respeito da teoria de Shakedown se iniciou através de 

Medina (1999), que traduziu e interpretou os trabalhos de Lutfi Raad e outros autores 

(Raad et al, 1988, Raad et al. 1989). Mais adiante, a teoria ganhou força com os 

trabalhos de GUIMARÃES (2001 e 2009), em que foi estudado o fenômeno de 

Shakedown em solos lateríticos, uma vez que esses materiais apresentam 

peculiaridades ligadas à sua propriedade de cimentação natural, ligados à sua 

mineralogia, forma de seus grãos e microestrutura. 

A Teoria do Shakedown, proposta por Merlan, 1939, consiste na aplicação de 

princípios da teoria da plasticidade em estruturas sob cargas cíclicas (WEICHERT e 

PONTER, 2016). Ao estudar peças metálicas, notou-se que essas podem responder 

elástica ou plasticamente, de acordo com os níveis de tensão aplicados (MERLAN, 

1939). De acordo com a formulação original da teoria, a resposta do material pode ser 

de quatro maneiras diferentes, quando submetido à ação de cargas repetidas, 

conforme ilustrado na Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Comportamento Elástico e Plástico sob Ação de Cargas Repetidas 
Fonte: Werkmeister, Dawson e Wellner, 2001 

Os quatros tipos de comportamento são: 

Puramente Elástico: o esforço aplicado é suficientemente pequeno de modo que 

todas as deformações sejam recuperadas. Esse comportamento não é observado em 

materiais de pavimentação, porquanto por menor que seja o estado de tensão, há 

sempre uma parcela não recuperável. 
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Shakedown elástico: a tensão aplicada é um pouco menor do que o necessário 

para produzir Shakedown plástico. Incialmente, o material se comporta de maneira 

plástica para um número finito de aplicações de carga. No entanto, a resposta final é 

elástica e diz que o material entrou em Shakedown. Essa é a resposta ideal para os 

materiais de pavimentação, onde o acrescimento de deformação torna-se 

praticamente nulo e o material assume um comportamento totalmente elástico. 

Shakedown plástico: o esforço aplicado é ligeiramente menor do que o necessário 

para produzir um rápido colapso incremental. O material obtém uma resposta em 

estado estacionário de longo prazo, ou seja, sem acúmulo de deformação plástica. 

Isso implica que uma quantidade finita de energia é absorvida pelo material durante 

cada aplicação de carga. Uma vez obtida uma resposta puramente resiliente, diz-se, 

mais uma vez, que o material entrou em Shakedown. Segundo Guimarães (2009), 

também não há registro desse comportamento em pavimentos. 

Colapso incremental: a aplicação de tensão é relativamente alta, e as 

deformações plásticas se acumulam rapidamente, ocorrendo a ruptura em curto 

prazo. Tal comportamento pode ser simulado, através de ensaios triaxiais de cargas 

repetidas, porém geralmente com tensões superiores às tensões reais do pavimento 

ou com aumento da umidade das camadas de solos. 

Para a previsão de desempenho, é importante conhecer a resposta do pavimento, 

sabendo se o acúmulo progressivo de deformação permanente levará a um estado de 

colapso incremental, ou se o aumento na deformação permanente cessará, resultando 

em uma resposta estável, o acomodamento (DELGADO et al., 2014). Quando o 

material atinge o Shakedown, ele se torna mais resistente, e isso pode ser devido a 

uma alteração na resposta do material (rearranjo e travamento das partículas), como 

também a uma alteração no estado de tensão (resultam em um campo auto 

equilibrado de tensões residuais), ou ainda devido a uma combinação de ambos os 

efeitos. 

2.4.1 Teoremas fundamentais do Shakedown 

Os materiais de pavimentação, como, por exemplo, os solos, não podem ser 

considerados puramente elásticos, visto que se deve levar em consideração as 

deformações inelásticas que podem ocorrer sob cargas repetidas (SHARP, 1983).  

Geralmente, a falha do pavimento ocorre por uma redução gradual da serventia, até 

que atinja a ruptura. Esse modo de falha está diretamente relacionado aos 
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carregamentos cíclicos, em que magnitude, tempo de aplicação e espaçamento das 

cargas nem sempre são os mesmos. Buscando a compreensão dessa variável 

complexa, a fim de torná-los aplicáveis, dois teoremas foram desenvolvidos: o 

Teorema de Melan, em 1936. e Koiter, 1952 e 1956 (WEICHERT e PONTER, 2009), 

reafirmando os conceitos do anteriores. 

Teorema de Melan (1936) 

Segundo o princípio estático, quando um corpo sofre deformações plásticas, 

devido à aplicação de cargas cíclicas, há uma redistribuição de tensões, efeito 

autoequilíbrio das tensões, sendo essas expressas pela soma entre as tensões 

elásticas ( 𝜎 , ) e tensões residuais( 𝜌 , ), equação (2.2). 

𝜎 , (𝑥 ) = 𝜎 , (𝑥 , 𝑡) + 𝜌 , (𝑥 , 𝑡) (2.2) 

Baseados no conceito do princípio estático, Merlan (1936) afirma: 

Uma estrutura elástica-perfeitamente plástica sofrerá shakedown para 
determinados valores extremos de carga, se, e somente se, existir um 
estado de tensões residuais independente do tempo, em que nenhum 
lugar viole o critério de espaço quando sobreposto ao estado das 
tensões elásticas da estrutura causada por valores extremos de carga 
(Melan, 1936 apud HAI-SUI-YU, 2007). 

Dessa forma, o campo de deformação plástica (𝜎 , )  permanece constante no 

tempo e define uma tensão residual (𝜌 , ), independentemente do tempo. Esse campo 

de tensão residual, quando combinado com o campo de tensão elástico (𝜎 , ), 

satisfazendo as condições de equilíbrio, durante o processo completo de 

carregamento, entrará em Shakedown, quando concluída a equação (2.3), para 

qualquer parâmetro de carregamento 𝜆 , contido no domínio 𝜓. Para título de 

simplificação, assume-se que o carregamento é aplicado de maneira suficientemente 

lenta para que o efeito da inércia possa ser desprezado. 

𝑓[𝜎 , (𝑥 , 𝑡) + 𝜌 , (𝑥 )] ≤ 𝐾(𝑥) 
(2.3) 

A condição para a ocorrência do Shakedown também pode ser expressa em 

termos de parâmetros de carregamento 𝜆 , cujas tensões elásticas (𝜎 , ) são 

proporcionais aos parâmetros de carga ((𝜎 , = 𝜆 (𝜎 , ) ). Substituindo-se, temos a 

equação (2.4): 

𝑓[𝜆 . 𝜎 , (𝑥 , 𝑡) + 𝜌 , (𝑥 )] ≤ 𝐾(𝑥) 
(2.4) 

À medida que as tensões residuais se somam e aumentam, o efeito de aplicação 

de carga diminui (tensões externas) até que o material passa a se comportar como 
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elástico. Portanto, o surgimento de tensões residuais é circunstância primordial para 

o surgimento do Shakedown. 

Teorema de Koiter 

A partir do princípio cinemático, Koiter (1956) afirma que para um corpo linear 

perfeitamente elástico- plástico submetido a carregamentos cíclicos, suponha-se uma 

taxa de deformação plástica cinematicamente admissível (𝜀̇ (𝑥 , 𝑡)) para todo 0 ≤ 𝑡 ≤

𝑇 (Equação (2.5)). Admite-se um campo de tensões cinematicamente admissível com 

o campo de deslocamentos, os quais satisfazem a condição de fronteira ∆𝑢 = 0 em 

𝑠  (equação (2.6)) (Guimarães, 2009). 

∆𝜀̇ (𝑥 ) = 𝜀̇ (𝑥 , 𝑡). 𝑑𝑡 (2.5) 

∆𝑢 = �̇� . 𝑑𝑡 (2.6) 

 

Segundo esse princípio, a estrutura não entrará em Shakedown, caso o trabalho 

realizado pelas cargas externas exceda o trabalho de dissipação plástica interna. 

Dessa forma, há uma trajetória de carregamento 𝜆  pertencente a um domínio de 

carregamento 𝜓 e uma taxa de deformação cíclica  𝜀̇ (𝑥 ). 

∆�̇� (𝑥 ) = ∫ 𝜀̇ (𝑥 , 𝑡). 𝑑𝑡 = ( 𝑢 (𝑥 ) + 𝑢 (𝑥 )) em 𝑉, 𝑢 = 0 em 𝑆  e tal que a 

equação (2.7) seja satisfeita, onde 𝐷 é a dissipação plástica. 

𝜆 𝜎 (𝑥, 𝑡)𝜀 𝑑𝑉. 𝑑𝑡 ≤ 𝐷(𝜀̇ ) 𝑑𝑉. 𝑑𝑡 (2.7) 

Esse teorema proporciona, assim, uma fronteira superior do limite Shakedown, 

através de uma análise numérica e analítica. 

2.4.2 Pesquisa experimental do Shakedown 

Uma abordagem experimental, baseada em simulações das condições de campo 

em laboratório, foi desenvolvida, para análise do fenômeno de Shakedown 

(GUIMARÃES, 2001). Baseados em ensaios triaxiais de cargas repetidas, trabalhos 

relevantes foram realizados na Universidade de Nottingham, na Inglaterra (DAWSON, 
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1990; DAWSON E WELLNER, 1999) e na Universidade de Dresden, na Alemanha 

(WERKMEISTER, 2001; WERKMEISTER, 2003, WERKMEISTER ET AL, 2004) 

Dawson e Wellner (1999) elaboraram um modelo para visualização e 

interpretação do comportamento da deformação permanente em solos granulares. 

Através da análise gráfica da deformação permanente, em função dessa taxa de 

deformação,classifica-se o material entre os três níveis de comportamento: A, B e C 

(Figura 2.14). O modelo assume a condição de Shakedown, quando a ordenada, taxa 

de deformação permanente, atinge valores da ordem de 10 (mm/ciclo). 

  

Figura 2.14 Três Comportamentos sob Carregamento Cíclico 
Fonte: Adaptado de DNIT, 2018b. 

Considerando-se que existe uma faixa de tensão em que um material pode 

apresentar estabilização da deformação permanente a cargas cíclicas, pesquisas 

buscam investigar a ocorrência de Shakedown por meio de ensaios triaxiais de cargas 

repetidas (WERKMEISTER 2001, 2002; GUIMARÃES (2009); DELGADO, 2012, entre 

outros autores).  

Werkmeister (2003), ao analisar os resultados (Figura 2.15), notou com clareza a 

diferença entre as três faixas de comportamento da deformação permanente 

acumulada. A autora constatou que, para a Faixa A, o material apresenta resposta 

plástica a um número finito de aplicações, depois, o material se torna mais resistente 

e a taxa de deformação diminui progressivamente, tendendo a um valor constante 

(assíntota). Com efeito, o comportamento caracterizado pela Faixa B é uma resposta 

intermediária. Inicialmente, ocorre um período de altos níveis de taxa de deformação 

permanente, que, após um certo número de cargas, tende a diminuir para um nível 

baixo, observando-se um desenvolvimento da deformação quase constante. 
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Figura 2.15 Gráfico da taxa de deformação permanente versus deformação permanente 
Fonte: Werkmeister, 2003 

O início do processo de ruptura pode ser reconhecido por uma taxa crescente da 

deformação permanente, após um período de redução da taxa dessa. Essa resposta 

é característica da Faixa C, cujo acúmulo de deformação não cessa, resultando em 

um incremento progressivo da deformação permanente. Em um dimensionamento de 

pavimento eficiente, não deve ser permitido que esse tipo de comportamento ocorra, 

o ideal que o pavimento trabalhe sempre na Faixa A, faixa estável. 

Embora os resultados demostrem a distinção entre as faixas, essa abordagem 

não define com clareza o ponto de falha para materiais estudados, levando a autora 

a se preocupar com a definição dos limites de tensões aceitáveis. A partir da análise 

dos resultados, ela observou uma relação exponencial entre as tensões aplicadas 

chegando à determinação de um modelo próprio para os limites de Shakedown entre 

as faixas encontradas (Figura 2.16). Como resultado desse trabalho a autora propôs 

a equação (2.8), utilizada pela norma europeia EN 13287-7:2004, para classificar os 

UGM’s e delimitar o comportamento de cada material quanto à resistência ao 

afundamento. 

