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Resumo 

 

A presente dissertação tem o objetivo principal de analisar a influência do fenómeno do fendilhamento 

de camadas de solo-cimento e da sua reflexão nas camadas superiores em misturas betuminosas no 

comportamento estrutural global de pavimentos semirrígidos rodoviários. Com essa finalidade, 

procedeu-se à modelação numérica por elementos finitos de pavimentos adotando dois tipos de 

estruturas em função da espessura das camadas betuminosas. A modelação foi realizada com o 

programa de elementos finitos ADINA, em condições 2D e 3D, e permitiu analisar os estados de tensão 

e deformação relativamente aos critérios de ruína habitualmente considerados neste tipo de 

pavimentos: fadiga nas camadas betuminosas; fadiga na camada de solo-cimento; e deformação 

permanente na fundação. Foi possível concluir que a deformabilidade das camadas do pavimento 

influencia sobretudo a deformação permanente na fundação. O estudo de linhas de influência devido à 

passagem de carga móvel no pavimento semirrígido permitiu concluir que é na zona próxima da fenda 

que o comportamento estrutural do pavimento é mais influenciado devido à existência de fendilhamento 

na camada de solo-cimento e sua reflexão nas camadas betuminosas superiores. 

 

Palavras chave: pavimento rodoviário, solo-cimento, modelação numérica, ADINA, fendilhamento. 
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Abstract 

 

The dissertation has the main objective to analyse the influence of cracking of soil-cement layers and 

its reflection on the upper layers in bituminous mixtures in the overall structural behaviour of semi-rigid 

road pavements. For this purpose, the finite element numerical modelling of pavements was carried out 

adopting two types of structures as a function of the thickness of the bituminous layers. The modelling 

was performed with the ADINA finite element program, under 2D and 3D conditions, and it was possible 

to analyse the stresses and strains related to the criteria design commonly used in this type of pavement: 

fatigue in the bituminous layers; fatigue in the soil-cement layer; and permanent deformation in the 

subgrade soil. It was concluded that the stiffness of the pavement layers mainly influences the 

permanent deformation in the foundation. The study of influence lines due to the passage of a moving 

load in the semi-rigid pavement allows to conclude that it is in the area close to cracking that the 

structural behaviour of the pavement is most influenced by cracking of the soil-cement layer and its 

reflection in the bituminous layers. 

 

Keywords: road pavement, soil-cement, numerical modeling, ADINA, cracking. 

 

  



xii 

  



xiii 

Índice 

 

Declaração .............................................................................................................................................. iii 

Agradecimentos ...................................................................................................................................... vii 

Resumo ................................................................................................................................................... ix 

Abstract.................................................................................................................................................... xi 

Índice ..................................................................................................................................................... xiii 

Índice de Figuras .................................................................................................................................... xv 

Índice de Quadros ................................................................................................................................ xvii 

Lista de Símbolos e Abreviaturas .......................................................................................................... xix 

1 Introdução ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Enquadramento e motivação .................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos .................................................................................................................................... 1 

1.3 Metodologia............................................................................................................................... 2 

1.4 Estrutura .................................................................................................................................... 2 

2 Pavimentos com camadas de solos tratados com cimento ............................................................ 5 

2.1 Tipos de pavimentos e principais características ...................................................................... 5 

2.1.1 Generalidades .................................................................................................................. 5 

2.1.2 Pavimentos flexíveis ........................................................................................................ 6 

2.1.3 Pavimentos rígidos .......................................................................................................... 7 

2.1.4 Pavimentos semirrígidos ................................................................................................. 8 

2.2 Camadas de solos estabilizados com cimento ........................................................................... 9 

2.2.1 Mecanismos da estabilização .......................................................................................... 9 

2.2.2 Constituintes ................................................................................................................. 10 

2.2.3 Formulação .................................................................................................................... 12 

2.2.4 Métodos construtivos ................................................................................................... 13 

2.2.5 Controlo de qualidade ................................................................................................... 16 

2.3 Fendilhamento de camadas de solos estabilizados com cimento ........................................... 17 

2.4 Dimensionamento de pavimentos semirrígidos ...................................................................... 19 

2.4.1 Metodologia geral ......................................................................................................... 19 

2.4.2 Método empírico-mecanicista ...................................................................................... 20 

2.4.3 Manual MACOPAV ......................................................................................................... 21 

2.4.4 Manual CEBTP ............................................................................................................... 28 

2.4.5 Análise comparativa dos manuais ................................................................................. 32 



xiv 

3 Modelação numérica de pavimentos semirrígidos ........................................................................ 37 

3.1 Metodologia............................................................................................................................. 37 

3.2 Pavimentos analisados ............................................................................................................ 37 

3.3 Modelação numérica com elementos finitos .......................................................................... 38 

3.3.1 Programa ADINA ............................................................................................................ 38 

3.3.2 Análise 2D ...................................................................................................................... 39 

3.3.3 Geometria do modelo e condições de fronteira ........................................................... 39 

3.3.4 Modelação dos materiais .............................................................................................. 39 

3.3.5 Carregamento ................................................................................................................ 39 

3.3.6 Definição da malha de elementos finitos ...................................................................... 40 

3.3.7 Calibração do modelo .................................................................................................... 41 

4 Modelação numérica de soluções alternativas ............................................................................. 45 

4.1 Soluções consideradas ............................................................................................................. 45 

4.2 Geometria e condições de fronteira ........................................................................................ 45 

4.3 Definição da malha de elementos finitos ................................................................................ 46 

4.4 Propriedades dos materiais ..................................................................................................... 46 

4.5 Comparação dos modelos 2D e 3D .......................................................................................... 46 

4.6 Análise de pavimentos com deformabilidade diferente ......................................................... 49 

4.7 Linhas de influência ................................................................................................................. 52 

4.7.1 Zona afastada de fenda ................................................................................................. 52 

4.7.2 Zona na proximidade de fenda ...................................................................................... 57 

5 Conclusão ...................................................................................................................................... 63 

5.1 Síntese e principais conclusões................................................................................................ 63 

5.2 Desenvolvimentos futuros ....................................................................................................... 65 

Referências Bibliográficas ..................................................................................................................... 67 

 

  



xv 

Índice de Figuras 

 

Figura 2-1: Pavimento rodoviário: constituição e ações (Branco et al., 2011). ....................................... 6 

Figura 2-2: Estrutura de um pavimento flexível (adaptado de LNEC, 2005). ......................................... 7 

Figura 2-3: Estrutura de um pavimento rígido (adaptado de LNEC, 2005). ........................................... 7 

Figura 2-4: Distribuição da tensão normal num pavimento rígido (adaptado de PTC, 2005). ................ 8 

Figura 2-5: Estrutura de um pavimento semirrígido (adaptado de LNEC, 2005).................................... 9 

Figura 2-6: Espalhamento e dosagem de cimento (Monte, 2012). ....................................................... 14 

Figura 2-7: Controlo da aplicação do cimento e da mistura com o solo (Monte, 2012)........................ 14 

Figura 2-8: Compactação da camada de solo tratado, com cilindro de rolo (Monte, 2012). ................ 15 

Figura 2-9: Varredor mecânico utilizado para eliminação do material solto (Monte, 2012). ................. 15 

Figura 2-10: Tratamento de cura e revestimento superficial (Neves, 2017; Monte, 2012). .................. 15 

Figura 2-11: Execução e Compactação da camada betuminosa (Monte, 2012). ................................. 16 

Figura 2-12: Dimensionamento de pavimentos semirrígidos por via empírica-mecanicista (adaptado de 

