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1. OBJETIVO 

 Definir e especificar os serviços constantes do Projeto de Pavimentação, nos Projetos 
de Engenharia Rodoviária da GOINFRA, estabelecendo as metodologias, procedimentos, 
critérios e padrões mínimos a serem seguidos, na elaboração dos Projetos Básicos e dos 
Projetos Executivos. 

 

2. REFERÊNCIA NORMATIVA 

Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás – DERGO – IS-09 Instruções de Serviço 
para Projetos de Pavimentação (Pavimentos Flexíveis) 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT - Diretrizes Básicas de 
Projetos Rodoviários – 2006 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT - Manual de Pavimentação – 
1996 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT - Manual de Pavimentos 
Rígidos – 2005 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER – Avaliação estrutural dos 
pavimentos flexíveis – Procedimento “B”. DNER-PRO 011/79; Rio de Janeiro, 1979. 16 p. 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER – Projeto de Restauração de 
Pavimentos Flexíveis – Tecna-pav. DNER-PRO 269/94; Rio de Janeiro, 1994. 17 p. 

Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER SP – IP-DE-F00/001 – Projeto 
de Pavimentação. (PR 009866/18/DE/2006) 

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS. – 
AASHTO  - Guide for Design of Pavement Structures. Washington, D.C. 1993. 593 p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9780 - Peças de Concreto para 
pavimentação – Determinação da resistência a compressão. Rio De Janeiro 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9781 - Peças de Concreto para 
pavimentação. Rio De Janeiro, 1987 

PORTLAND CEMENT ASSOCIATION. PCA - Manual Thickness Design for Concrete 
Highway and Street Pavements. Ottawa, 1984 

CERATTI, J. A. P. Estudo do Comportamento à Fadiga de Solos Estabilizados com 
Cimento. Tese de Doutorado em Engenharia Civil – COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ. 1991 
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3. DEFINIÇÕES 

Para efeitos desta instrução de projeto são adotadas as definições a seguir:  

a) Pavimento: Estrutura constituída por diversas camadas superpostas, de 
materiais diferentes, construída sobre o subleito, destinada a resistir e 
distribuir ao subleito simultaneamente esforços horizontais e verticais, bem 
como melhorar as condições de segurança e conforto ao usuário. 

b) Pavimento Flexível: Estrutura constituída por revestimento asfáltico sobre 
camada de base granular ou sobre camada de base de solo estabilizado 
granulometricamente. Os esforços provenientes do tráfego são absorvidos 
pelas diversas camadas constituintes da estrutura do pavimento flexível. 

c) Pavimento Semi-rígido: Estrutura constituída por revestimento asfáltico e 
camadas de base ou sub-base em material estabilizado com adição de 
cimento. O pavimento semi-rígido é conhecido como pavimento do tipo direto 
quando a camada de revestimento asfáltico é executada sobre camada de 
base cimentada e do tipo indireto ou invertido quando a camada de 
revestimento é executada sobre camada de base granular e sub-base 
cimentada. 

d) Pavimento Rígido: É o Pavimento constituído por placas de concreto de 
cimento Portland assentes sobre camada de sub-base granular ou 
cimentada. Quando a sub-base for cimentada pode, adicionalmente, haver 
uma camada inferior de material granular. Os esforços provenientes do 
tráfego são absorvidos principalmente pelas placas de concreto de cimento 
Portland, resultando em pressões verticais bem distribuídas e aliviadas sobre 
a camada de sub-base ou sobre a camada de fundação. 

e) Pavimento de Peças Pré-moldadas de Concreto: É o pavimento constituído 
por revestimento em blocos pré-moldados de concreto de cimento Portland 
assentes sobre camada de base granular ou cimentada. Pode ou não 
apresentar camada de sub-base granular quando a base for cimentada. 

f) Pavimento Composto: É o pavimento constituído por revestimento asfáltico 
esbelto sobre placas de concreto de cimento Portland ou placas de concreto 
de cimento Portland sobre camada asfáltica. 

g) Subleito: Camada compreendida entre a superfície da plataforma de 
terraplenagem e a superfície paralela, situada no limite inferior da zona de 
influência das pressões aplicadas na superfície do pavimento. 

h) Reforço do Subleito: Camada requerida por imposição técnico-econômica, 
situada imediatamente acima do subleito. É constituída basicamente por 
material de empréstimo ou jazida. 
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i) Sub-base – Pavimento Flexível: Camada requerida por imposição técnico-
econômica, situada entre o subleito ou reforço do subleito e a base. Pode ser 
constituída por materiais granulares graúdos, como pedregulhos, cascalhos, 
produtos de britagem que, embora selecionados, não atendam a todos os 
requisitos necessários à constituição de base de pavimento; solos 
estabilizados quimicamente com adição de cimento ou cal, ou simplesmente 
por material selecionado de empréstimo ou jazida. 

j) Sub-base – Pavimento Rígido: Camada situada imediatamente abaixo das 
placas de concreto de cimento Portland. Pode ser constituída por materiais 
estabilizados granulometricamente ou estabilizados quimicamente com 
adição de cimento ou cal. 

k) Base – Pavimento Flexível ou Semi-rígido: Camada situada acima da sub-
base. Pode ser constituída por materiais granulares, como pedregulhos, 
cascalhos e produtos de britagem, estabilizados com a adição de cimento ou 
material asfáltico quando necessário, solos estabilizados mecanicamente 
mediante mistura com produtos de britagem, ou solos estabilizados 
quimicamente com adição de cimento ou cal. 

l) Revestimento Asfáltico: Camada situada sobre a base, constituindo a 
superfície de rolamento para os veículos. Pode ser constituído por tratamento 
superficial ou concreto asfáltico. 

m) Pré-misturado à Frio ou Pré-misturado à Quente: A camada de pré-misturado 
à frio ou pré-misturado à quente pode ser utilizada como camada de 
revestimento, camada de base ou camada de regularização. O pré-misturado 
à frio é uma mistura executada à temperatura ambiente em usina apropriada, 
composta de agregado mineral graduado, filler (material passante na #200) e 
emulsão asfáltica, espalhada e comprimida à frio. O pré-misturado à quente 
é uma mistura à quente em usina apropriada de agregado mineral graúdo e 
material asfáltico espalhado e comprimido à quente. 

n) Tratamento Superficial: Revestimento, constituído por camada de agregado 
aplicada sobre ligante asfáltico. Pode ser constituído por aplicação simples, 
dupla, tripla com ou sem capa selante. 

o) Concreto Asfáltico: Binder: Camada situada entre a base e a capa de 
rolamento, utilizada nos casos em que a espessura requerida para o 
revestimento asfáltico seja elevada. 

p) Concreto Asfáltico: Capa de Rolamento: Revestimento constituído por 
mistura íntima de agregados com material asfáltico a quente de 
características rigorosamente controladas. 

q) Pintura de Ligação: Aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base 
imprimada ou do revestimento asfáltico, antes da execução de nova camada 
asfáltica, a fim de promover a aderência com a camada subjacente. 
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r) Imprimação Asfáltica: Aplicação de material asfáltico sobre a superfície da 
base, antes da execução do revestimento asfáltico, a fim de aumentar a 
coesão da superfície da base decorrente da penetração da imprimação na 
parte superior desta camada, impermeabilizando-a e proporcionando 
condição de aderência entre o revestimento e a base. 

s) Placas de Concreto de Cimento Portland: Placas de concreto de cimento 
Portland simples, armado ou protendido, interligadas por juntas longitudinais 
e transversais. As juntas longitudinais têm por função combater as tensões 
geradas por variações de temperatura e umidade. As juntas transversais 
combatem a fissuração gerada pela retração do concreto. 

t) Drenagem do Pavimento: Sistema de drenagem constituído por base ou sub-
base de materiais permeáveis e drenos rasos de captação com 
características adequadas, destinado à condução das águas infiltradas pelo 
revestimento através de trincas ou pelas bordas do pavimento ou através do 
subleito. 

u) Módulo de Resiliência: Módulo de resiliência ou módulo de elasticidade de 
um material é a relação entre a tensão vertical aplicada repetidamente, σd, e 
a deformação axial recuperável, εa, que lhe corresponde após determinado 
número de aplicações de carga. Para materiais como solos, areias, 
agregados etc., em geral utiliza-se a denominação módulo de resiliência. Já 
para concretos de cimento Portland, solo-cimento, utiliza-se a denominação 
módulo de elasticidade. 

v) Coeficiente de Poisson: Coeficiente de Poisson é a razão da deformação 
lateral ou radial pela deformação vertical ou axial recuperável e é 
considerado constante. Teoricamente o coeficiente de Poisson varia entre 0,0 
no corpo rígido até 0,5 na deformação sem variação do volume. 