𝜎  = 𝛼. 0(
𝜎  

𝜎
)  (2.8) 
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Figura 2.16 Gráfico dos Limites de Shakedown para uma brita 
Fonte: Werkmeister, 2003 

Bilodeau et al. (2011), Mishra e Tutumluer (2012) Yideti et al. (2013), Garcia-Rojo 

e Herrmann (2005) e Soliman e Shalaby (2015) também estudaram a respeito do 

Shakedown em UGM’s. Mishra e Tutumluer (2012) afirmam que a forma das 

partículas, a quantidade e o tipo de finos têm influência significativa nas características 

de deformação das UGM. Soliman e Shalaby (2015) mostraram que uma quantidade 

de finos adequada aumenta a resistência ao afundamento e reduz a sensibilidade da 

deformação permanente à variação de umidade. Contudo, para uma determinação 

confiável dos limites de Shakedown, é importante ressaltar a necessidade de se 

avaliar a deformação permanente acumulada, a variação na taxa de tal deformidade 

e o módulo de resiliência, e não somente traçar os limites de Shakedown com base 

na resposta de tensão (WERKMEISTER, 2003).  

Tang et al. (2015) sugeriram três critérios de influência baseados nos conceitos 

de Shakedown para avaliar o comportamento de subleitos argilosos: a profundidade 

de influência do efeito dinâmico; a profundidade limite do Shakedown plástico, onde o 

subleito experimenta deformação perceptível e contínua, e a profundidade crítica na 

qual o solo colapsa devido ao acúmulo de tensão. Baseado nesses aspectos, 

desenvolveu-se um método para estimar o comportamento de solos argilosos dentro 

de uma faixa de influência de cargas. Nos casos de sobrecarga, foi possível notar uma 

influência de até 7 metros de profundidade, cuja tensão propagada excede o limite de 

Shakedown, prejudicando a estrutura. A partir da determinação da influência, é 
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possível prever a capacidade dinâmica das estruturas, através de ensaios triaxiais de 

cargas repetidas. 

Os conceitos de Shakedown também foram aplicados por Liu et al. (2016) para 

análise da variação da umidade, sob via de ensaios de deformação permanente de 

um solo laterítico compactado. Os autores perceberam que a variação da umidade 

entre 12% e 27%, para a mesmas magnitudes de cargas, gerou variação no material 

analisado entre os três estágios. Notou-se que quanto maior o grau de compactação 

do solo, menor é a sensibilidade à variação da umidade (Figura 2.17).  

 

Figura 2.17 Relações entre a taxa deformação permanente e o número de ciclos para 
diferentes teores de umidade e graus de compactação: (a) CG = 90%; (b) CG = 96% 

Fonte: Liu et al., 2016 

Guimarães (2001 e 2009) foi o primeiro a relatar a ocorrência de Shakedown em 

solos tropicais brasileiros. Em sua pesquisa, menciona que a deformação permanente 

específica é altamente influenciada pelo estado de tensões e umidade do corpo de 

prova, tanto de argila amarela quanto de laterita de Brasília. Foi observado para os 

materiais que entraram em Shakedown, o critério da taxa de acréscimo da deformação 

permanente atingir a ordem de grandeza de 10 mm/ciclo. Além dos três tipos de 

comportamentos observados, o autor sugeriu um quarto domínio, intermediário entre 

a faixa A e a faixa B. O comportamento AB, foi adicionado à norma 179 (DNIT,2018b), 

para determinação da deformação permanente em solos (Figura 2.18). 

Escoamento 
plástico 

Shakedown 
plástico 

Colapso 
Incremental 

Número de ciclos, N 

D
e

fo
rm

a
çã

o
 p

e
rm

a
n

en
te

 (
%

) 

Escoamento 
plástico 

Shakedown 
plástico 

Número de ciclos, N 

D
e

fo
rm

a
çã

o
 p

e
rm

a
n

en
te

 (
%

) 



59 

 
Figura 2.18 Comportamento Tipo AB 

Fonte: DNIT, 2018b 

DELGADO (2012), utilizando o mesmo modelo proposto por Dawson e Wellner, 

definiu os níveis de tensões limites de ocorrência para o material analisado, através 

dos resultados do ensaio triaxial de cargas repetidas. A partir do gráfico (Figura 2.19) 

gerado, pode-se concluir que o nível A de comportamento está associado a baixas 

razões de tensões. 

 

Figura 2.19 Limite de Shakedown para o solo estudado por DELGADO (2012) 
Fonte: DELGADO, 2012 

Ribeiro (2013) analisou o comportamento da deformação permanente de um solo 

para três umidades (Wo -1,5%, Wo, Wo+1,5). Com base no modelo de Dawson e 

Wellner (1999), notaram-se comportamentos do tipo A, AB e B. A respeito da 

influência da umidade, averiguo-se que a condição de umidade mais seca apresentou 

comportamento do A para todas as tensões analisadas. E a condição mais úmida 
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entrou em acomodamento primeiro, porém não interferiu na ocorrência de 

Shakedown. 

2.5  Considerações gerais 

A mecânica dos pavimentos permite a análise da deformabilidade, propriedade 

importante para a seleção de solos para camadas de pavimento. Alguns solos 

tropicais brasileiros possuem peculiaridades, como elevadas tensões de sucção e 

cimentação, que favorecem a resistência à deformação e, consequentemente, a 

aplicação em pavimentos. Todavia, há uma ampla variedade de tipos e 

comportamentos distintos. Ainda que tais solos apresentem características físicas 

semelhantes, não possuem a mesma composição mineralógica, impactando 

diretamente na resposta mecânica da estrutura. Em virtude disso, conhecer as 

características físicas, químicas e mecânicas de variados materiais permite auferir 

conclusões mais fiáveis. 

Para fins de dimensionamento, o MeDiNa é inserido pelo DNIT como método de 

dimensionamento mecanístico-empírico brasileiro, que permite a análise das 

camadas em conjunto. Diferente das metodologias tradicionais, esse método 

considera o solo como material de pavimentação, que pode sofrer deformações pós-

compactação decorrente da aplicação de cargas do tráfego. Para análise da 

deformação, permanente, diversos modelos de previsão obtidos de ensaios de carga 

repetida foram desenvolvidos. Atualmente, a norma brasileira dispõe da metodologia 

devolvida por Guimarães (2009) para análise da deformação permanente em solos, 

em que é necessário ensaiar um número mínimo de seis corpos de prova a 150 mil 

ciclos de aplicação cargas em diferentes tensões.   

Pesquisas a respeito da deformação permanente em materiais granulares 

notaram uma tendência ao acomodamento, após certo número de aplicações de 

cargas para baixos níveis de tensão, o efeito de Shakedown. Assim, a determinação 

desse referido limite, como o nível crítico de tensão que separe a condição estável e 

instável, é colocada em metodologias de dimensionamento de pavimento para 

prevenção do ATR, como é o caso a metodologia proposta por Werkmeister (2003). 

Pesquisas realizadas por Guimarães (2009) notaram que as deformações 

permanentes em solos tropicais podem ocorrer de quatro maneiras distintas. Dentre 

essas, foi constatada a ocorrência de Shakedown. Optar por solos que apresentem 

acomodamento das deformações permanentes garante que não haverá ruptura 
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plástica ou ATR excessivo. Entretanto, poucas pesquisas no Brasil focaram na teoria 

de Shakedown para dimensionamento de pavimentos. 

As características do material, volume de tráfego e da magnitude da carga 

aplicada estão diretamente ligadas ao tipo de resposta do pavimento. Foram 

observados ainda por pesquisadores que a variação na umidade e o grau de 

compactação podem alterar o tipo de comportamento da deformação de um solo 

quando submetido ao ensaio triaxial de cargas repetidas (Liu. Et al, 2016). Nas regiões 

de clima tropical, onde o regime de chuvas pode ser intenso, a variação da umidade 

por elevação do lençol freático é possível, e sua simulação da influência no 

comportamento mecânico por meio de ensaios experimentais é relevante. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa consiste em analisar o comportamento mecânico de 10 amostras de 

solos finos da região de São Luís, e, em seguida, analisar a variação dos limites de 

Shakedown para duas amostras, nas quais foram compactadas na umidade ótima e 

depois passaram por um processo de umedecimento por capilaridade. Neste capítulo, 

serão apresentados todos os procedimentos de coleta, ensaios e tratamento dos 

resultados obtidos na pesquisa. Dessa forma, o estudo foi dividido em três partes: 

a) Etapa de campo: escolha das áreas de coleta dos solos para o estudo e retirada 

de amostras deformadas para realização dos ensaios de laboratório; 

b) Etapa de laboratório: realização dos ensaios de caracterização física, química 

e mecânica, assim como dos ensaios classificatórios da Metodologia MCT. 

c) Etapa de tratamento dos dados: apresentação dos resultados de ensaios de 

módulo resiliente e deformação permanente, bem como os limites de 

Shakedown dos materiais nas condições de umidade ótima e após 

umedecimento por capilaridade. 

3.1 Região de estudo 

3.1.1 Localização, clima e vegetação 

A região da Ilha de São Luís está localizada no golfão Maranhense, localizado em 

ângulo reto em relação ao litoral. É marcada por dunas e praias arenosas no nordeste 

da Ilha de São Luís e recortada por “falsas rias” a noroeste, região com extensa área 

de mangues. 

O clima da região é quente e úmido, predominando duas estações ao longo do 

ano: o verão chuvoso, que consiste nos meses de novembro a maio, cujas chuvas 

chegam a atingir 357 mm no mês de março. E o verão escasso, meses de junho a 

outubro, apresentando dias secos com noites relativamente frias, podendo ocorrer 

pancadas de chuvas no mês de outubro. A precipitação anual supera 1600 mm no 

litoral. Também é uma região de ocorrência pluvial o ano todo, devido a linhas de 

instabilidade que surgem, em decorrência da circulação de brisa marítima. Durante o 

período seco, observam-se altas taxas de evaporação e alta incidência de radiação 

solar. 

A variabilidade da temperatura pode ser de até 6 °C, cujos valores médios de 

temperatura é de 24 °C. Medições da velocidade do vento feitas em São Luís, 
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registraram valores entre 2,1 e 5,9 m/s. Nos meses de agosto a dezembro, os 

processos eólicos tornam-se intensos, causando a migração de sedimentos arenosos 

pelas correntes litorâneas. 

3.1.2 Estudo geológico 

A bacia de São Luís é constituída por quatro unidades litoestratigráficas, 

pertencentes do período pré-cambiano ao cenozoico, conforme demonstrada na 

Figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Mapa Geológico da Ilha de São Luís 

Fonte: Adaptado de SOUSA et al. (2012). 

Formação Itapecuru: Oeste da bacia de São Luís, constituída por uma litofácies 

dominante, pelitos com laminação plano-paralelas, e quatro litofácies subordinadas, 

de pelitos com geometria sigmoidal, pelitos arenosos com estratificação cruzada de 

baixo ângulo, argilitos tabulares com intercalações de calcário e arenitos finos com 

grânulos de quartzo e rochas ruins para pavimentação. A Figura 3.2 mostra fotos 

desse tipo de formação encontradas na aréa de empréstimo da VALE e na Via 

expressa de São Luís e condizentes com a localização do mapa geológico. 
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Figura 3.2 Foto do horizonte do material da área da Vale e da Via Expressa de São Luís 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Formação Barreiras: Cobertura Superficial Indiviso, caracterizadas por arenitos, 

arenitos ferruginosos (coloração avermelhada, creme ou amarelada), cascalhos. 

Muitas vezes, apresentam aspecto mosqueado, mal selecionado, de granulação 

variando de média a fina, com horizontes conglomeráticos e níveis lateríticos 

variantes, além de sedimentos areno-argilosos de ambiente continental a transicional, 

depositados em sistemas fluviais, canais de maré e planícies de inundação. Essa 

formação aflora no litoral e no golfão maranhense. A Figura 3.3 mostra uma falésia 

em processo erosivo. Nela, pode-se notar a alta susceptibilidade desde tipo de solo 

ao processo erosivo. 

