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RESUMO 

O transporte terrestre é um dos meios de transporte mais importantes e mais antigos, por possibilitar 
com maior facilidade e rapidez trocas de mercadorias e viabilizar a comunicação, o transporte 
rodoviário assume um papel primordial. O incremento que tem tido este transporte ao longo dos anos 
em especial no séc.XX, obrigou a cada vez mais se otimizar a construção dos pavimentos rodoviários. 

Assim vários métodos de dimensionamento surgiram e paralelamente foram elaborados em vários 
países manuais para permitirem ajudar de um modo fácil e rápido os projetistas. Neste trabalho foram 
abordados os principais manuais de concepção de pavimentos em Portugal, Brasil e África do Sul, 
fazendo-se uma breve comparação entre eles. 

Seguidamente calcularam-se vários tipos de estruturas de pavimentos , utilizando um programa de 
cálculo automático (modelo de Burmister) constituindo-se uma base de dados que permitiu utilizando 
uma folha de cálculo elementar, definir uma geometria para o pavimento, conhecendo o número de 
passagens de eixos padrão e o módulo de deformabilidade do Solo. As outras caraterísticas foram 
definidas considerando a região do Porto. 

 

Palavras-Chave: Pavimentos, Dimensionamento de Pavimentos, Fundação, Comportamento 
Mecânico, Misturas betuminosas, Camadas granulares 
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ABSTRACT 

Ground transportation is one of the oldest and most important means of transportation, for having 
made goods trading easier and quicker and for promoting communication, the road transport takes a 
principal role. The increase in such transport over the years forced to enhance and optimize the 
construction of road pavements. 

 

This way, many sizing methods emerged and at the same time many countries elaborated manuals to 
allow projectists to work faster and simpler. In this work we addressed the main pavement conception 
manuals used in Portugal, Brazil and South Africa, making a brief comparison between them. 

 

To continue, various types os pavement structures were calculated using a computer program 
(Burmister model) which allowed the creation of a database. This database, together with a worksheet 
allows the user to define the pavement geometry by knowing the number of standard axis passes and 
the soil deformability modulus. 

 

Keywords: Pavements, Pavement Design, Foundation, Mechanical Behavior, Bituminous Mixtures, 
Granular Layers 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1.1. NECESSIDADE DA REDE RODOVIÁRIA 

O transporte terrestre é um dos meios de transporte mais antigos do mundo, sendo que a abertura dos 
primeiros caminhos pavimentados data do século I AC, quando o império romano pavimentava ruas e 
estradas com o objectivo de mover o seu exército com maior facilidade e rapidez, facilitar a troca de 
mercadorias e viabilizar a comunicação. 

A partir da Segunda Grande Guerra a rede rodoviária sofreu, na generalidade, uma enorme evolução, 
quer ao nível da sua extensão, quer ao nível do volume de tráfego e das respectivas cargas. 
Acompanhando esta evolução, verificou-se também um aumento da necessidade da realização de 
ações de conservação para repor a qualidade, quer estrutural, quer funcional da rede rodoviária. 

 

1.2. CONSTITUIÇÃO E FUNÇÃO DE UM PAVIMENTO RODOVIÁRIO 

Os pavimentos rodoviários são dimensionados para um período de dimensionamento de 15, 20 ou 30 
anos, sendo este período de vida útil influenciado pelo tipo estrutural do pavimento (EP-JAE,1995) e 
volume de tráfego. No entanto, devido às solicitações do tráfego e do clima, que contribuem para a 
degradação dos pavimentos, torna-se necessário desenvolver ações de conservação, nas quais se 
incluem as ações da sua reabilitação estrutural e funcional, para uma circulação rodoviária segura, 
cómoda e económica.  

Um pavimento rodoviário é uma estrutura constituída por um conjunto de camadas de espessura finita, 
apoiadas num maciço semi-indefinido, o solo de fundação (Pereira & Miranda, 1999). 

A função essencial de um pavimento rodoviário é assegurar uma superfície de rolamento que permita 
a circulação dos veículos com comodidade e segurança, durante um determinado período de vida do 
pavimento, sob as ações do tráfego, nas condições climáticas que venham a ocorrer e assegurar 
também inclinações consistentes com os parâmetros dinâmicos resultantes do movimento e ainda a 
maior estanquidade possível face à ação das águas pluviais (Branco et al, 2008). 

A comodidade e segurança de circulação rodoviária são asseguradas pelo papel estrutural e funcional 
das camadas constituintes do pavimento. A função estrutural está ligada à capacidade que o conjunto 
das diversas camadas tem para resistir às cargas aplicadas pelos veículos e às ações climáticas, sem 
sofrer degradações que ponham em risco a funcionalidade do pavimento. O papel funcional do 
pavimento está relacionado com as características de segurança e conforto da superfície da camada de 
desgaste do pavimento (Pais et al, 2000). 
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De um modo geral, os pavimentos rodoviários são constituídos por camadas ligadas e granulares. As 
camadas superiores são constituídas por camadas ligadas e têm na sua constituição materiais 
granulares estabilizados com um ligante, que pode ser hidráulico para pavimentos rígidos e o betume 
asfáltico para os pavimentos flexíveis. As camadas granulares são camadas com agregados, britados 
ou naturais e são estabilizadas mecanicamente. 

A fundação é constituído pelo solo natural, sendo que, geralmente pode ser submetido a estabilização 
ou até adicionado de uma camada de melhor qualidade, constituindo no final o designado “leito do 
pavimento”. 

A figura 1.1 ilustra a distribuição das várias camadas que constituem um pavimento, sendo que o 
dreno representado é um dreno construído sob as valetas revestidas e tem como principal objectivo 
eliminar a presença de água a cotas próximas do leito do pavimento (figura 1.2). 

Esta drenagem beneficia o comportamento estrutural do pavimento, pois, a água é uma das ações que 
mais contribuem para o aparecimento de patologias no pavimento, sendo praticamente grave nas zonas 
de escavação.  
 
 

 
 
 

 

 

 

Fig. 1.1. – Perfil transversal tipo 

 

 

 

Fig. 1.2. – Exemplo de dreno longitudinal de rebaixamento do nível freático 
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O aumento do teor de humidade a partir de determinado valor diminui consideravelmente a capacidade 
resistente do solo de fundação, diminuindo o seu módulo de deformabilidade, o que influencia 
significativamente a capacidade resistente dos pavimentos flexíveis. 

As diferentes camadas do pavimento dispõem-se, normalmente, com qualidade e resistência 
decrescentes (no sentido da superfície do pavimento para o solo de fundação), em consonância com a 
progressiva redução dos esforços em profundidade (Branco et al, 2008). Cada camada é caracterizada 
pelo comportamento mecânico dos materiais, definido pelo módulo de deformabilidade (E) e pelo 
coeficiente de Poisson (ν), a cada camada estão associadas diversas funções (tabela 1.1).  

 

Tabela 1.1. – Função das camadas e da fundação de um pavimento rodoviário 
 

Principais Camadas 

 

Função 

Pavimento 

Camada de Desgaste 

 

- Adequada circulação do tráfego 
com conforto e segurança 

- Drenagem e/ou impermeabilização 

- Distribuição das tensões induzidas 
pelo tráfego 

Camada de ligação / 
regularização 

 

- Camada estrutural 

- Regularizar a superfície da 
camada de base 

Camada de Base 
 

- Principal camada estrutural 

Fundação 

Leito 

 

- Evitar deformação do solo 

- Homogeneidade das 
características mecânicas da 
fundação 

- Plataforma construtiva 

- Possibilidade de compactação das 
camadas sobrejacentes em 
adequadas condições 

Solo Fundação 

 

- Suporte do pavimento 

- São as suas características que 
condicionam o dimensionamento - 
Aproveitar o seu menor custo para a 
dotar de uma função económica. 
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O módulo de deformabilidade define a relação entre as tensões e as deformações, dos materiais 
constituintes das camadas de um pavimento, e o coeficiente de Poisson define a relação entre as 
deformações radiais e as deformações axiais dos materiais (Jacinto, 2003).  

 

1.3. TIPOS DE PAVIMENTOS 

Os pavimentos rodoviários são geralmente classificados em três tipos, em função da deformabilidade e 
dos materiais constituintes: pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos e pavimentos semirrígidos. A 
escolha de cada um destes tipos de pavimentos dependerá da intensidade do tráfego, da qualidade de 
resistência do solo de fundação, assim como, da qualidade dos materiais disponíveis.  

Em relação aos pavimentos flexíveis, são pavimentos cujas camadas ligadas são constituídas por 
materiais betuminosos que conferem uma considerável deformabilidade ao pavimento, podemos dizer 
que estes pavimentos trabalham à deformação. 

As camadas superiores, são camadas betuminosas, constituídas pela camada de desgaste, camada de 
ligação/regularização e, em alguns casos, pode haver camada(s) de base executada(s) com ligantes. 
São camadas que resistem à tração, por serem constituídas por materiais ligados. Já as camadas 
inferiores, camadas de bases, são constituídas por material granular sem ligante e trabalham à 
compressão através do contacto entre as partículas. As tensões/extensões de compressão devem 
diminuir ao longo destas camadas constituintes do pavimento até valores compatíveis com a 
resistência do solo de fundação.  

Na figura 1.3 apresenta-se um pavimento, do tipo flexível, solicitado pelas condições climáticas e do 
tráfego. As camadas inferiores do pavimento devem ser permeáveis, para que a água infiltrada no 
pavimento saia mais facilmente. E as camadas betuminosas, nomeadamente a camada de desgaste 
deve ser impermeável à água. 

Os pavimentos rígidos apresentam menor deformabilidade pelo facto da camada superior dos 
pavimentos rígidos ser constituída por betão de cimento, desempenhando o papel da camada de 
desgaste e de base numa única camada, que é uma laje de betão. A camada na qual assenta a laje de 
betão é a camada de sub-base e é constituída por material granular, podendo em alguns casos, ser 
estabilizada por um ligante hidráulico, sendo a sua função prevenir o pumping. 

 

Os pavimentos semirrígidos têm as camadas superiores constituídas por misturas betuminosas, sendo 
que as camadas de base são materiais granulares tratados com ligantes hidráulicos, com uma 
importante influência na capacidade de carga do pavimento, pois, absorvem a maioria dos esforços 
verticais. A camada de sub-base é constituída por material granular estabilizado mecanicamente.  
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Fig. 1.3. – Representação esquemática das solicitações e do comportamento de um pavimento rodoviário flexível 
(Minhoto, 2005) 

 

A resposta estrutural de cada um destes pavimentos é diferente perante as mesmas ações. Os 
pavimentos flexíveis, como apresentam uma camada superficial em material betuminoso, conduzem a 
uma maior concentração de tensões no solo de fundação, devido à flexibilidade das camadas 
superiores. Os  pavimentos rígidos, têm uma maior distribuição de tensões no solo de fundação, sendo 
a tensão vertical máxima de compressão menor quando comparada com a tensão máxima dos 
pavimentos flexíveis, como se pode ver nas figuras 1.4 e 1.5. 
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Fig. 1.4. – Distribuição das tensões num pavimento rígido (adaptado de Interactive, 2008)  

 

 
Fig. 1.5. – Distribuição das tensões num pavimento flexível (adaptado de Interactive, 2008)  

 

1.4. JUSTIFICATIVA DO TEMA E A SUA IMPORTÂNCIA 

Os métodos de dimensionamento de pavimentos, baseiam-se em metodologias que vêm a desenvolver-
se há algumas décadas. Destinam-se a fixar os materiais a utilizar e as espessuras das camadas dos 
pavimentos, tendo em atenção as variáveis de projeto. Estes métodos podem classificar-se em dois 
grupos consoante a forma como são estabelecidos: 

Os métodos empíricos, são baseados na observação do comportamento de pavimentos de troços 
experimentais. No passado, este era o método usado, fundamentado no conhecimento prático que tinha 
por base experiências bem ou mal sucedidas para balizar as novas práticas. 

Os métodos analíticos, baseados na modelação do comportamento dos pavimentos, relacionando os 
estados de tensão e deformação induzidos pelo tráfego e pelas ações climáticas com o 
desenvolvimento de degradações estruturais. 

A partir dos métodos analíticos, diversos países têm vindo a estabelecer procedimentos mais 
simplificados para a concepção dos pavimentos, recorrendo à elaboração de manuais de 
dimensionamento de pavimentos, aos quais está subjacente a aplicação de determinado método de 
dimensionamento, a utilização desse catálogo de secções de pavimento tem como vantagem a 
sistematização de soluções de referência para as estruturas de pavimentos. 
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1.5. OBJETIVOS 

Devido a cada vez mais haver uma necessidade de otimização na construção dos pavimentos 
rodoviários, a presente dissertação foi também elaborada com o objectivo de abordar os principais 
manuais de concepção de pavimentos em Portugal, Brasil e África do Sul e fazer uma breve 
comparação entre eles. 

Com base nos manuais abordados, dimensionaram-se várias estruturas de pavimentos flexíveis com 
diferentes geometrias de modo a assim poder constituir uma base de dados que permitiu à posteriori, 
utilizando uma folha de cálculo elementar, definir uma geometria para o pavimento, conhecendo o 
número de passagens de eixos padrão e o módulo de deformabilidade do solo. 

 

1.6. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, com a seguinte temática geral: 

Capítulo1, é a Introdução, no qual se realiza uma apresentação do tema, noções básicas e essenciais 
para a percepção do assunto a abordar e onde se enunciam os objectivos da mesma. 

Capítulo 2, trata-se o Estado da arte, onde se descrevem sumariamente os principais manuais de 
dimensionamento de pavimentos em diversos países. 