 

4. PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

A estrutura dos pavimentos a serem dimensionados poderão ser do tipo flexível, 
semi-rígido ou rígido, devendo qualquer que seja a solução adotada, concebida de acordo com 
a disponibilidade de materiais nas proximidades da obra, conforme as características dos 
esforços solicitantes provenientes do tráfego, das propriedades geotécnicas dos solos do 
subleito e das condições climáticas da área de implantação da obra, ou de acordo com outras 
necessidades, tais como o prazo de execução da obra. 

 

4.1 Recomendações Gerais aplicáveis 

Os projetos de pavimentação deverão ser elaborados segundo os critérios mínimos 
apresentados a seguir, devendo nos casos em que o projetista necessite incluir ou adotar 
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parâmetros, referências e até soluções, não constantes nesta norma, o mesmo deverá realizar 
a consulta e devida aprovação dos métodos pretendidos, junto ao setor de projetos da 
GOINFRA. 

 

4.1.1 Pavimentos Flexíveis e Pavimentos Semi-rígidos 

A elaboração dos projetos de pavimentação para pavimentos flexíveis e semi-
rígidos, deverão ser realizados segundo os métodos de dimensionamento de pavimentos 
elaborados e utilizados pelo DNIT, podendo ser tanto pelo método semi-empiríco 
(preferencialmente), como pelo método mecanístico. Todos os dimensionamentos, 
independente do método adotado, deverão apresentar seu memorial de cálculo, bem como os 
dados e informações utilizadas. 

É recomendável a utilização dos dois métodos de dimensionamento em rodovias 
com Número “N” igual ou superior a 5 x 107 repetições. 

Os projetos de pavimentação deverão levar em consideração em seu 
dimensionamento, a avaliação das deflexões máximas permitidas em cada camada do 
pavimento, bem como o Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) do pavimento, de forma que 
atenda os devidos parâmetros técnicos, de segurança e conforto de acordo com os parâmetros 
adotados.   

Deverá ser referenciado e evidenciado no projeto de pavimentação, de forma clara 
e objetiva, o valor do Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI), levado em consideração nos 
estudos do projeto, indicando ao executor qual será o valor admissível para o IRI após a 
execução da obra. Tal índice servirá de parâmetro a ser averiguado, quando ao recebimento da 
obra.   

Deverão ser referenciadas e evidenciadas no projeto de pavimentação, de forma 
clara e objetiva, as deflexões máximas admissíveis para cada camada do pavimento projetado, 
indicando ao executor as quais serão os parâmetros a serem buscados ao término da obra. 
Tais dados limites servirão de parâmetro a ser averiguado, quando ao recebimento da obra.   

A critério da fiscalização, poderá ser solicitada a verificação mecanicista da 
estrutura de pavimento dimensionada pelos métodos do DNIT através do emprego de 
programa computacional. Na utilização de programas computacionais para a verificação 
mecanicista, devem ser fornecidas a descrição sucinta do programa computacional, as 
hipóteses de cálculo utilizadas e simplificações adotadas, dados de entrada e resultados 
obtidos. 

Para a plataforma de pavimentação o projeto deverá prever, para as camadas 
estabilizadas de base, uma largura final de topo da camada maior no mínimo 30 cm (15 cm 
para cada lado) do que o revestimento do pavimento. Esta plataforma de base com acréscimo 
mínimo de 30 cm deverá ser devidamente compactada a 100% da energia recomendada em 
projeto. A adoção de valores maiores é possível, porém o projetista deverá justificar a sua 
adoção, bem como ter a concordância do setor de projeto da GOINFRA. 
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Para a consideração dos materiais a serem escavados e transportados para a 
plataforma de pavimentação, deverá ser considerado no levantamento dos quantitativos do 
volume de escavação, carga e transporte dos materiais de base e sub-base, uma largura maior 
30 cm (15 cm para cada lado) do que a plataforma compactada citada anteriormente. Esses 
novos valores na largura das camadas, deverão ser computadas apenas para escavação, 
carga e transporte, dado ao fato de não se conseguir atingir a devida compactação a 100% da 
camada nas extremidades dos bordos. 

 

 

É recomendável a utilização de estrutura de pavimento semi-rígido em vias com 
número “N” de equivalentes de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 KN 
igual ou superior a 5 x 107. 

É possível o dimensionamento do pavimento para ser executado em etapas, desde 
que devidamente justificado pelo projetista, com a definição dos períodos a serem obedecidos, 
de acordo com a evolução esperada do volume de tráfego, e, principalmente, que a estrutura 
do pavimento seja executada considerando-se a etapa final do dimensionamento, ficando 
somente o complemento da capa nessa etapa. 

 

4.1.2 Pavimentos Rígidos e Peças Pré-moldadas de Concreto 

A elaboração dos projetos de pavimentação para os pavimentos rígidos deverá 
seguir os procedimentos de dimensionamento de pavimento de concreto da Portland Cement 
Association – PCA, constante no Manual de Pavimentos Rígidos do Departamento Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes – DNIT. 

A critério da fiscalização, poderá ser solicitada a verificação mecanicista da 
estrutura de pavimento dimensionada pelos métodos do DNIT através do emprego de 
programa computacional. Na utilização de programas computacionais para a verificação 
mecanicista, devem ser fornecidas a descrição sucinta do programa computacional, as 
hipóteses de cálculo utilizadas e simplificações adotadas, dados de entrada e resultados 
obtidos. 

 

 



 
 

Diretoria de Obras Rodoviárias 
Gerência de Projetos Rodoviários 

CÓDIGO 
IP-10 - 2018/001 

Instrução de Projetos Rodoviários 
IP-10 GOINFRA – Projeto Pavimentação  

EMISSÃO 

AGO/2018 

FOLHA 

10 de 38 
 

 

 

4.2 Critérios de Cálculo 

4.2.1 Capacidade de Suporte do Subleito 

A capacidade de suporte do subleito é medida através do ensaio de penetração 
conhecido como Índice de Suporte Califórnia, e o valor de capacidade de suporte de projeto, 
ISC, é utilizado para o dimensionamento da estrutura do pavimento. Para efeito de 
dimensionamento da estrutura de pavimento, o trecho rodoviário é dividido em segmentos 
homogêneos com relação à capacidade de suporte do subleito. Para cada segmento 
homogêneo tem-se um valor de ISC. 

As amostras de solos para a determinação da capacidade de suporte de projeto 
devem ser coletadas nas áreas de cortes e nas caixas de empréstimo que serão utilizadas para 
a execução das últimas camadas dos aterros. 

O ISC é determinado através da seguinte expressão matemática: 

 

 

 

onde: ISC : média aritmética dos valores de ISC das “n” amostras ensaiadas 

t0,90 : coeficiente de Student relativo ao intervalo de confiança de 90% 

σ : desvio padrão da população dos valores de ISC das “n” amostras ensaiadas 

 

 

 

 

 

Os valores do percentual t0,90 em função dos valores de n-1 são mostrados na 
Tabela 1, a seguir. 

Para o caso de dimensionamento de pavimentos flexíveis e pavimentos semi-
rígidos pelo método da resiliência, é necessário, além do conhecimento da capacidade de 
suporte dos solos do subleito, classificar os solos do subleito quanto à resiliência. 

Os solos finos coesivos são os solos que apresentam mais de 35% do material, em 
peso, passando na peneira de 0,075 mm, que com frequência encontram- se em subleitos ou 
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em camadas de reforço do subleito. São classificados, de acordo com os parâmetros de 
resiliência determinados em ensaios triaxiais dinâmicos, nos seguintes tipos: 

 solos tipo I: solos com baixo grau de resiliência que apresentam bom 
comportamento como subleito e reforço de subleito, com possibilidade de 
utilização em camada de sub-base. 

 solos tipo II: solos com grau de resiliência intermediário que apresentam 
comportamento regular como subleito. Seu uso como reforço de subleito 
requer estudos e ensaios especiais. 

 solos tipo III: solos com grau de resiliência elevado, cujo emprego em 
camadas de pavimentos não é aconselhável. Requerem cuidados e estudos 
especiais para uso como subleito. 