  
Figura 3.3  Falésia em processo erosivo encontrado na jazida Cocais 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Depósitos de Pântanos e Mangues: são caracterizados por calcários marinhos 

altamente fossilíferos, e percentual de argila variável. Possuem sedimentos 

repousados de 4 a 6 metros de espessura, diretamente sobre o embasamento 

cristalino. Também são marcados por siltes e argilas não adensados, maciços e 
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bioturbados. Acrescenta-se que não foram encontradas coberturas superficiais dessa 

denominação dentro das áreas estudadas. 

Depósitos Litorâneos: correspondem às areias quartzosas de ambientes 

transicionais costeiros (dunas, praias, planícies arenosas e cordões litorâneos antigos. 

É possível localizar essa formação em grande parte do litoral de São Luís, conforme 

fotos da Figura 2.4. 

  
Figura 3.4 Afloramento de depósitos de areias quartzosas do litoral da Ilha de São Luís 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A pesquisa em busca de solos finos foi feita a partir da análise tátil visual, buscando 

encontrar principalmente solos com características lateríticas. Uma característica 

comum nos horizontes nesses solos é a presença de uma linha de seixos no limite 

inferior das camadas de solos lateríticos. No estudo de campo, essa descontinuidade 

foi observada no horizonte em que foi retirada a amostra 1, mostrado na Figura 2.5. 

Também foram identificadas regiões de solos pedregulhosos, as chamadas lateritas, 

que não foram objetos do presente estudo. 
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Figura 3.5 Corte no horizonte mostrando uma linha de seixos e concreções lateríticas 

Fonte: elaborado pelo autor 

A linha de seixos representa uma espécie de linha do tempo no afloramento, 

evidenciando que os materiais acima e abaixo foram depositados em épocas distintas. 

Há várias origens para essas linhas de seixos, podendo estar associadas, por 

exemplo, a colúvios. Porém, a experiência de Nogami e Villibor (1995) indica que 

geralmente quando há linha de seixos, um dos solos é laterítico. 

3.2 Método de amostragem  

Para a realização da campanha experimental, inicialmente, foram estudadas as 

características da região através de mapas geológicos e pedológicos. Em seguida, 

através de visitas de campo, onde foram realizadas análises táteis-visuais, procurou-

se identificar os horizontes e selecionar materiais com grande porcentagem de finos.  

Totalizam-se em sete regiões e dez amostras estudadas: jazida Cocais (zona rural 

de São José de Ribamar), jazida Remi (Bairro Araçagi, São Luís), jazida Jardel 

(Distrito Industrial, São Luís), jazida Duks (Bairro Maracanã, São Luís), área de 

empréstimo VALE (BR-135, Distrito Industrial, São Luís, Maranhão), material de 

subleito do estacionamento do Hospital da Ilha (Bairro Olho D’água, São Luís) e talude 

de corte da via Expressa (Bairro Vinhais Velho, São Luís) e o subleito da nova avenida 

litorânea, São Luís. Como produtos, foram obtidas a coleta de 10 amostras, conforme 

o quadro-resumo (Tabela 2.1), e mapa de localização (Figura 2.6).  

Tabela 3.1 Quadro de resumo das amostras 

Local 
Coordenadas 
Geográficas 

Identificação 
adotada 

Município 
Informações 
adicionais 

Jazida Cocais 
2°36’07’’S 

44°08’24’’O 
Amostra 1 São José de 

Ribamar 
Fornece material 
de pavimentação 

2°36’02’’S Amostra 2 
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44°08’23’’O 
2°35’59’’S 

44°08’41’’O 
Amostra 3 

Jazida Duks 
2°35’58’’S 

44°08’26’’O 
Amostra 4 São Luís 

Fornece material 
de pavimentação 

Jazida Jardel 
2°37’31’’S 

44°16’14’’O 
Amostra 5 São Luís 

Fornece material 
de pavimentação 

Jazida Remi 
2°28’31’’S 

44°13’01’’O 
Amostra 6 São Luís 

Fornece material 
de pavimentação 

Vale S. A. 
2°36’58’’S 
44°19’8’’O 

Amostra 7 São Luís 
Material de 

Empréstimo da 
ferrovia 

Av. Via 
Expressa 

2°30’51’’S 
44°16’08’’O 

Amostra 8 São Luís 
Corte estrada da 

via 

Hospital da Ilha 
2°31’31’’S 

44°13’39’’O 
Amostra 9 São Luís 

Subleito do 
hospital da Ilha 

Avenida 
Litorânea 

  2°28'43.10"S` 
44°13'43.50"O 

Amostra 10 São Luís 
Subleito da 

Avenida Litorânea 
Fonte: elaborado pelo autor 

 
Figura 3.6 Mapa de Localização das amostras 

Fonte: elaborado pelo autor 

É importante ressaltar que as regiões das jazidas, em que foram coletados os 

solos, eram consideradas esgotadas para fins de construção de pavimentos. Havia 

predominância de materiais “finos”, ou seja, inadequados para o uso em camadas de 

pavimento, considerando-se o ultrapassado critério do CBR. Assim, foi  sugerido o 

uso de agentes cimentantes, como o solo melhorado com cimento, solo-cal ou solo-

cimento. As fotos de cada local de coleta estão situadas na ficha de caracterização 

das amostras, no apêndice deste trabalho. 
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As amostras deformadas foram coletadas de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pela norma NBR 9604 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em 

solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas (ABNT, 2016a). Após a 

coleta, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Mecânica dos Solos 

e Pavimentação da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) para secagem ao ar 

e realizações dos ensaios de caracterização geotécnica. 

3.3 Ensaios de caracterização geotécnica 

Inicialmente, as amostras foram secas ao ar livre, destorroadas e 

homogeneizadas com o auxílio de um quarteador. Em seguida, foram separadas em 

sacos plásticos para a execução dos ensaios. Parte dos ensaios de caracterização 

física foi realizada no Laboratório de Mecânica dos Solos e Pavimentação da UEMA. 

São esses os ensaios prévios para seleção das amostras que compreenderam na 

determinação da densidade real: granulometria por peneiramento, limites de liquidez, 

limite de plasticidade e compactação proctor. A granulometria por sedimentação e os 

ensaios da metodologia MCT foram realizados no laboratório de Investigações 

Geotécnicas aplicadas à pavimentação do Instituto Militar de Engenharia (IME). 

A massa específica real dos grãos foi realizada de acordo com a norma NBR 6558 

(ABNT, 2016b). Assim, o ensaio é realizado em triplicata, em que três picnômetros 

são submetidos ao banho em água. Vale salientar que foi utilizada uma bomba de 

vácuo para auxiliar na retirada do ar existente na amostra (Figura 2.7). 
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Figura 3.7 Foto do Ensaio de Densidade Real dos Grãos 

Fonte: elaborado pelo autor 

A determinação da granulometria do solo foi feita de acordo com os procedimentos 

descritos na norma NBR 7181: Solo – Análise granulométrica (ABNT, 2016c). O 

ensaio consiste na determinação das porcentagens das diferentes frações 

constituintes por meio do peneiramento grosso, sedimentação e peneiramento fino. A 

Figura 2.8 mostra a etapa da sedimentação: 

 
Figura 3.8 Foto dos Ensaios de Granulometria por Sedimentação 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os limites de consistência foram obtidos (Figura 2.9) por meio dos procedimentos 

estabelecidos pelas suas normas brasileiras específicas: limite de liquidez, pela norma 
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NBR – 6459: Solo – Determinação do limite de liquidez (ABNT, 2016d) e limite de 

plasticidade, pela norma NBR 7180: Solo – determinação do limite de plasticidade 

(ABNT, 12016e). Esse ensaio determina o comportamento do material no estado limite 

plástico para fluido, sendo importante para classificar o material conforme as 

metodologias tradicionais, HRB (Highway Research Board) e USCS (Unifield Soil 

Classification System). 

  
Figura 3.9 Fotos dos Ensaios Realizados para Limites de Consistência 

Fonte: elaborado pelo autor 

O ensaio de compactação é normatizado pela NBR 7182: Solo – Ensaio de 

Compactação (ABNT, 2016f) e consiste em encontrar a melhor condição de 

compactação para uma umidade, vista como ótima. Por meio desse ensaio, é possível 

obter a correlação entre o teor de umidade e o peso específico seco do material. Com 

a aplicação de uma força mecânica pelo compactador, reduz-se o índice de vazios do 

material, melhorando suas propriedades mecânicas. 

Todos os ensaios de compactação foram realizados no molde cilíndrico de 1000 

cm³, com base e colarinho, compactados manualmente com soquete cilíndrico 

pequeno (2,5kg). Foram adotadas as energias intermediárias e modificadas de 

compactação, visando ao emprego em camadas de base e sub-base de pavimentos. 

Na Figura 2.10, são apresentadas fotos da preparação da amostra, compactação, 

nivelamento da amostra e capsulas para a determinação da umidade de compactação 

das amostras feitas no Laboratório de solos da UEMA. 
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Figura 3.10 Fotos do Ensaio de Compactação Proctor 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para a classificação MCT, foram realizados os ensaios de Mini-MCV e de perda 

de massa por imersão preconizados pelas normas ME 256 – Solos compactados com 

equipamento miniatura – Determinação da perda de massa por imersão 

(DNER,1994a) e ME 258 – Solos compactados em equipamento miniatura – Mini-

MCV (DNER,1994b), respectivamente. 

Primeiramente foi realizado o ensaio do Mini-MCV, que consiste em um método 

de compactação simplificado, realizado em um equipamento miniatura. Através dele, 

é possível calcular os parâmetros c’ e d’ para a classificação MCT. Foram separados 

5 porções de 500 gramas por saco, em sequência, foram homogeneizadas em 

diferentes umidades: 1 ponto na ótima, 2 pontos acima e 2 pontos abaixo da ótima. 

Após 24 horas em câmara úmida, foram colocadas cerca de 200 gramas no cilindro 

miniatura e iniciou-se a compactação do corpo de prova (Figura 2.11). O número de 

golpes e critérios de parada é prescrito pela norma. 

  
Figura 3.11 Fotos do Ensaio Mini-MCV 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Utilizando o corpo de prova moldado no ensaio Mini-MCV, extraiu-se cerca de um 

centímetro da amostra do molde, com o auxílio do extrator, conforme mostrado na 

Figura 2.12. Em seguida, colocou-se o cilindro em imersão, apoiado sobre um suporte, 

de modo que a parte externa no corpo de prova ficasse acima da cuba, para receber 

qualquer desprendimento da amostra. Após esse período, as cubas foram retiradas, 

pesadas e levadas à estufa. Realizou-se o mesmo procedimento para a amostra nas 

cinco umidades. Por meio desse ensaio, calculou-se a perda de massa por imersão 

Pi (%), necessária para a determinação do índice de classificação e’ e para a 

classificação do solo pela metodologia MCT. 

  
Figura 3.12 Fotos do Ensaio perda de Massa por Imersão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

3.4 Ensaios de caracterização química 

Os solos foram analisados por ensaios químicos, a fim de determinar sua 

composição mineralógica, importante para explicar a natureza dos materiais. Desse 

modo, ensaios de Difração de Raio-X e Microscopia Eletrônica de Varredura foram 

realizados no laboratório de materiais do Instituto Militar de Engenharia. Os ensaios 

químicos permitem avaliar as propriedades mineralógicas de forma significativa, tendo 

em vista a rapidez com que se obtêm os resultados e a utilidade para a caracterização 

de materiais. 

Antes da realização da Difração de Raio-X, a amostra passou por um tratamento 

para obtenção da fração de argila para a correta identificação dos argilominerais, 

segundo o método sugerido por BARBOSA et al. (2018). O procedimento consiste na 
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obtenção da fração argila por sedimentação e depois por centrifugação, para 

concentração da argila. Foi utilizada uma centrífuga a 10.000 rotações/min durante 

um intervalo de 10 minutos, a fim de acumular argila no fundo do tubo, como mostra 

a Figura 2.13. Após esse período, espalhou-se a amostra em três lâminas pelo método 

do esfregaço até que estivessem totalmente orientadas. 