Capítulo 3, faz-se uma sugestão de um processo de cálculo, onde é feita uma abordagem para estimar 
o dimensionamento de um pavimento fixando alguns dados. 

Capítulo 4, estudam-se casos práticos, demonstrando entre outras uma situação onde se simula o 
pavimento tendo em conta parâmetros diferente (ex: temperatura). 

Por fim no capítulo 5, Conclusão, apresentam-se as principais conclusões alcançadas. 
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2 

MANUAIS DE DIMENSIONAMENTO 
 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo são descritos alguns dos principais manuais de dimensionamento de pavimentos 
utilizados em alguns países. Os manuais procuram de um modo geral ser uma ferramenta de trabalho 
útil ao projetista, que lhe simplifique o trabalho e permita de um modo fácil estimar as espessuras das 
diferentes camadas de um pavimento. 

Obviamente que os manuais tentam ser o mais abrangentes possível, mas são sempre elaborados tendo 
em conta as especificidades de determinada região e modo de execução. Tal abrangência impõe que o 
engenheiro projetista tenha prudência ao utilizar esse manual fora desse contexto em que foi 
elaborado. 

No presente trabalho faz-se uma abordagem dos manuais de dimensionamento utilizados em  Portugal, 
Brasil e África do Sul, que permita compreender as premissas de base que estiveram na elaboração dos 
mesmos e a sua comparação, para entender a sua aplicabilidade e restrições, a um país como Angola. 

Em Portugal o Manual de Concepção de Pavimentos Para a Rede Rodoviária Nacional, designado 
abreviadamente por MACOPAV tem como objetivo “apoiar a concepção das estruturas de pavimentos 
e respetivas fundações, a adotar na construção de novas infraestruturas rodoviárias incluídas no Plano 
Rodoviário Nacional” elaborado para um país com uma dimensão pequena face ao Brasil e África do 
Sul, onde são consideradas três zonas climáticas (temperada, média e quente) completamente 
diferentes das restantes e onde o modo de execução tem as suas características que em certa medida 
são extrapoladas para Angola, devido à experiência acumulada das empresas portuguesas aí a 
trabalhar. 

No Brasil, o Manual de Pavimentação do DNIT (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes), utiliza o Método do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
substituído pelo DNIT) e tem como base o trabalho “Design of Flexible Pavements Considering Loads 
and Traffic Volume”, e conclusões obtidas na Pista Experimental da AASHTO. É um manual que 
aborda a definição da estrutura do pavimento através de coeficientes de equivalência estrutural e o 
Factor Climático Regional. 

O DNIT, tem ainda em consideração as variações de humidade doa materiais do pavimento durante as 
diversas estações do ano. Este manual refere que o dimensionamento visa essencialmente a proteção 
da fundação, para garantir a não ocorrência de deformações plásticas durante o período de projeto. 
Refere também que “São métodos empíricos, com base experimental referentes a condições climáticas 
e de solos nos EUA e que têm garantido essa proteção quando aplicados no Brasil, haja vista a rara 
ocorrência de afundamentos em trilha de roda, significativos nos pavimentos dimensionados por esse 
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método. Pode mesmo falar-se em superdimensionamento, que seria explicado pela ausência, no Brasil, 
da condição crítica correspondente ao degelo da primavera”. O Manual DNIT apresenta seguidamente 
uma análise mecanística do pavimento que deve ser efetuada como complemento. 

A África do Sul usa o manual SATCC – Code of Pratice for the Design of Road Pavements, do CSIR 
– Division of Roads and Transport Technology, é um manual idêntico ao português que define 
estruturas do pavimento com base no tráfego, fundação e clima. 

É um manual que é utilizado frequentemente na África Austral e de acordo com as diretrizes do 
Transport Research Laboratory's Overseas RoadNote 31 (RN31) e o South African pavement design 
guide TRH42. 

Todos estes manuais apresentam particularidades muito específicas pelo que se analisam os aspetos 
mais relevantes: tráfego, condições climáticas, fundação do pavimento, estruturas de pavimento e 
perfis transversais. 

 

2.2. TRÁFEGO 

A solicitação do tráfego, é uma ação variável que consiste na aplicação repetitiva duma carga 
resultante da passagem do rodado dum eixo padrão na superfície do pavimento (Minhoto, 2005). O 
tráfego contribui ao longo do tempo, para a consolidação das camadas do pavimento e solo de 
fundação, por ação de desgaste mútuo da componente granular, e pós-compactação do conjunto das 
camadas, produzindo-se assentamentos irreversíveis (Pereira, 1999). 

O pavimento deve garantir a circulação do tráfego, caracterizado pelo número acumulado de eixos 
padrão, durante a vida útil previsível deste, ou seja, no período de dimensionamento, o qual para 
pavimentos rodoviários flexíveis novos é geralmente considerado de 20 anos desde o ano de abertura 
ao trafego, de 10 anos no caso de reforço e de 30 anos para pavimentos rígidos (CEPSA, 2006). 

A velocidade de tráfego influencia o desempenho dos pavimentos, em particular na avaliação do seu 
módulo de deformabilidade. Devido ao carácter visco-elasto-plástico das misturas betuminosas, a 
velocidade de tráfego, ou de aplicação das cargas, influencia consideravelmente o desempenho do 
pavimento, exibindo este módulos mais baixos para velocidades baixas e módulos altos quando as 
velocidades de circulação são altas. Desta forma a deformabilidade do pavimento perante velocidades 
baixas é maior que para velocidades mais altas do tráfego. Alguns investigadores referem que a 
extensão vertical máxima nas camadas betuminosas provocada por um veículo pesado a 20 km/h é 
cerca do dobro da provocada pelo mesmo veículo a 80 km/h (Chen et al., 2004).  

No MACOPAV o  tráfego a considerar como dado para o dimensionamento é o tráfego médio diário 
anual de veículos pesados e refere-se ao ano de abertura da via e à via mais solicitada. 

São consideradas oito classes T7 a T0. A classe T7 corresponde a menos de 50 veículos pesados e a 
T0 a mais de 2000 veículos pesados. Para determinar a percentagem do tráfego na via mais solicitada, 
caso haja mais de uma via em cada sentido, o manual considera um coeficiente de correção de 90% e 
80% conforme o número de vias em cada sentido é de duas ou mais de duas respetivamente. 

O período de dimensionamento é de 20 anos para os pavimentos flexíveis. Pode-se adotar 10 a 15 anos 
para as classes de tráfego T5, T6 e T7 e para estas classes pode-se ainda optar por uma construção 
faseada. Para a classe de tráfego em análise o manual define uma taxa de crescimento e um fator  de 
agressividade considerando o eixo padrão de 80kN. O número acumulado de passagens de eixo padrão 
é obtido pela expressão: 
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N80dim=365+x+(TMDA)p+x+C+x+α+x+p+
(2.1.) 

N80
dim  número acumulado de passagens do eixo padrão; 

(TMDA)p tráfego médio diário anual de pesados na data de abertura ao tráfego; 

C  fator de crescimento do tráfego que temos em conta; 

α  fator de agressividade do tráfego; 

p  período de dimensionamento; 

 

!! = ! 1 + !
! − 1

!!×!!  

(2.2.) 
t  taxa média de crescimento anual do tráfego 

 

O manual apresenta os elementos relativos ao tráfego que vai considerar no dimensionamento e são 
obtidos dos pressupostos anteriores e permite saber o número acumulado de eixos padrão a considerar. 
Esta tabela é muito útil porque permite-nos se pretendermos obter o número acumulado de passagens 
de eixo padrão para outra situação diferente da considerada no manual e efetuar o dimensionamento 
para esse caso particular, por exemplo pode-se considerar um tráfego médio diário, taxa de 
crescimento, fator de agressividade ou período de dimensionamento diferentes. Conhecendo este 
número acumulado de eixos padrão identificamos qual seria a classe do tráfego e podemos prosseguir 
com o dimensionamento. 

O manual brasileiro aborda basicamente do mesmo modo o tráfego, considera também somente os 
veículos pesados, camiões médios, pesados e reboques e semi-reboques. Apresenta um processo de 
cálculo similar ao referido no Instituto da Construção, não considera uma classe de tráfego mas refere 
categorias de veículos. Apresenta três fatores para tratar o tráfego: 

O fator de eixos (F.E), um número que, multiplicado pelo número de veículos, dá o número de eixos 
correspondentes. 

O fator de carga (F.C), um número que, multiplicado pelo número de eixos que operam, dá o número 
de eixos equivalentes ao eixo padrão. 

O fator de veículo (F.V), um número que, multiplicado pelo número de veículos que operam, dá, 
diretamente, o número de eixos equivalentes ao eixo padrão. 

O número equivalente de operações do eixo simples (N), de peso 8,2ton é obtido pela expressão: 

 

N=+Vt+x+(F.V)+
(2.3.) 

Vt  volume total de tráfego, num sentido durante o período de dimensionamento. 

 

O volume total de tráfego Vt é calculado partindo de uma taxa de crescimento anual e considerando 
uma progressão aritmética ou geométrica. 
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O manual da SATCC apresenta dois modos para se estimar o tráfego. O primeiro utiliza dados de 
contagem de tráfego e cargas por eixo. A segunda a pesagem em movimento (WIM – weight-in-
motion). 

O primeiro caso é similar ao utilizado no MACOPAV. Começa por determinar o Tráfego Médio 
Diário Anual (AADT – Annual average daily traffic), depois são estimados o número de veículos nas 
diferentes categorias consideradas no AADT. Seguidamente é estimado o volume de tráfego 
acumulado em cada via por categoria. 

 

DT+=+(T+x+365+x+[1+++r/100]+x+p+@+1)+/+(r/100)+
(2.4.) 

DT  volume de tráfego acumulado 

T  tráfego médio diário de pesados 

r  taxa de crescimento anual 

p  período de dimensionamento 

 

seguidamente multiplica-se o número de veículos de cada categoria pelo fator de agressividade 
obtendo-se o número de eixos padrão. Tal como no MACOPAV o eixo padrão corresponde a 80KN e 
a conversão entre eixos simples é efetuada por uma potencia à quarta. 

 

2.3. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

Na avaliação do desempenho dum pavimento rodoviário flexível é necessário ter em consideração as 
condições hídricas e térmicas a que vão estar sujeitas as camadas betuminosas. Estas são misturas 
constituídas por materiais de grande susceptibilidade térmica entre quais os betumes asfálticos. A ação 
da temperatura no pavimento reflecte-se fundamentalmente nas propriedades mecânicas das camadas 
betuminosas do pavimento e, consequentemente no seu estado de tensão/extensão quando submetidas 
à ação do tráfego.  

Os materiais granulares não ligados incluindo o solo de fundação, apresentam alguma sensibilidade à 
variação de temperatura, principalmente perante os efeitos de temperaturas muito baixas associadas à 
ação do ciclo “gelo-degelo”, (Pereira & Miranda, 1999).  

As misturas betuminosas sujeitas a temperaturas elevadas exibem um comportamento influenciado 
pela sua componente viscosa, exibindo comportamento plástico, enquanto que para temperaturas 
baixas apresentam um comportamento influenciado pela sua componente elástica, expressa por 
módulos de deformabilidade mais altos. A temperaturas muito baixas o betume apresenta-se muito 
rígido e frágil, não tolerando elevadas extensões (Minhoto, 2005).  

Em suma, a ocorrência das variações de temperatura reflecte-se diretamente nas propriedades 
mecânicas das misturas betuminosas, por um lado, e nas alterações volumétricas das camadas por 
efeito do fenómeno da retração, registando-se a influência das variações de temperatura (arrefecimento 
e aquecimento) a dois níveis:  

• Ao nível das propriedades do betume (envelhecimento, penetração e rigidez) constata-se que 
estas são sensíveis, quer em valores absolutos da temperatura que ocorre às várias profundidades do 
pavimento, quer à taxa de variação da temperatura (tempo de carregamento); 
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• A redução da temperatura a valores muito baixos (arrefecimento) provoca a acumulação de 
tensões de tração devido à retração, de origem térmica, das camadas betuminosas dos pavimentos, que 
se encontram restringidos pelas suas grandes dimensões em planta e devido à sua continuidade.”  

O MACOPAV refere o efeito das condições hídricas e condições térmicas. Admite a existência de um 
bom sistema de drenagem superficial e interna, que permita considerar um comportamento mecânico 
normal para as camadas de solos e materiais granulares. 

Quanto ao efeito da temperatura no comportamento das camadas betuminosas, é considerado o efeito 
das temperaturas na resistência à deformação permanente das misturas betuminosas, fazendo uma 
divisão do território continental em três zonas, designadas por temperada, média e quente, com base 
das temperaturas máximas. A seleção do tipo de betume a empregar nas misturas betuminosas é 
efectuada em função do tipo de camada e da zona climática. 

 

 

   
Fig. 2.1. – Zonas climáticas estabelecidas em Portugal Continental (JAE, 1995) 
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O manual do DNIT considera somente um fator climático para levar em conta as variações de 
humidade dos materiais do pavimento durante as diversas estações do ano. O número equivalente de 
operações do eixo padrão N deve ser multiplicado por um fator regional (F.R) que na pista 
experimental da AASHTO variou de 0,2 a 5 para teores de humidade baixos e saturados 
respetivamente. Relativamente à temperatura este manual não faz referência. 

O manual da SATCC prevê estruturas diferentes para situações consideradas nominalmente húmidas e 
situações consideradas nominalmente secas.  As regiões nominalmente secas caracterizam-se por uma 
precipitação média anual geralmente inferior a 250 mm e pela inexistência de probabilidade de 
aparecimento de humidade devido a situações de cheias ou de nascentes subterrâneas. É altamente 
improvável que regiões com precipitação média anual superior a 500 mm possam ser consideradas 
nominalmente secas.  