Tabela 1 – Valores do Porcentual t0,90 em Função dos Valores n-1 

n – 1 t0,90 n – 1 t0,90 n – 1 t0,90 n – 1 t0,90 
1 3,08 11 1,36 21 1,32 40 1,30  

        

2 1,89 12 1,36 22 1,32 60 1,30  

        

3 1,64 13 1,35 23 1,32 120 1,29  

        

4 1,53 14 1,34 24 1,32 ∞ 1,28  

        

5 1,48 15 1,34 25 1,32   
        

6 1,44 16 1,34 26 1,32   
        

7 1,42 17 1,33 27 1,31   
        

8 1,40 18 1,33 28 1,31   
        

9 1,38 19 1,33 29 1,31   
        

10 1,37 20 1,32 30 1,31   
        

Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

A Tabela 2 permite classificar o solo em função da porcentagem de silte na fração 
fina, S, ou seja, fração que passa na peneira de abertura de 0,075 mm e o valor ISC 
correspondente. 

Tabela 2 – Classificação dos Solos Finos Quanto à Resiliência 

 
ISC (%)  S (%)     

 

≤ 35 35 a 65 

 

> 65 

  

      

 ≥ 10 I II  III  
        

 6 a 9 II II  III  
        

 2 a 5 III III  III  
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Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

 

 

 

onde: S: porcentagem de silte na fração fina que passa na peneira de abertura de 0,075 mm 

 P1: porcentagem, em peso, de material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,005 mm, 
determinada na curva de distribuição granulométrica 

 P2: porcentagem, em peso, de material cujas partículas tenham diâmetro inferior a 0,075 mm, 
determinada na curva de distribuição granulométrica 

 

Os ensaios de granulometria com sedimentação devem ser realizados para os 
solos contendo mais de 35% de material, em peso, passando na peneira de 0,075 mm de 
abertura. 

 

4.2.2 Tráfego 

O tráfego para o dimensionamento de pavimentos pode ser caracterizado de várias 
formas, porém a mais utilizada é a determinação do número “N” de equivalentes de operações 
de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN para um determinado período de projeto. 
Também, no caso de dimensionamento de pavimento rígido utiliza-se o número acumulado de 
repetições dos vários tipos de eixos e cargas obtido para um determinado período de projeto. 
No Brasil, os principais modelos e métodos de dimensionamentos de pavimento utilizam o 
número “N”, excetuando-se o procedimento de dimensionamento de pavimento rígido da 
Portland Cement Association – PCA que utiliza o número acumulado de repetições dos vários 
tipos de eixos e cargas. 

O número “N” de equivalentes de operações de eixo simples padrão de rodas 
duplas de 80 kN é a transformação de todos os tipos de eixos e cargas dos veículos comerciais 
que trafegarão sobre o pavimento em um eixo simples padrão de rodas duplas equivalente de 
80 kN. Consideram-se apenas os veículos comerciais no cálculo do número “N”, visto que os 
automóveis possuem carga de magnitude desprezível em relação aos veículos comerciais. 

O número “N”, a ser utilizado no dimensionamento dos pavimentos, deverá ser 
calculado segundo a norma IP-05 GOINFRA - Estudos de Tráfego.  
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4.2.3 Drenagem 

A drenagem superficial da rodovia deve ser suficientemente adequada para escoar 
a água de forma rápida para fora da plataforma, não permitindo o acúmulo de água e, 
consequentemente, a infiltração para o interior da estrutura do pavimento. 

Caso seja necessária, deve ser prevista a utilização de dispositivos de drenagem 
subsuperficial na estrutura de pavimento. 

O lençol d’água subterrâneo deve estar rebaixado a, pelo menos, 1,5 metro em 
relação ao greide da terraplenagem acabada. 

 

4.3 Parâmetros adicionais para a verificação mecanicista 

Para a verificação mecanicista da estrutura de pavimento, é necessário o 
conhecimento dos parâmetros relativos à capacidade de suporte dos solos do subleito e do 
tráfego previsto para o período de projeto, além das propriedades dos materiais constituintes 
das camadas da estrutura do pavimento e de modelos de fadiga para estes materiais. 

As cargas a serem inseridas na análise mecanicista devem simular o eixo simples 
padrão de rodas duplas de 80 KN, utilizando quatro pontos de aplicação da carga de 20 KN 
cada e pressão de contato pneu-pavimento de 0,56 MPa. 

Nas Tabelas 3 e 4 a seguir, apresentam-se alguns valores recomendados para as 
propriedades dos materiais de pavimentação. 

 

Tabela 3 – Valores Usuais de Coeficiente de Poisson 

 
Material 

 Intervalo de Valores de  Valor Recomendado de  

  
Coeficiente de Poisson 

 
Coeficiente de Poisson      

 Concreto de cimento Portland  0,10 – 0,20 0,15 

 
    
 Materiais estabilizados com cimento  0,15 – 0,30 0,20 

 
    
 Misturas asfálticas  0,15 – 0,45 0,30 

 
    
 Materiais granulares  0,30 – 0,40 0,35 

 
    
 Solos do subleito  0,30 – 0,50 0,40 

 
     

Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 
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Tabela 4 – Valores Usuais de Módulo de Resiliência ou Elasticidade 

Material Intervalos de Valores de 
Módulo de Resiliência (Mpa) 

Concretos Asfálticos:   
- revestimento (CAP 50-70) 2000– 5000 

- revestimento (CAP 30-45) 2500– 4500 

- binder (CAP 50-70) 2000– 3000 

- binder (CAP 30-45) 2500– 4000 

   

Materiais granulares   
- brita graduada 150– 300 

- macadame hidráulico 250– 450 

   

Materiais estabilizados quimicamente   
- solo-cimento 5000 – 10000 

- brita graduada tratada com cimento 7000 – 18000 

- concreto compactado com rolo 7000 – 22000  

   

Concreto de cimento Portland 30000– 35000  

   

Solos finos em base e sub-base 150– 300 

   

Solos finos em subleito e reforço do subleito   
- solos de comportamento laterítico LA, LA’, LG’ 100– 200 

- solos de comportamento não laterítico 25– 75 

   

Solos finos melhorados com cimento para reforço de subleito 200– 400 

   

Concreto de cimento Portland 28000– 45000  

   

Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

 

Para os solos do subleito recomendam-se as seguintes correlações entre módulo 
de resiliência e capacidade de suporte ISC: 

 solos lateríticos arenosos (LA’) e lateríticos argilosos ( LG’):  

MR = 22 × ISC 0,8 (MPa) 

 solos não lateríticos siltosos (NS’) e não lateríticos argilosos (NG’):  

MR = 18 × ISC 0,64 (MPa) 

 solos arenosos pouco ou não coesivos: 

MR = 14 × ISC 0,7  (MPa) 
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Para a análise mecanicista de estrutura de pavimento utilizam-se modelos 
experimentais de fadiga de materiais. Portanto, é necessário que o projetista tenha 
conhecimento de diversos modelos publicados em literatura técnica, suas vantagens em 
relação a outros modelos de fadiga e suas limitações. 

Para a adoção de expressões matemáticas de fadiga de materiais constituintes da 
estrutura do pavimento na avaliação da qualidade e do desempenho de determinado 
pavimento, é necessário compreender como e em quais condições as expressões matemáticas 
de fadiga foram obtidas. 

Para a verificação mecanicista de estruturas de pavimentos são recomendadas as 
seguintes equações de fadiga referentes aos materiais revestimento de concreto asfáltico, 
bases ou sub-bases cimentadas de brita graduada tratada com cimento ou solo-cimento e do 
subleito. 

 

4.3.1 Revestimento de concreto asfáltico 

As deformações horizontais de tração, εt, nas fibras inferiores das camadas 
asfálticas, causadas pelos carregamentos na superfície dos pavimentos, podem causar sua 
ruptura por fadiga se forem excessivas. 