Azevedo (1993), citado por Alves (2016)). ............................................................................................ 22 

Figura 2-13 : Espessuras (cm) de pré-dimensionamento de pavimentos semirrígidos com classe de 

fundação F3 (adaptado de JAE, 1995). ................................................................................................ 27 

Figura 2-14 : Espessuras (cm) de pré-dimensionamento para pavimento semirrígido de classe de 

tráfego T5 (adaptado de CEBTP, 1984). ............................................................................................... 33 

Figura 3-1: Modelo geométrico e constituição das camadas dos pavimentos. .................................... 38 

Figura 3-2: Modelo 2D. .......................................................................................................................... 40 

Figura 3-3:Identificação dos locais onde são avaliadas as grandezas físicas. ..................................... 41 

Figura 3-4: Extensão vertical na camada de solo de fundação: pavimento MACOPAV vs. pavimento 

CEBTP. .................................................................................................................................................. 42 

Figura 4-1: Modelo 3D. .......................................................................................................................... 46 

Figura 4-2: Extensão vertical no solo de fundação, análise 2D vs análise 3D. .................................... 47 

Figura 4-3: Extensão horizontal na camada betuminosa, análise 2D vs análise 3D. ........................... 48 

Figura 4-4: Tensão horizontal na camada de solo-cimento, análise 2D vs 3D. .................................... 48 

Figura 4-5: Estruturas de pavimento. .................................................................................................... 50 

Figura 4-6: Extensão vertical no solo de fundação do pavimento contínuo. ........................................ 51 

Figura 4-7: Extensão horizontal na camada betuminosa do pavimento continuo. ............................... 51 

Figura 4-8: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento continuo. ........................... 51 

Figura 4-9: Extensão vertical na camada da fundação do pavimento CEBTP. .................................... 53 

Figura 4-10: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosa do pavimento CEBTP. ......... 53 

Figura 4-11: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento CEBTP. ........................... 53 

Figura 4-12: Extensão vertical na camada de solo da fundação do pavimento MACOPAV. ............... 54 

Figura 4-13: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento MACOPAV. .. 54 

Figura 4-14: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento MACOPAV. ..................... 55 

Figura 4-15: Extensão vertical no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP ................................. 56 

Figura 4-16: Extensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. ............................ 56 



xvi 

Figura 4-17: Tensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. ............................... 57 

Figura 4-18: Extensão vertical no solo de fundação do pavimento CEBTP. ........................................ 58 

Figura 4-19: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento CEBTP. ........ 58 

Figura 4-20: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento CEBTP. ........................... 58 

Figura 4-21: Extensão vertical na camada de solo de fundação do pavimento MACOPAV. ............... 59 

Figura 4-22: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento MACOPAV. .. 59 

Figura 4-23: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento MACOPAV. ..................... 59 

Figura 4-24: Extensão vertical no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. ................................ 60 

Figura 4-25: Extensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. ............................ 60 

Figura 4-26: Tensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. ............................... 61 

 

  



xvii 

Índice de Quadros 

 

Quadro 2-1: Características de solos a tratar com cimento (adaptado de Cepsa, 2018). .................... 12 

Quadro 2-2: Características dos solos tratados com cimento (adaptado de Cepsa, 2018). ................ 13 

Quadro 2-3: Ensaios de caracterização do solo (adaptado de Santos, 2008). .................................... 13 

Quadro 2-4: Ensaios de caracterização do cimento (adaptado de Santos, 2008). .............................. 13 

Quadro 2-5: Especificações e critérios de aceitação das camadas de sub-base em solo-cimento 

(adaptado de Cepsa, 2018) ................................................................................................................... 17 

Quadro 2-6: Caracterização de tráfego e fatores de agressividade (adaptado de JAE, 1995). ........... 23 

Quadro 2-7: Classes de fundação (adaptado de JAE, 1995). .............................................................. 24 

Quadro 2-8: Classes de solos tratados (JAE, 1995). ............................................................................ 24 

Quadro 2-9: Camada de leito tratados com ligantes hidráulicos (adaptado de JAE, 1995). ................ 25 

Quadro 2-10: Características dos materiais utilizados nas camadas do pavimento (adaptado de JAE, 

1995). ..................................................................................................................................................... 26 

Quadro 2-11: Estrutura das camadas de pavimentos semirrígidos com classe de fundação F3 e camada 

de sub-base em solo-cimento (adaptado de JAE, 1995). ..................................................................... 27 

Quadro 2-12: Classes de tráfego (adaptado de CEBTP, 1984)............................................................ 29 

Quadro 2-13: Classes de solo de fundação (adaptado de CEBTP, 1984). .......................................... 29 

Quadro 2-14: Tipos de materiais utilizados nas camadas do pavimento (adaptado de CEBTP, 1984).

 ............................................................................................................................................................... 31 

Quadro 2-15: Catálogo de estruturas do manual da CEBTP para pavimentos com solos estabilizados 

com ligantes hidráulicos para a classe de tráfego T5 (adaptado de CEBTP, 1984). ........................... 32 

Quadro 2-16: Parâmetros necessários ao pré-dimensionamento da estrutura de um pavimento. ...... 33 

Quadro 2-17: Classes de tráfego segundo cada um dos manuais. ...................................................... 34 

Quadro 2-18: Classes de fundação segundo cada um dos manuais. .................................................. 35 

Quadro 2-19: Resumo das variáveis de entrada no pré-dimensionamento de pavimento. .................. 36 

Quadro 3-1: Resultados do pavimento MACOPAV, considerado para a calibração do modelo. ......... 41 

Quadro 3-2: Resultados do pavimento CEBTP, considerado para a calibração do modelo. ............... 42 

 

  



xviii 

  



xix 

Lista de Símbolos e Abreviaturas 

 

Símbolos 

 

 Fator de agressividade do tráfego 

A Área da aplicação da carga [m²] 

C Fator de crescimento do tráfego 

E Modulo de deformabilidade [MPa] 

N80 Número acumulado de eixos padrão de 80 kN 

N130 Número acumulado de eixos padrão de 130 kN 

p Período de dimensionamento  

t Taxa média de crescimento anual de tráfego pesado 

TMDAp Tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura ao tráfego, por 
sentido e na via mais solicitada 

 Coeficiente de Poisson do material 

t Extensão horizontal de tração na base da camada de mistura betuminosa 

z Extensão vertical de compressão no topo da camada de solo de fundação 

t Tensão horizontal de tração na base da camada de solo tratado com cimento [MPa] 

F Força aplicada [kN] 

rf Resistência à tração em flexão [MPa] 

cd Resistência à compressão diametral [MPa] 

C0 A Pavimento CEBTP contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da camada 
de misturas betuminosas de 1000 MPa. 

C1 A Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento, com módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1000 MPa. 

C2 A Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e na camada betuminosa, 
com módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1000 MPa. 

C0 B Pavimento CEBTP contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da camada 
de misturas betuminosas de 4000 MPa. 

C1 B Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento, com módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 4000 MPa. 

C2 B Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e na camada betuminosa, 
com módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 4000 MPa. 

M0 A Pavimento MACOPAV contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da 
camada de misturas betuminosas de 1000 MPa. 

M1 A Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento, com módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1000 MPa. 

M2 A Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento e na camada 
betuminosa, com módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 
1000 MPa. 

M0 B Pavimento MACOPAV contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da 
camada de misturas betuminosas de 4000 MPa. 

M1 B Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento, com módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 4000 MPa. 

M2 B Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento e na camada 
betuminosa, com módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 
4000 MPa. 