Todas as situações que não se enquadrem no que foi anteriormente exposto devem ser consideradas 
como regiões nominalmente húmidas. Apesar disso, existem alguns fatores que podem ajudar a 
minimizar o efeito de se estar na presença de uma região nominalmente húmida, nomeadamente a 
existência de um bom sistema de drenagem e a previsão de uma boa manutenção do pavimento. 
Dependendo destes trabalhos, as condições nominalmente húmidas podem ser reclassificadas de 
acordo com o quadro seguinte:  

 

Tabela 2.1. – Classificação das condições nominalmente húmidas 

 Nível de manutenção previsto 

Drenagem 
prevista 

Bom, programado, com 
problemas resolvidos a tempo 

Manutenção deficiente 

Boa, bem planeada 
e bem executada 

D 

Níveis de tráfego 

Baixo ( ≤ T2 ) Alto ( ≥ T3 ) 

D W 

Drenagem 
deficiente 

Níveis de tráfego 

W Baixo ( ≤ T2 ) Alto ( ≥ T3 ) 

D W 

Legenda: 

D – condições nominalmente secas (dry) 

W – condições nominalmente húmidas (wet) 

 

2.4. FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO 

O MACOPAV considera quatro classes de fundação, F1, F2, F3 e F4 correspondendo a cada classe 
um intervalo de valor de módulo de deformabilidade, considerando como valor de cálculo 30, 60,100 e 
150 MPa, respetivamente, e exigindo solicitações do tráfego é mais elevadas, classes de fundação 
mínimas. 

As classes de fundação são obtidas através das classes do terreno de fundação (seis), estas classes são 
expressas em termos do valor de CBR e é efetuada uma correspondência entre estas classes de terreno 
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e a Classificação Unificada de Solos. Para cada classe de terreno é definido o CBR (%), o tipo de solo 
e apresentada uma breve descrição e a sua reutilização, se é possível no corpo do aterro, no leito ou na 
sub-base, assim como apresentada as caraterísticas das classes do terreno para cada tipo de solo no 
respeitante à permeabilidade, compressibilidade/expansibilidade e massa volúmica aparente seca. 

Conhecendo as classes do terreno e a espessura dos materiais a utilizar e, leito de pavimento obtém-se 
a classe de fundação. 

O manual brasileiro por sua vez, apresenta com algum detalhe os estudos geotécnicos começando por 
abordar generalidades fazendo seguidamente o estudo do leito do pavimento e das ocorrências de 
materiais para pavimentação. Neste manual o solo é caraterizado pelo seu CBR. 

O manual da África do Sul apresenta tal como o MACOPAV classes de  fundação, neste caso seis e 
relaciona diretamente o valor do CBR com a classe. 

O valor do CBR deve apresentar condições realísticas, o que significa na prática que ser determinado 
para a condição mais desfavorável, ou seja para o teor de humidade esperado mais elevado. 

 

2.5. MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 

O MACOPAV aborda os materiais granulares e as misturas betuminosas a quente. Para estes materiais 
define as principais características e define o seu módulo de deformabilidade como o produto de uma 
constante pelo módulo da camada inferior e indica o Coeficiente de Poisson a utilizar que é sempre 
0,35 exceto para o caso SS (solo selecionado) que é 0,40. 

Relativamente às misturas betuminosas a quente define as características a garantir e classifica-as 
quanto à sua porosidade. Seguidamente apresenta as principais características destas misturas, 
referindo a espessura recomendável, o que é bastante vantajoso para separar a nossa espessura total de 
misturas betuminosas em camadas. Apresenta as características volumétricas das misturas 
betuminosas a quente que foram consideradas no manual. 

Refere que o módulo de deformabilidade considerado foi de 4.000MPa, correspondendo a uma 
temperatura ponderada do ar de cerca de 17ºC e a velocidade de circulação dos veículos pesados 
considerados no dimensionamento de 60Km/h. O betume considerado foi o 60/70 e foi admitido o 
coeficiente de Poisson 0,35. A lei de fadiga considerada no dimensionamento também é indicada. 

Com estes dados fornecidos torna-se muito transparente e de fácil interpretação. 

Já no Brasil, segundo o manual DNIT, os materiais para pavimentação são divididos em três grandes 
grupos, os materiais terrosos, os materiais pétreos e os materiais diversos. 

Definem-se os materiais terrosos como um material orgânico ou inorgânico encontrado na superfície 
da terra, sendo que com base na origem dos seus constituinte podem ser divididos em dois grandes 
grupos: solo residual e solos transportados. 

Os solos residuais são bastante comuns no Brasil, principalmente na região centro-sul, onde os 
produtos da rocha intemporal permanecem ainda no local em que se deu a transformação. Todos os 
tipos de rocha formam solo residual, sendo que a sua composição depende do tipo e da composição 
mineralógica da rocha original que lhe deu origem. 
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Tabela 2.2. – Composição dos tipo de rocha comuns no Brasil 

Tipo de rocha Composição 
mineral 

Tipo de solo Composição 

Basalto 
Plagioclásio 

Piroxênios 

Ariloso 

(pouca areia) 
Argila 

Quartzito Quartzo Arenoso Quartzo 

Filitos 
Micas 

(sericita) 
Argiloso Argila 

Granito 

Quartzo 

Feldspato 

Mica 

Areno-argiloso 

(micáceo) 

Quartzo e argila 

(micáceo) 

Calcário Calcita -- Argila 

 

Já os solos transportados, são solos a profundidades variáveis que formam geralmente depósitos 
menos consolidados que os residuais. 

Já no que se refere aos materiais pétreos, agregados estes podem ser naturais ou artificiais. Os naturais, 
são agregados que encontramos na natureza, constituídos por grãos oriundos da alteração das rochas 
pelos processos de intemperismo ou produzidos por processos de britagem: pedregulhos, seixos, 
britas, areias, etc... . Os agregados artificiais são agregados naturais que precisam de sofrer uma 
transformação física e química para a sua utilização: escória de alto forno, argila calcinada e argila 
expandida. Estes podem ser classificados segundo a sua natureza, tamanho e graduação. 

 

Tabela 2.3. – Classificação dos agregados quanto à sua natureza, tamanho e granulometria 

Agregados 

Quanto à natureza 
Agregado natural 

Agregado artificial 

  

Quanto ao tamanho 

Agregado graúdo 

Agregado miúdo 

Agregado de enchimento 

  

Quanto à granulometria 

Denso 

Aberto 

Tipo macadame 
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Temos também os chamados materiais diversos, nestes materiais inserem-se os materiais que não 
estão enquadrados nem nos materiais terrosos, nem nos materiais pétreos e que são de uso frequente 
em pavimentação. Estes materiais são os aglomerados hidráulicos e aditivos para betão. 

Os aglomerantes hidráulicos têm como propriedade principal a cura e o endurecimento que obtêm por 
ação da água nas devidas proporções. Dentro destes aglomerados os de uso mais comum em 
pavimentação são a cal hidráulica e o cimento Portland. A cal hidráulica resulta da calcinação e 
posterior pulverização em processos de imersão ou suspensão em água, de calcários argilosos a uma 
temperatura inferior à da fabricação dos cimentos. 

No que se refere aos aditivos para betão, consideram-se aditivos todas e quaisquer substâncias que não 
os cimentos, água ou agregados usados como ingrediente para melhorar e/ou alterar características de 
um concreto ou as condições de betonagem. 

Relativamente à África do Sul, os materiais utilizados para a realização de infraestruturas rodoviárias 
são fornecidos pela lei, divididos em categorias, cada uma das quais é atribuído um código específico. 
Sendo a sua interpretação e a base que esteve na elaboração do manual de difícil interpretação. 

 

2.6. ESTRUTURAS DO PAVIMENTO 

O MACOPAV propõe um conjunto de estruturas tipo para os pavimentos a adotar na fase de estudo 
prévio. Para a definição das espessuras definidas são consideradas as condições extremas mais 
desfavoráveis das classes de tráfego e fundação. 

O MACOPAV não é aplicável em fase de execução, devendo a verificação considerar o valor real do 
tráfego de dimensionamento, as características mecânicas da fundação e dos materiais de 
pavimentação. 

A espessura indicada para as camadas em misturas betuminosas é total, devendo ser subdivididas de 
acordo com as indicações sugeridas para as espessuras mínimas e máximas de cada camada. 

O manual brasileiro determina a espessura do pavimento através de um ábaco ou expressão: 

 

Ht#=#77,67#x#N0,0482#x#CBR10,598#
(2.5.) 

 

A espessura não é única mas sim H20, Hn e Hm. De um modo geral Hm designa a espessura total do 
pavimento necessário para proteger um material com determinado CBR ou IS=CBR ou IS=m. Assim 
H20 representa a espessura total do pavimento necessária para proteger a camada de sub-base, neste 
caso mesmo que o valor do CBR ou IS seja superior a 20, para o cálculo da espessura considera-se 
sempre 20, dai a designação de H20. 

As espessuras das camadas de sub-base e reforço da fundação são designadas por h20 e hn, a 
espessura mínima de revestimento betuminoso é designada de R e calculada de acordo com o tráfego. 
A espessura da camada de base é dignada de B. As espessuras das diferentes camadas são calculadas 
pelas inequações: 
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RKR  + BKB ≥ H20 
(2.6.) 

RKR + BKB + h20KS ≥ Hn 
(2.7.) 

RKR + BKB + h20KS + hnKRef ≥ Hm 
(2.8.) 

 

R  espessura do revestimento betuminosos 

B  espessura da base 

h20  espessura da sub-base 

hn  espessura do leito 

Hm, Hn, H20 espessuras determinadas pelo ábaco 

KR  coeficiente estrutural do revestimento 

KB  coeficiente estrutural da base 

Ks  coeficiente estrutural da sub-base 

KRef  coeficiente estrutural do reforço 

 

O manual da África do Sul é análogo ao MACOPAV, utiliza um catálogo de estruturas em que 
conhecendo a classe do tráfego, a classe da fundação e as condições climáticas define o tipo de 
estrutura. Seguidamente procede à definição do tipo de materiais para as camadas do pavimento. 

 

2.7. CONSIDERAÇÕES 

Comparando os três manuais, constata-se globalmente que o MACOPAV e da SATCC são bastantes 
idênticos nos princípios utilizados para a  definição do catálogo de estruturas. O manual de 
pavimentação do DNIT apresenta uma metodologia completamente diferente não definindo um 
catálogo mas utilizando o ensaio do CBR e fatores de equivalência de materiais para definir as 
espessuras das camadas. 

Como dados de entrada em todos eles são considerados o tráfego e o solo de fundação. 

O tráfego é tratado em todos eles de forma similar. Todos tendem a definir o número acumulado de 
eixos padrão durante o período de dimensionamento, utilizando o eixo padrão de 80kN (o DNIT refere 
8,2ton). 

A agressividade é definida  por um fator de agressividade para a classe de tráfego no MACOPAV, no 
manual do SATCC é definida para os eixos, através da sua razão elevada a uma potência à quarta. Este 
pressuposto é uma realidade corresponde ao do MACOPAV. No manual do DNIT utiliza-se de modo 
idêntico fatores de conversão que neste caso são fornecidos graficamente. 

A definição do solo de fundação em todos estes manuais é relacionada com o CBR do solo 
apresentando o MACOPAV uma relação com a Classificação Unificada de Solos. 

As condições climáticas estão bastante definidas no MACOPAV, dividindo o país em três zonas e 
especificando os betumes a utilizar.  
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Contudo todos estes manuais acabam por não considerar esta influência na definição do módulo de 
deformabilidade das misturas betuminosas. Obviamente que a abrangência que se pretende num 
catálogo colide com este objetivo. 

Assim temos que encarar a utilização destes manuais com grande cautela. O MACOPAV pelas 
diferenças climáticas e de materiais utilizados terá grande dificuldade de adaptação à África Austral, 
mas o manual do DNIT e do SATCC, apesar de terem condições regionais mais equivalentes, não 
poderão ser utilizados no projeto de execução, apesar de serem uma mais-valia para a região. 
(Pavimentos rodoviários em África, João Afonso e Luís Gomes) 

 O MACOPAV pela maneira como está elaborado é uma referência, podendo alterando os seus 
pressupostos ser a base de um manual para Angola, apesar das limitações existirem sempre quando se 
pretende aplica-lo a regiões geográficas muito extensas. 

Nos capítulos seguintes vai ser elaborado um procedimento simples que permite de um modo 
informático (folha de excel), definir a estrutura de um pavimento, funcionando como um catálogo, 
podendo alterar-se alguns parâmetros, nomeadamente o módulo de deformabilidade das misturas 
betuminosas e permitindo um maior número de estruturas que a definida nos catálogos. 
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3 

DIMENSIONAMENTO DE 
PAVIMENTOS 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo vão ser dimensionados várias estruturas de pavimentos flexíveis com diferentes 
geometrias de modo a constituir uma base de dados, que permita depois, de um modo simples, 
utilizando uma folha de cálculo elementar, definir a geometria do pavimento, conhecendo o número de 
passagens de eixos padrão e o módulo de deformabilidade do solo. 

Para o dimensionamento das diferentes estruturas do pavimento foram seguidos diversos pressupostos 
que se definem seguidamente, seguindo uma estrutura similar ao MACOPAV (Manual de Concepção 
de Pavimentos Para a Rede  Rodoviária Nacional), de modo a facilitar a interpretação e objetivos 
pretendidos. Para não se criar uma grande dispersão dos conceitos utilizados seguiu-se 
preferencialmente a metodologia utilizada pela Shell. 