Para materiais asfálticos existem dois tipos principais de ensaios: deformação ou 
tensão controladas. No entanto, qualquer que seja o método de ensaio, vale a seguinte 
expressão: 

 

 

onde: N: número equivalente de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN 
acumulado para o período de projeto 

 εt : deformação específica horizontal na tração 

 K e n: coeficientes determinados por regressões lineares, particulares para cada tipo de mistura 
asfáltica e modificados para refletir o desempenho no campo 

 

Os ensaios de fadiga apresentam grande dispersão dos resultados, particularmente 
no que diz respeito às misturas asfálticas, devido não só à inerente heterogeneidade do 
material, como também às técnicas de ensaio de preparação dos corpos de prova, tipos de 
ensaios etc. 
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Dentre as inúmeras equações de fadiga desenvolvidas por pesquisadores em 
estudos nacionais e internacionais, recomenda-se para a camada de revestimento de concreto 
asfáltico o emprego de umas das expressões matemáticas cujos parâmetros são indicados na 
Tabela 5 para a análise mecanicista. 

 

Tabela 5 – Número “N” em Função da Deformação Específica de Tração εt da Fibra Inferior da 
Camada de Concreto Asfáltico 

Equação Autor Ano K n 

1 FHWA (Federal Highway Administration) 1976 1,092 x 10-6 3,512  

     

2 Asphalt Institute 1976 2,961 x 10-5 3,291  

     

3 Barker, Brabston & Chou 1977 9,7 x 10-10 4,03  

     

4 Pinto & Preussler – CAP 50-70 1980 2,85 x 10-7 3,69  

     

Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

 

Deve-se considerar que o número “N” resultante é o obtido pela metodologia da 
AASHTO. 

A expressão do Asphalt Institute foi simplificada para se ajustar ao formato da 
equação ilustrada anteriormente, adotando-se os valores médios para mistura asfáltica: módulo 
resiliente de 3000 MPa, volume de betume de 13,5% e volume de vazios de 4%. 

 

4.3.2 Subleito 

A análise é realizada por comparação da máxima deformação específica vertical de 
compressão, εv, atuante no topo do subleito, considerando-se sistema de camadas elásticas, 
com os valores admissíveis. 

O critério de fadiga para deformações verticais de compressão do subleito é 
idêntico aos modelos adotados para a fadiga de misturas asfálticas e expresso por equação do 
tipo: 
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onde: N: número equivalente de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN 
acumulado para o período de projeto 

 εv: deformação específica vertical de compressão 

 K e n: coeficientes determinados por regressões lineares, particulares para cada tipo de mistura 
asfáltica e modificados para refletir o desempenho no campo 

 

Dentre as inúmeras equações de fadiga para deformações verticais de compressão 
do subleito desenvolvidas por pesquisadores em estudos nacionais e internacionais, 
recomenda-se o emprego na análise mecanicista de uma das expressões matemáticas cujos 
parâmetros são indicados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Número “N” em Função da Deformação Específica de Compressão εv do Topo da 
Camada do Subleito 

Equação Autor Ano K n 

1 Dormon & Metcalf 1965 6,069 x 10-10 4,762  

     

 Shell (Claessen, Edwards, Sommer, Uge)    

2 
50% de confiabilidade Revisado 6,15 x 10-7 4,0 

85% de confiabilidade em 1985 1,94 x 10-7 4,0  

 95% de confiabilidade  1,05 x 10-7 4,0 

3 Asphalt Institute (Santucci) 1984 1,338 x 10-9 4,484  

     

  Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

   

Deve-se considerar que o número “N” resultante é o obtido pela metodologia da 
USACE. 

 

4.3.3 Base ou sub-base de solo-cimento 

As deformações horizontais de tração, εt, ou tensões horizontais de tração, σt, na 
fibra inferior da camada de solo-cimento, causadas pelos carregamentos na superfície dos 
pavimentos, podem causar sua ruptura por fadiga se forem excessivas. Para a análise 
mecanicista recomenda-se a utilização da equação de fadiga quanto à flexão de misturas de 
solo-cimento pesquisadas por Ceratti, apresentada a seguir. 
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onde: N: número equivalente de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN 
acumulado para o período de projeto 

 SR: relação entre tensões de tração na fibra inferior da camada cimentada (tensão atuante e 
tensão de ruptura) 

 A e B: coeficientes determinados por regressões lineares, particulares para cada tipo de mistura 
solo-cimento. Ver Tabela 7 

 

Tabela 7 – Número “N” em Função da Relação de Tensões de Tração na Fibra Inferior da 
Camada de Solo-Cimento. 

Equação Tipo de Solo – Classificação MCT A B 

1 Areias não lateríticas (NA) 125,63 -14,920 
    

2 Areias lateríticas (LA) 64,01 - 0,822 
    

3 Solos arenosos lateríticos (LA’) 94,76 - 2,50 
    

4 Solos argilosos lateríticos (LG’) 67,59 - 1,03 
    

Fonte: DER SP – Projeto de Pavimentação. 

 

Deve-se considerar que o número “N” resultante é o obtido pela metodologia da 
USACE. 

 

4.3.4 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento 

Na camada de base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento, ocorre a 
fadiga de forma idêntica à da camada de solo-cimento. As deformações horizontais de tração, 
εt, ou tensões horizontais de tração, σt, na fibra inferior da camada cimentada, causadas pelos 
carregamentos na superfície dos pavimentos, podem causar sua ruptura por fadiga se forem 
excessivas. Logo, para a análise mecanicista recomenda-se a equação de fadiga quanto à 
flexão de misturas de brita graduada tratada com cimento ensaiada in situ com o Heavy Vehicle 
Simulator desenvolvida na África do Sul. 
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onde: N: número equivalente de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN na 
tensão máxima de tração sob a camada cimentada, σt, requerido para se iniciar a primeira trinca por 
fadiga 

 σt: tensão de tração atuante (kgf/cm²) 

 σr: tensão de tração na ruptura do material (kgf/cm²) 

 

Com relação ao desempenho, a vida de serviço de um pavimento invertido pode ser 
caracterizada por duas fases distintas: 

 fase íntegra: quando as camadas asfálticas e cimentadas sofrem consumo à 
fadiga, mas encontram-se ainda sem trincamento severo; 

 fase pós-trincamento: quando a sub-base cimentada encontra-se trincada e 
a fadiga da camada asfáltica é acelerada. 

 

À equação de fadiga da África do Sul, deve-se associar um modelo que prevê a 
progressão do trincamento através da camada cimentada em termos de redução do módulo de 
elasticidade efetivo da camada cimentada, sendo expresso pela seguinte expressão 
matemática: 

 

 

 

onde: Eef : módulo de elasticidade efetivo da camada (kgf/cm²) 

 E0 : módulo de elasticidade da mistura, camada íntegra (kgf/cm²) 

 N : número acumulado de repetições de carga 

 Nf : número de repetições de carga necessário para o início do trincamento da camada (equação 
da África do Sul) 
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4.3.5 Superfície do revestimento 

Os deslocamentos verticais recuperáveis de um pavimento representam a resposta 
das camadas estruturais e do subleito à aplicação do carregamento. Quando uma carga é 
aplicada em um ponto da superfície do pavimento, todas as camadas fletem devido às tensões 
e às deformações geradas pelo carregamento, sendo que o valor do deslocamento geralmente 
diminui com a profundidade e com o distanciamento do ponto de aplicação da carga. 

Dessa forma, é conveniente verificar o valor do deslocamento vertical recuperável 
máximo da superfície do pavimento, comparando-o com o valor de projeto obtido pelas 
expressões matemáticas do DNER-PRO 011/79 ou DNER-PRO 269, que é função do número 
“N”. Esclareça-se que é comum também denominar o deslocamento vertical recuperável 
máximo da superfície do pavimento como deflexão. 

As expressões matemáticas são do tipo: 

 

 

 

 

onde: N: número equivalente de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN 
acumulado para o período de projeto 

 k e n: coeficientes determinados por regressões lineares 

 

Recomenda-se empregar na análise mecanicista uma das equações cujos 
parâmetros são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Deslocamento Vertical Recuperável em Função do Número “N” 

Equação Procedimento k n 
1 DNER-PRO 011/79 3,01 0,176 6  

    

2 DNER-PRO 269/94 3,148 0,188  
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4.4 Dimensionamento Estrutural de Pavimentos Flexíveis 

4.4.1 Método DNER  (Método do CBR) 

O dimensionamento dos pavimentos flexíveis deverá ser realizado segundo o 
método do CBR, também conhecido como método do DNER, constante do Manual de 
Pavimentação do DNIT. O método fornece a estrutura de pavimento necessária para suportar o 
tráfego previsto durante o período de projeto adotado e para as condições geotécnicas dos 
solos do subleito vigentes na obra rodoviária, de modo a transmitir ao subleito tensões 
compatíveis com sua capacidade de suporte e permitir o tráfego de veículos. 