  
Figura 3.13 Tubo com material acumulado no fundo e Lâminas confeccionadas 

Fonte: elaborado pelo autor 

Esperou-se secar por um período de 24 horas para prosseguir com as outras 

etapas. A primeira lâmina foi ensaiada em condição natural, logo após o período de 

secagem. A segunda é chamada de amostra glicolada, submetida à solvatação com 

etilenoglicol (glicolagem), com o auxílio de um dessecador e uma bomba a vácuo. E 

a terceira, foi preparada em forno mufla aquecido a 500 ºC por 2 horas. 

O ensaio de DRX foi realizado nas lâminas natural, glicolada e aquecida. O 

equipamento utilizado foi Bruker-D4 endeavor com radiação Co Kα (40 kV/40 mA). O 

ensaio, por sua vez,  foi executado em ritmo lento, varrendo-se de 2º até 30º (escala 

2θ) com velocidade de 1º/ min. O ensaio de Difração de Raios-X determina qualitativa 

e semi-quantitativamente os elementos presentes num determinado material. 

3.5 Ensaio triaxial de cargas repetidas 

A partir do ensaio triaxial de cargas repetidas, pode-se realizar a determinação da 

deformação permanente e do módulo de resiliência do material. Para a realização do 

ensaio, foram moldados previamente os corpos de prova na umidade ótima, energia 

de compactação modificada para o módulo de resiliência, e energia intermediária para 

a deformação permanente. As amostras foram homogeneizadas o mais rápido 

possível, a fim de que evitasse evaporação. Posteriormente, foram separados em 
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sacos plásticos hermeticamente fechados com cerca de 4000 gramas cada e 

armazenados em câmara úmida, por um período mínimo 12 horas antes da 

compactação. 

Com um soquete (2,5kg) de impacto manual no molde tri-partido de 100 x 200 

mm, moldaram-se os corpos de prova em 10 camadas de 33 golpes para energia 

modificada. Os procedimentos adotados neste trabalho foram guiados pelas normas: 

DNIT 134/ 2018 ME. Pavimentação – Solos – Determinação do módulo de resiliência 

– Método de Ensaio e DNIT 179/2018 – IE. Pavimentação – Solos – Deformação 

Permanente – Instrução de Ensaio. A Figura 2.14 mostra o equipamento triaxial de 

carga repetida do laboratório de Solos do Instituto Militar de Engenharia, utilizado na 

pesquisa. 

 
Figura 3.14 Foto do Equipamento Triaxial de Cargas Repetidas 

Fonte: elaborado pelo autor 

Foram ensaiadas 9 das amostras (exceto a amostra 7) para a determinação do 

módulo resiliente. O ensaio foi realizado em duplicada, totalizando-se em 18 corpos 

de prova. Após compactação, o corpo de prova devidamente envolvido pela 

membrana de borracha foi posicionado na câmara e ajustado os LVDT’s, transdutores 

mecânicos eletromagnéticos de alta sensibilidade para obter valores precisos de 

deslocamento.  

Antes de iniciar o ensaio, o corpo de prova passou por período de 

condicionamento, em que foram aplicadas 500 repetições a 2 Hz (120 ciclos por 

minuto) com as tensões descritas na Tabela 2.3. Assim, após esta etapa, foi feita a 

aplicação de sequências de 18 pares de tensões com 10 repetições de carga para 



75 

cada par de tensão. A Tabela 2.4 contém as tensões de desvio (sigmad=sigma1- 

sigma3) e tensões confinantes (sigma3) para a determinação do módulo de resiliência. 

Tabela 3.2 Sequência de tensões para fase de condicionamento 
Tensão Confinante 

σ3 (MPa) 
Tensão Desvio σd 

(MPa) 
Razão σ1/σ3 

0,070 0,070 2 

0,070 0,210 4 

0,105 0,315 4 

Fonte: Adaptado de DNIT, 2018 

Tabela 3.3 Sequência de tensões para determinação do módulo de resiliência 
Tensão Confinante 

σ3 (MPa) 
Tensão Desvio σd 

(MPa) 
Razão σ1/σ3 

0,020 0,020 2 

0,020 0,040 3 

0,020 0,060 4 

0,035 0,035 2 

0,035 0,070 3 

0,035 0,105 4 

0,050 0,050 2 

0,050 0,105 3 

0,050 0,150 4 

0,070 0,070 2 

0,070 0,140 3 

0,070 0,210 4 

0,105 0,105 2 

0,105 0,210 3 

0,105 0,315 4 

0,140 0,140 2 

0,140 0,280 3 

0,140 0,420 4 

Fonte: Adaptado de DNIT, 2018 

Após a realização dos ensaios para obtenção dos módulos de resiliência em 

função dos pares de tensões descritos em norma, foram analisados os principais 

modelos de previsão do módulo de resiliência citado na Tabela 2.7. Com o uso do 

programa MRCALC 2.0, foram gerados os parâmetros e coeficientes de correlação 

(R²) de cada modelo. Dessa forma, foi possível determinar qual o modelo que melhor 

representa o comportamento resiliente de cada solo. 

Devido ao número elevado de ensaios para previsão da deformação permanente, 

foram selecionadas apenas três amostras para este ensaio. Assim, foram 

selecionados solos de diferentes classificações: um solo não laterítico arenoso (NA’) 

uma areia laterítica (LA) e um solo laterítico argiloso (LG’). Foram realizados ensaios 
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de 150.000 ciclos para no mínimo seis pares de tensões para que possa realizar a 

regressão e encontrar bons parâmetros para o modelo de Guimarães(2009), conforme 

Tabela 2.5. Os ciclos de carregamento foram realizados com frequência de 2 Hz (120 

ciclos/minuto). As amostras foram compactadas em energia intermediária e umidade 

ótima.  

Tabela 3.4 Tensões para determinação da deformação permanente 
Tensão Confinante 

σ3 (MPa) 
Tensão Desvio σd 

(MPa) 
Razão σ1/σ3 

0,040 0,040 2 

0,040 0,080 3 

0,040 0,120 4 

0,080 0,080 2 

0,040 0,160 3 

0,040 0,240 4 

0,120 0,120 2 

0,120 0,240 3 

0,120 0,360 4 

Fonte: Adaptado de DNIT, 2018 

Para análise da ocorrência de Shakedown, buscou-se analisar graficamente pelo 

modelo de Dawson e Wellner (1999), a partir dos valores das taxas de acréscimo de 

deformação permanente, incluído na norma DNIT 179/2018. A Figura 2.15 representa 

os quatros modelos de comportamento de solos, utilizados para análise do 

Shakedown. 

 
Figura 3.15 Modelos de comportamento a deformação permanente de solos 

Fonte: DNIT (2018b) 

Apesar de existir um método brasileiro normatizado para os ensaios de 

deformação permanente, não há um procedimento descrito para determinação das 

curvas de limite de Shakedown. Portanto, como o objetivo principal é estudar os limites 
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de Shakedown e a influência da umidade, foi utilizada a norma europeia EN 13287-

7:2004, através do método de estágio único de carregamento (Single Stage Test). 

Neste ensaio, não foram utilizados ciclos iniciais de condicionamento, adotando-

se o número de 5.000 ciclos para cada corpo de prova, que são o número de ciclos 

analisados para se traçar a curva de limite Shakedown. Para achar o limite plástico de 

Shakedown, é necessário testar pelo menos três tensões confinantes diferentes. No 

método adotado, para cada tensão confinante, um corpo de prova é submetido a uma 

razão de tensões de acordo com a Tabela 2.6. 

Tabela 3.5 Possíveis tensões para teste de classificação do comportamento de deformação 
permanente 

Tensão Confinante 
σ3 (kPa) 

Tensão Desvio σd 
(kPa) 

Razão σ1/σ3 (-) 

Constante Mín. Max. 

20 0 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 … n 

50 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3 … n 

70 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3 … n 

150 0 1; 1,5; 2; 2,5; 3 … n 

Fonte: Adaptado da norma europeia EN 13287-7, 2004 

Os ensaios foram realizados com pulsos de tensão axial com razão de tensões 

( ) de 3, 4, 5 e 6, limitadas pela capacidade de carga do equipamento, conforme o 

esquema de aplicação de cargas da Figura 2.16. Visando diminuir o intervalo entre os 

limites, adotou-se uma variação crescente de tensão de confinante (de 10 em 10 KPa) 

até se atingir a condição para o limite de Shakedown plástico (Equação (3.1)), 

estabelecida pela norma europeia. As tensões utilizadas estão dispostas na Tabela 

2.7. 

𝜀  − 𝜀  > 0,045. 10  (3.1) 

Onde: 

𝜀  : é a deformação permanente acumulada até 5.000 ciclos. 

𝜀  : é a deformação permanente acumulada até 3.000 ciclos. 

 

Tabela 3.6 Tensões para determinação da curva de Limite de Shakedown 
Razão σ1/σ3 (-) Tensão Confinante σ3 (kPa) 

4 60, 70, 80, 90, 100, 110 
5 20, 30, 40, 50, 60, 70 
6 20, 30, 40, 50, 60 
7 20, 30, 40, 50 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Figura 3.16 Caminhos das tensões 

Fonte: Werlmeister, 2003 

Para apropriada delimitação do limite de Shakedown, traça-se um gráfico da 

tensão máxima principal (𝜎  ) em função da razão de tensão (  ), conforme 

Figura 2.17. De acordo com a norma europeia, uma apropriada identificação do 

Shakedown satisfaz a equação (3.2). Partindo desse pressuposto, foram analisadas 

as constantes de regressão para uma curva de potência, facilmente geradas através 

do software Excel. 

𝜎  = 𝛼. (
𝜎  

𝜎
)  (3.2) 

 

Onde: 

𝛼 e 𝛽 são as constantes do modelo. 

 
Figura 3.17 Gráfico da classificação dos limites de Shakedown 
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Fonte: Adaptado da norma europeia EN 13287-7, 200 

Com base no regime de chuvas da região e das condições do clima tropical, essa 

pesquisa buscou avaliar o efeito da variação da umidade no limite de Shakedown. 

Alguns solos lateríticos, quando compactados, apresentam peculiaridades quanto à 

permeabilidade e à absorção de água que podem reduzir efeitos sazonais. Para 

análise da influência da umidade no efeito de Shakedown, estudou-se a melhor forma 

de induzir o acréscimo da umidade de solos compactados buscando representar a 

elevação do lençol freático. 

Primeiramente, foi testada a indução por capilaridade para amostra 3, 8 e 9.  A 

amostra 8 (Figura 2.18), areia laterítica, não respondeu bem à umidade induzida por 

capilaridade, uma vez que algumas amostras romperam-se durante o manuseio ou 

apresentaram elevada deformação durante o ensaio triaxial, impedindo a 

determinação da deformação permanente. Em razão disso, a amostra 8 foi descartada 

do estudo da influência da umidade. Tal fato também foi observado por Guimarães 

(2009), quando estudou uma areia fina de Campo Azul/ MG. Para essa análise, foram 

ensaiadas as amostras 3 e 9, pois apresentaram maior facilidade de manuseio e 

homogeneização. 

 
Figura 3.18 Fotos da amostra 7 no teste de umidade induzida 

Fonte: elaborado pelo autor 

Outra tentativa foi borrifar água nos corpos de prova para aumentar a umidade. 

Entretanto, esse procedimento tornou-se ainda menos eficaz, pois a água não se 

distribuiu de forma homogênea e se concentrava na superfície das amostras, 

danificando-as no transporte. Decidiu-se, então, escolher o método de indução por 

capilaridade. 
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 A variação da umidade foi induzida por capilaridade de modo que os corpos de 

prova foram colocados sob pedra porosa, num recipiente com água, como demostrado 

na Figura 3.19 (a). A cada 15 a 20 minutos, os corpos de prova foram virados para o 

lado oposto, tomando as devidas precauções para não danificar. O tempo total por 

material foi de 40 e 60 minutos para Amostra 3 (Cocais 3) e Amostra 9 (Hospital da 

Ilha), respectivamente.  

 
Figura 3.19 Fotos da Indução da Umidade por Capilaridade(a), corpo de prova pós umidade 

induzida(b) e pesagem para determinação da umidade (c) 
Fonte: elaborado pelo autor 

Depois desse período, os corpos de prova foram armazenados deitados dentro 

da câmara por 50 minutos até o momento da realização do ensaio. Com eles, acima 

da umidade ótima, repetiram-se os ensaios de deformação permanente a 5 mil ciclos 

para obter limites de Shakedown para essa condição. Após a realização dos ensaios 

triaxiais de cargas repetidas, os corpos de prova foram pesados úmidos e, em 

seguida, secos para a determinação da umidade. 