 

3.2. PRESSUPOSTOS 

3.2.1. TRÁFEGO 

O tráfego considerado foi somente o dos veículos pesados, ou seja o dos veículos com peso bruto igual 
ou superior a 30KN. 

Os conceitos de tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura, o período de 
dimensionamento, a taxa média de crescimento anual de veículos pesados no período de 
dimensionamento e a distribuição do tráfego pelas vias existentes num dado sentido, não foram objeto 
de análise neste trabalho e optou-se por definir um valor do número de passagens equivalentes do eixo 
padrão que deverá ser previamente calculado, deixando assim cair o conceito de classes de tráfego. O 
eixo padrão que se considerou foi o de 130KN. 

 

3.2.2. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

As condições climáticas influenciam as propriedades mecânicas dos materiais: a temperatura, no caso 
das misturas betuminosas e o estado hídrico no caso dos solos. 

Não se optou por dividir o país em regiões, antes definindo a temperatura do ar do local onde se 
pretende realizar o pavimento (zona do Porto) e a partir desta estimar a temperatura do pavimento, 
definindo assim um módulo de deformabilidade para a mistura betuminosa. Considerou-se também 
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que os pavimentos têm um sistema de drenagem adequado, pelo que foi considerado um 
comportamento mecânico corrente para o solo de fundação e camadas granulares. 

 

3.2.3. FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO 

O módulo de deformabilidade do solo de fundação deve ser estimado, podendo ser utilizados os 
pressupostos do MACOPAV, ou outra metodologia. O módulo de deformabilidade foi considerado ter 
quatro valores possíveis, 50 100 150 e 200MPa. A partir do módulo estimado para o solo de fundação 
deve-se selecionar o maior dos quatro valores possíveis, mas que seja inferior ao módulo estimado. 

O Coeficiente de Poisson para o solo de fundação foi considerado de 0,45. Dada a pouca influência 
que tem no dimensionamento não se considerou mais nenhuma hipótese. 

 

3.2.4. MATERIAIS GRANULARES 

As camadas granulares foram consideradas sempre com uma espessura de 15cm, ou múltiplos desta. 
Na prática adoptou-se esta espessura por ser o mais razoável para compactações com 1, 2 (2x15) ou 3 
(3x15) estratos granulares 

O módulo de deformabilidade de uma camada foi considerado o dobro do módulo de deformabilidade 
da camada inferior e o coeficiente de Poisson de 0,35, seguindo o recomendado no MACOPAV para 
materiais com código BG ou SbG. 

A relação do dobro entre os módulos das camadas granulares é também o que resulta da expressão: 

Emg=K*Ef   com K=0,2hmg0,45 

2<K<4 
(3.1.) 

Emg – módulo de deformabilidade da camada granular em análise. 

Ef – módulo de deformabilidade da camada subjacente em relação à anterior. 

hmg – espessura da camada granular em análise em milímetros. 

Quanto ao valor de K, nas espessuras habituais variam entre 2 e 4, sendo aproximadamente 2 para a 
espessura considerada (15cm). 

 

3.2.5. MISTURAS BETUMINOSAS FABRICADAS A QUENTE 

A espessura das camadas betuminosas foi considerada única e a variar entre 1 e 25cm. 

Esta simplificação é razoável tendo em vista os objetivos pretendidos e considerando que caso existam 
várias camadas elas funcionaram como ligadas, ou seja as extensões horizontais no interface das 
camadas adjacentes são iguais. O funcionamento das camadas como ligadas é usualmente considerado 
no dimensionamento e é desejável que assim seja na prática. É ainda um objetivo fácil de se atingir 
durante a execução dos trabalhos havendo que ter cuidado com a limpeza da camada subjacente e com 
a taxa da rega de colagem. 

A variação das espessuras da camada entre 1 e 25cm à exceção dos valores menores, são valores 
normais. O MACOPAV considera espessuras globais de 28cm, sem correção. As espessuras mais 
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reduzidas apesar de não serem realistas permitem analisar o comportamento das camadas betuminosas 
nessas condições e por isso foram também estudadas e serão objeto de análise. 

O módulo de deformabilidade considerado para as misturas betuminosas a quente foi de 5.000MPa, 
para toda a espessura (o MACOPAV refere 4.000MPa) e o coeficiente de Poisson de 0,40 (o 
MACOPAV refere 0,35). 

O cálculo do tráfego admissível foi determinado pela expressão: 

N=a*εt
b 

(3.2.) 
N – número admissível de passagens do eixo padrão; 

εt – extensão de tração na base da camada betuminosa devido ao eixo padrão; 

a b – constantes que dependem da composição e propriedades da mistura. Considerou-se a=0,00028 e 
b= - 0,2; 

 

3.3. CÁLCULO DAS ESTRUTURAS DEFINIDAS 

Com base nas considerações anteriores apresentam-se seguidamente os valores das extensões de tração 
obtidos na base da camada betuminosa considerada única, e da extensão da compressão vertical no 
topo do solo de fundação. É igualmente indicado se o valor da extensão ocorre pela ação da roda 
simples (A), sob uma das rodas do rodado duplo (B) ou entre as rodas (C). 

 

Tabela 3.1. – Extensões no pavimento, com uma camada granular de 15cm 

 
 

 

1 0,000107 A 0,004370 B 0,000086 C 0,002210 A 0,000104 C 0,001480 A 0,000107 C 0,001120 A
2 0,000560 B 0,003800 B 0,000239 A 0,002000 B 0,000129 A 0,001360 B 0,000077 A 0,001030 B
3 0,000711 B 0,003160 B 0,000382 B 0,001740 B 0,000247 B 0,001210 B 0,000177 A 0,000928 B
4 0,000706 B 0,002630 B 0,000425 B 0,001500 B 0,000301 B 0,001060 B 0,000228 B 0,000827 B
5 0,000656 B 0,002220 B 0,000422 B 0,001300 B 0,000313 B 0,000936 B 0,000274 B 0,000736 B
6 0,000597 B 0,001900 B 0,000401 B 0,001140 B 0,000307 B 0,000830 B 0,000249 B 0,000659 B
7 0,000539 B 0,001690 C 0,000375 B 0,001010 B 0,000293 B 0,000742 B 0,000242 B 0,000593 B
8 0,000488 B 0,001500 C 0,000348 B 0,000905 C 0,000277 B 0,000669 B 0,000231 B 0,000538 B
9 0,000441 B 0,001340 C 0,000322 B 0,000828 C 0,000260 B 0,000607 C 0,000220 B 0,000491 B
10 0,000401 B 0,001200 C 0,000298 B 0,000758 C 0,000243 B 0,000563 C 0,000207 B 0,000451 C
11 0,000365 B 0,001070 C 0,000275 B 0,000694 C 0,000227 B 0,000522 C 0,000195 B 0,000422 C
12 0,000334 B 0,000966 C 0,000255 B 0,000636 C 0,000212 B 0,000485 C 0,000183 B 0,000394 C
13 0,000307 C 0,000873 C 0,000236 B 0,000585 C 0,000198 B 0,000450 C 0,000172 B 0,000369 C
14 0,000283 C 0,000793 C 0,000220 B 0,000539 C 0,000185 B 0,000419 C 0,000162 B 0,000345 C
15 0,000262 C 0,000723 C 0,000204 B 0,000498 C 0,000173 B 0,000390 C 0,000152 B 0,000324 C
16 0,000243 C 0,000662 C 0,000191 C 0,000462 C 0,000162 B 0,000364 C 0,000143 B 0,000304 C
17 0,000226 C 0,000608 C 0,000179 C 0,000429 C 0,000152 C 0,000341 C 0,000134 B 0,000286 C
18 0,000211 C 0,000561 C 0,000168 C 0,000399 C 0,000144 C 0,000319 C 0,000127 C 0,000269 C
19 0,000197 C 0,000519 C 0,000158 C 0,000373 C 0,000136 C 0,000300 C 0,000120 C 0,000254 C
20 0,000184 C 0,000481 C 0,000149 C 0,000349 C 0,000128 C 0,000282 C 0,000114 C 0,000240 C
21 0,000173 C 0,000448 C 0,000141 C 0,000327 C 0,000122 C 0,000266 C 0,000108 C 0,000227 C
22 0,000162 C 0,000418 C 0,000133 C 0,000307 C 0,000115 C 0,000251 C 0,000103 C 0,000215 C
23 0,000153 C 0,000390 C 0,000126 C 0,000289 C 0,000109 C 0,000273 C 0,000098 C 0,000204 C
24 0,000144 C 0,000366 C 0,000119 C 0,000272 C 0,000104 C 0,000224 C 0,000093 C 0,000194 C
25 0,000136 C 0,000344 C 0,000113 C 0,000257 C 0,000099 C 0,000213 C 0,000089 C 0,000184 C

Uma2camada2granular2com215cm

εt εz εt εz εt εz εt εz
50MPa

Espessura2
da2camada2
betuminosa

100MPa 150MPa 200MPa
Módulo2de2deformabilidade2da2fundação
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Tabela 3.2. – Extensões no pavimento, com duas camadas granulares de 15cm 

 
 

 

Tabela 3.3. – Extensões no pavimento, com três camadas granulares de 15cm 

 

1 0,000153 C 0,001720 B 0,000162 C 0,000879 B 0,000148 C 0,000596 B 0,000133 C 0,000452 B
2 0,000223 A 0,001610 C 0,000060 A 0,000823 B 0,000013 A 0,000558 B 0,000047 C 0,000423 B
3 0,000372 B 0,001540 C 0,000168 A 0,000788 C 0,000095 A 0,000532 C 0,000059 A 0,000404 C
4 0,000426 B 0,001460 C 0,000220 B 0,000754 C 0,000142 A 0,000511 C 0,000100 A 0,000388 C
5 0,000430 B 0,001360 C 0,000244 B 0,000717 C 0,000165 B 0,000489 C 0,000122 A 0,000372 C
6 0,000414 B 0,001260 C 0,000250 B 0,000678 C 0,000176 B 0,000466 C 0,000134 B 0,000356 C
7 0,000390 B 0,001170 C 0,000246 B 0,000638 C 0,000179 B 0,000442 C 0,000139 B 0,000340 C
8 0,000364 B 0,001070 C 0,000237 B 0,000599 C 0,000177 B 0,000419 C 0,000140 B 0,000323 C
9 0,000339 B 0,000983 C 0,000226 B 0,000561 C 0,000172 B 0,000396 C 0,000138 B 0,000307 C
10 0,000315 B 0,000903 C 0,000215 B 0,000524 C 0,000165 B 0,000374 C 0,000135 B 0,000292 C
11 0,000293 B 0,000829 C 0,000203 B 0,000490 C 0,000158 B 0,000353 C 0,000130 B 0,000277 C
12 0,000272 B 0,000763 C 0,000192 B 0,000459 C 0,000151 B 0,000333 C 0,000125 B 0,000263 C
13 0,000253 B 0,000703 C 0,000181 B 0,000430 C 0,000144 B 0,000314 C 0,000120 B 0,000249 C
14 0,000236 B 0,000650 C 0,000171 B 0,000403 C 0,000136 B 0,000297 C 0,000114 B 0,000237 C
15 0,000220 C 0,000601 C 0,000161 B 0,000378 C 0,000129 B 0,000281 C 0,000109 B 0,000225 C
16 0,000206 C 0,000558 C 0,000152 B 0,000355 C 0,000123 B 0,000265 C 0,000104 B 0,000214 C
17 0,000194 C 0,000519 C 0,000143 B 0,000334 C 0,000116 B 0,000251 C 0,000099 B 0,000203 C
18 0,000182 C 0,000483 C 0,000135 C 0,000314 C 0,000110 B 0,000238 C 0,000094 B 0,000194 C
19 0,000172 C 0,000451 C 0,000129 C 0,000297 C 0,000105 C 0,000226 C 0,000089 B 0,000184 C
20 0,000162 C 0,000422 C 0,000122 C 0,000280 C 0,000100 C 0,000215 C 0,000085 C 0,000176 C
21 0,000153 C 0,000395 C 0,000116 C 0,000265 C 0,000096 C 0,000204 C 0,000082 C 0,000168 C
22 0,000144 C 0,000371 C 0,000111 C 0,000251 C 0,000091 C 0,000194 C 0,000078 C 0,000160 C
23 0,000137 C 0,000349 C 0,000105 C 0,000238 C 0,000087 C 0,000185 C 0,000075 C 0,000153 C
24 0,000129 C 0,000329 C 0,000100 C 0,000226 C 0,000084 C 0,000177 C 0,000072 C 0,000147 C
25 0,000123 C 0,000311 C 0,000096 C 0,000129 C 0,000080 C 0,000169 C 0,000069 C 0,000141 C