Dependendo dos materiais e espessuras das camadas, dois ou mais pavimentos 
podem ser estruturalmente equivalentes. Com base nos resultados da pista experimental da 
AASHTO e nos materiais que compõem o pavimento, a sua equivalência estrutural pode ser 
estabelecida pelos coeficientes de equivalência estrutural K. 

Os tipos e espessuras mínimas de revestimento asfáltico são dados em função do 
número “N” de equivalentes de operações de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN, 
acumulado durante o período de projeto.  

Os materiais granulares para base deverão enquadrar-se em uma das faixas 
granulométricas da Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Granulometria para base granular 

Fonte: DNIT. Manual de Pavimentação  

 

FAIXAS A B C D E F
PENEIRAS % em peso passando

2” 100 100 - - - - ± 7

1” - 75 – 90 100 100 100 100 ± 7

3/8” 30 – 65 40 – 75 50 – 85 60 – 100 - - ± 7

Nº 4 25 – 55 30 – 60 35 – 65 50 – 85 55 – 100 10 – 100 ± 5

Nº 10 15 – 40 20 – 45 25 – 50 40 – 70 40 – 100 55 – 100 ± 5

Nº 40 8 – 20 15 – 30 15 – 30 25 – 45 20 – 50 30 – 70 ± 2

Nº 200 2 – 8 5 – 15 5 – 15 10 – 25 6 – 20 8 – 25 ± 2

para N > 5x106 para N < 5x106 Tolerâncias 
da Faixa de 

Projeto
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Para os diferentes tipos de materiais constitutivos do pavimento deve-se usar a 
Tabela 10 para determinar o coeficiente de equivalência estrutural a ser utilizado no cálculo do 
dimensionamento. 

 

Tabela 10 – Coeficiente de equivalência estrutural 
Componentes do Pavimento Coeficiente K 

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,0 

Base ou revestimento de pré-misturado a quente, de graduação densa 1,7 

Base ou revestimento de pré-misturado a frio, de graduação densa 1,4 

Base ou revestimento por penetração 1,2 

Camadas de materiais granulares 1,0 

Mat. Estabilizado com σr 7dias > 45 kgf/cm² 1,7 

Mat. Estabilizado com 28 kgf/cm² < σr 7dias < 45 kgf/cm² 1,4 

Mat. Estabilizado com 21 kgf/cm² < σr 7dias < 28 kgf/cm² 1,2 

Fonte: DNIT. Manual de Pavimentação  
 

Sugere-se para a definição do tipo de revestimento a ser adotado e sua espessura 
mínima a utilização dos dados da Tabela 11 abaixo. 

 

Tabela 11 – Sugestão de espessura de revestimento  

N Espessura Mínima de Revestimento Betuminoso 

N ≤ 106 Tratamentos Superficiais Betuminosos 

106  < N ≤ 5 x 106 Revestimento Betuminoso com 5,0 cm de espessura 

5 x 106  < N ≤ 107 Revestimento Betuminoso com 7,5 cm de espessura 

107 < N ≤ 5 x 107 Revestimento Betuminoso com 10,0 cm de espessura 

N > 5 x 107 Revestimento Betuminoso com 12,5 cm de espessura 

Fonte: DNIT. Manual de Pavimentação  
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Para o dimensionamento das espessuras e camadas dos pavimentos o Método do 
DNER estabelece as seguintes inequações: 

   (1) R * KR + B * KB ≥ H20  

   (2) R * KR + B * KB + h20 * Ks ≥ Hn 

   (3) R * KR + B * KB + h20 * Ks + hn * KRef  ≥ Hm 

 

onde: 
 R e KR : espessura e coeficiente de equivalência estrutural do revestimento (cm) 

 B e KB : espessura e coeficiente de equivalência estrutural da base (cm) 

 H20 : espessura de material granular padrão necessária à proteção da sub-base 

 H20 e KS : espessura e coeficiente de equivalência estrutural da sub-base (cm)  

 Hn : espessura de material granular padrão necessária à proteção do reforço 

 hn e KRef : espessura e coeficiente de equivalência estrutural do reforço (cm) 

 Hm : espessura de material granular padrão necessária à proteção do subleito 
 

A Figura 01 apresenta a representação esquemática das características do 
pavimento, de acordo com o Método do DNER. 

 

 

 

Figura 01 – Dimensionamento do Pavimento (Fonte: DNIT - Manual de Pavimentação (1996)) 

Uma vez definidos os parâmetros do número N e CBR do subleito, pode-se 
dimensionar o pavimento determinando as espessuras de Hm, Hn e H20, pelo Ábaco de 
Dimensionamento de Pavimento Flexível (Figura 02) e R pela Tabela 10. Com esses dados, 
pode-se proceder ao cálculo das espessuras das demais camadas se considerando os 
materiais disponíveis para cada uma delas e seus respectivos coeficientes de equivalência 
estrutural. 
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Figura 02 – Ábaco de dimensionamento de pavimentos flexíveis (Fonte: DNIT - Manual de Pavimentação) 

A espessura total da base e revestimento necessários para proteção da sub-base 
devem ser determinados considerando a capacidade de suporte ISC igual a 20%, mesmo se o 
material apresentar capacidade de suporte superior a 20%. 

No entanto o Método do DNER, na revisão de 1981, faz quanto ao uso das 
inequações, as seguintes observações que poderão ser utilizadas pelo projetista, caso ache 
adequado. 

Para valores de CBR da sub-base ≥ 40% e N ≤ 5 x 106, a espessura necessária a 
proteção da sub-base será: 

    (4) R * KR + B * KB ≥ 0,8 * H20 
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Para valores de CBR da sub-base > 40% e N > 5 x 107, a espessura necessária a 
proteção da sub-base será: 

    (5) R * KR + B * KB ≥ 1,2 * H20 

 

Para revestimento de concreto asfáltico sobre base de solo-cimento, recomenda-se 
a execução de tratamento superficial simples ou duplo entre a base e o revestimento asfáltico, 
como ponte de aderência e camada de anti-reflexão de trincas. 

As bases de solo arenoso fino de comportamento laterítico e de solo laterítico 
argiloso somente devem ser utilizadas para tráfego inferior a 5 x 106 equivalentes de operações 
de eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN.  

A espessura total da base e do revestimento, necessária para proteção da sub-
base, deverá ser determinada considerando a capacidade de suporte ISC igual a 20%, mesmo 
se o material apresentar capacidade de suporte superior a 20%. 

O coeficiente estrutural do reforço do subleito ou da sub-base granular deve ser 
igual a 1,0 toda vez que o ISC do material de um ou do outro for igual ou superior a três vezes 
o do subleito. Para relações inferiores, o coeficiente deve ser dado pela expressão: 

 

 

 

onde: KREF: coeficiente estrutural do reforço ou do subleito 

ISC1 : capacidade de suporte do reforço do subleito ou da sub-base (%) 

ISC2: capacidade de suporte do subleito (%) 

Se o ISC1 do reforço ou da sub-base for superior a 20%, para efeito de cálculo da 
relação ISC1 / ISC2 deve ser considerado como se fosse igual a 20%. 

Caso o dimensionamento indique a execução do pavimento em etapas, a estrutura 
granular deve ser executada levando-se em consideração a solicitação final do projeto já para a 
primeira capa executada, ficando o complemento da capa a ser executado após determinado 
incremento do volume de tráfego, especificado em projeto. 

Deve ser apresentado o cálculo da deflexão admissível para cada camada do 
pavimento, sugerindo-se a metodologia do DNER para avaliação estrutural de pavimentos 
flexíveis (DNER-PRO 011/1979), conforme a seguir: 
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 1 – Cálculo da Deflexão Admissível da Capa: 

   log Dadm(capa) = 3,01 – 0,176 log N 

sendo: Dadm – deflexão admissível, em 0,01 mm. 

 N – número de solicitações de eixos equivalentes ao eixo padrão de 8,2 toneladas, de 
projeto (N10), em repetições. 

 Sabe-se que se log10(b) = X , então b = 10X 

 A Deflexão Admissível da Capa será independente do tipo de revestimento asfáltico. 