 



xx 

Abreviaturas e Siglas 

 

ADINA Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis Software 

ASTM American Society of Testing Materials  

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

BC Betão de cimento 

BD Betão betuminoso em camada de desgaste 

BG Base granular em material britado sem recomposição 

BGr Base granular em material britado com recomposição 

BISAR Bitumen Stress Analysis in Road 

BP Betão pobre 

BP1 Betão pobre de reduzida erodibilidade 

BP2 Betão pobre (agregado reorganizado em central) 

CB Camada de base 

CBR California Bearing Ratio (Índice Californiano de capacidade de carga) 

CEBTP Centre Expérimental de Recherches et d´Études du Bâtiment et des Travaux Publics 

CEM Cimento 

EUA Estados Unidos de América 

GN Material não britado 

IP Infraestruturas de Portugal, SA 

JAE Junta Autónoma de Estradas 

LNEC Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

MACOPAV Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional 

MB Macadame betuminoso em camada de base 

MBD Macadame betuminoso denso em camada de regularização 

MEPDG Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide 

SbG Sub-base granular em material britado sem recomposição (“Tout-venant”) 

Sc Solo-cimento 

SS Solo Selecionado 

SAMI Stress Absorbing Membrane Interlayer 

SAFEM South Africa Pavement Engineering Manual 

SATCC Southern Africa Transport and Communications Commission 

2D Duas dimensões 

3D Três dimensões 

 

 



1 

1 Introdução 

1.1 Enquadramento e motivação 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, surgiu a 

necessidade de estudar e compreender melhor quais são as implicações, em termos de fendilhamento, 

tensões e deformações, do tratamento das camadas de solo com cimento (Portland) nos pavimentos 

rodoviários em países de África tropical. Devido ao fato do solo natural nesses países apresentar 

características mecânicas inadequadas à fundação e à aplicação em camadas de pavimentação, surge 

a necessidade de se tratar o solo natural com, por exemplo ligantes hidráulicos como é o caso do 

cimento Portland. 

 

Como muitos dos países do continente Africano não possuem os seus próprios manuais de pré-

dimensionamento de pavimentos rodoviários, muitos desses países utilizam o manual francês do 

“Centre Expérimental de Recherches et d´Études du Bâtiment et des Travaux Publics” (CEBTP) e o 

manual sul-africano do “Southern Africa Transport and Communications Commission” (SATCC) para o 

pré-dimensionamento da estrutura de pavimento semirrígido a executar, dependendo da zona 

geográfica em causa e da experiência local. Com a utilização do Manual de Conceção de Pavimentos 

para a Rede Rodoviária Nacional MACOPAV no pré-dimensionamento da estrutura tipo podem também 

analisar-se quais as diferenças de metodologia refletidas nos dois tipos de abordagem, que 

normalmente são utilizados no pré-dimensionamento. O objetivo final é explorar a possibilidade de se 

adaptar o manual a esses países, tendo sempre em atenção a qualidade das estruturas e a economia 

na execução desses mesmos pavimentos. 

 

1.2 Objetivos 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a influência das camadas constituídas por solos 

estabilizados com cimento, nomeadamente o aparecimento de fendilhamento e a respetiva reflexão 

para as camadas superiores betuminosas, na resposta estrutural global dos pavimentos semirrígidos. 

 

Pretende-se também contribuir para um conhecimento mais aprofundado da metodologia de pré-

dimensionamento de pavimentos rodoviários semirrígidos nos países tropicais de África, através da 

análise comparativa do manual de dimensionamento CEBTP (1984), de ampla utilização em muitos 

países tropicais de África, com o manual de dimensionamento MACOPAV, usualmente utilizado em 

Portugal (JAE, 1995). 

 

Por fim, procurou-se modelar numericamente o comportamento da estrutura do pavimento com um 

programa de elementos finitos. Numa primeira fase o objetivo consistiu na calibração do modelo 

comparando os resultados obtidos com outras ferramentas numéricas. Posteriormente, utilizou-se o 
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modelo desenvolvido para se comparar o comportamento de soluções alternativas para o pavimento 

constituído por solo-cimento. 

 

1.3 Metodologia 

 

A escolha das estruturas dos pavimentos rodoviários semirrígidos foi feita tendo por base os manuais 

MACOPAV e CEBTP. A metodologia de trabalho apoiou-se essencialmente nas seguintes etapas: 

 

• conceção de dois tipos de estruturas de pavimento semirrígido equivalentes de acordo com as 

metodologias Portuguesa (manual MACOPAV) e Francesa para os países tropicais (manual do 

CEBTP), refletindo duas abordagens distintas para pavimentos semirrígidos, nomeadamente 

no que diz respeito à espessura das camadas superiores de misturas betuminosas; 

• análise numérica das estruturas de pavimento através do método dos elementos finitos, 

utilizando o software ADINA, que possibilitou a modelação tridimensional dos pavimentos: 

• modelação de camadas contínuas; 

• modelação de fendas na camada de solos estabilizados com cimento; 

• modelação da reflexão da fenda para as camadas betuminosas superiores; 

• com base na modelação das estruturas de pavimento procedeu-se à comparação dos estados 

de tensão e deformação, relativamente aos critérios de ruína habitualmente considerados neste 

tipo de pavimentos (fadiga nas camadas betuminosas e de solos estabilizados com cimento; 

deformação permanente na fundação). 

 

1.4 Estrutura 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, incluindo este primeiro capítulo de 

introdução no qual são feitas algumas considerações gerais relativas ao tema, objetivos principais 

pretendidos e também a organização da dissertação. 

 

No segundo capítulo, são inicialmente apresentados os principais tipos de pavimentos, as suas 

principais características, os princípios gerais do dimensionamento e de construção, com particular 

enfâse para os pavimentos semirrígidos. De seguida analisam-se as camadas de solos tratados com 

cimento Portland, a caraterização mecânica dos materiais e a sua formulação. Compara-se o pré-

dimensionamento desses pavimentos pelo método empírico-mecanicista, utilizando o manual 

Português (MACOPAV) e o manual Francês para países africanos (CEBTP). Ainda neste capítulo 

aborda-se o tipo de tratamento com cimento que se pode fazer nas camadas de sub-base de 
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pavimentos. Para finalizar, abordam-se os procedimentos construtivos e o critério de ruína por fadiga 

(fissuras) de um pavimento semirrígido com solo tratado com cimento. 

 

No terceiro capítulo, após a escolha dos dois tipos de pavimentos, designados de caso 1 e caso 2, é 

efetuada uma análise do seu comportamento com o auxílio de um programa de diferenças finitas, 

software BISAR. Os valores obtidos são utilizados para validar a modelação com recurso a elementos 

finitos, a qual é efetuada com o software ADINA. O principal objetivo deste capítulo é proceder à 

modelação com elementos finitos bidimensionais (considerando um comportamento axissimétrico) dos 

dois casos de estudo. Considerando como referência os resultados obtidos com o BISAR, testa-se a 

convergência tipo h (aumento do número de elementos finitos considerados na malha) e a convergência 

tipo p (aumento do grau da aproximação, através da consideração de elementos com um maior número 

de nós). 

 

No capítulo quarto, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na realização da modelação 

dos pavimentos por elementos finitos, com o auxílio do programa ADINA. Faz-se a alteração no modelo 

de análise 2D axi-simétrico para 3D para o caso 2 do pavimento da CEBTP, com o objetivo de comparar 

os parâmetros de tensão e extensão para cada tipo de modelo adotado. Ainda neste capítulo analisa-

se a introdução de fendas, bem como a consideração de carregamento móvel, linhas de influência. 