Duas3camadas3granulares3com315cm

εt εz εt εz εt εz εt εz
50MPa

Espessura3
da3camada3
betuminosa

100MPa 150MPa 200MPa
Módulo3de3deformabilidade3da3fundação

1 0,000203 C 0,000945 C 0,000162 C 0,000493 C 0,000132 C 0,000337 C 0,000111 C 0,000256 C
2 0,000048 A 0,000866 C 0,000066 C 0,000461 C 0,000067 C 0,000316 C 0,000063 C 0,000241 C
3 0,000161 A 0,000842 C 0,000052 A 0,000438 C 0,000018 A 0,000300 C 0,000004 A 0,000230 C
4 0,000215 A 0,000803 C 0,000095 A 0,000418 C 0,000052 A 0,000287 C 0,000031 A 0,000220 C
5 0,000240 B 0,000736 C 0,000118 A 0,000400 C 0,000073 A 0,000274 C 0,000050 A 0,000210 C
6 0,000248 B 0,000724 C 0,000129 B 0,000382 C 0,000085 A 0,000263 C 0,000061 A 0,000202 C
7 0,000246 B 0,000686 C 0,000136 B 0,000365 C 0,000090 A 0,000252 C 0,000067 A 0,000193 C
8 0,000239 B 0,000648 C 0,000138 B 0,000348 C 0,000095 A 0,000241 C 0,000070 A 0,000186 C
9 0,000229 B 0,000612 C 0,000137 B 0,000332 C 0,000096 A 0,000231 C 0,000073 B 0,000178 C
10 0,000219 B 0,000577 C 0,000134 B 0,000316 C 0,000096 B 0,000221 C 0,000074 B 0,000171 C
11 0,000208 B 0,000543 C 0,000131 B 0,000302 C 0,000095 B 0,000212 C 0,000073 B 0,000164 C
12 0,000197 B 0,000512 C 0,000126 B 0,000287 C 0,000092 B 0,000203 C 0,000072 B 0,000158 C
13 0,000187 B 0,000483 C 0,000121 B 0,000274 C 0,000090 B 0,000194 C 0,000071 B 0,000152 C
14 0,000177 B 0,000455 C 0,000116 B 0,000261 C 0,000087 B 0,000186 C 0,000069 B 0,000146 C
15 0,000167 B 0,000430 C 0,000111 B 0,000249 C 0,000083 B 0,000179 C 0,000067 B 0,000140 C
16 0,000158 B 0,000406 C 0,000106 B 0,000238 C 0,000080 B 0,000171 C 0,000064 B 0,000135 C
17 0,000149 B 0,000383 C 0,000101 B 0,000227 C 0,000077 B 0,000164 C 0,000062 B 0,000130 C
18 0,000142 C 0,000363 C 0,000097 B 0,000217 C 0,000074 B 0,000158 C 0,000060 B 0,000125 C
19 0,000135 C 0,000344 C 0,000092 B 0,000207 C 0,000071 B 0,000151 C 0,000057 B 0,000120 C
20 0,000129 C 0,000326 C 0,000088 C 0,000198 C 0,000068 B 0,000146 C 0,000055 B 0,000116 C
21 0,000123 C 0,000309 C 0,000085 C 0,000190 C 0,000065 C 0,000140 C 0,000052 B 0,000112 C
22 0,000117 C 0,000293 C 0,000082 C 0,000182 C 0,000063 C 0,000135 C 0,000051 C 0,000108 C
23 0,000112 C 0,000279 C 0,000078 C 0,000174 C 0,000061 C 0,000130 C 0,000049 C 0,000104 C
24 0,000106 C 0,000265 C 0,000075 C 0,000167 C 0,000059 C 0,000125 C 0,000048 C 0,000101 C
25 0,000102 C 0,000253 C 0,000072 C 0,000161 C 0,000057 C 0,000120 C 0,000046 C 0,000097 C

Três3camadas3granulares3com315cm

εt εz εt εz εt εz εt εz
50MPa
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Os valores com a célula a amarelo, correspondem a extensões horizontais de compressão, na base da 
camada de betuminoso. A espessura é tão reduzida que não se instalam extensões de tração. Estamos 
assim perante uma situação em que a lei para a determinação do N, não é aplicável. Tal facto não é 
relevante porque as espessuras consideradas não são realistas. 

Como se verifica esta situação ocorre no máximo para 2cm de espessura e podemos dizer que a 
camada betuminoso não trabalha estruturalmente como pretendido, mas sim como uma capa que não 
tendo a função estrutural pretendida garantiria contudo a impermeabilização das camadas subjacentes 
e condições de rolamento melhoradas. 

O valor máximo de 2cm ocorre para módulos de deformabilidade mais elevados do solo de fundação e 
maior espessura da camada granular. 

Também se constata um ponto de transição em que a extensão horizontal de tração é máxima e está 
assinalado a laranja nas tabelas. Constata-se que quando a espessura da camada granular é de 15cm, 
este valor ocorre para 3, 4, 5 e 5cm para 50, 100, 150 e 200MPa do valor do módulo de 
deformabilidade respetivamente. Quando a espessura da camada granular for 2X15cm ocorre para 5, 
6, 7 e 8cm, e quando é de 3X15cm ocorre para 6, 8, 9 e 10cm. 

Este ponto é relevante para determinar a espessura a partir da qual a camada betuminosa começa a 
resistir efetivamente à flexão. Simplificando, consideramos que este ponto ocorre para um terço da 
espessura da camada granular correspondente. Assim quando a camada granular tiver 15, 30 e 45cm 
devemos garantir uma espessura mínima da camada betuminosa de 5, 10 e 15cm. 

Relativamente à extensão vertical de compressão no solo de fundação ela é sempre decrescente como 
seria de esperar. 

Nas figuras 3.1, 3.2 e 3.3 apresentam-se as extensões horizontais de tração na base da camada de 
betuminoso. 

 

 

Fig. 3.1. – Extensões de tração na base da camada de betuminoso, com uma camada granular de 15cm 
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Fig. 3.2. – Extensões de tração na base da camada de betuminoso, com duas camadas granulares de 15cm 
 

 

Fig. 3.3. – Extensões de tração na base da camada de betuminoso, com três camadas granulares de 15cm 
 

Para uma melhor visualização das figuras o valor máximo da extensão representado no eixo varia 
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O valor da extensão máxima para cada caso é sempre decrescente com o aumento do módulo de 
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Não foram representados os valores em que a extensão horizontal na base da camada betuminosa é de 
compressão. Por isso o início das curvas ocorrer em pontos diferentes. 

No que diz respeito às extensões verticais de compressão no solo de fundação, estão representadas nas 
figuras 3.4, 3.5 e 3.6. 

Neste caso, como seria de esperar, nota-se sempre uma diminuição das extensões verticais de 
compressão com o aumento da espessura da camada de mistura betuminosa e são sempre de 
compressão.  

As extensões decrescem rapidamente com o aumento da espessura da primeira camada, sendo mais 
notório no caso de uma única camada granular. 

 

 

 
Fig. 3.4. – Extensões de compressão no topo da camada de fundação, com uma camada granular de 15cm 
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Fig. 3.5. – Extensões de compressão no topo da camada de fundação, com duas camadas granulares de 15cm 

 

 
Fig. 3.6. – Extensões de compressão no topo da camada de fundação, com três camadas granular de 15cm 
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Assim foi calculado para cada uma das situações, extensão horizontal de tração na base da camada 
ligada a extensão vertical de compressão no solo de fundação. A partir destas situações foi calculado o 
valor máximo admissível de passagem de eixos padrão de 130KN. 

Os valores obtidos quando o critério é a extensão horizontal de tração estão representados nas tabelas 
3.4, 3,5 e 3.6. Quando é a extensão vertical de compressão no topo do solo de fundação a controlar 
construíram-se as tabelas 3.7, 3.8 e 3.9. As figuras 3.7 a 3.13 representam as tabelas graficamente. 

 

Tabela 3.4. – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal de tração de uma camada 
granular de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1         

2         

3 947       

4 981 12 412     

5 1 417 12 860 57 289 111 439 

6 2 269 16 598 63 110 179 802 

7 3 783 23 208 79 699 207 354 

8 6 219 33 720 105 534 261 656 

9 10 318 49 718 144 852 333 946 

10 16 598 73 233 203 123 452 833 

11 26 566 109 428 285 536 610 404 

12 41 405 159 621 401 893 838 561 

13 63 110 235 088 565 541 1 143 268 

14 94 811 333 946 794 203 1 542 464 

15 139 407 487 124 1 110 605 2 121 154 

16 203 123 677 054 1 542 464 2 878 127 

17 291 909 936 537 2 121 154 3 983 512 

18 411 508 1 286 008 2 779 571 5 209 206 

19 580 041 1 747 852 3 699 096 6 916 461 

20 816 020 2 343 467 5 008 876 8 938 526 

21 1 110 605 3 088 123 6 367 823 11 713 087 

22 1 542 464 4 135 537 8 556 595 14 845 815 

23 2 052 736 5 419 228 11 185 558 19 137 125 

24 2 779 571 7 211 994 14 145 668 24 474 318 

25 3 699 096 9 341 098 18 281 231 31 169 176 
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Tabela 3.5. – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal de tração de duas camadas 
granulares de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1         

2         

3         

4         

5 11 707       

6 14 151 176 234     

7 19 075 191 036 936 537   

8 26 933 230 170 990 658 3 200 000 

9 38 441 291 909 1 143 268 3 438 703 

10 55 493 374 626 1 407 247 3 838 144 

11 79 699 499 241 1 747 852 4 635 252 

12 115 597 659 605 2 192 327 5 639 493 

13 166 030 885 926 2 779 571 6 916 461 

14 235 088 1 177 090 3 699 096 8 938 526 

15 333 946 1 590 966 4 817 721 11 185 558 

16 463 932 2 121 154 6 113 144 14 145 668 

17 626 299 2 878 127 8 194 080 18 561 326 

18 861 853 3 838 144 10 686 284 23 828 253 

19 1 143 268 4 817 721 13 484 774 30 647 965 

20 1 542 464 6 367 823 17 210 368 38 560 473 

21 2 052 736 8 194 080 21 552 651 47 570 680 

22 2 779 571 10 213 516 26 981 071 58 476 497 

23 3 566 049 13 484 774 33 746 831 72 042 781 

24 4 817 721 17 210 368 41 895 065 88 331 140 

25 6 113 144 21 328 613 52 194 841 108 457 524 
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Tabela 3.6 – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal de tração de três camadas 
granulares de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1         

2         

3         

4         

5         

6 183 456       

7 191 036       

8 220 699 3 438 703     

9 273 283 3 566 049 20 888 863   

10 341 641 3 983 512 21 107 364 79 689 497 

11 442 052 4 461 015 22 716 137 81 333 654 

12 580 041 5 419 228 25 552 318 87 116 149 

13 752 631 6 635 342 29 636 570 97 430 086 

14 990 658 8 194 080 35 334 642 112 462 173 

15 1 324 975 10 213 516 42 654 014 131 346 653 

16 1 747 852 12 860 588 51 870 247 156 579 641 

17 2 343 467 16 375 075 63 582 343 189 381 221 

18 2 980 907 20 566 178 78 615 530 230 783 804 

19 3 838 144 25 971 199 97 430 086 281 067 100 

20 4 817 721 32 427 287 121 017 120 341 961 103 

21 6 113 144 39 247 400 148 328 079 461 467 753 

22 7 849 841 47 863 242 176 194 334 508 711 547 

23 9 765 625 58 476 497 208 855 877 590 956 563 

24 12 860 588 71 091 107 249 058 906 689 684 830 

25 15 587 961 86 516 178 298 915 143 808 882 057 
 

Nas tabelas precedentes as células a amarelo correspondem aos valores onde ocorrem extensões de 
compressão e, consequentemente, nâo têm significado. As células não preenchidas correspondem a 
extensões que apesar de serem de tração têm valores superiores ao mínimo e que ocorrem para 
espessuras da camada de mistura betuminosa menor do que aquele onde ocorre o mínimo, e que atrás 
foram consideradas com espessuras mínimas. 
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Fig. 3.7. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal 
de tração para uma camada granular de 15cm 

 

 

Fig. 3.8. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal 
de tração para duas camadas granulares de 15cm 
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Fig. 3.9. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão horizontal 
de tração para três camadas granulares de 15cm 

 

Tabela 3.7. – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical de compressão de uma camada 
granular de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 
1 288 4 401 21 880 66 714 
2 503 6 561 30 686 93 270 
3 1 053 11 452 48 972 141 546 
4 2 194 20 736 83 151 224 423 
5 4 322 36 755 136 769 357 749 
6 8 055 62 154 221 196 556 607 
7 12 869 100 880 346 317 848 929 
8 20 736 156 493 524 065 1 253 028 
9 32 559 223 341 773 277 1 806 193 

10 50 625 317 990 1 044 856 2 537 370 
11 80 086 452 535 1 413 865 3 310 093 
12 120 554 641 596 1 897 243 4 356 173 
13 180 731 896 327 2 560 000 5 662 192 
14 265 459 1 243 755 3 405 916 7 409 922 
15 384 182 1 706 761 4 537 656 9 525 987 
16 546 585 2 304 210 5 979 770 12 291 240 
17 768 202 3 099 280 7 763 767 15 690 106 
18 1 059 836 4 141 889 10 137 416 20 048 455 
19 1 446 840 5 423 188 12 960 000 25 220 585 
20 1 961 145 7 076 008 16 599 446 31 640 625 
21 2 606 021 9 181 191 20 968 312 39 535 441 
22 3 438 626 11 817 797 26 448 140 49 128 803 
23 4 537 656 15 048 688 33 273 358 60 613 498 
24 5 850 132 19 178 490 41 696 341 74 111 073 
25 7 496 460 24 063 430 51 000 168 91 583 815 
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Tabela 3.8. – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical de compressão de duas camadas 
granulares de 15cm 