 2 – Cálculo da Deflexão Admissível de cada camada: 

   log Dadm(inferior) = log Dadm(superior) + heq / 40 

sendo: 40 o valor do fator de redução de deflexão para concreto betuminoso, sendo, então, 
necessário calcular a espessura de pavimento equivalente sobre a camada em análise em 
termos de concreto betuminoso, conforme a seguir. 

  heq – espessura de pavimento equivalente sobre a camada em análise, em termos de 
concreto betuminoso, em centímetros, conforme a seguir: 

   heq = h(capa) + [h(base) x k(base) / 2,0] + [h(subbase) x k(subbase) / 2,0] 

sendo h(capa): espessura da capa, em centímetros, independente do tipo de revestimento. 

 h(base): espessura da base, em centímetros. 

 k(base): coeficiente de equivalência estrutural da base, conforme Tabela 10. 

 2,0: coeficiente de equivalência estrutural do concreto betuminoso. 

 h(subbase): espessura da base, em centímetros. 

 k(subbase): coeficiente de equivalência estrutural da subbase, conforme Tabela 10. 

 

4.4.2 DNER – Método da Resiliência 

O método de dimensionamento da Resiliência do DNER, considera a capacidade 
de suporte do subleito e das camadas de solos e granulares, como também suas propriedades 
resilientes, ou sejam, as deformações elásticas ou recuperáveis destes materiais sob a ação de 
cargas repetidas. 

A resiliência excessiva faz-se notar mesmo em pavimentos bem dimensionados por 
critérios de resistência à ruptura plástica, sempre que as deflexões, deslocamentos elásticos 
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verticais recuperáveis, medidas em provas de carga com Viga Benkelman são elevados, ou 
quando o trincamento da superfície é prematuro. É o fenômeno da fadiga dos materiais que se 
manifesta em revestimentos asfálticos e bases cimentadas. 

Quando se utiliza o método CBR de dimensionamento de pavimentos flexíveis, 
como o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis do antigo DNER, não há como 
considerar explicitamente a resiliência. Pode-se, quando muito, estabelecer restrições 
específicas a determinados materiais e estruturas de pavimentos, e isto de modo totalmente 
empírico. 

A análise de tensões e deformações de estruturas de pavimentos como sistemas de 
múltiplas camadas e a aplicação da teoria da elasticidade e do método dos elementos finitos, 
deram ensejo à consideração racional das deformações resilientes no dimensionamento de 
pavimentos. 

O método é um procedimento baseado em modelos de resiliência, considerando a 
deflexão máxima prevista de uma estrutura proposta para uma determinada expectativa de vida 
de fadiga. Na metodologia, considera-se o valor estrutural da camada asfáltica em função do 
tipo de subleito e do tráfego de projeto, considerando ainda o comportamento elástico não-
linear dos solos e materiais granulares da estrutura de pavimento. 

É apresentada uma equação matemática que correlaciona a espessura total do 
pavimento em termos de material granular com coeficiente de equivalência estrutural K igual a 
1,0 em função da capacidade de suporte ISC dos solos do subleito e do tráfego representado 
pelo número “N”. O método define a espessura mínima de revestimento asfáltico necessária 
para a deflexão de projeto e para as constantes relacionadas às características resilientes do 
subleito. 

Estabelece-se, ainda, uma equação de fadiga resultante de ensaios de compressão 
diametral de cargas repetidas sob tensão controlada que permita, para fins de projeto, 
relacionar a deflexão do pavimento com o número cumulativo de repetições do eixo simples 
padrão de rodas duplas de 80 kN. 

Recomenda-se que a somatória das espessuras das camadas de base, sub-base e 
reforço do subleito, constituídas por materiais granulares, tais como: solo arenoso 
pedregulhoso, solo estabilizado granulometricamente, solo-brita, brita graduada e macadame, 
que contenham menos de 35% de material, em peso, passando na peneira de abertura de 
0,075 mm, seja inferior ou igual a 0,35 metros. 

 

4.4.3 Verificação mecanicista 

A verificação mecanicista da estrutura de pavimento é realizada por meio da análise 
de deslocamentos, tensões e deformações. São considerados críticos o deslocamento vertical 
recuperável máximo na superfície do revestimento asfáltico, a deformação horizontal específica 
de tração na fibra inferior do revestimento e a deformação vertical de compressão no topo do 
subleito. O deslocamento vertical recuperável na superfície do revestimento e a deformação 
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horizontal de na fibra inferior da camada de revestimento estão relacionados com a fadiga, e a 
deformação vertical de compressão no topo do subleito está relacionada com a deformação 
permanente ou plástica. 

Para a verificação mecanicista de estruturas de pavimentos podem ser utilizados 
diversos programas computacionais com métodos de análise de elementos finitos ou métodos 
das diferenças finitas. Entretanto os cálculos processados por computadores devem vir 
acompanhados dos documentos justificativos, a seguir discriminados: 

 no caso de programas computacionais usualmente comercializados no 
mercado nacional: identificação do programa computacional; descrição do 
programa computacional utilizado, definindo os módulos utilizados, as 
hipóteses de cálculo utilizadas ou simplificações adotadas, dados de 
entrada, carregamento e resultados obtidos; 

 no caso de programas computacionais de uso particular e exclusivo do 
projetista: identificação e descrição do programa computacional utilizado, 
com indicação da formulação teórica, hipóteses de cálculo utilizadas ou 
simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e resultados 
obtidos. 

Os valores de carga, coeficiente de Poisson e módulos resilientes dos materiais 
constituintes das camadas da estrutura do pavimento são aqueles indicados no item 4.3, bem 
como as equações de fadiga. 

Caso a projetista opte pela adoção de outros modelos de fadiga, estes devem ser 
justificados quanto à confiabilidade de seus resultados. 

 

4.4.4 Recomendações gerais 

O emprego da mesma estrutura de pavimento para a pista de rolamento e para os 
acostamentos tem efeitos benéficos no comportamento da estrutura de pavimento da pista de 
rolamento, facilitando a drenagem e o procedimento construtivo. 

As camadas de reforço do subleito, sub-base e base podem ser idênticas para a 
pista de rolamento e para os acostamentos. 

Para a escolha da camada de revestimento dos acostamentos pode-se considerar o 
tráfego nos acostamentos como sendo da ordem de até 5% do tráfego na pista de rolamento. 

Para rodovias de tráfego pesado com número “N” de equivalentes de operações de 
eixo simples padrão de rodas duplas de 80 kN superior ou igual a 5 x 107, recomenda-se 
considerar tráfego nos acostamentos da ordem de até 10% do tráfego da pista de rolamento 
para a escolha da camada de revestimento dos acostamentos. 
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O acostamento deve sempre ter estrutura de custo mais baixo do que a da pista de 
rolamento, exceto em casos excepcionais, como: corredor de grandes cargas e vias de elevado 
volume de tráfego com picos elevados em ocasiões específicas. 

Recomenda-se o emprego de dreno de pavimento em todos os pontos baixos e 
passagens de corte para aterro e vice-versa, cuja extensão e localização devem ser definidas 
pelo projeto de drenagem. 

Pavimentos com adição de cimento serão considerados flexíveis quando a 
resistência à compressão simples for menor que 2,1 MPa, acima disto serão considerados 
pavimentos semi-rígidos. 

Recomenda-se nos trechos em curvas a eliminação do degrau entre a pista e o 
acostamento da borda externa, a partir do ponto de início da superelevação até o seu final. 

O projeto deverá especificar se a estabilização das camadas do pavimento será 
executada na pista ou na usina. 

 

4.5 Pavimentos semi-rígidos 

4.5.1 Método do DNER  

O procedimento de dimensionamento de pavimento semi-rígido é idêntico ao 
empregado para pavimento flexível, ressalvando o coeficiente estrutural para camadas de base 
e sub- base cimentadas que depende diretamente da resistência à compressão simples aos 7 
dias de idade dos corpos de prova. 

Para o caso de base e sub-base de solo-cimento devem-se adotar os coeficientes 
estruturais iguais a 1,2, 1,4 e 1,7 para as resistências à compressão simples aos 7 dias de 
idade entre 2,1 MPa e 2,8 MPa; entre 2,8 MPa e 4,5 MPa e superior a 4,5 MPa, 
respectivamente. 

Para o caso de base e sub-base de brita graduada tratada com cimento deve-se 
adotar o valor de 1,7 para o coeficiente estrutural do material. 

 

4.5.2 DNER – Método da Resiliência 

Para o dimensionamento de pavimento semi-rígido pelo método do DNER, deve-se 
definir preliminarmente o tipo de solo da camada de subleito quanto à resiliência. Sub-bases 
granulares são consideradas como solo tipo III. 