 

No quinto e último capítulo é apresentada uma síntese do trabalho, são referidas as principais 

conclusões, assim como algumas sugestões para desenvolvimentos futuros. 
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2 Pavimentos com camadas de solos tratados com 

cimento 

2.1 Tipos de pavimentos e principais características 

2.1.1 Generalidades 

 

Os pavimentos rodoviários são constituídos por um conjunto de camadas horizontais, compostas de 

materiais distintos e com espessura finita, assentes sobre terreno natural (fundação) ou solo tratado 

com ligantes hidráulicos, o chamado leito de pavimento, que faz parte integrante da fundação. 

Superiormente o pavimento é formado por materiais granulares (britas e areias) estabilizadas com 

ligantes betuminosos ou hidráulicos (cimento Portland), dependendo do tipo de pavimentos. Abaixo 

destas camadas, dispõem-se camadas granulares, que são constituídas por materiais inertes, britados 

ou naturais, geralmente não unidos, mas apenas compactados por meios mecânicos, embora também 

possam ser estabilizados com cimento Portland em camadas com propriedades mecânicas medíocres. 

Estas camadas estão assentes na fundação, constituída pelo terreno natural. Quando estas camadas 

não têm as características pretendidas, por cima destas é colocada uma camada de solo com melhores 

qualidades, ou seja, solo tratado com ligantes hidráulicos, de modo a aumentar a capacidade de suporte 

da fundação e a uniformizar as suas características resistentes. 

 

Segundo Branco et al. (2011), a função fundamental de um pavimento rodoviário é a de certificar uma 

superfície que possibilite a circulação dos veículos em situações de segurança, conforto e economia, 

ao longo do período de vida útil, sob o efeito das ações do tráfego e nas mais variadas condições 

climáticas. Para que isso seja exequível, o pavimento deve respeitar dois tipos de características: 

caraterísticas funcionais e características estruturais. As primeiras são condicionadas essencialmente 

pela superfície do pavimento (acabamento e materiais aplicados) e está relacionada com as exigências 

dos utilizadores, tais como: conforto e segurança na circulação, aderência entre o pneu e o pavimento, 

ruído no interior e no exterior do veículo, propriedades óticas, capacidade de drenagem das águas 

superficiais e resistência ao rolamento (economia de combustível). As caraterísticas estruturais são 

condicionadas pelos materiais utilizados e pela espessura das camadas e estão relacionadas com a 

capacidade do pavimento para suportar as cargas dos veículos sem ultrapassar determinados valores 

limites de tensão e deformação. Outras características estruturais que os pavimentos têm de respeitar 

são: a integridade, a regularidade e o desempeno da superfície, ou seja, não apresentar fendas, covas, 

depressões e outras deformações diferenciais permanentes (Branco et al., 2011). 

 

Existem três tipos de pavimentos rodoviários, que são classificados de acordo com os dois critérios de 

classificação (tipos de material e comportamento estrutural) em pavimentos flexíveis, rígidos e 

semirrígidos e que diferem entre si, principalmente, na constituição e no modo de funcionamento. 
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Na Figura 2-1 apresenta-se a composição esquemática de um pavimento, com indicação das ações 

essenciais a que está sujeito. 

 

 

Figura 2-1: Pavimento rodoviário: constituição e ações (Branco et al., 2011). 

 

sendo, W o nível freático ou água das chuvas, P é a carga concentrada dos rodados, p é a carga 

distribuída dos rodados, ԑz é a extensão de compressão no topo da camada de solo de fundação, ԑt é 

a extensão horizontal de tração na base das camadas de misturas betuminosas, σt é a tensão horizontal 

de tração no topo das camadas de misturas betuminosas e ∆T é a variação de temperaturas. 

 

De acordo com Almeida (1986), citado por Reis (2009), o tipo de pavimento a escolher depende 

principalmente dos seguintes fatores: 

 

• da categoria da estrada; 

• das condições climáticas; 

• do tráfego previsto; 

• das condições do terreno de fundação. 

 

2.1.2 Pavimentos flexíveis 

 

Segundo Branco et al. (2011) e para tráfego pouco agressivo, um pavimento flexível é constituído por 

materiais granulares de boa qualidade a baixo custo, onde predomina a componente granular. Para um 

tráfego mais intenso, em que há escassez de materiais granulares e deficiente qualidade de solo de 

fundação, os pavimentos são normalmente constituídos por misturas betuminosas com várias camadas 

com espessura total considerável. Na Figura 2-2 apresenta-se um exemplo da estrutura e a constituição 

das camadas de um pavimento flexível. 

 

As cargas geradas pelo tráfego são suportadas pelas camadas betuminosas ligadas e pelas camadas 

granulares não ligadas, sendo degradadas, em profundidade, pelas diversas camadas que fazem parte 

do pavimento. 
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Figura 2-2: Estrutura de um pavimento flexível (adaptado de LNEC, 2005). 

 

Os mecanismos de ruína preponderante neste tipo de pavimentos são a deformação excessiva à 

superfície, o fendilhamento por fadiga das camadas betuminosas (tipo “pele de crocodilo”) e o 

fendilhamento por retração térmica. Ainda podem existir outros tipos de ruína, como por exemplo a 

deformação da camada de desgaste, a desagregação superficial e a ocorrência de fendas de diversos 

tipos (fendas transversais) (Jiménez, 2007). 

 

2.1.3 Pavimentos rígidos 

 

No que respeita à constituição e modo de funcionamento, os pavimentos rígidos diferem bastante dos 

pavimentos flexíveis, apresentando deformabilidade muito mais reduzida, devido à elevada resistência 

à flexão do betão de cimento. Estes pavimentos são constituídos na camada superior (desgaste) por 

material granular estabilizado com ligantes hidráulicos (cimento Portland) que forma a laje de betão de 

cimento, compactado por vibração. Por sua vez, esta laje é apoiada por uma ou duas camadas 

formadas também por materiais granulares ou material granular estabilizado com ligantes hidráulicos 

(betão pobre, solo-cimento), no caso de tráfego intenso (Branco et al., 2011). Na Figura 2-3 apresenta-

se um exemplo da estrutura e constituição das camadas de um pavimento rígido. 

 

Figura 2-3: Estrutura de um pavimento rígido (adaptado de LNEC, 2005). 
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Devido à boa capacidade resistente do betão de cimento, os pavimentos rígidos não sofrem grandes 

deformações, mesmo quando estão sujeitos às mais severas condições de tráfego (pesado, lento e 

intenso) e condições climáticas adversas (temperaturas). Pode-se observar pela Figura 2-4, que as 

tensões verticais provocadas pelas cargas se distribuem sobretudo em grande parte na laje de betão 

(Branco et al., 2011). 

 

Figura 2-4: Distribuição da tensão normal num pavimento rígido (adaptado de PTC, 2005). 

 

De entre os mecanismos de ruína e degradação dos pavimentos rígidos, os mais frequentes são: as 

degradações superficiais, que afetam a circulação dos veículos devido aos deslocamentos das lajes 

vizinhas, o estado da superfície do betão (perdas de agregados grossos) e o estado das juntas 

(selagem). Ainda, para efeitos de dimensionamento, considera-se o fendilhamento por fadiga da laje 

de betão como mecanismo de degradação principal (Jiménez, 2007). 