  

(a) (b) (c) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios de caracterização 

geotécnicos, mecânicos e classificação. São identificados ainda os resultados da 

pesquisa do Shakedown, analisando a influência da umidade entre outros aspectos. 

4.1 Parâmetros de caracterização geotécnica 

As principais características geotécnicas são conhecimentos relativos, e são 

apresentados neste estudo por serem ainda prática recorrente para estudos prévios. 

Os resultados da caracterização geotécnica e do ensaio de compactação estão 

dispostos na Tabela 4.1, ressalta-se que a energia de compactação para o módulo de 

resiliência foi a energia modificada. Observa-se que a maioria das amostras possui 

umidade ótima próxima, entre 8,9% e 10,7%. Com ressalva, as amostras 4, 5 e 10, 

apresentaram umidade ótima um pouco mais baixa, de 5,2% e 7,2% e 5,8%, 

respectivamente. Esses também são os solos com as maiores porcentagens de areia 

média. 

Tabela 4.1 Resultados dos ensaios de compactação e caracterização 

Amostra 

Compactação Proctor Granulometria 

Dr 

Limites de Atterberg 

a 
Energia 

MEAS Wot 
Areia 

Grossa 
Areia 
Média 

Areia 
Fina 
(%) 

Silte Argila LL LP IP 

(g/cm³) (%) (%) (%)  (%)  (%) (%) (%) (%) 
AMO1 Modificada 2,059 10,15 2 15 48 4 31 2,69 20,2 14,58 5,63 0,2 
AMO2 Modificada 2,031 10,77 1 15 45 4 35 2,6 20,07 15,43 4,64 0,1 
AMO3 Modificada 2,048 10,33 15 14 49 19 2 2,61 20,46 13,26 7,2 3,6 
AMO4 Modificada 1,955 9,6 2 31 48 1 18 2,63 16,6 NP NP 0,0 
AMO5 Modificada 1,883 5,2 1 35 49 5 10 2,67 NL NP NP 0,0 
AMO6 Modificada 2,101 7,27 6 35 37 5 17 2,61 12,54 NP NP 0,0 
AMO7 Modificada 2,061 9,11 5 20 47 13 15 2,7 15,51 13,19 2,32 0,2 
AMO8 Modificada 1,962 8,95 2 25 30 12 31 2,6 16,02 NP NP 0,0 
AMO9 Modificada 2,043 10,45 2 24 41 7 26 2,61 20,28 15,26 5,02 0,2 

AMO10 Modificada 1,527 5,8 1 84 13 0 2 2,59 NL NP NP 0,0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Com relação à granulometria das amostras, todos os solos apresentaram 100% 

passante na peneira #10. Nota-se que grande parte possui porcentagem de silte 

inferior a 10%, conforme amostras 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 10. Isso pode indicar provável 

comportamento laterítico, pois solos dessa categoria têm sua fração de finos formados 

por minerais ou argilominerais neoformados ao longo do perfil, como a goethita e a 

caulinita, presente na fração argila. Já o silte está associado a solos residuais jovens, 

ou pouco evoluídos. Nota-se que a quantidade de areia fina é fração predominante a 

maioria das amostras.  
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A respeito dos limites de consistência das amostras, pode-se observar que as 

amostras 4, 5, 6 e 8, apesar de possuírem porcentagem de argila entre 10 e 31%, não 

apresentaram plasticidade. Esse comportamento é diretamente influenciado pela 

atividade da argila presente. Dessa forma, a argila constituinte das amostras 4, 5, 6 e 

8 possuam baixa atividade, para essas amostras a atividade é 0 (zero). O maior valor 

de atividade calculado foi de 3,6, para a amostra 3, que possui somente 2% de argila, 

e índice de plasticidade igual a 7,2%. As amostras 1, 2, 7 e 9 apresentaram atividade 

baixa, entre 0,1 e 0,2, e índice de plasticidade entre 2,32 e 5,63%. 

Com esses resultados, foi possível efetuar a classificação tradicional TRB e 

SUCS, conforme apresentado na Tabela 4.2. Segundo a metodologia TRB, cinco são 

considerados de comportamento sofrível para o emprego em subleitos rodoviários, 

por se tratarem de solos siltosos (Amostras 1,2,3, 8 e 9). Por outro lado, as amostras 

4, 5, 6, 7 e 10 podem apresentar bom comportamento. Vale ressaltar que a 

classificação apenas auxilia na seleção de materiais. Contudo, diversos trabalhos já 

demostraram um desempenho mecânico satisfatório, mesmo se enquadrando na 

classe A-4. Já de acordo com a classificação SUCS, a maior parte dos solos (8) são 

areias siltosas ou areais argilosos, com exceção da amostra 9, que pode ser um silte 

inorgânico ou argila inorgânica (argilas arenosas ou siltosas) e da amostra 10, solo 

arenoso grosso. 

Tabela 4.2 Resultados das Classificações Tradicionais 

AMOSTRA TRB Descrição TRB 
Comportamento 
como subleito 

IG SUCS Descrição SUCS 

AMO1 A-4 Solo siltoso Sofrível 0,6 SM-SC 
Areia Siltosa - 
Areia Argilosa 

AMO2 A-4 Solo siltoso Sofrível 1,4 SM-SC 
Areia Siltosa - 
Areia Argilosa 

AMO3 A-4 Solo siltoso Sofrível 1,1 SM Areia Siltosa 

AMO4 A-2-4 
Pedregulho/Areia 

Siltosa/Areia Argilosa 
Bom 0 SM Areia Siltosa 

AMO5 A-2-4 
Pedregulho/Areia 

Siltosa/Areia Argilosa 
Bom 0 SM Areia Siltosa 

AMO6 A-2-4 
Pedregulho/Areia 

Siltosa/Areia Argilosa 
Bom 0 SM Areia Siltosa 

AMO7 A-2-4 
Pedregulho/Areia 

Siltosa/Areia Argilosa 
Bom 0 SM Areia Siltosa 

AMO8 A-4 Solo siltoso Sofrível 1,8 SM Areia Siltosa 

AMO9 A-4 Solo siltoso Sofrível 8 ML-CL 
Silte inorgânico - 
Argila inorgânica 

AMO10 A-2-4 
Pedregulho/Areia 

 Siltosa/Areia Argilosa 
Bom 0 SP 

Solo arenoso 
grosso 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Durante o processo de seleção do material, procuraram-se amostras com 

diferentes classificações MCT, com o intuito de avaliar a deformabilidade dos solos 
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tropicais quanto ao caráter laterítico e não laterítico. Foram então analisadas 10 

amostras quanto à classificação MCT, e os resultados expostos na Tabela 4.3. De 

acordo com a classificação MCT, solos finos são aqueles que possuem 100% 

passante na peneira nº 10 (2 mm de abertura), logo todos os solos dessa pesquisa se 

enquadram nessa condição. 

Tabela 4.3 Resultados da Classificação MCT 
Amostra c’ (mm) d'(100kg/m³) Pi (%) e’ Classificação 

AMO1 1,19 40,22 91,2 1,12 LA’ 

AMO2 1,35 59,02 84,47 1,06 LA’ 

AMO3 0,93 27,67 161,8 1,33 NA’ 

AMO4 0,90 11,2 400 1,8 NS' 

AMO5 0,95 10,6 350 1,75 NS' 

AMO6 1,10 9,1 410 1,85 NS' 

AMO7 0,55 109,61 203,96 1,32 LA 

AMO8 0,25 132,6 233,42 1,35 LA 

AMO9 1,8 116,7 99,23 1,05 LG’ 

AMO 10 0,1 34,0 554 1,83 NA 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Ábaco de classificação MCT na Figura 4.1, é possível identificar 6 

grupos de solos. Cinco desses solos apresentam comportamento laterítico: 2 solos 

lateríticos arenosos, 2 areias lateríticas e 1 solo argiloso laterítico. Ainda são indicados 

3 solos não lateríticos siltosos, 1 solo não laterítico arenoso e 1 areia não laterítica. 

Não foi coletada nenhuma amostra de solo não laterítico argiloso. 

 
Figura 4.1 Ábaco da classificação MCT 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Diante dos resultados da classificação MCT, foram definidas as amostras para 

ensaio de deformação permanente. As amostras escolhidas foram: a amostra 3, solo 
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não laterítico arenoso, amostra 8, areia laterítica, e amostra 9, solo laterítico argiloso, 

por se tratarem de solos de diferentes classificações. 

4.2 Parâmetros de caracterização química 

Conforme os procedimentos apresentados no capítulo 3, foram realizados ensaios 

de DR-X com quatros amostras, 3, 7, 8 e 9. Esse ensaio permite identificar os 

argilominerais presentes no material, e, assim, complementar a investigação do 

caráter laterítico das amostras. Todas as amostras apresentaram como minerais 

principais a presença de ilita e caulinita, e os gráficos dos resultados de DR-X estão 

apresentados no Apêndice deste trabalho.  

Pode-se afirmar que, no caso das amostras 7,8 e 9, houve confirmação do caráter 

laterítico dos solos. Com relação à amostra 3, os mesmos argilominerais foram 

identificados, assim há um indicativo de solos laterítico. Contudo, isso não confirma 

necessariamente o comportamento laterítico. A amostra 3, por exemplo, segundo a 

classificação MCT, é não laterítico arenoso. Infere-se que o caráter laterítico também 

está relacionado à granulometria do material, em especial a amostra 3, que 

apresentou uma quantidade de silte superior às amostras 1 e 2, solos lateríticos 

arenosos, retiradas em pontos próximos da mesma jazida. Em suma, no geral, os 

resultados convergem para a classificação MCT encontrada, de acordo com os 

estudos de Nogami e Villibor (1995), cujos solos lateríticos possuem minerais mais 

ativos, como a ilita. 

4.3 Determinação do Módulo de Resiliência 

O módulo de resiliência foi obtido através de ensaio triaxial de carga repetida, o 

que permite avaliar a rigidez das amostras. Para emprego em camadas de pavimento, 

o solo arenoso fino laterítico apresenta um valor de módulo de resiliência entre 100 a 

500MPa (OSTEN,2018). A Tabela 4.4 e Tabela 4.5 apresentam a análise dos modelos 

de previsão mais utilizados, conforme apresentado na Tabela 2.7 Modelos de 

Representação da Variação do MR em Função das Tensões. 
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Tabela 4.4 Análise estatística dos modelos de comportamento do módulo de resiliência 
 Dunlap (1963) 

Moossazadeh e 
Witczak (1981) 

Seed et al. (1967) Witczak (1981) Pezo et al. (1992) 

 𝑀 = 𝑘 ∗ 𝜎  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜃  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎 ∗ 𝜎  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎 ∗ 𝜎  

Amostra 𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  𝑘  R² 

AMO1  510,19 
-

0,01 
0,00 387,19 

-
0,12 

0,22 479,74 
-

0,06 
0,27 311,93 0,52 -0,56 0,63 579,69 0,32 

-
0,36 

0,62 

AMO2  340,94 
-

0,06 
0,03 340,15 

-
0,17 

0,42 345,11 
-

0,12 
0,15 250,52 0,48 -0,56 0,80 407,39 0,32 

-
0,40 

0,80 

AMO3  286,45 
-

0,24 
0,45 303,66 

-
0,27 

0,90 394,40 
-

0,28 
0,68 481,62 0,16 -0,4 0,94 342,67 0,08 

-
0,32 

0,92 

AMO4 604,85 0,21 0,37 365,55 0,04 0,02 400,62 0,15 0,19 162,97 0,72 -0,52 0,72 703,48 0,48 
-

0,28 
0,72 

AMO5  840,46 0,31 0,68 476,39 0,14 0,20 496,78 0,24 0,44 156,80 0,8 -0,48 0,84 989,03 0,52 -0,2 0,84 

AMO6  786,04 0,21 0,38 509,84 0,08 0,08 786,04 0,21 0,38 247,37 0,56 -0,36 0,50 848,05 0,36 
-

0,16 
0,49 

AMO8 261,29 
-

0,15 
0,01 239,18 

-
0,23 

0,30 291,72 
-

0,22 
0,20 327,72 0,24 -0,56 0,54 220,10 0,16 

-
0,48 

0,54 

AMO9  359,93 
-

0,19 
0,23 339,34 

-
0,26 

0,66 450,74 
-

0,25 
0,41 449,93 0,32 -0,56 0,84 403,04 0,2 

-
0,44 

0,84 

AMO10 840,46 0,23 0,51 521,96 0,07 0,08 561,02 0,17 0,27 214,57 0,72 -0,48 0,77 993,01 0,44 -0,2 0,75 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 4.5 Análise estatística dos modelos de comportamento do módulo de resiliência 
 Witczak e Uzan (1988) Ni el al. (2002) NCHRP (2004) Titi el al. (2006) 

MR 
med. 