O método de dimensionamento do DNER considera um sistema de três camadas, 
ou seja, uma estrutura de pavimento constituída por revestimento asfáltico, base cimentada e 
sub-base ou sub-leito. 
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Calcula-se a tensão de tração, σt, e a tensão vertical de compressão, σv, na fibra 
inferior da camada cimentada de acordo com as equações definidas para solos tipo I, II e III, e 
comparam-se os valores obtidos com os valores admissíveis de tensões de tração e de 
compressão. 

Para o cálculo das tensões de tração e de compressão na camada cimentada é 
necessário o conhecimento prévio das espessuras das camadas de revestimento asfáltico e de 
base cimentada, bem como o valor do módulo de elasticidade da camada de base, motivo pelo 
qual deve-se realizar pré-dimensionamento do pavimento semi-rígido pelo método do DNIT. A 
determinação do módulo de elasticidade da camada cimentada pode ser realizada pela 
equação que correlaciona o módulo com a resistência à compressão simples aos 28 dias de 
idade, apresentada no método de dimensionamento do DNER. 

O método limita o valor da tensão vertical de compressão a 0,1 MPa para solos tipo 
I e a 0,05 MPa para solos tipo II e III. 

A tensão de tração admissível na camada cimentada deve ser inferior ou igual a 
70% da resistência à tração estática por compressão diametral. 

A espessura da camada de base cimentada de acordo com o método do DNER 
deve ser no mínimo de 15 cm. 

 

4.5.3 Verificação mecanicista 

Para pavimento de estrutura semi-rígida valem as mesmas considerações 
realizadas para pavimentos flexíveis com relação à verificação mecanicista da estrutura 
dimensionada. 

No entanto, são considerados críticos o deslocamento vertical recuperável máximo 
na superfície do revestimento asfáltico, a deformação horizontal de tração na fibra inferior do 
revestimento asfáltico, a tensão horizontal de tração na fibra inferior da camada cimentada e a 
deformação vertical de compressão no topo do subleito. 

 

4.5.4 Recomendações gerais 

Para pavimento de estrutura semi-rígida valem as mesmas recomendações 
realizadas para pavimentos flexíveis. 

 

Recomenda-se, ainda, a execução de tratamento superficial duplo com polímero 
sobre a camada de base de solo-cimento, como ponte de aderência entre a camada de 
rolamento de concreto asfáltico e a camada de base cimentada, como também camada anti-
reflexão de trincas da camada cimentada para a camada asfáltica. 
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Para a verificação mecanicista da estrutura de pavimento semi-rígido com base de 
solo-cimento é imprescindível o conhecimento do módulo de elasticidade da mistura solo-
cimento. Portanto, recomenda-se, após a dosagem da mistura de solo-cimento, a determinação 
em laboratório do valor do módulo de elasticidade. 

 

4.6  Pavimentos rígidos 

4.6.1 Portland Cement Association – PCA 

O procedimento de dimensionamento da PCA, versão de 1984, baseia-se em 
estudos teóricos clássicos sobre placas de concreto desenvolvidos por H. M. Westergaard e G. 
Pickett, em análises de computador empregando elementos finitos de autoria de S. D. Tayabji e 
B. E. Colley, em ensaios de laboratório e de modelos sobre o comportamento de juntas, sub-
bases e acostamentos e sua influência no desempenho do pavimento, em pistas 
experimentais, especialmente a da AASHTO, em estudos realizados por órgãos rodoviários e 
aeroportuários e em observações metódicas de pavimentos em serviço. 

Os métodos clássicos de dimensionamento de pavimentos rígidos baseiam-se na 
consideração das propriedades mecânicas do concreto, representadas pela resistência à 
tração na flexão, pelo suporte da fundação do pavimento e pelas características do 
carregamento. Os procedimentos atuais de dimensionamento de pavimentos rígidos permitem 
prever o comportamento da estrutura quanto à fadiga do concreto, à erosão da fundação do 
pavimento e à possibilidade de desnivelamento das juntas transversais, com consequente 
formação de degraus ou escalonamento das juntas sob o tráfego. 

O procedimento exige o conhecimento da distribuição de frequência das cargas por 
tipo de eixo. As informações necessárias para o dimensionamento do pavimento de concreto 
são: 

 cargas por eixo simples, tandem duplo e tandem triplo; 

 fator de segurança para as cargas; 

 número previsto de repetições das cargas por eixo durante o período de projeto; 

 resistência característica à tração na flexão do concreto, fctM,k, aos 28 dias de idade; 

 coeficiente de recalque do subleito ou do sistema subleito e sub-base; 

 tipo de junta transversal, com ou sem barra de transferência; 

 tipo de acostamento, se de concreto ou não. 
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O dimensionamento faz-se pelas análises de fadiga e de erosão da fundação do 
pavimento, de modo sistematizado por tabelas e ábacos. 

Para o dimensionamento da estrutura de pavimento de concreto devem-se adotar 
os seguintes parâmetros: 

 resistência característica à tração na flexão, fct M,k, superior ou igual a 4,5 MPa, aos 28 
dias de idade; 

 fator de segurança de cargas, variável entre 1,0 e 1,3. Recomenda-se adotar o valor de 
1,2 para rodovias que possuirão controle de pesagem dos caminhões ou rodovias em 
que a malha rodoviária lindeira tenha controle de pesagem; e 1,3 para rodovias que não 
possuirão controle de pesagem dos caminhões; 

 período de projeto de no mínimo 20 anos. 

 

4.6.2 Verificação mecanicista 

A verificação mecanicista da estrutura de pavimento rígido é realizada por meio da 
análise de tensões e deformações. São consideradas críticas a tensão ou a deformação da 
placa de concreto, bem como da sub-base cimentada, se houver. 

Para a verificação mecanicista de estruturas de pavimentos rígido podem ser 
utilizados diversos programas computacionais com métodos de análise de elementos finitos. 
Entretanto os cálculos processados por computadores devem vir acompanhados dos 
documentos justificativos, a seguir discriminados: 

 no caso de programas computacionais usualmente comercializados no mercado 
nacional: identificação do programa computacional; descrição do programa 
computacional utilizado, definindo os módulos utilizados, as hipóteses de cálculo 
utilizadas ou simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e 
resultados obtidos; 

 no caso de programas computacionais de uso particular e exclusivo do 
projetista: identificação e descrição do programa computacional utilizado, com 
indicação da formulação teórica, hipóteses de cálculo utilizadas ou 
simplificações adotadas, dados de entrada, carregamento e resultados obtidos. 

 

Os valores de carga, coeficiente de Poisson e módulos resilientes dos materiais 
constituintes das camadas da estrutura do pavimento são aqueles indicados no item 4.3. 

Devem ser utilizadas na análise mecanicista as equações de fadiga da placa de 
concreto contidas na metodologia da PCA. 
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4.6.3 Recomendações gerais 

Para a estrutura de pavimento rígido valem as mesmas considerações 
mencionadas para a estrutura de pavimento flexível. 

Embora o pavimento rígido não requeira altos índices de suporte da fundação para 
seu bom funcionamento, o pavimento de concreto beneficia-se largamente da adoção de sub-
base estável e não bombeável. Este material impede a ocorrência de bombeamento de solos 
finos plásticos, uniformiza o suporte da fundação, evita o efeito danoso à estrutura do 
pavimento decorrente de mudanças excessivas de volume de solos instáveis do subleito e 
aumenta o valor do coeficiente de recalque, diminuindo a espessura das placas de concreto. 

Para rodovias de tráfego intenso e pesado, devem-se adotar, obrigatoriamente, 
barras de transferência de esforços de cargas. 

Para o projeto de juntas em pavimentos rodoviários de concreto deve ser utilizado o 
Estudo Técnico ET-13 da Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP. 

 

5. FASES DO PROJETO 

O Projeto Geométrico será elaborado ao longo de 2 fases:  

  a) Fase de Projeto Básico;  

  b) Fase Projeto Executivo. 

 

Constará de: 

− Concepção do projeto de pavimentação; 

− Seleção das ocorrências de materiais a serem indicadas no projeto; 

− Dimensionamento e concepção do projeto por subtrecho homogêneo; 

− Cálculo dos volumes e distâncias de transporte dos materiais empregados. 