 

2.1.4 Pavimentos semirrígidos  

 

Os pavimentos semirrígidos caracterizam-se por apresentarem nas camadas superiores (camada de 

desgaste e camada de regularização) misturas betuminosas com constituição semelhante à dos 

pavimentos flexíveis. Inferiormente, são formados por uma camada composta por agregado 

estabilizado com ligante hidráulico, denominada camada de base, diferente da camada de base de um 

pavimento flexível (que é não ligada) e ainda podem dispor de uma camada de sub-base em material 

granular. A camada de base é formada por material granular estabilizado com ligante hidráulico, 

enquanto que a camada de sub-base é, geralmente, formada por material granular não ligado de 

granulometria extensa. Neste tipo de pavimentos, os esforços verticais provocados pelo tráfego são em 

grande parte absorvidos pela camada de base devido à sua maior rigidez, reduzindo assim, de forma 

significativa, as tensões transmitidas à fundação (Branco et al., 2011). 

 

Podemos distinguir dois tipos de estruturas de pavimentos semirrígidos: as denominadas estruturas 

diretas e as estruturas inversas. Nas estruturas diretas, as camadas betuminosas estão assentes 

diretamente sobre a base estabilizada com ligantes hidráulicos. Nas estruturas inversas, e para diminuir 

a propagação das fendas às camadas betuminosas superiores, entre estas e as camadas de base 

estabilizadas com ligante hidráulico, é disposta uma camada granular não ligada (Branco et al., 2011). 
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Na Figura 2-5 apresenta-se um exemplo da estrutura e a constituição das camadas de um pavimento 

semirrígido. 

 

 

Figura 2-5: Estrutura de um pavimento semirrígido (adaptado de LNEC, 2005). 

 

O principal mecanismo de ruína estrutural destes pavimentos é provocado pelos esforços de tração em 

flexão a que a camada ligada de base está sujeita, cujas repetições causam o seu fendilhamento por 

fadiga. Outro mecanismo é o da reflexão de fendas de tração à superfície das camadas betuminosas 

superiores, bem como a perda de aderência entre as camadas de misturas betuminosas e a base 

tratada. Também podem ser causas de ruína destes pavimentos outras associadas aos pavimentos 

flexíveis, relacionadas com o deficiente funcionamento das camadas betuminosas ou da fundação 

(Jiménez, 2007). 

 

2.2 Camadas de solos estabilizados com cimento 

2.2.1 Mecanismos da estabilização 

 

Esta secção aborda a estabilização de solos com ligantes hidráulicos, em particular o cimento Portland, 

a fim de serem utilizados na camada de sub-base de um pavimento semirrígido e com o principal 

objetivo de melhorar as características estruturais do pavimento. 

 

Genericamente, o solo-cimento é uma mistura de solo, cimento e água que, posteriormente, é 

espalhada e compactada em obra, com o principal objetivo de melhorar as propriedades estruturais do 

pavimento. Pode ser utilizado tanto nas camadas de leito de pavimento como nas camadas de base e 

sub-base com função estrutural (Cruz, 2004; Monte, 2012). 

 

As misturas de solo-cimento diferem do betão pela forma através da qual os agregados ou o solo são 

ligados entre si. Nas misturas de solo-cimento, a quantidade de pasta (cimento e água) não é suficiente 
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para cobrir a superfície de todas as partículas de solo. Por sua vez, no caso do betão existe uma 

quantidade de pasta suficiente para cobrir e preencher todos os vazios existentes entre os agregados. 

 

A técnica de tratamento pode subdividir-se em melhoramento ou estabilização, conforme os objetivos 

pretendidos. O melhoramento é caracterizado pela alteração imediata (a curto prazo) das propriedades 

geotécnicas do material, mesmo que provisoriamente, enquanto a estabilização consiste na 

transformação das propriedades mecânicas e de sensibilidade à água do material, a médio e a longo 

prazo, de forma a que a mistura possa desempenhar funções de material estrutural (Neves, 2017). 

 

De acordo com Branco et al. (2011), há duas vias para a estabilização de solos com cimento, que são 

aplicadas tanto para solos coesivos como para solos incoerentes. A primeira técnica, chamada de “solo 

tratado com cimento”, é em geral utilizada em estradas com pouco tráfego, em que se utilizam 

pequenas quantidades de cimento (3% ou 4% de teor em cimento). A outra técnica, mais conhecida 

como “solo-cimento”, é utilizada em estradas com tráfego mais significativo e utiliza uma dosagem de 

cimento maior, capaz de conferir à mistura uma resistência mais elevada. O primeiro tipo de 

estabilização é feito no local através de sucessivas operações de fresagem do solo, espalhamento do 

cimento, rega e mistura. O segundo tipo pode também ser feito no local, mas para utilizações mais 

importantes a mistura é feita em betoneiras ou em central para garantir melhor homogeneidade e 

qualidade. 

 

De salientar que qualquer tipo de solo pode ser objeto de tratamento com cimento desde que haja 

quantidade suficiente de cimento que permita a ligação. Os solos mais adequados à estabilização com 

cimento são os solos bem graduados e com quantidades de finos suficientes para produzir uma matriz 

flutuante. Nos solos mal graduados, as exigências de estabilização podem obrigar a elevadas 

quantidades de cimento, o que economicamente é desaconselhável (Neves, 2017). 

 

É de notar que, embora as técnicas de tratamento sejam já bastante antigas (algumas até ancestrais), 

elas constituíram as primeiras preocupações de reutilização dos materiais locais, com cariz ambiental 

e também económico. A dinamização destas técnicas, eventualmente mais aperfeiçoadas no que diz 

respeito à limitação de emissões de gases com efeito de estufa, certamente contribuirá para a atual e 

crescente preocupação ambiental com os recursos naturais e técnicas construtivas, promovendo com 

maior sustentabilidade uma economia circular no setor das infraestruturas de transporte. 

 

2.2.2 Constituintes 

 

Tal como já foi referido, nesta dissertação só se aborda a estabilização de um solo com cimento (solo-

cimento), com vista à sua utilização na camada de sub-base de um pavimento. 
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Sendo o solo a componente maioritária da camada de sub-base, é natural que as propriedades da 

mistura de solo-cimento estejam muito relacionadas com o comportamento dos solos. Os solos 

utilizados nas misturas tratadas com ligantes hidráulicos deverão estar dispensados de matéria 

orgânica, de matérias expansivas e de quaisquer outras substâncias que afetem a ligação com o 

cimento e o tempo de presa deste, ou que impeçam a evolução da resistência da mistura. Os requisitos 

a que os solos têm de obedecer são definidos na norma EN 14227-15 (EP, 2014a). Tem-se assim: 

 

• dimensão máxima de 75 mm; 

• material que passa no peneiro #200 ASTM, com percentagem máxima de 15%; 

• limite de liquidez máximo de 25%; 

• limite de plasticidade máximo de 6%; 

• CBR 95% compactação relativa, mínimo de 20%; 

• Expansibilidade (ensaio CBR), máxima de 1,5%. 

 

A norma NP EN 197-1 (EP, 2014) define o cimento (designado abreviadamente por CEM) como sendo 

“um ligante hidráulico, ou seja, um material inorgânico finamente moído que, quando misturado com 

água, forma uma pasta que faz presa e endurece devido a reações e processos de hidratação e que, 

depois do endurecimento, conserva a sua resistência mecânica e estabilidade mesmo debaixo de 

água”. 

 

De acordo com EP (2014a), os cimentos são classificados nos seguintes cinco principais grupos: 

 

• CEM I – Cimento Portland; 

• CEM II – Cimento Portland composto; 

• CEM III – Cimento de alto forno; 

• CEM IV – Cimento pozolânico; 

• CEM V – Cimento composto. 