(MPa) 
 𝑀 = 𝑘 ∗ 𝜎  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜃  𝑀 = 𝑘  ∗ 𝜎 ∗ 𝜎  

Amostra 𝑘  𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  𝑘  R² 𝑘  𝑘  𝑘  R² 

AMO1  2020,38 0,52 -0,56 0,62 583,23 0,8 -0,64 0,50 624,61 0,16 -0,72 0,23 3078,47 0,52 -0,56 0,63 532 

AMO2  1622,69 0,48 -0,56 0,80 491,94 0,8 -0,76 0,71 523,56 0,2 -1 0,43 2472,49 0,48 -0,56 0,80 411 

AMO3  3518,44 0,16 -0,4 0,94 856,0 0,28 -0,72 0,91 840,02 0 -0,88 0,86 4753,28 0,16 -0,4 0,94 577 

AMO4 1087,80 0,72 -0,52 0,72 259,01 1,16 -0,40 0,68 301,41 0,4 -0,64 0,34 1608,37 0,72 -0,52 0,72 340 

AMO5  1078,58 0,8 -0,48 0,84 232,34 1,28 -0,28 0,84 278,06 0,52 -0,64 0,64 1547,48 0,8 -0,48 0,84 359 

AMO6  1862,31 0,56 -0,36 0,50 318,47 0,88 -0,16 0,50 360,18 0,24 -0,12 0,27 2441,33 0,56 -0,36 0,50 439 

AMO8 2122,70 0,24 -0,56 0,54 710,80 0,24 -0,84 0,32 597,78 -0,4 -0,12 0,33 3234,36 0,24 -0,56 0,53 434 

AMO9  2914,30 0,32 -0,56 0,84 964,05 0,48 -0,88 0,69 943,27 0 -0,92 0,58 4440,52 0,32 -0,56 0,84 638 

AMO10 1475,97 0,72 -0,48 0,77 337,58 1 -0,28 0,67 382,84 0,4 -0,56 0,44 2117,63 0,72 -0,48 0,77 449 

Fonte: elaborado pelo autor 

A seguir, serão comentados os resultados de ensaios de módulo de resiliência 

obtidos para as amostras de solos estudadas conforme a classificação MCT. 

Solos LA’ (Lateríticos arenosos): 

De acordo com o Manual de pavimentação do DNIT (2006), é observado 

comportamento resiliente de médio a baixo para solos lateríticos arenosos. A amostra 

1 apresentou valores de módulo de resiliência entre 412 MPa e 797MPa, e valor médio 

de 532 MPa. Já a amostra 2 apresentou valores de módulo de resiliência entre 304 

MPa e 580 MPa, e valor médio de 411 MPa. Esses valores demostram uma alta 

rigidez, podendo relacionar-se à elevada porção de argila desses dois materiais (31 e 

35% de argila), demonstrando um bom desempenho em camadas de pavimento. 
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Guimarães (2009) destaca valores de MR de solos LA’ entre 220 MPa e 300 MPa 

adequados para emprego em camada de base de pavimentos. 

A Tabela 4.4 mostra que esses materiais têm maior relação com a tensão 

confinante do que com a tensão de desvio, ou seja, comportam-se mais como 

granulares do que como solos coesivos finos. A amostra 1 apresentou melhor 

coeficiente de regressão de 0,62, valor baixo, e a amostra 2 de 0,80. O modelo de 

Pezo et al. (1992) e o modelo de Witczak e Uzan (1988) se enquadraram a este tipo 

de material. As Figura 4.2 e Figura 4.3 representam o modelo de Pezo et al. (1992), 

que é o mais utilizado no Brasil  e denominado de modelo composto por Macedo 

(1997). 

 
Figura 4.2 Modelo tridimensional formulado por Pezo (1992) para a amostra 1  

Fonte: elaborado pelo autor 

 
Figura 4.3 Modelo tridimensional formulado por Pezo (1992) para a amostra 2 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Solos NA’ (não laterítico arenoso): 

O comportamento esperado para essa classificação é de médio a alto (DNIT, 

2006). Para a amostra 3, fica claro um comportamento característico de um solo 

coesivo, cujo modelo em função da tensão de desvio apresentou coeficiente de 

regressão linear de 0,9 (Figura 4.4). Os outros modelos também apresentaram 

coeficiente regressão alto, exceto o modelo de Dunlap (1963), coeficiente de 

regressão de 0,45, e modelo de Seed et al. (1967), coeficiente de regressão de 0,68. 

Os resultados de módulo variaram de 359 MPa a 852 MPa, e valor médio de 577 

MPa, concordante com o esperado. GOMES et al (2018), ao estudar solos dessa 

mesma classificação encontrou MR médios entre 151 MPa e 553 MPa. O MR médio 

desse estudo é pouco maior do que os encontrados. 

 
Figura 4.4 Modelo linear em função da tensão de desvio da amostra 3 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Solos NS’ (não lateríticos siltosos): 

Para os solos não lateríticos siltosos também é esperado um desempenho 

satisfatório quanto ao módulo de resiliência, porém é preciso ter cuidado com esse 

tipo de solo, pois podem apresentar caráter expansivo. É válido afirmar que o valor de 

MR, realizado na condição de umidade ótima, mascara o mau desempenho deste tipo 

de solo. A amostra 4 apresentou variação de módulo de 225 MPa a 435 MPa e média 

de 340 MPa, a amostra 5, variação de módulo entre 237 MPa e 520 MPa e média de 

359 MPa, e a amostra 6, variação de módulo resiliente entre 311 MPa a 590 MPa e 

média de 439 MPa.  



88 

Apesar de apresentar valores de R² baixo, a tensão confinante exerceu maior 

influência para os três casos, caracterizado um comportamento mais próximo de solos 

coesivos finos do que solos granulares (Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7). Os 

modelos que melhor representaram os solos NS’ foram os modelos de Witczak (1981), 

Pezo et al. (1992), o modelo de Witczak e Uzan (1988) e Titi et al. (2006), com 

coeficientes de correlação aproximados de 0,72, 0,84 e 0,5 para as amostras 4, 5 e 6, 

respectivamente. As Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7 também apresentam o modelo 

de Pezo et al. (1992). Ao se comparar aos valores médios encontrados por LIMA 

(2020), que ficaram entre faixa de 123 a 336 MPa para esta classe, nota-se que a 

amostra 6 apresentou MR apresentou valores superiores aos da autora. 

 
Figura 4.5 Modelo de Dunlap (1963) e Pezo et al. (1992) para amostra 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
Figura 4.6 Modelo de Dunlap (1963) e Pezo et al. (1992) para amostra 5 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 4.7 Modelo de Dunlap (1963) e Pezo et al. (1992) para amostra 6 

Fonte: elaborado pelo autor 

Solos LA (Areia laterítica): 

Apenas a amostra 8 foi devidamente ensaiada para obter resultados de módulo 

de resiliência. A amostra 7 foi descartada por apresentar disparidade de valores e 

material insuficiente para repetir os ensaios. Os valores de MR encontrados estão 

entre 280 MPa e 855 MPa e MR médio de 434 MPa, apresentando alto desempenho, 

condizentes com o fato de que essa classe tem sido fortemente indicada para camada 

de subleito e reforço de subleito. O comportamento deste solo não foi bem 

representado nem pelos modelos lineares, nem pelo modelo de PEZO et al (1992), 

sendo esse último o que melhor se aproximou. 

 

Solos LG’ (Laterítico Argiloso): 

Em desacordo com DNIT (2006), que prevê módulo resiliente baixo para solos 

lateríticos argilosos, a amostra 9 apresentou o maior MR médio entre todos os outros 

solos estudados. Os resultados aferidos variaram entre 433 MPa e 998 MPa e valor 

médio de 638 MPa, apresentando alta variabilidade. É interessante ressaltar que o 

valor de MR encontrado nesse estudo, é superior aos valores de MR encontrados por 

GUIMARÃES (2009), DELGADO (2012), GOMES (2018) e LIMA (2020). 

. Como esperado para solos argilosos, a tensão de desvio exerce influência 

significativa no comportamento resiliente dessa amostra (Figura 4.8). Os modelos 

Witczak (1981), Pezo et al. (1992), o modelo de Witczak e Uzan (1988) e Titi et al. 

(2006) apresentaram o melhor enquadramento, com R² igual a 0,84. 
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Figura 4.8 Modelo de Moossazadeh e Witczak (1981) eTiti et al. (2006) para amostra 9 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Solo NA (Areia não laterítica) 

Para esse tipo de material, é esperado um comportamento resiliente alto, porém 

o solo NA não é indicado para base de pavimento e proteção à erosão, devido às suas 

propriedades de permeabilidade e infiltrabilidade. O resultado do ensaio triaxial 

apontam valores de módulo entre 308 MPa e 574 MPa e MR médio de 449 MPa.  

A Tabela 4.4 demostra o gráfico para o modelo em função da tensão confinante, 

onde podemos observar um R² de 0,51, não apresentando uma boa representação do 

comportamento. O maior R² encontrado foi de 0,77, para os modelos de Witczak 

(1981), Witczak e Uzan (1988) e Titi et al. (2006), esse último está representado na 

Figura 4.9. 

 
Figura 4.9 Modelo de Dunlap (1963) e Pezo et al. (1992) para amostra 10 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.4 Determinação dos parâmetros de deformação 

A partir dos resultados dos ensaios de deformação permanente da amostra 3, 8 e 

9, foram calculados os parâmetros pelo modelo de Monismith (1975) e de Guimarães 

(2009). 

 O valor de deformação plástica total (Ep) para esse número 150 mil ciclos para 

as amostras 3, 8 e 9 foram de 3,38 mm, 0,79 mm e 0,35 mm, desconsiderando-se as 

deformações nos primeiros 50 ciclos aplicados, conforme indica a norma (LG’ < NA’ < 

LA). De acordo com o modelo de Monismith (1975), representado nas Figura 4.10, 

Figura 4.11 e Figura 4.12, observa-se que a amostra 3 apresentou uma maior taxa de 

crescimento para 150.000 ciclos (66,05x10-7, contra 9,16x10-7 e 2,49x10-7). Os 

coeficientes de correlação encontrados foram de 0,87, 0,95 e 0,93, para amostra 3, 8 

e 9, respectivamente, indicando uma excelente representação do comportamento por 

este modelo. 

 
Figura 4.10 Modelo de Monismith (1975) para a amostra 3 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 4.11 Modelo de Monismith (1975) para a amostra 8 

Fonte: elaborado pelo autor 

 
Figura 4.12 Modelo linear de Monismith para a amostra 9 

Fonte: elaborado pelo autor 

Os parâmetros do modelo de regressão não linear múltipla do modelo sugerido 

por GUIMARÃES (2009) são apresentados na Tabela 4.6. O coeficiente de correlação 

(R²) indicam excelente adequação ao modelo. Entretanto, as amostras 3 e 9 foram 

analisadas com número de ensaios inferiores a seis, o mínimo recomendado por 

norma para análise da regressão linear não múltipla. Portanto, as análises deste 

modelo para essas amostras são inconclusivas.  