50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

11 994 175 847 831 965 2 514 990 

15 624 228 818 1 082 812 3 278 903 

18 664 272 261 1 310 520 3 940 620 

23 104 324 791 1 539 595 4 631 942 

30 686 397 204 1 835 924 5 481 738 

41 649 496 788 2 226 109 6 535 669 

56 020 633 589 2 750 432 7 855 509 

80 086 815 423 3 405 916 9 644 505 

112 428 1 059 836 4 268 834 11 817 797 

157 884 1 392 403 5 365 419 14 439 715 

222 265 1 820 982 6 760 693 17 830 805 

309 736 2 365 044 8 537 153 21 941 536 

429 802 3 070 550 10 798 699 27 308 172 

588 080 3 979 879 13 491 624 33 273 358 

804 622 5 141 890 16 837 001 40 960 000 

1 082 812 6 609 622 21 286 611 50 053 555 

1 446 840 8 435 370 26 448 140 61 816 707 

1 928 864 10 798 699 32 717 657 74 111 073 

2 537 370 13 491 624 40 239 842 91 583 815 

3 310 093 17 078 821 49 128 803 109 405 549 

4 312 227 21 286 611 60 613 498 131 781 029 

5 541 080 26 448 140 74 111 073 160 180 664 

7 076 008 32 717 657 89 619 622 191 568 588 

8 959 967 40 239 842 106 953 981 224 812 617 

11 221 437 49 128 803 128 689 526 265 591 132 
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Tabela 3.9. – Número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical de compressão de três camadas 
granulares de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1 131 632 1 777 061 8 138 988 24 441 630 

2 186 646 2 324 269 10 527 899 31 118 729 

3 208 853 2 852 289 12 960 000 37 512 730 

4 252 480 3 438 626 15 472 569 44 812 513 

5 357 749 4 100 625 18 624 635 53 977 509 

6 382 064 4 929 883 21 941 536 63 049 920 

7 474 017 5 914 507 26 030 820 75 659 033 

8 595 374 7 157 693 31 118 729 87 707 805 

9 748 315 8 640 476 36 867 365 104 570 699 

10 947 080 10 527 899 44 006 915 122 773 766 

11 1 207 510 12 620 084 51 969 265 145 115 776 

12 1 527 602 15 472 569 61 816 707 168 446 376 

13 1 928 864 18 624 635 74 111 073 196 659 834 

14 2 449 314 22 621 843 87 707 805 231 035 436 

15 3 070 550 27 308 172 102 253 433 273 261 141 

16 3 863 544 32 717 657 122 773 766 316 049 383 

17 4 878 597 39 535 441 145 115 776 367 550 156 

18 6 045 936 47 342 489 168 446 376 429 981 696 

19 7 496 460 57 175 325 201 921 345 506 250 000 

20 9 294 363 68 301 346 231 035 436 579 773 103 

21 11 514 792 80 551 868 273 261 141 667 141 458 

22 14 243 592 95 676 321 316 049 383 771 604 938 

23 17 324 999 114 523 082 367 550 156 897 339 248 

24 21 286 611 134 965 925 429 981 696 1 008 798 726 

25 25 621 700 156 237 944 506 250 000 1 176 047 764 
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Fig. 3.10. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical 
de compressão para uma camada granular de 15cm 

 

 

 

Fig. 3.11. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical 
de compressão para duas camadas granulares de 15cm 
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Fig. 3.12. – Espessura camada betuminosa vs número de eixos padrão admissível, critério da extensão vertical 
de compressão para três camadas granulares de 15cm 

 

Nas tabelas 3.10., 3.11. e 3.12., estão definidos para o caso de uma, duas ou três camadas granulares 
de 15cm, respetivamente, o número de eixos padrão máximo admissível condicionante para ambos os 
critérios (critério da extensão horizontal de tração na base das camadas com mistura betuminosa e 
critério da extensão vertical de compressão no topo do solo de fundação), que corresponde ao menor 
dos dois valores. 

Nessas tabelas as células que não têm preenchimento com cor, significa que o critério condicionante é 
o da extensão de compressão no topo do solo de fundação, as células preenchidas com cor e os 
algarismos a vermelho indicam que o critério condicionante é o da extensão de tração na base da 
camada betuminosa. Nestas células preenchidas com cor, se a cor de preenchimento é o verde significa 
que esses valores estão no ramo descendente das curvas da figuras 3.1., 3.2. ou 3.3. ou seja estão no 
ramo ascendente de uma curva análoga, que em vez de em ordenadas ter a extensão, teria o valor do 
número de passagens admissíveis do eixo padrão. As células preenchidas a vermelho referem-se ao 
ramo oposto das curvas, ou seja, ramo ascendente das figuras, descendente se nas ordenadas estiver o 
número de passagens do eixo padrão. 

Ou seja nas tabelas referidas só há preenchimento das células com cor se o critério condicionante for o 
da extensão horizontal de tração na base da camada ligada, numa determinada coluna o valor mínimo 
do número de eixos padrão corresponde à primeira célula a verde 

Se a curva tem dois ramos, há dois valores da espessura da camada betuminosa a que corresponde o 
mesmo número de eixos. 

O ramo descendente não foi considerado (células preenchidas a vermelho), pois o funcionamento 
estrutural neste ramo não é o pretendido. O valor que se obtém neste ramo resulta de não haver 
espessura suficiente que permita desenvolver-se eficazmente as extensões horizontais de tração. Assim 
se por mero lapso construtivo a espessura aplicada da camada fosse maior que a projetada a rotura por 
fadiga do pavimento ocorreria para valores menores do número de passagens do eixo padrão. Tal 
hipótese foi afastada neste trabalho. 
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São assim efetivamente os valores das células a verde que vão ser considerados no dimensionamento 
do pavimento. Isto é, os valores das espessuras da camada betuminosa que se permitem são os que 
correspondem às células a verde. 

 

Tabela 3.10. – Número de eixos padrão mínimo admissível, com uma camada granular de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1 288 4 401 21 880 66 714 

2 503 6 561 30 686 93 270 

3 947 11 452 48 972 141 546 

4 981 12 412 69 656 224 423 

5 1 417 12 860 57 289 111 439 

6 2 269 16 598 63 110 179 802 

7 3 783 23 208 79 699 207 354 

8 6 219 33 720 105 534 261 656 

9 10 318 49 718 144 852 333 946 

10 16 598 73 233 203 123 452 833 

11 26 566 109 428 285 536 610 404 

12 41 405 159 621 401 893 838 561 

13 63 110 235 088 565 541 1 143 268 

14 94 811 333 946 794 203 1 542 464 

15 139 407 487 124 1 110 605 2 121 154 

16 203 123 677 054 1 542 464 2 878 127 

17 291 909 936 537 2 121 154 3 983 512 

18 411 508 1 286 008 2 779 571 5 209 206 

19 580 041 1 747 852 3 699 096 6 916 461 

20 816 020 2 343 467 5 008 876 8 938 526 

21 1 110 605 3 088 123 6 367 823 11 713 087 

22 1 542 464 4 135 537 8 556 595 14 845 815 

23 2 052 736 5 419 228 11 185 558 19 137 125 

24 2 779 571 7 211 994 14 145 668 24 474 318 

25 3 699 096 9 341 098 18 281 231 31 169 176 
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Tabela 3.11. – Número de eixos padrão mínimo admissível, com duas camadas granulares de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 

1 11 994 175 847 831 965 2 514 990 

2 15 624 228 818 1 082 812 3 278 903 

3 18 664 272 261 1 310 520 3 940 620 

4 12 267 324 791 1 539 595 4 631 942 

5 11 707 198 994 1 407 247 5 481 738 

6 14 151 176 234 1 019 124 3 983 512 

7 19 075 191 036 936 537 3 316 776 

8 26 933 230 170 990 658 3 200 000 

9 38 441 291 909 1 143 268 3 438 703 

10 55 493 374 626 1 407 247 3 838 144 

11 79 699 499 241 1 747 852 4 635 252 

12 115 597 659 605 2 192 327 5 639 493 

13 166 030 885 926 2 779 571 6 916 461 

14 235 088 1 177 090 3 699 096 8 938 526 

15 333 946 1 590 966 4 817 721 11 185 558 

16 463 932 2 121 154 6 113 144 14 145 668 

17 626 299 2 878 127 8 194 080 18 561 326 

18 861 853 3 838 144 10 686 284 23 828 253 

19 1 143 268 4 817 721 13 484 774 30 647 965 

20 1 542 464 6 367 823 17 210 368 38 560 473 

21 2 052 736 8 194 080 21 552 651 47 570 680 

22 2 779 571 10 213 516 26 981 071 58 476 497 

23 3 566 049 13 484 774 33 746 831 72 042 781 

24 4 817 721 17 210 368 41 895 065 88 331 140 

25 6 113 144 21 328 613 52 194 841 108 457 524 
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Tabela 3.12 – Número de eixos padrão mínimo admissível, com três camadas granulares de 15cm 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 
1 131 632 1 777 061 8 138 988 24 441 630 
2 186 646 2 324 269 10 527 899 31 118 729 
3 208 853 2 852 289 12 960 000 37 512 730 
4 252 480 3 438 626 15 472 569 44 812 513 
5 216 139 4 100 625 18 624 635 53 977 509 
6 183 456 4 817 721 21 941 536 63 049 920 
7 191 036 3 699 096 26 030 820 75 659 033 
8 220 699 3 438 703 22 836 583 87 707 805 
9 273 283 3 566 049 20 888 863 85 331 043 

10 341 641 3 983 512 21 107 364 79 689 497 
11 442 052 4 461 015 22 716 137 81 333 654 
12 580 041 5 419 228 25 552 318 87 116 149 
13 752 631 6 635 342 29 636 570 97 430 086 
14 990 658 8 194 080 35 334 642 112 462 173 
15 1 324 975 10 213 516 42 654 014 131 346 653 
16 1 747 852 12 860 588 51 870 247 156 579 641 
17 2 343 467 16 375 075 63 582 343 189 381 221 
18 2 980 907 20 566 178 78 615 530 230 783 804 
19 3 838 144 25 971 199 97 430 086 281 067 100 
20 4 817 721 32 427 287 121 017 120 341 961 103 
21 6 113 144 39 247 400 148 328 079 461 467 753 
22 7 849 841 47 863 242 176 194 334 508 711 547 
23 9 765 625 58 476 497 208 855 877 590 956 563 
24 12 860 588 71 091 107 249 058 906 689 684 830 
25 15 587 961 86 516 178 298 915 143 808 882 057 

 

Da análise das tabelas constata-se que é praticamente sempre o critério da extensão de tração na base 
das camadas betuminosas que influencia o dimensionamento. O critério da extensão vertical no topo 
do solo de fundação só é relevante para pequenas espessuras da camada de mistura betuminosa, mas 
como vão ser só considerando as células preenchidas a verde, podemos dizer que este critério nunca é 
condicionante para os pressupostos considerados. 

Assim, para a definição da estrutura do pavimento vão ser só considerados os valores das células 
preenchidas a verde nas tabelas 3.10., 3.11. e 3.12. . 

 

3.5. DEFINIÇÃO DA GEOMETRIA DO PAVIMENTO 

Com base nos pressupostos definidos anteriormente, foi criada uma folha de cálculo excel, que 
permite conhecendo o módulo de deformabilidade do solo de fundação e o número acumulado de 
eixos padrão de 130KN, definir a espessura da camada de mistura betuminosa para as três situações 
com uma, duas ou três camadas granulares cada uma delas com 15cm. 
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Assim, introduzindo os valores solicitados nas células a verde (figura 3.13), a folha calcula a 
geometria do pavimento. O valor do módulo de deformabilidade pode ser um valor qualquer, a folha 
de calculo não calcula para valores inferiores a 50MPa, aparecendo a indicação de ERRO, para os 
restantes valores arredonda para o valor menor mais próximo de 50MPa, 100MPa, 150MPa, 200MPa. 
Se o valor for muito elevado, mesmo absurdo é considerado 200MPa. O valor que efetivamente vai ser 
considerado aparece numa célula a amarelo. 

 

O valor da espessura da camada de mistura betuminosa é determinado com base nas tabelas 3.10, 3.11 
e 3.12, optou-se pela utilização das tabelas e não por uma equação de regressão atendendo à maior 
exatidão que as tabelas têm neste caso. 