 

Em princípio, qualquer tipo de cimento, desde que satisfaça a norma EN 197-1, pode ser utilizado no 

tratamento de solos, embora o mais usual seja o cimento Portland (CEM I) (Neves, 2017). 

 

Os cimentos utilizados na construção são classificados pela sua classe de resistência à compressão 

aos 28 dias (em MPa). Agrupam-se em três classes de resistência: classe 32.5, classe 42.5 e classe 

52.5. Para cada uma dessas classes de resistência de referência, são definidas duas classes de 

resistência em idades jovens (aos 2 ou aos 7 dias), ou seja, se a resistência é elevada aos 2 dias, a 

representação do cimento inclui a letra R (por exemplo, 42,5 R) e se a resistência for considerada 

normal aos 2 dias (ou aos 7 dias), representa-se o cimento pela letra N (52,5 N). É de salientar que as 

classes de cimento que mais se aplicam em trabalhos de pavimentação são: o cimento Portland do tipo 

CEM I, da classe 42,5 ou, abreviadamente, do tipo CEM I da classe 32,5 (EP, 2014a). 
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Também podem ser utilizados aditivos retardadores de presa, tais como cinzas volantes ou cal, sempre 

que a temperatura ambiente seja superior a 30 ºC, podendo ainda ser utilizados outros tipos de aditivos, 

desde que autorizados pela fiscalização, com vista a garantir uma boa trabalhabilidade e propriedades 

da mistura (EP, 2014a). 

 

A água é um dos componentes essenciais das misturas, visto que o cimento só faz presa e endurece 

devido às reações e processos de hidratação quando misturado com a água. A água deverá ser doce, 

limpa e não deve conter óleos, ácidos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais 

que possam influenciar os tempos de presa e o desenvolvimento da resistência da mistura (EP, 2014a). 

  

2.2.3 Formulação 

 

Na escolha da melhor solução de solos a utilizar no tratamento com cimento (tipo e dosagem), devem 

ser seguidos os procedimentos estabelecidos em determinadas normas e/ou especificações. 

 

Basicamente, podem ser estabelecidos dois modos de execução do solo-cimento: a mistura executada 

em central e a executada in-situ, tal como se especifica no Quadro 2-1. 

 

Quadro 2-1: Características de solos a tratar com cimento (adaptado de Cepsa, 2018). 

Parâmetros 
Solo-cimento 

Fabricado “In situ” Fabricado em central 

Dimensão máxima das partículas  100 mm 50 mm 

Índice de plasticidade máximo  12% 12% 

 

A composição das misturas tratadas com ligantes hidráulicos deve resultar de estudo de formulação 

laboratorial, de forma a alcançar as características de resistência exigidas no projeto ou no caderno de 

encargos (Cepsa, 2018). Os requisitos e propriedades do solo-cimento devem obedecer às 

características indicadas no Quadro 2-2. 

 

De forma a poder garantir uma melhor qualidade dos materiais utilizados, são efetuados alguns ensaios 

laboratoriais para caraterização do solo e do cimento. Os ensaios e as normas aplicados no estudo de 

formulação na caraterização do solo e do cimento estão descritos no Quadro 2-3 e no Quadro 2-4, 

respetivamente. 
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Quadro 2-2: Características dos solos tratados com cimento (adaptado de Cepsa, 2018). 

Parâmetros Requisitos 

Teor em ligante ≥ 3% 

Teor em água ≥ w95% (*) 

Resistência à tração por compressão diametral aos 7 dias ≥ 0,2 MPa 

Resistência à tração por compressão diametral aos 28 dias ≥ 0,3 MPa 

Resistência à compressão simples aos 28 dias ≥ 2,0 MPa 

(*) Teor de água ótimo obtido no ensaio de compactação Proctor 

 

Quadro 2-3: Ensaios de caracterização do solo (adaptado de Santos, 2008). 

Ensaio Norma 

Análise granulométrica  LNEC E 239 

Limites de liquidez e plasticidade  NP 143 

Equivalente de areia  LNEC E 199 

Ensaio de azul‐de‐metileno  NF P 94‐068 

Compactação Proctor Modificado  LNEC E 197 

 

Quadro 2-4: Ensaios de caracterização do cimento (adaptado de Santos, 2008). 

Ensaio Norma 

Análise granulométrica LNEC E 234 

Determinação da massa volúmica  LNEC E 64 

Determinação da superfície especifica  LNEC E 65 

 

2.2.4 Métodos construtivos  

 

Nesta subseção pretende-se descrever os principais procedimentos a aplicar na realização de um 

pavimento semirrígido em que se aplica solo estabilizado com cimento Portland. 

 

As principais fases construtivas são: fabrico, transporte, espalhamento, compactação e rega de cura 

(Neves, 2017). 

 

Antes da execução dos trabalhos, deve ser executado um trecho experimental para avaliar a estratégia 

de trabalho a seguir, o tipo de equipamento de compactação e especialmente para confirmar se os 

valores obtidos no trecho experimental, como por exemplo o grau da desagregação do solo, teor em 

água, espessura da camada, compactação, percentagem de ligante, estão em concordância com os 

valores especificados no projeto (Neves, 2017; EP, 2014b). 

 

O fabrico da mistura de solo com cimento e água pode ser feito de duas formas: a primeira, tratamento 

feito em central, que pode ser fixa ou móvel, é a mais aconselhada porque permite uma mistura 
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homogénea e de melhor qualidade; a segunda, tratamento “in situ”, tem normalmente rendimento 

inferior mas pode atingir a mesma eficácia do processo feito em central (Monte, 2012). 

 

O transporte deve ser feito o mais breve possível para minimizar a exposição da mistura às condições 

atmosféricas (EP, 2014b). 

 

O caderno de encargos da EP (2014) preconiza que o espalhamento do cimento seja feito em 

condições climáticas favoráveis. Caso haja situações de chuva, deverá ser suspenso de imediato o 

tratamento e também não se deve efetuar o tratamento para temperatura ambiente à sombra inferior a 

5 ºC. 

 

O espalhamento e a dosagem do cimento podem ser executados de forma manual ou mecânica, 

através de máquinas espalhadoras como se ilustra na Figura 2-6 (Neves, 2014). 

 

 

Figura 2-6: Espalhamento e dosagem de cimento (Monte, 2012). 

 

Após o processo de espalhamento, procede-se ao controlo da quantidade de cimento aplicada, que 

pode ser realizada de forma simples através de uma caixa com dimensões conhecidas, que é deixada 

na superfície do terreno. De seguida, mistura-se o solo com o cimento e a água em função do tipo de 

método escolhido, como se ilustra na Figura 2-7 (Monte, 2012). 

 

   

a) Controlo da percentagem de cimento b) Mistura de solo com cimento 
c) Aspeto do solo após 

a mistura com o 
cimento 

Figura 2-7: Controlo da aplicação do cimento e da mistura com o solo (Monte, 2012). 

 

Depois da mistura do cimento com o solo, é preciso garantir um grau de pulverização e um teor de 

água adequado e uniforme, o que facilita a compactação num tempo controlado (inferior a 3 horas entre 
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a mistura do cimento com o solo e o fim da compactação), com cilindros de rasto liso e de pneus, como 

se apresenta na Figura 2-8. Após a compactação, a superfície deve apresentar um acabamento 

uniforme, lisa, isenta de fendas e ondulações, com cota igual ao estipulado no projeto. A seguir elimina-

se todo o material solto, por meio de varredores mecânicos ou outros meios adequados, como se ilustra 

na Figura 2-9 (Neves, 2017; EP, 2014b). 