93 

Tabela 4.6 Parâmetros da deformação permanente do modelo de GUIMARÃES (2009) 
Amostra 𝜓  𝜓  𝜓  𝜓  R² 

AMO3 4,392 -1,923 0,148 1,00 0,99 
AMO8 0,050 -1,160 1,681 0,096 0,95 
AMO9 0,965 0,18 -0,63 1,00 0,99 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.5 Pesquisa de ocorrência do Shakedown 

Como visto na revisão bibliográfica, a teoria do Shakedown avalia o 

acomodamento das deformações permanentes que um material ou estrutura de 

pavimento pode desenvolver, quando submetido à ação de cargas repetidas. Segundo 

WERKMEISTER et. al (2004), existem três comportamentos atribuídos ao solo quanto 

ao nível de acomodamento, são eles A, B e C. GUIMARÃES (2009) analisou vários 

solos tropicais utilizando a teoria do Shakedown e propôs a inclusão de mais um nível 

de acomodamento, o AB. 

Considerando-se que os resultados da amostra 3, plotados no gráfico da Figura 

4.13, os valores tendem a ficarem paralelos ao eixo Y nos últimos ciclos. A amostra 3 

apresenta comportamento característico do tipo AB, cujas deformações iniciais são 

significativas, porém, depois de um certo número de cargas, ocorre uma tendência de 

acomodamento. Verificou-se que o ensaio entrou em Shakedown também pela taxa 

de acréscimo de deformação permanente, em que, para esse material, tal taxa tornou-

se na ordem de 10 . 

 
Figura 4.13 Análise do Shakedown para a amostra 3 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Para a amostra 8, o gráfico da taxa de acréscimo da deformação permanente, 

acumulada pela deformação permanente acumulada, é apresentado na Figura 4.14. 

A forma matemática é do tipo B, confirmando a tendência de escoamento plástico no 

item anterior. Esse material, assim, não entrou em Shakedown, podendo haver 

significativa deformação permanente dependendo do número N de tráfego do 

pavimento. 

 
Figura 4.14 Análise do Shakedown para a amostra 8 

Fonte: elaborado pelo autor 

Ao analisar o Shakedown pela metodologia proposta por Wellner e Dawson, 

observa-se que a amostra 9 tem tendência ao acomodamento plástico, tipo A. Ao 

observar o gráfico da taxa de acréscimo da deformação permanente acumulada pela 

deformação na Figura 4.15, espera-se que esse material não apresente afundamento 

significativo para essas tensões no pavimento. 
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Figura 4.15 Análise do Shakedown para a amostra 9 

Fonte: elaborado pelo autor 

4.6 Cálculo do limite de Shakedown 

Com os resultados dos ensaios de deformação permanente a 5000 ciclos, foi 

possível estabelecer o limite de Shakedown como recomendado pela norma europeia 

EN 13286-7. De acordo Werkmeister (2003), os UGM possuem comportamento 

padrão, cujos limites de Shakedown apresentam uma relação exponencial entre as 

tensões aplicadas que pode ser modelado a partir da equação 3.2, do capítulo 3. Essa 

mesma hipótese foi analisada para solos finos, uma vez que comprovada a ocorrência 

de Shakedown para as amostras 3 e 9. 

Para este estudo, foram geradas as curvas de limite de Shakedown para dois 

solos estudados: um laterítico argiloso (LG’) e outro não laterítico arenoso (NA’). O 

gráfico da Figura 4.16 apresenta as curvas em função da tensão principal e a razão 

de tensões e a Tabela 4.7 as tensões utilizadas. As curvas limítrofes foram geradas 

para tensões em que a diferença de deformação acumulada entre 5.000 e 3.000 ciclos 

foi superior a 0,045 mm, curva do colapso incremental, e para quando esta diferença 

foi inferior a 0,045 mm, curva do Shakedown plástico. Em seguida, através de 

interpolação de valores, gerou-se a curva média entre esses dois estágios, a qual 

estabelece o limite de Shakedown entre as faixas A e B. 
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Figura 4.16 Limite de Shakedown para a 3 na umidade ótima 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 4.7 Tensões para as faixas do limite de Shakedown da amostra 3 
Razão de Tensão Tensão Confinante (kPa) 𝜀 − 𝜀 ≥ 0,045 Comportamento Previsto 

3 90 0,045 Colapso Incremental 

3 80 0,021 Shakedown plástico 

4 70 0,08 Colapso Incremental 

4 60 0,012 Shakedown plástico 

5 60 0,076 Colapso Incremental 
5 50 0,019 Shakedown plástico 
6 30 0,057 Colapso Incremental 

6 20 0,019 Shakedown plástico 

Fonte: elaborado pelo autor 

A amostra 3, como mostrado no item anterior, apresentou deformação elevada e 

tendência de acomodamento a baixa tensões, caracterizado pelo comportamento do 

tipo AB, não conhecido por Werkmeister (2003) ao desenvolver esta metodologia. O 

referido autor define o limite de Shakedown, baseado nas deformações apenas das 

deformações dos primeiros 5 mil ciclos de aplicação de carga, podendo ser 

insuficiente para rastrear a ocorrência de Shakedown neste tipo de solo. Para esse 

material, os resultados apresentaram comportamentos variados, o que resultam em 

baixos valores de R², de 0,53 e 0,59, para as duas curvas sugeridas. 

Do mesmo modo, geraram-se as curvas do limite de Shakedown da amostra, as 

quais podem ser visualizadas na Figura 4.17 e na Tabela 4.8. Pode-se dizer que os 

coeficientes de correlação encontrados são aceitáveis, 0,77 e 0,99, comprovando uma 
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boa adequabilidade deste método ao solo laterítico argiloso estudado. Cabe salientar 

que os resultados dos ensaios de deformação permanente desse solo apresentaram 

tendência de Shakedown em conformidade ao comportamento tipo A. 

 
Figura 4.17 Limite de Shakedown para a Amostra 9 na umidade ótima 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 4.8 Tensões para as faixas do limite de Shakedown da amostra 9 
Razão de Tensão Tensão Confinante (kPa) 𝜀 − 𝜀 ≥ 0,045 Comportamento Previsto 

3 110 0,061 Colapso Incremental 

3 100 0,04 Shakedown plástico 

4 80 0,045 Colapso Incremental 

4 70 0,029 Shakedown plástico 

5 60 0,051 Colapso Incremental 
5 50 0,028 Shakedown plástico 
6 50 0,056 Colapso Incremental 

6 40 0,033 Shakedown plástico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quando comparado aos resultados de Werkmeister (2003), os solos estudados 

apresentam limite de Shakedown superiores aos de uma brita graduada. Existem dois 

aspectos que podem explicar essa melhoria de desempenho observada na (Figura 

4.18). Primeiro, por origem química, que está associada à grande presença de óxidos/ 

hidróxidos de alumínio e ferro em solos lateríticos, que atuam como cimentantes 

naturais. E o segundo, por origem física, o desenvolvimento de altas tensões de 

sucção em resultado da composição granulométrica dos solos tropicais. 
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Figura 4.18 Limites de Shakedown da pesquisa e um brita graduada de WERKMEISTER 
(2003) 

Fonte: elaborado pelo autor 

O professor Jacques de Medina, da COPPE/UFRJ, introduziu a pesquisa do 

Shakedown em pavimentos no Brasil, e, segundo Guimarães (2020), a ideia era usar 

essa teoria para mostrar o porquê dos pavimentos no Brasil, usualmente compostos 

de solos lateríticos, não apresentarem como principal problema estrutural o 

afundamento de trilha de roda. Segundo a opinião dele, os solos lateríticos teriam 

maior limite de Shakedown dos que os demais materiais, logo poderiam ser solicitados 

com maiores tensões no campo e, ainda assim, apresentarem acomodamento. Ele se 

referia, porém, aos trabalhos de RAAD et al. (1988,1989a e 1989b), publicados em 

artigos do TRB. Nestes trabalhos, RAAD determinou o limite de Shakedown usando o 

critério de Mohr Coulomb, no qual a resistência ao cisalhamento é em função da 

coesão e ângulo de atrito do solo. Como os solos tropicais podem ter elevadíssima 

coesão, por causa dos sesquióxidos de Fe e Al, além de maior ângulo de atrito, seu 

limite de Shakedown também seria maior. 

Ao se analisar a Figura 4.18, percebe-se que o solo argiloso laterítico, apesar de 

ser um solo fino, tem maior limite de Shakedown do que a brita graduada usada por 

Werkmeister (2003). Assim, pode ser solicitado a maiores tensões e ainda acomodar, 

não contribuindo de maneira significativa para o ATR. Entretanto, ressalta-se que essa 

comparação pode levar a erros de interpretação, uma vez que a brita graduada não 

foi ensaiada nas mesmas condições e pelo mesmo equipamento nessa pesquisa. 
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A análise desses dois materiais por este método foi interessante para hierarquizá-

los em função da ocorrência de Shakedown. Logo, espera-se o solo laterítico argiloso 

apresente melhor comportamento, não apresentando ATR para as tensões usuais 

empregas no pavimento. Vale ressaltar que essa metodologia não substitui a 

necessidade de se realizar os ensaios de deformação permanente completos de 

acordo com a norma brasileira, mas traz uma ferramenta prática para auxiliar na 

seleção e comparação do desempenho das camadas quanto ao afundamento. 

O conceito Shakedown é bem aplicado para materiais granulares. Após um certo 

número de carregamento, esses materiais tendem a se acomodar devido ao 

travamento das partículas maiores. Já os solos apresentam uma tendência ao 

acomodamento das deformações associada à composição química e granulometria, 

cimentações e altas tensões de sucção, promovendo assim uma maior resistência. 

Com isso, o período de acomodamento para esses materiais pode ser diferente. LIMA 

(2020) afirma que metodologia de WERKMEISTER (2003) pode não ser adequada 

para os solos de comportamento AB, pois podem ainda serem sobrecompactados nos 

ciclos iniciais. Assim, faz-se necessária uma investigação de quando realmente esse 

fenômeno ocorre, para a correta seleção desses materiais. 

4.7 Influência da umidade no limite de Shakedown 

Para essa análise da influência da umidade, foram ensaiadas as amostras 3 e 9. 

Um detalhe que deve ser ressaltado é o tempo de indução da umidade. Todas as 

amostras mostraram-se bastante susceptíveis à umidade. Ao se aumentar pouco mais 

que 1 % da umidade, as amostras se tornavam deformáveis a ponto de não serem 

possíveis realizar os ensaios de deformação permanente. Com isso, decidiu-se limitar 

a umidade cerca de 1% acima para as duas amostras, em que a amostra 3 sofreu 

indução de 40 minutos (20 minutos de cada lado) e a amostra 9 ficou por 60 minutos 

(30 minutos de cada lado). 