 

Fig. 3.13 – Folha de cálculo de excel 

 
 

 

3.6. FÓRMULAS DA FOLHA DE CÁLCULO 

 

Nas páginas seguintes estão representadas as fórmulas da folha de cálculo, na tabela 3.13 e as bases de 
dados utilizados nas tabelas 3.14., 3.15. e 3.16. . 
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Tabela 3.13 – Programa (célula vs conteúdo) 
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Tabela 3.14 – Base de dados, 15cm 

Espessura( 50MPa( 100MPa( 150MPa( 200MPa( Espessura(
1( (( (( (( (( 1(
2( (( (( (( (( 2(
3( 947( (( (( (( 3(
4( 981( 12(412( (( (( 4(
5( 1(417( 12(860( 57(289( 111(439( 5(
6( 2(269( 16(598( 63(110( 179(802( 6(
7( 3(783( 23(208( 79(699( 207(354( 7(
8( 6(219( 33(720( 105(534( 261(656( 8(
9( 10(318( 49(718( 144(852( 333(946( 9(

10( 16(598( 73(233( 203(123( 452(833( 10(
11( 26(566( 109(428( 285(536( 610(404( 11(
12( 41(405( 159(621( 401(893( 838(561( 12(
13( 63(110( 235(088( 565(541( 1(143(268( 13(
14( 94(811( 333(946( 794(203( 1(542(464( 14(
15( 139(407( 487(124( 1(110(605( 2(121(154( 15(
16( 203(123( 677(054( 1(542(464( 2(878(127( 16(
17( 291(909( 936(537( 2(121(154( 3(983(512( 17(
18( 411(508( 1(286(008( 2(779(571( 5(209(206( 18(
19( 580(041( 1(747(852( 3(699(096( 6(916(461( 19(
20( 816(020( 2(343(467( 5(008(876( 8(938(526( 20(
21( 1(110(605( 3(088(123( 6(367(823( 11(713(087( 21(
22( 1(542(464( 4(135(537( 8(556(595( 14(845(815( 22(
23( 2(052(736( 5(419(228( 11(185(558( 19(137(125( 23(
24( 2(779(571( 7(211(994( 14(145(668( 24(474(318( 24(
25( 3(699(096( 9(341(098( 18(281(231( 31(169(176( 25(
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Tabela 3.15 – Base de dados, 2 x 15cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa Espessura
1 1
2 2
3 3
4 4
5 110707 5
6 140151 1760234 6
7 190075 1910036 9360537 7
8 260933 2300170 9900658 302000000 8
9 380441 2910909 101430268 304380703 9
10 550493 3740626 104070247 308380144 10
11 790699 4990241 107470852 406350252 11
12 1150597 6590605 201920327 506390493 12
13 1660030 8850926 207790571 609160461 13
14 2350088 101770090 306990096 809380526 14
15 3330946 105900966 408170721 1101850558 15
16 4630932 201210154 601130144 1401450668 16
17 6260299 208780127 801940080 1805610326 17
18 8610853 308380144 1006860284 2308280253 18
19 101430268 408170721 1304840774 3006470965 19
20 105420464 603670823 1702100368 3805600473 20
21 200520736 801940080 2105520651 4705700680 21
22 207790571 1002130516 2609810071 5804760497 22
23 305660049 1304840774 3307460831 7200420781 23
24 408170721 1702100368 4108950065 8803310140 24
25 601130144 2103280613 5201940841 10804570524 25
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Tabela 3.16. – Base de dados, 3 x 15cm 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa Espessura
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 1832456 6
7 1912036 7
8 2202699 324382703 8
9 2732283 325662049 2028882863 9
10 3412641 329832512 2121072364 7926892497 10
11 4422052 424612015 2227162137 8123332654 11
12 5802041 524192228 2525522318 8721162149 12
13 7522631 626352342 2926362570 9724302086 13
14 9902658 821942080 3523342642 11224622173 14
15 123242975 1022132516 4226542014 13123462653 15
16 127472852 1228602588 5128702247 15625792641 16
17 223432467 1623752075 6325822343 18923812221 17
18 229802907 2025662178 7826152530 23027832804 18
19 328382144 2529712199 9724302086 28120672100 19
20 428172721 3224272287 12120172120 34129612103 20
21 621132144 3922472400 14823282079 46124672753 21
22 728492841 4728632242 17621942334 50827112547 22
23 927652625 5824762497 20828552877 59029562563 23
24 1228602588 7120912107 24920582906 68926842830 24
25 1525872961 8625162178 29829152143 80828822057 25
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4 

CASOS PRÁTICOS 
 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Após a explicação do processo de dimensionamento no capítulo precedente, no actual vão ser 
analisado três casos práticos, pretendendo elucidar o modo de utilização da folha de cálculo definida. 
No primeiro caso prático são usados os pressupostos definidos na folha de cálculo, no segundo é usada 
uma espessura não considerada para a camada granular e finalmente utilizando uma zona com 
temperatura diferente No caso deste exemplo foi considerado que o pavimento a dimensionar terá um 
módulo de deformabilidade de 3.750MPa. 

Em todos estes casos foi utilizado o número de eixos padrão equivalente de 3.000.000 de eixos padrão 
de 130KN e um módulo da fundação 150MPa. 

 

4.2. CASO PRÁTICO 1 

4.2.1. PARÂMETROS DE CÁLCULO 

O tráfego acumulado durante o período de dimensionamento é de 3.000.000 de eixos padrão 
equivalentes de 130KN e o módulo de fundação de 150MPa. 

Os restantes valores considerados são os já definidos como base para a folha de cálculo, ou seja o 
módulo de rigidez de 5.000MPa para as camadas betuminosas e os coeficientes de Poisson de 0,40 
0,35 e 0,45 para as camadas betuminosas, granulares e fundação respetivamente. 

 

4.2.2. CÁLCULO 

Introduzindo os valores anteriores nas células a verde obtemos as três hipóteses de dimensionamento 
que constam da figura 4.1. 

Como se verifica, há duas hipótese possíveis. Na primeira a espessura das camadas betuminosas  
deverá ser 19cm sobre uma camada granular de 15cm, enquanto que na segunda a espessura das 
camadas betuminosas  deverá ser 14cm sobre duas camadas granulares de 15cm. A hipótese de três 
camadas granulares corresponde a uma espessura reduzida inferior à que foi considerada nos 
pressupostos definidos, ou seja a espessura mínima para este caso das camadas betuminosas será de 
9cm, só a partir deste valor é que o valor do número de eixos padrão admissível aumenta com o 
aumento de espessura (tabela 3.21). 
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Tabela 4.1. – Valores obtidos, para o caso prático 1 

 

 

Seria possível utilizar as três camadas granulares com 15cm e neste caso a espessura poderia ser 
qualquer pelo critério da extensão de tração na base da camada betuminosa (9cm corresponde ao ponto 
mais desfavorável) e pelo critério da extensão de compressão no topo da camada de fundação seria 
2cm. Atendendo a esta indefinição a folha de cálculo devolve a indicação #N/A. 

 

4.2.3. VERIFICAÇÃO 

Neste item são verificados os valores obtidos. 

Na primeira hipótese (19cm+15cm) os valores obtidos utilizando o programa de cálculo Alizé são, 
respectivamente de 0,136*10^-3 e 0,300*10^-3 para as extensões de tração na interface entre as 
camadas betuminosas e granulares e de compressão no topo do solo. Estas extensões correspondem a 
um número de passagens de eixo padrão de 130KN de 3.699.096 e 12.960.000 respetivamente. 

Considerando o menor valor para os dois critérios teríamos 3.699.096 (aprox. 3,7*10^6 eixos padrão) 

A relação N/Nadm neste caso será então 3.000.000/3.700.000=0,81, valor este compreendido entre 0,8 
e 1 como é corrente considerar-se. 

Na segunda hipótese (14cm+30cm) os valores obtidos utilizando o programa de cálculo Alizé são, 
respectivamente 0,136*10^-3 e 0,297*10^-3 para as extensões de tração na base das camadas ligadas 
de compressão no topo do solo. Correspondem neste caso a um número de passagens de eixo padrão 
de 130KN de 3.699.096 e 13.491.624 respetivamente. 

Considerando o menor valor para os dois critérios teríamos 3.699.096 (aprox. 3,7*10^6 eixos padrão) 

A relação N/Nadm neste caso será também 3.000.000/3.700.000=0,81, valor este compreendido entre 
0,8 e 1 como é corrente considerar-se. 

 

 

 

Modulo&de&deformabilidade&do&solo&(MPA) 150
Valor&de&cálculo&do&módulo&(Mpa) 150

Número&de&eixos&padrão&de&130KN 3&000&000

Estrutura&do&pavimento Hipótese&1 Hipótese&2 Hipótese&3
Gespessura&da&camada&de&betuminoso 19 14 #N/A
Gespessura&das&camadas&granulares 15 30 45
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4.3. CASO PRÁTICO 2 

4.3.1. PARÂMETROS DE CÁLCULO 

O tráfego acumulado durante o período de dimensionamento tal como no exemplo anterior é de 
3.000.000 de eixos padrão equivalentes de 130KN e o módulo de fundação de 150MPa. 

Os restantes valores considerados são também os já definidos anteriormente. Neste caso vai ser 
avaliada a hipótese de se considerar uma única camada granular com espessura entre 20cm e 25cm. 

 

4.3.2. CÁLCULO 

A utilização da expressão definida em 3.2.4 leva a considerar, se a espessura da camada granular é 
20cm e 25cm o módulo da camada granular 2,2 e 2,4 vezes superiores ao módulo da fundação. 

Assim, se o módulo da fundação é 150MPa as camadas granulares terão módulos de 330 e 360MPa 
respetivamente, conforme se considera 20cm ou 25cm de camada granular. 

No programa Alizé consegue-se obter a mesma extensão de tração na base da camada betuminosa, que 
é a condicionante, para as espessuras de 18.0 e 17.1cm, quando a espessura das camadas granulares é 
respetivamente de 20 e 25cm. A figura 4.1 representa esses valores. 

 

 
Fig. 4.1. – Variação da espessura da camada betuminosa com a espessura da camada granular 

 

4.3.3. VERIFICAÇÃO 

Da análise dos valores obtidos constata-se que se pretendermos analisar uma espessura diferente da 
considerada na folha de cálculo deve-se considerar a espessura da camada betuminosa mais elevada. 

Assim no caso em estudo se utilizarmos uma camada granular de 20 ou 25cm devemos considerar a 
espessura da camada betuminosa em ambos os casos de 19cm. O diminuir esta espessura que tende 
para 14cm deve ser feito recorrendo a uma análise diferente. 
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4.4. CASO PRÁTICO 3 

4.4.1. PARÂMETROS DE CÁLCULO  

O tráfego acumulado durante o período de dimensionamento tal como nos exemplos anteriores é de 
3.000.000 de eixos padrão equivalentes de 130KN e o módulo de fundação de 150MPa. 

Os restantes valores considerados são também os já definidos anteriormente. Neste caso vai ser 
considerado para módulo de deformabilidade da camada betuminosa 3.750MPa, por presumível 
temperatura no pavimento como mais elevada. 

 

4.4.2. CÁLCULO 

Como a folha de cálculo está baseada no modelo de Burmister em que as camadas são consideradas 
elásticas, ou seja 0,75 (3750/5000) menor que o valor utilizado nos dados base. 

Assim, o módulo de deformabilidade da camada granular deverá ser incrementado do valor inverso 
1,333 (1/0,75) . 

O pavimento a calcular terá módulo de deformabilidade da camada betuminosa de 5.000Mpa e o 
módulo da fundação 200MPa (1,33*150), ou seja está a calcular-se um pavimento com o módulo 1,33 
vezes superior. 

Como a lei de fadiga a considerar tem uma potência à quinta o tráfego deve ser corrigido pelo fator 
1,33^5. 

Assim, o tráfego que é de 3.000.000 de eixos padrão deverá ser introduzido na folha de excel como 
12.641.975. 

Introduzindo os valores anteriores nas células a verde obtemos as três hipóteses de dimensionamento 
que constam da figura 4.2. 

 

Tabela 4.2. – Valores obtidos, para o caso prático 2 

 

 

Neste caso há duas hipótese possíveis na primeira a espessura das camadas betuminosas  deverá ser 
22cm sobre uma camada granular de 15cm, na segunda a espessura das camadas betuminosas  deverá 

Modulo&de&deformabilidade&do&solo&(MPA) 200
Valor&de&cálculo&do&módulo&(Mpa) 200

Número&de&eixos&padrão&de&130KN 12&641&975

Estrutura&do&pavimento Hipótese&1 Hipótese&2 Hipótese&3
Kespessura&da&camada&de&betuminoso 22 16 #N/A
Kespessura&das&camadas&granulares 15 30 45
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ser 16cm sobre duas camadas granulares de 15cm. A hipótese de três camadas granulares devolve a 
indicação #N/A. 

 

4.4.3. VERIFICAÇÃO 

Neste item são verificados os valores obtidos. 

Na primeira hipótese (22cm+15cm) e módulos de deformabilidade 3.750MPa para a camada 
betuminosa e 150MPa para o solo de fundação os valores obtidos utilizando o programa de cálculo 
Alizé são 0,137*10^-3 e 0,286*10^-3 para as extensões de tração na base da camada horizontal e de 
compressão no topo do solo.  

O valor a considerar deve ser somente o da extensão de tração porque a lei de fadiga a considerar tem 
potências diferentes em cada critério, à quinta na lei de fadiga nas misturas betuminosas e à quarta na 
no solo de fundação. Como o tráfego só foi corrigido na potencia à quinta o valor do outro critério não 
é válido, contudo não será necessário verificar o outro critério porque este nunca é condicionante no 
dimensionamento. 

Como se verifica o valor obtido difere 0,001^-3 que corresponde a arredondamentos. 

Na segunda hipótese (16cm+30cm) os valores obtidos utilizando o programa de cálculo Alizé são 
0,138*10^-3 e 0,285*10^-3 para as extensões de tração na base da camada horizontal e de compressão 
na base do solo. Verifica-se novamente a confirmação. 

Pelo exposto constata-se que se pode utilizar esta folha para outros valores do módulo de 
deformabilidade. Contudo é necessário ter atenção que se neste caso prático se procurou valores que 
fossem idênticos quando se faz os arredondamentos, tal não acontecerá frequentemente sendo então 
necessário trabalhar pelo lado de segurança ou recorrer a outra metodologia de cálculo. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES 

4.5.1. VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA BETUMINOSA 

A variação da espessura da camada betuminosa foi feita como é normal centímetro a centímetro. 

Neste item vai-se demonstrar que a verificação que é corrente efetuar-se 0,8<N/Nadm<1 é 
praticamente sempre cumprida com a variação da espessura da camada betuminosa centímetro a 
centímetro. Não sendo assim necessário verificar. No item 4.2.3 obteve-se 0,81. 