 

 

Figura 2-8: Compactação da camada de solo tratado, com cilindro de rolo (Monte, 2012). 

 

 

Figura 2-9: Varredor mecânico utilizado para eliminação do material solto (Monte, 2012). 

 

Finalizado o processo de compactação e acabamento, ainda no próprio dia com a superfície húmida, 

efetua-se o tratamento betuminoso de cura que pode ser composto por uma simples rega de cura com 

emulsão betuminosa ou, preferencialmente, por um revestimento superficial. A mistura deve ser 

mantida húmida (durante um período de sete dias). A circulação dos veículos, mesmo ligeiros, só se 

efetua sete dias após o tratamento de cura e depois da confirmação dos resultados dos ensaios de 

compressão diametral aos sete dias (Neves, 2017; EP, 2014b). 

 

Na Figura 2-10 apresenta-se o aspeto final da camada após o tratamento de cura feito com a emulsão 

betuminosa ou com o revestimento superficial. 

 
a) Rega de cura na camada de solo-cimento, com 

emulsão betuminosa 
b) Revestimento superficial 

Figura 2-10: Tratamento de cura e revestimento superficial (Neves, 2017; Monte, 2012). 
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Concluídos o processo de tratamento de solo com cimento e o tratamento de cura, procede-se à 

execução das camadas sobrejacentes, em misturas betuminosas (Monte, 2012). Na Figura 2-11 

apresenta-se a execução da camada betuminosa, bem como a sua compactação com cilindro de rolos 

e de pneus. 

 

 
a) Pavimentadora b) Cilindro de rolos e de pneus 

Figura 2-11: Execução e Compactação da camada betuminosa (Monte, 2012). 

 

Ainda antes da execução das camadas betuminosas, executam-se as valetas e, após a execução 

dessas mesmas camadas, procede-se à execução dos trabalhos acessórios, tais como a execução das 

juntas transversais (quando a via é pavimentada por fases) com o auxílio de um disco de corte, do 

separador central e de caleiras (Monte, 2012). 

 

2.2.5 Controlo de qualidade 

 

Em Portugal o controlo de qualidade de pavimentos rodoviários é realizado pelas Estradas de Portugal 

(EP, 2014), através das prescrições do Caderno de encargos tipo obra - Volume 15.03 - Métodos 

Construtivos, que é efetuado de acordo com o tipo e frequência de ensaios. Para além do controlo de 

qualidade que está associado a toda a obra de pavimentação na sua globalidade, nesta secção 

abordar-se-á o caso das camadas de solo-cimento nos seus aspetos considerados mais relevantes e 

específicos. 

 

O caderno de encargos define os critérios de aceitação e rejeição para as unidades concluídas em 

geral. Assim, também o solo-cimento tem de obedecer a algumas especificações e critérios de 

aceitação. O controlo da execução das camadas de materiais tratados com ligantes hidráulicos incide 

essencialmente sobre a resistência mecânica da mistura, a compactação relativa das camadas e as 

suas propriedades geométricas (espessura das camadas e regularidade), como se lista no Quadro 2-5 

(Cepsa, 2018). 

  



17 

Quadro 2-5: Especificações e critérios de aceitação das camadas de sub-base em solo-cimento 
(adaptado de Cepsa, 2018) 

Especificações Critério de aceitação/rejeição Ação 

 

Resistência à 
compressão 
diametral 

Média ≥ 0,2 MPa aos 
7 dias 
 
Média ≥ 0,3 MPa aos 
28 dias ou valor de 
projeto 

Mais de 90% dos valores 
cumprem 

Nenhuma 

Mais de 10% dos valores não 
cumprem 

Demolir e 
refazer 

Compactação 
relativa 

Média > 97% 

90% dos valores > 97% Nenhuma 

Mais de 10% < 97% 
Demolir e 
refazer 

Espessura da 
camada 

Média ≥ Espessura 
de projeto (HP) 

Mais de 95% de valores ≥ HP Nenhuma 

85% × HP ≤ Média < 95% × HP 
Não há retenção de água 

Compensar 
com 
camada 
seguinte 

Média < 85% × HP 
Demolir e 
refazer 

Cota da superfície 
da camada (CS) 

Cota de projeto (CP) 

- 15 mm ≤ (CS - CP) ≤ 0 Nenhuma 

(CS – CP) 

Compensar 
com 
camada 
seguinte 

CS > CP 
Corrigir a 
camada 

 

2.3 Fendilhamento de camadas de solos tratados com cimento 

 

O fendilhamento de camadas de solos tratados com cimento é um dos principais fenómenos dos 

pavimentos semirrígidos com enorme influência no seu desempenho estrutural e funcional no ciclo de 

vida da obra. Com efeito, não só este fenómeno afeta a própria camada de solo-cimento como também 

a sua reflexão para as camadas superiores, como é o caso das camadas de misturas betuminosas, 

influenciando o desempenho do pavimento na sua globalidade ao longo do tempo. De tal forma este 

fenómeno é importante que as principais abordagens ao dimensionamento deste tipo de pavimentos, 

refletidas na maior parte dos países em manuais e catálogos, consideram este importante efeito, não 

apenas na fase de projeto, mas também na construção através da consideração de processos 

construtivos específicos para atender a este fenómeno. São destes exemplos, a construção de 

interfaces que minimizem o fenómeno da reflexão de fendas, ou a prática de pré-fissuração das 

camadas, para um maior controle do fendilhamento. 

 

Contudo, constata-se que nem sempre existe a mesma abordagem ao dimensionamento dos 

pavimentos semirrígidos para ter em conta os efeitos deste fenómeno no comportamento global dos 

pavimentos. Esta dissertação baseou-se no catálogo português e no catálogo francês para países 

tropicais. Contudo, para além dessas duas abordagens, existem outras como é o caso do manual da 
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África do Sul (SAPEM) que trata explicitamente o fendilhamento por fadiga nas camadas de solo 

estabilizado. 

 

Fissura é uma fenda com largura inferior a 1 mm, podendo estar posicionada longitudinal, transversal 

ou obliquamente ao eixo da via (Júnior e Magalhães, 2014; Paixão et al., 2017). Esse fenómeno está 

associado à fadiga e ocorre principalmente devido a um processo gradual de alteração interna do 

material quando o mesmo é sujeito a repetições de tensões, quer seja por variação de temperatura ou 

por ação de cargas externas. As fissuras iniciam-se e têm a sua propagação na parte inferior da camada 

de solo-cimento, (Specht, 2000). Ainda segundo o mesmo autor, existem três tipos de fissuras nas 

camadas de solo-cimento: 

 

• fissuras por dessecação superficial – são causadas pela rápida perda de humidade na camada 

superficial, sendo fortemente afetadas pelas condições de cura na idade jovem. São fissuras 

de pouca largura e profundidade e estão distribuídas de forma mais ou menos uniforme; 

• fissuras por retração volumétrica – são causadas pela interação entre o solo, o cimento 

Portland e a água, aparecem durante o processo de cura do solo-cimento e são maiores que 

as fissuras por dessecação superficial; 

• fissuras por fadiga – são causadas por carregamentos cíclicos (ações dos veículos pesados) e 

por variações de temperatura superiores aos estimados no projeto. 

 

Segundo Cruz (2004), citado em Dias (2012), um teor em cimento elevado permite alcançar uma 

elevada resistência da mistura, mas pode conduzir a retrações excessivas com malhas de fendas 

demasiado largas. As misturas de solo-cimento em pavimentos comportam-se como um material 

semirrígido, em virtude das muitas fissuras que dividem essas misturas em blocos. 