Dos resultados de deformação permanente da amostra 3 a 5000 ciclos, foram 

gerados os gráficos do mesmo modo como ocorreu com os corpos de prova na 

umidade ótima (Figura 4.19). Os valores das tensões utilizadas para traçar as curvas 

estão dispostos na Tabela 4.9.  As curvas geradas para limite de Shakedown 

apresentaram R² de 0,50, limite superior, e R²= 0,0009, limite inferior, não 

apresentando um bom enquadramento, do mesmo modo como ocorreu com a 

amostra na umidade ótima. 
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Figura 4.19 Limite de Shakedown para a Amostra 3 na umidade acima da ótima 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 4.9 Tensões para as faixas do limite de Shakedown da amostra 3 
Razão de Tensão Tensão Confinante (kPa) 𝜀 − 𝜀 ≥ 0,045 Comportamento Previsto 

3 60 0,33 Colapso Incremental 

3 50 0,08 Shakedown plástico 

4 50 0,068 Colapso Incremental 

4 40 0,02 Shakedown plástico 

5 40 0,05 Colapso Incremental 

5 30 0,027 Shakedown plástico 

6 40 0,022 Colapso Incremental 

6 30 0,013 Shakedown plástico 

Fonte: elaborado pelo autor 

Para a amostra 9, os resultados de deformação permanente para a umidade 

acima da ótima revelaram um excelente ajuste como a equação. O coeficiente de 

correlação mostrou valores de 0,79 para a curva limite superior, e 0,92 para a curva 

de limite inferior (Figura 4.20). Observou-se que quanto maior a taxa de tensão, será 

mais fácil para o material atingir a faixa B. Com relação à influência das tensões na 

deformação vertical, à medida que a tensão confinante aumenta, o mesmo ocorre com 

a tensão de desvio para atingir o regime plástico, como mostrado na Tabela 4.10. 
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Figura 4.20 Limite de Shakedown para a Amostra 9 na umidade acima da ótima 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 4.10 Tensões para as faixas do limite de Shakedown da amostra 9 
Razão de Tensão Tensão Confinante (kPa) 𝜀 − 𝜀 ≥ 0,045 Comportamento Previsto 

3 90 0,09 Colapso Incremental 

3 80 0,031 Shakedown plástico 

4 60 0,075 Colapso Incremental 

4 50 0,034 Shakedown plástico 

5 50 0,05 Colapso Incremental 

5 40 0,041 Shakedown plástico 

6 50 0,045 Colapso Incremental 

6 40 0,02 Shakedown plástico 

Fonte: elaborado pelo autor 

A análise do efeito da umidade por capilaridade é importante devido a quaisquer 

variações nas águas subterrâneas no pavimento. Embora, no Brasil, a tendência seja 

a secagem, e não o ganho de umidade na maior parte do território, algumas regiões 

estão sujeitas a inundações, principalmente nas regiões litorâneas, como é o caso da 

Ilha de São Luís. A Figura 4.21 mostra gráfico de comparação com os resultados dos 

limites de Shakedown para o teor ótimo umidade e acima da umidade após a 

compactação, 1% acima da ótima, da amostra 3. Observa-se que a curva do limite de 

Shakedown, com umidade acima da ótima, apresentou redução de aproximadamente 

50%, para a razão de tensões igual a 4, em seguida, a variação decresce, tornando-

se insignificativa para a razão igual a 7. Notou-se, desse modo, uma tendência de 

redução da influência em função do aumento da razão de tensões. 
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Figura 4.21 Comparação do Limite de Shakedown na umidade ótima e acima da ótima para 

a Amostra 3 
Fonte: elaborado pelo autor 

A Figura 4.22 apresenta comparação dos resultados do limite de Shakedown para 

o teor ótimo umidade e acima da umidade após a compactação para o 9. Com 

umidade 1 % acima da ótima, os resultados da curva de limite Shakedown 

apresentaram redução nos resultados de Shakedown entre 20% a 25% em relação 

aos resultados na umidade ótima. Também se observa que, à medida que a razão de 

tensões aumenta, o limite de Shakedown para material com umidade acima da ótima 

tende a se equiparar ao material com umidade ideal.  

 
Figura 4.22 Comparação do Limite de Shakedown na umidade ótima e acima da ótima para 

a Amostra 9 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A amostra 3 apresentou maior variação no limite de Shakedown do que a amostra 

9. Isso pode estar relacionado às propriedades lateríticas do solo LG’ e à cimentação, 

devido à presença de hidróxidos de alumínio no material, que alteram as tensões de 

sucção. Apesar da amostra 9 apresentar variação menor que a amostra 3, ambas 

apresentaram significante influência da umidade, ao se analisar a curva de 

Shakedown pela metodologia da Werkmeister (2003). 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS 

Com o objetivo de contribuir para a previsão do comportamento da deformação 

permanente de solos finos da Ilha do São Luís, focando principalmente na análise da 

influência da umidade no limite de Shakedown, foram estudadas 10 amostras de solos 

da região, para emprego em camadas de pavimento. Dentre as amostras estudas, 

foram selecionadas duas amostras para análise da influência da umidade no limite de 

Shakedown. O estudo da deformação permanente já demostrou a ocorrência de 

Shakedown para solos brasileiros, trazendo uma possibilidade de dimensionamento 

em função deste fenômeno. Pensando nisso, a pesquisa sugere classificar os tipos 

de solo quanto ao limite de Shakedown, utilizando as equações do limite de 

Shakedown proposta por WERKMEISTER (2003) e dispostas na norma europeia.  

As 10 amostras de solos estudadas foram classificadas segundo a metodologia 

MCT: três solos NS’, dois solos LA’, dois solos LA, um solo LG’, um solo NA’ e um 

solo NA. Com relação à classificação MCT, permite-se concluir a seguinte ordem 

sendo a resistência média a deformações resilientes: LG' > NA’ > LA' > NA > LA > 

NS'. O solo LG’ e o solo NA’ apresentaram valores de módulo superiores aos 

encontrados em outra literatura.  Com base na análise química, nas amostras LG’, 

NA’, e LA, não foram encontrados a presença de minerais que indiquem 

características expansivas, sendo, portanto, adequadas para o emprego em camadas 

de pavimentos. 

Adicionalmente, foram analisados modelos de comportamento resiliente 

encontrados na literatura. Nessa esfera, os resultados da análise estatística 

apontaram o modelo proposto por PEZO et al. (1992), nacionalmente conhecido como 

modelo composto, e se adequa ao comportamento das deformações recuperáveis dos 

solos finos estudados. Os modelos de Witczak (1981), Witczak e Uzan (1988) e Titi et 

al. (2006) também apresentaram valores de coeficiente de correlação semelhantes, 

porém são menos utilizados que o modelo composto. A amostra 6 e 8 não 

apresentaram boa correlação para nenhum dos modelos estudados, o que pode 

indicar um comportamento mais constante em relação às tensões. 

Com relação aos ensaios de deformação permanente a 150 mil ciclos, o modelo 

de Monismith (1975) e Guimarães (2009) representaram bem o comportamento da 

deformação plástica para os solos estudados. Os afundamentos obtidos para 150 mil 

ciclos foram considerados aceitáveis, ou seja, menor que 8 mm, para os três solos 
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analisados. Para a o nível de tensão estudado, a amostra NA’ apresentou 

comportamento tipo AB, a amostra LA, comportamento tipo B, e o material LG’ foi 

classificado como do tipo A. Logo apenas a amostra LA, não apresentou Shakedown. 

Quanto à determinação do limite de Shakedown, o solo LG’ apresentou melhor 

correlação ao modelo de Werkmeister (2003), do que o solo NA’. O solo NA’, de 

comportamento tipo AB, sofre deformações significativas nos primeiros ciclos, 

podendo o número de 5 mil ciclos ser insuficiente para detectar a ocorrência de 

Shakedown. Além disso, solo LG’ apresentou limite de Shakedown superior ao solo 

LA, indicando uma menor chance de surgimento de afundamento de trilha de roda ao 

se aplicar em pavimentos.  

As amostras NA’ e LG’ passaram por um processo de indução de umidade por 

capilaridade em corpos de prova compactados, resultando na umidade de 1% acima 

da umidade ótima. Ambas as amostras apresentaram alta susceptibilidade a esse 

processo, não sendo possível realizar ensaios de deformação permanente com 

umidades superiores. Os resultados obtidos na umidade acima da ótima foram 

excelentes quanto ao enquadramento do método para o solo LG’, já para o solo NA’ 

os valores de R² foram baixos.  

Variações na umidade pós-compactação demostraram influência significativa na 

deformação permanente dos dois solos estudados, podendo gerar uma má 

interpretação da condição real do Shakedown. Ao comparar as curvas do modelo de 

Werkmeister (2003) do solo NA’, observou-se uma redução de até 50% do limite de 

Shakedown. Já para o só LG’, essa redução foi menor, entre 20 e 25% do limite de 

Shakedown. Todavia, são necessárias investigações a respeito da influência da 

elevação dos lençóis freáticos na umidade do pavimento e da frequência de 

ocorrência. Contudo, a aplicação desta metodologia pode ajudar identificar um limite 

de variação de umidade aceitável da variação da umidade em campo. 

Atualmente, métodos mecanísticos baseados na previsão de deformação 

permanente são relevantes no Brasil. A metologia de Werkmeister (2003) pode auxiliar 

na seleção dos materiais como estudo prévio da resistência à deformação dos 

materiais, uma vez que permite hierarquizar os solos quanto ao limite de Shakedown, 

correlacionando-os com as classes da metodologia MCT. Todavia, essa metodologia 

não exclui a necessidade de realizar ensaios de deformação completos para mapear 

o comportamento a deformação plástica do solo. Além disso, é preciso rever o número 
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de ciclos necessários desta metodologia, uma vez que alguns materiais podem 

demorar mais tempo para entrar em Shakedown do que outros. 

A aplicação dos conceitos da mecânica dos pavimentos com os solos da região é 

satisfatória, podendo tornar os projetos de pavimentação mais econômicos e 

confiáveis, reduzindo gastos com intervenções prematuras, oriundas de erros de 

projeto relacionados à má seleção de materiais. Vale ressaltar que poucas pesquisas 

foram realizadas aplicando-se os conceitos da mecânica dos pavimentos com solos 

da região. Tal cenário está ligado principalmente às limitações geográficas que 

dificultam o transporte até os centros de pesquisas. Entretanto, esforços para 

realização de pesquisas são fundamentais para o compor o banco de dados dos solos 

brasileiros. Como aproveitamento dos resultados desse estudo, os valores de módulo 

e deformação permanente podem ser utilizados para compor o banco de dados do 

método de dimensionamento nacional de pavimentos, o MeDiNa. 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Analisar a influência da umidade do limite de Shakedown para faixas de 

maior de umidades; 

 Estudar a variação da umidade no lençol freático e o seu impacto no 

pavimento; 

 Analisar os limites de Shakedown para solos lateríticos com diferentes 

classificações MCT, além do LG’ e NA’; 

 Estudar a influência de densidade e das energias de compactação para o 

limite de Shakedown; 

 Analisar o limite de Shakedown para solos lateríticos após pós-

compactação; 

 Desenvolver modelos que se adequem aos solos que não podem ser 

representados pelas curvas de limite de Shakedown da norma europeia, 

principalmente aos solos do tipo AB. 

 Estudar métodos práticos e a redução da quantidade de ciclos de carga 

para o ensaio de deformação permanente; 
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APÊNDICE A – FICHAS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 01- Cocais Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,059 LL: 20,20% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,698 Umidade ótima: 10,15% LP: 14,28% 
N: - 2.599354 SUCS: SM-SC TRB: A-4 IG: 0,6 IP: 5,63% 

 

 

Não Possui foto do CP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 02- Cocais Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,031 LL: 20,07% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,601 Umidade ótima: 10,77% LP: 15,43% 
N: - 2.599354 SUCS: SM-SC TRB: A-4 IG: 1,4 IP: 4,64% 

 
 

 

Não Passui foto do CP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 03- Cocais Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,048 LL: 20,46% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,616 Umidade ótima: 10,33% LP: 13,26% 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-4 IG: 1,1 IP: 7,20% 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 04- DUKS Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 1,955 LL: 16,16% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,628 Umidade ótima: 9,60% LP: NP 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-2-4 IG: 0 IP: NP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 05- REMI Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 1,883 LL: 16,6 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,67 Umidade ótima: 5,2% LP: NP 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-2-4 IG: 0 IP: NP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 06- JARDEL Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,101 LL: 12,54% 
E: - 44.144906 Densidade real: 2,61 Umidade ótima: 7,27% LP: NP 
N: - 2.599354 SUCS: SC TRB: A-2-4 IG: 0 IP: NP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 07- VALE Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,061 LL: 15,15% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,705 Umidade ótima: 9,11% LP: 13,19% 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-2-4 IG: 0 IP: 2,32% 

  

 

Não possui Foto do CP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 08- Via 

Expressa 
Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 1,962 LL: 16,20% 

E: - 44.144906 Densidade real: 2,601 Umidade ótima: 8,95% LP: NP 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-4 IG: 1,8 IP: NP 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 9- Hosp. Ilha Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 2,043 LL: 20,28% 
E: - 44.144906 Densidade real:  2,610 Umidade ótima: 10,45% LP: 15,26% 
N: - 2.599354 SUCS: SM TRB: A-4 IG: 0 IP: 5,02% 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
Amostra 10- Litorânea Energia Proctor: Modificada MEAS (g/cm³): 1,527 LL: NL 

E: - 44.144906 Densidade real:  2,59 Umidade ótima: 5,8% LP: NP 
N: - 2.599354 SUCS: SP TRB: A-2-4 IG: 0 IP: NP 

 

 

  

Sem foto do CP 
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APÊNCIDE B – FICHAS DOS ENSAIOS DE MÓDULO RESILIENTE 
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APÊNCIDE C – FICHAS DOS ENSAIOS DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE 
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