 

5.1 – Fase de Projeto Básico 

O Projeto de Pavimentação, nesta Fase de Projeto Básico, será elaborado a partir dos 
estudos topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos e de tráfego, já realizados, 
obedecendo as recomendações neles contidas, bem como os parâmetros técnicos contidos 
nesta norma. Nesta fase deverá ser definida, em conjunto com o Setor de Projetos da 
GOINFRA, a melhor solução técnica e econômica para a obra. 
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O projeto básico do pavimento, fornecerá também, os quantitativos para orçar os 
diferentes serviços que o compõem, com memória de cálculo. 

O Projeto deverá ser desenvolvido e elaborado por profissionais qualificados, 
responsáveis pela veracidade dos estudos e dados gerados. Todo Projeto deverá ser 
apresentado de maneira detalhada, apresentando no mínimo:  

a) Analise geotécnica e geológica dos materiais a serem utilizados;  

b) Memória de cálculo do dimensionamento da estrutura do pavimento; 

c) Soluções estruturais para o pavimento; 

d) Seções Transversais tipo do pavimento para as soluções indicadas; 

e) Quantitativos e Memórias de Cálculo. 

 

5.2 – Fase de Projeto Executivo 

O Projeto de pavimentação, nesta Fase de Projeto Executivo, será elaborado a partir 
dos estudos topográficos, hidrológicos, geológicos, geotécnicos e de tráfego, já realizados, 
obedecendo as recomendações neles contidas, bem como os parâmetros técnicos contidos 
nesta norma.   

Os Projetos deverão ser desenvolvidos e elaborados por profissionais qualificados, 
responsáveis pela veracidade dos estudos e dados gerados, devendo ser apresentados da 
maneira mais detalhada possível e contendo no mínimo: 

a) Estudo estatístico e definição do índice de suporte do subleito ao longo dos 
diversos sub-trechos homogêneos; 

b) Gráfico de distribuição dos materiais e espessuras das camadas; 

c) Planta detalhada de cada ocorrência geotécnica a ser utilizada, mostrando sua 
situação relativa no trecho, com amarração precisa ao eixo da rodovia através 
do no mínimo 2 marcos; as posições dos furos de sondagem realizadas, 
profundidade utilizável assinalada ao lado de cada furo, área utilizável e um 
resumo das características físicas do material; 

d) Desenho esquemático com as distâncias de transporte dos materiais utilizados 
nas camadas do pavimento; 

e) Dimensionamento do pavimento da pista de rolamento, acessos, interseções, 
áreas externas dos postos de polícia, balanças e demais áreas de instalações 
para operação da rodovia. 

f) Memória de cálculo do dimensionamento da estrutura e das soluções de projeto; 
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g) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, indicando trevos, acessos, 
terceiras faixas, retornos, superlarguras, etc;  

h) Desenho mostrando as seções transversais em tangente e em curva e a sua 
variação longitudinal ao longo do trecho; 

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; 

j) Especificações Particulares e Complementares; 

 

Obs.: Toda vez que for citada uma técnica especial de pavimentação, deverá constar do 
Projeto de Execução também: 

a) O método de preparação dos materiais. 

b) Os processos construtivos do pavimento. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Casos específicos e atípicos, que por ventura não se enquadrem nas 
especificações e normas da GOINFRA, deverão sempre ser apresentados formalmente pela 
empresa projetista e/ou profissional projetista, ao departamento responsável pelos Projetos 
Rodoviários da GOINFRA, para que o mesmo analise o caso e defina como deverá ser 
conduzido os estudos específicos do mesmo, bem como o projeto. 

 

7. APRESENTAÇÃO 

7.1 - Fase de Projeto Básico 
 

O Projeto de Pavimentação, em sua Fase de Projeto Básico será apresentado no 
Relatório Básico/Final do Projeto Básico de Engenheira a que corresponde, compreendendo os 
seguintes volumes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diretoria de Obras Rodoviárias 
Gerência de Projetos Rodoviários 

CÓDIGO 
IP-10 - 2018/001 

Instrução de Projetos Rodoviários 
IP-10 GOINFRA – Projeto Pavimentação  

EMISSÃO 

AGO/2018 

FOLHA 

36 de 38 
 

 

 

RELATÓRIO BÁSICO 

VOLUME  

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

1 Relatório do Projeto Básico e Memória 
Justificativa do Projeto Básico 

− Relatório e Justificativa do Projeto; 
− Quadro de quantidades e códigos; 
− Discriminação de todos os serviços; distâncias 
de transporte e quantidades; 
− Justificativa do detalhamento das alternativas 
aprovadas no anteprojeto; 
− Memória de cálculo do dimensionamento do 
pavimento; 
− Análise geotécnica e geológica dos materiais; 
− Especificações particulares e 
complementares. 

A4 A4 

3 
Projeto Básico de Execução 
− Desenhos das seções transversais tipo, em 
corte e em aterro. 

A3 A3 

3 
Orçamento Básico da Obra 
− Relação dos serviços a executar; 
− Custos de cada serviço; 
− Cronograma físico; 
− Relação do equipamento mínimo; 
− “Layout” do canteiro de obras, acessos, 
instalações, jazidas e fonte de materiais. 

A4 A4 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 
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Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 

 
7.2 Fase de Projeto Executivo 

 
Na Fase de Projeto Executivo, o Projeto de pavimentação será apresentado através do 

Relatório Final de Projeto Executivo de Engenharia a que corresponde, compreendendo os 
seguintes volumes: 

RELATÓRIO FINAL 

Volume 

 

TÍTULO 

FORMATO 

Minuta Impressão 
definitiva 

1 
Relatório do Projeto e Memória Justificativa  
− Relatório e Justificativa do Projeto; 
− Discriminação de todos os serviços, 
quantidades e distâncias de transporte. 
− Justificativa do detalhamento das alternativas 
aprovadas no anteprojeto. 
− Memória de cálculo do dimensionamento do 
pavimento. 

A4 A4 

2 
Estudos Geotécnicos 
− Quadros-resumo de ensaios; 
− Boletins de sondagens das ocorrências de 
materiais; 
− Boletins de sondagens do subleito; 
− Croqui de cada ocorrência de materiais com 
amarração dos furos preliminares de sondagem, 
indicando a localização no trecho, com 
amarração precisa em relação ao eixo da 
rodovia. 

A4 A4 

3 
Projeto de Execução 
− Quadro-resumo contendo os quantitativos e 
distâncias de transporte dos diversos materiais 
que compõem a estrutura do pavimento; 
− Gráfico de distribuição dos materiais e 
espessuras das camadas, conforme modelo a 
ser recomendado pela GOINFRA; 
− Desenhos da seção transversal tipo, em corte 
e em aterro, das pistas de rolamento, 
acostamentos, acessos e áreas de instalações 
para operação da rodovia; 

A3 A3 
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− Planta detalhada de cada ocorrência, 
indicando a localização no trecho, com 
amarração precisa em relação ao eixo da 
rodovia, através de no mínimo 
dois marcos; posições dos furos de sondagens 
com a profundidade utilizável assinalada ao lado 
de cada furo, área de exploração e resumo das 
características físicas do material; 
− Desenho apresentando as seções 
transversais em tangente e em curva e a sua 
variação longitudinal ao longo do trecho; 
− Demais desenhos que elucidem o projeto. 

3 
Orçamento da Obra 
− Relação dos serviços a executar; 
− Memória de Cálculo dos quantitativos de 
serviços; 
− Custos dos serviços; 
− Cronograma físico e financeiro; 
− Relação do equipamento mínimo; 
− “Layout” do canteiro de obras, acessos, 
instalações, jazidas e fonte de materiais. 

A4 A4 

Todos os arquivos gerados deverão ser entregues também em meio digital, sendo uma 
cópia de todos os arquivos em formato não editável (PDF) e em uma em arquivos editáveis, 
com extensões usuais e que estejam compatíveis com os utilizados pela GOINFRA, tais como: 

• Arquivos de Imagens em Shape com extensão da ferramenta usada na área 
de projeto rodoviário; 

• Arquivos de texto em (.doc); 

• Arquivos de Planilha eletrônica em (.xls); 

• Plantas em (.dxf) e  (.dwg), compatíveis com softwares CAD; 

Os profissionais envolvidos no estudo, deverão realizar a devida consulta ao setor de 
projetos rodoviários da GOINFRA, a fim de se informar sobre as extensões dos arquivos 
digitais a serem entregues. 