A relação N (espessura x) e Nadm (espessura x+1) deverá ser inferior a 1 e superior a 0,8. O que 
ocorre sempre para 3 camadas granulares (3 x 15) e que nos outro casos apenas se revela ligeiramente 
inferior. O que mantém a segurança e o prejuízo económico por este excesso não é significativo. 
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Tabela 4.3 – Relação N/Nadm para uma camada granular de 15cm 

 

 

Espessura 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa 50MPa 100MPa 150MPa 200MPa
1 288 40401 210880 660714 0,57 0,67 0,71 0,72
2 503 60561 300686 930270 0,53 0,57 0,63 0,66
3 947 110452 480972 1410546 0,97 0,92 0,70 0,63
4 981 120412 690656 2240423 0,69 0,97 1,22 2,01
5 10417 120860 570289 1110439 0,62 0,77 0,91 0,62
6 20269 160598 630110 1790802 0,60 0,72 0,79 0,87
7 30783 230208 790699 2070354 0,61 0,69 0,76 0,79
8 60219 330720 1050534 2610656 0,60 0,68 0,73 0,78
9 100318 490718 1440852 3330946 0,62 0,68 0,71 0,74
10 160598 730233 2030123 4520833 0,62 0,67 0,71 0,74
11 260566 1090428 2850536 6100404 0,64 0,69 0,71 0,73
12 410405 1590621 4010893 8380561 0,66 0,68 0,71 0,73
13 630110 2350088 5650541 101430268 0,67 0,70 0,71 0,74
14 940811 3330946 7940203 105420464 0,68 0,69 0,72 0,73
15 1390407 4870124 101100605 201210154 0,69 0,72 0,72 0,74
16 2030123 6770054 105420464 208780127 0,70 0,72 0,73 0,72
17 2910909 9360537 201210154 309830512 0,71 0,73 0,76 0,76
18 4110508 102860008 207790571 502090206 0,71 0,74 0,75 0,75
19 5800041 107470852 306990096 609160461 0,71 0,75 0,74 0,77
20 8160020 203430467 500080876 809380526 0,73 0,76 0,79 0,76
21 101100605 300880123 603670823 1107130087 0,72 0,75 0,74 0,79
22 105420464 401350537 805560595 1408450815 0,75 0,76 0,76 0,78
23 200520736 504190228 1101850558 1901370125 0,74 0,75 0,79 0,78
24 207790571 702110994 1401450668 2404740318 0,75 0,77 0,77 0,79
25 306990096 903410098 1802810231 3101690176
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2 503 60561 300686 930270 0,53 0,57 0,63 0,66
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4 981 120412 690656 2240423 0,69 0,97 1,22 2,01
5 10417 120860 570289 1110439 0,62 0,77 0,91 0,62
6 20269 160598 630110 1790802 0,60 0,72 0,79 0,87
7 30783 230208 790699 2070354 0,61 0,69 0,76 0,79
8 60219 330720 1050534 2610656 0,60 0,68 0,73 0,78
9 100318 490718 1440852 3330946 0,62 0,68 0,71 0,74
10 160598 730233 2030123 4520833 0,62 0,67 0,71 0,74
11 260566 1090428 2850536 6100404 0,64 0,69 0,71 0,73
12 410405 1590621 4010893 8380561 0,66 0,68 0,71 0,73
13 630110 2350088 5650541 101430268 0,67 0,70 0,71 0,74
14 940811 3330946 7940203 105420464 0,68 0,69 0,72 0,73
15 1390407 4870124 101100605 201210154 0,69 0,72 0,72 0,74
16 2030123 6770054 105420464 208780127 0,70 0,72 0,73 0,72
17 2910909 9360537 201210154 309830512 0,71 0,73 0,76 0,76
18 4110508 102860008 207790571 502090206 0,71 0,74 0,75 0,75
19 5800041 107470852 306990096 609160461 0,71 0,75 0,74 0,77
20 8160020 203430467 500080876 809380526 0,73 0,76 0,79 0,76
21 101100605 300880123 603670823 1107130087 0,72 0,75 0,74 0,79
22 105420464 401350537 805560595 1408450815 0,75 0,76 0,76 0,78
23 200520736 504190228 1101850558 1901370125 0,74 0,75 0,79 0,78
24 207790571 702110994 1401450668 2404740318 0,75 0,77 0,77 0,79
25 306990096 903410098 1802810231 3101690176
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4.5.2. VARIAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA GRANULAR 

Neste item procura-se avaliar a importância da camada granular no valor do Nadm, quando se mantêm 
a espessura da camada betuminosa e as caraterísticas da fundação. 

Como se verifica na tabela 4.3, sendo o módulo do solo de fundação 50MPa a utilização de duas 
camadas granulares de 15cm em vez de uma camada granular de 15cm, origina um aumento do Nadm 
de 1,7 a 8,3. No caso prático 1 em que a espessura é de 19cm, a utilização de duas camadas granulares 
de 15cm permitia aumentar o Nadm para o dobro e a passagem para três camadas granulares para mais 
do sêxtuplo (2,0*3,4). 

 

Tabela 4.4 – Relação de Nadm, quando se passa de uma para duas camadas granulares e de duas para três 
camadas granulares (espessura 15cm), módulo do solo 50MPa 

 

 

 

 

2*15/1*15 3*15/2*15
Espessura 1*15 2*15 3*15

1 288 11/994 131/632 41,7 11,0
2 503 15/624 186/646 31,0 11,9
3 947 18/664 208/853 19,7 11,2
4 981 12/267 252/480 12,5 20,6
5 1/417 11/707 216/139 8,3 18,5
6 2/269 14/151 183/456 6,2 13,0
7 3/783 19/075 191/036 5,0 10,0
8 6/219 26/933 220/699 4,3 8,2
9 10/318 38/441 273/283 3,7 7,1
10 16/598 55/493 341/641 3,3 6,2
11 26/566 79/699 442/052 3,0 5,5
12 41/405 115/597 580/041 2,8 5,0
13 63/110 166/030 752/631 2,6 4,5
14 94/811 235/088 990/658 2,5 4,2
15 139/407 333/946 1/324/975 2,4 4,0
16 203/123 463/932 1/747/852 2,3 3,8
17 291/909 626/299 2/343/467 2,1 3,7
18 411/508 861/853 2/980/907 2,1 3,5
19 580/041 1/143/268 3/838/144 2,0 3,4
20 816/020 1/542/464 4/817/721 1,9 3,1
21 1/110/605 2/052/736 6/113/144 1,8 3,0
22 1/542/464 2/779/571 7/849/841 1,8 2,8
23 2/052/736 3/566/049 9/765/625 1,7 2,7
24 2/779/571 4/817/721 12/860/588 1,7 2,7
25 3/699/096 6/113/144 15/587/961 1,7 2,5

50MPa
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O aumento de 1cm de espessura na camada betuminosa no mesmo caso origina um aumento do Nadm 
de 1,4 (1/0,71). Com 20cm de espessura betuminosa, ou seja com mais 1cm consegue-se um aumento 
do Nadm para quase o dobro. 

Podemos concluir que neste caso um aumento de 1cm de espessura da camada betuminosa 
corresponde a uma camada granular de 15cm. 

Da análise de um pavimento com a mesma espessura de 19cm e o módulo de fundação de 200MPa, 
podemos concluir analisando as tabelas anteriores que a passagem de uma camada granular de 15cm, 
para duas camadas granulares origina um incremento do Nadm de 4,3 e  e a passagem para três 
camadas granulares para mais de 40 vezes (4,4*9,2). 

O aumento de 1cm de espessura na camada betuminosa neste caso origina um aumento do Nadm de 
1,29 (1/0,77). Com 24cm de espessura betuminosa, ou seja mais 5cm consegue-se um aumento do 
Nadm para 4,51. 

Podemos concluir que neste caso um aumento de 5cm de espessura da camada betuminosa 
corresponde a uma camada granular de 15cm. 

 

 

Fig. 4.4. – Variação de Nadm quando se utiliza uma, duas e três camadas granulares de 15cm, módulo do solo 
50MPa 

 

Pelo exposto podemos concluir que a utilização de mais espessura de camada granular é mais 
significativo quando o módulo do solo é maior, no caso analisado de 50MPa a passagem de uma 
camada granular para duas e três o incremento foi de 2 e 6,8 respetivamente, no mesmo caso mas com 
o módulo do solo de fundação de 200MPa 4,3 e 40,5 respetivamente. 

Algo que já era esperado atendendo a que o módulo das camadas granulares são função do módulo da 
camada de base, aumentando de um fator que varia entre 2 e 4, no caso das camadas granulares de 
15cm o fator considerado foi 2. 
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Relativamente à espessura da camada betuminosa podemos concluir que seria necessário um 
incremento de 1cm e 5cm para obter o mesmo efeito que um acréscimo de uma camada granular de 
15cm quando o módulo é respetivamente 50 ou 200MPa. Verifica-se aqui a grande influência que o 
módulo de fundação tem nos pavimentos flexíveis. 
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5 

CONCLUSÕES 
 

 

O presente trabalho, teve como objetivo a criação de um processo de cálculo automático que 
permitisse de um modo simples definir a estrutura de um pavimento rodoviário, que em certa medida 
substituísse de um modo simples e eficaz a consulta do manual. 

Esse objetivo foi alcançado no capítulo 3 em que se apresenta uma folha de cálculo que introduzindo o 
módulo de deformabilidade do solo em MPa e o número de eixos padrão acumulados de 130KN, 
define a estrutura do pavimento (espessura das camadas). 

Obviamente que tal como nos manuais de dimensionamento foram consideradas determinadas 
premissas que são o pressuposto do cálculo, assim os módulos de deformabilidade das restantes 
camadas (granulares e betuminosas) foram definidos o que implica que é necessário estarmos num 
local onde estes valores sejam válidos. 

A generalização desta folha de cálculo e a sua aplicação a outras zonas geográficas ou com métodos 
de execução diferente terá de ser novamente redefinida com um modo de procedimento análogo ao 
deste trabalho. 

Para a execução da folha de cálculo foi necessário calcular-se através de um programa de cálculo 
automático diversas estruturas de pavimento. 

As estruturas calculadas foram trezentas, em que se fez variar o módulo de deformabilidade do solo 
(50, 100, 150 e 200 MPa), o número de camadas granulares (uma duas e três) e a espessura das 
camadas betuminosas ( de 1 a 25cm com incremento do centímetro). 

Foram considerados os coeficientes de Poisson de 0,45, 0,35 e 0,40 para o solo de fundação, camadas 
granulares e camadas betuminosas respetivamente. 

O módulo de deformabilidade das camadas granulares foi considerado o dobro da camada inferior. O 
módulo de deformabilidade da camada betuminosa foi de 5.000MPa. 

 

A camada de misturas betuminosas foi considerada única, o que não é correcto, porque: 

- O tipo de mistura utilizado em cada camada na prática será diferente, havendo assim diferenças no 
módulo de deformabilidade. 

- A temperatura na mistura betuminosa que define o seu módulo de deformabilidade é função da 
temperatura média anual do ar e da espessura das camadas. Esta variação não foi tida em 
consideração. 
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- A consideração da camada única em termos de cálculo, considerando o mesmo módulo e coeficiente 
de Poisson não altera os resultados considerando o modelo de Burmister quando comparamos com 
várias camadas ligadas (extensões horizontais iguais no interface). 

 

Para todas as hipóteses definidas foram calculadas as extensões na base da camada de betuminoso e no 
topo do solo de fundação. 

Foi constatado que o critério condicionante foi sempre o das extensões na base da camada betuminosa.  

Houve um especial cuidado em analisar as espessuras da camada da mistura betuminosa mais 
pequenas para se compreender o seu funcionamento. Para espessuras do 1cm e 2cm, há situações em 
que  as extensões horizontais na base da camada betuminosa é de compressão, ou seja não há 
aplicabilidade das leis de fadiga da mistura betuminosa. Constata-se depois que aumentando a 
espessura da camada, a extensão começa a ser de tração, atingindo um máximo, que ocorre entre os 3 
e 10cm começando depois a diminuir novamente. 

Como análise do parágrafo anterior podemos dizer que para um determinado número de eixos 
acumulados que se pretende dimensionar obtemos dois valores para a espessura da camada. 

O mais baixo corresponde  a um funcionamento estrutural em que o pavimento funciona mais como 
revestimento e impermeabilização do pavimento, podendo uma ligeira variação das premissas 
consideradas (número de eixos, módulo da fundação,...), levar à rotura por fadiga das camadas 
betuminosas prematura. 

Assim só foram considerados na folha de cálculo as espessuras das camadas betuminosas a partir 
desse valor, onde ocorre o máximo da extensão de tração horizontal na base da camada ligada. O que é 
pratica corrente. 

No capítulo 4 são abordadas situações concretas de utilização da folha de cálculo. Um primeiro 
exemplo exemplifica a utilização da folha, com outros pressupostos (utilização de camada granular 
com espessura de 20 e 25cm e utilização de módulo de deformabilidade diferente. 

Quando se aumenta a espessura da camada granular, por segurança deve-se utilizar sempre a espessura 
da camada betuminosa correspondente à espessura de 15cm. Caso se pretenda otimizar a solução 
deve-se efetuar o cálculo para essa situação concreta, pois o aumento da espessura da camada granular 
permite considerar um módulo maior para essa camada e a variação não é linear. 

A utilização da folha de cálculo para módulos de deformabilidade da mistura betuminosa é possível 
definindo módulos de deformabilidade para todas as camadas proporcionais e alterando a solicitação. 

Foi também validada a verificação corrente 0,8<N/Nadm<1, quando a variação da espessura das 
camadas betuminosas é efetuada ao centímetro. Assim, mostrou não se necessitar de verificar. 

Também no capítulo 4, foi apresentado uma tabela que permite avaliar o ganho que ocorre na 
utilização de duas ou três camadas de 15cm, relativamente a uma só. 

Pelo exposto a utilização da folha de cálculo é um meio de dimensionamento muito útil para de um 
modo rápido definir as espessuras das camadas. 
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Será interessante como desenvolvimento futuro a realização de folhas idênticas adaptadas a regiões 
com outras características. Uma vez elaborada a folha de cálculo para uma determinada região o seu 
uso será muito prático. 
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