 

As fissuras reflexivas que ocorrem nas camadas estabilizadas com ligantes hidráulicos são uma grande 

preocupação para projetistas e construtores, pois podem reduzir significativamente a vida útil dos 

pavimentos (ruína estrutural prematura), visto permitirem o acesso de água para o interior das camadas 

e a subida dos finos. A reflexão de fendas é potenciada pela ação térmica e pela ação da passagem 

dos rodados dos veículos. A primeira ação provoca a abertura e fecho das fendas das camadas 

inferiores, estimulando trações nas camadas superiores, não fendilhadas. A segunda provoca esforços 

de corte e de tração nas camadas betuminosas sobrejacentes nas imediações das fendas (Cepsa, 

2018). 

 

A reflexão de fissuras é um fenómeno que é consequência das fissuras do solo-cimento, mas não existe 

só no solo-cimento, ocorrendo também nas misturas betuminosas. 

 

Recomenda-se algum tipo de tratamento de forma a mitigar ou retardar as fissuras reflexivas, dado que 

a maioria dos materiais e métodos correntemente utilizados, apenas atrasam ou limitam a gravidade 

das fissuras. A seguir enumeram-se alguns métodos para mitigar a reflexão das fissuras nas camadas 
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de solo-cimento, como referido por Von Quitus et al. (2009), PIARC (1991) e Penman et al. (2008), 

citados por Hernando e Val (2016): 

 

• pré-fissuração/juntas transversais na base da camada de solo-cimento, o que impede fissuras 

por fadiga; 

• aumento da espessura do revestimento; 

• condições de cura, tipo de cimento, tipo de agregado, relação água cimento e presença de 

aditivos, para impedir fissuras por retração; 

• SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer): são camadas de pequenas espessuras; 

• redes ou Malhas de Aço; 

• geogrelhas de fibra de vidro; 

• geotexteis; 

• uso de estruturas de pavimento invertido, com incorporação de um material granular (brita ou 

cascalho) entre a superfície do asfalto e a camada de solo-cimento. 

 

2.4 Dimensionamento de pavimentos semirrígidos 

2.4.1 Metodologia geral 

 

Neste subcapítulo aborda-se o dimensionamento de pavimentos semirrígidos, com camadas de solos 

estabilizados com cimento pelo método empírico-mecanicista. Ainda neste subcapítulo abordam-se os 

critérios de ruína definidos nos manuais utilizados neste trabalho para pré-dimensionamento, dando 

mais enfase aos critérios empregues nos pavimentos semirrígidos com solos estabilizados. 

 

Para além disso, é corrente cada país adotar um manual dedicado à conceção e dimensionamento de 

pavimentos, constituído por um catálogo de soluções tipo de estruturas de pavimento, em função das 

principais condições de fundação e de tráfego. Como já foi dito anteriormente, neste trabalho 

consideraram-se os manuais de dimensionamento português (MACOPAV) e o manual francês para 

países tropicais (CEBTP). Os pressupostos presentes em cada catálogo são muito semelhantes, tendo 

em consideração, no pré-dimensionamento de pavimentos, os seguintes parâmetros: 

 

• tráfego; 

• fundação; 

• materiais; 

• condições climáticas. 
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2.4.2 Método empírico-mecanicista 

 

Nesta subseção aborda-se o dimensionamento empírico-mecanicista de pavimentos semirrígidos com 

camada de solos estabilizados com cimento, em que se considera como critério de ruína a fadiga na 

camada de solo estabilizado. 

 

Este método designa-se por empírico-mecanicista, porque utiliza uma abordagem empírica para a 

caracterização mecânica dos materiais enquanto que, para a definição dos critérios de ruína, a 

abordagem mecânica é utilizada para calcular as tensões e deformações no pavimento. Dormon e 

Metcalf (1969) foram os primeiros a implementar o projeto empírico-mecanicista, basicamente para 

calcular a resposta da estrutura do pavimento (tensões e deformações) face a um ou mais problemas 

(fendilhamento e deformações permanentes), em função das propriedades do material, espessura das 

camadas e condições de carga, que correspondem a parte mecanicista do método, enquanto que a 

parte empírica do método corresponde à avaliação do desempenho da estrutura (Pereira e Pais, 2017). 

 

O método empírico-mecanicista, em comparação com o método empírico, é o método hoje em dia mais 

utilizado no projeto de pavimentos, dado que é aquele que melhor se pode adaptar às novas exigências 

estruturais e funcionais dos pavimentos como, por exemplo, o aumento da intensidade de tráfego 

pesado e o aparecimento de muitos outros tipos de materiais não tradicionais. 

 

A passagem da abordagem empírica para a abordagem empírica-mecanicista na Europa deu-se com 

a introdução do método da Shell (Claussen et al., 1977), onde se correlacionam os problemas no 

pavimento com o comportamento mecânico dos materiais, em pontos específicos no pavimento 

(Pereira e Pais, 2017). 

 

Os critérios de dimensionamento dos pavimentos rodoviários adotados no método empírico-

mecanicista são usualmente utilizados para a verificação da capacidade de carga, com o objetivo de 

evitar que sob a ação do tráfego (veículos) a estrutura do pavimento não sofra degradações para além 

de determinados valores limites, ou seja, que não se atinja a ruína estrutural, como referido em Alves 

(2016) citando Antunes (1993). Os critérios que devem ser adotados no dimensionamento dos 

pavimentos semirrígidos são os seguintes: 

 

• fadiga das camadas betuminosas, controlada pela extensão horizontal de tração, 𝜀𝑡, na base 

das camadas betuminosas (zonas de maiores trações) com este critério, pretende-se limitar o 

fendilhamento excessivo nessas zonas; 

• deformação permanente, controlada pela extensão vertical de compressão, 𝜀𝑐,, no topo do solo 

de fundação. Com este critério pretende-se controlar os assentamentos excessivos da 

superfície do pavimento; 
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• fadiga nas camadas de solos estabilizados com ligantes hidráulicos, controlada pela tensão 

horizontal de tração, 𝜎𝑡, na base das camadas estabilizadas, a qual se relaciona com a 

limitação do fendilhamento excessivo nessas zonas. 

 

O único critério associado à ruína estrutural de uma camada estabilizada com ligantes hidráulicos é o 

critério de fadiga. Tanto o catálogo português como o catálogo francês não abordam claramente a 

problemática do fendilhamento em camadas estabilizadas com cimento. Por esta razão, nesta secção 

considerou-se o disposto no manual da África do Sul (SAPEM), o qual aborda explicitamente essa 

questão. Segundo este manual, o critério de dimensionamento de fadiga para materiais estabilizados 

com ligantes hidráulicos tem por objetivo limitar a ocorrência de fendilhamento por fadiga e o resultante 

aparecimento de fendas à superfície do pavimento. Este critério é definido em função da extensão 

horizontal na base da camada estabilizada com cimento, 𝜀𝑡.𝑙ℎ, sendo dado pela Equação (2.1): 

 

 𝑁 = 𝑆𝐹 × 10
𝑐(1−

𝜀𝑡.𝑙ℎ
𝑑×𝜀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

)
 (2.1) 

 

onde 𝑁 é o número de aplicações de carga do eixo padrão, 𝑐, 𝑑, constantes que dependem da categoria 

da estrada, 𝜀ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜a extensão de rotura e 𝑆𝐹 o fator de amplificação que tem em conta a espessura da 

camada estabilizada com ligantes hidráulicos, dado por: 

 

𝑆𝐹 = {
1                           𝑠𝑒                    𝑒 < 102 𝑚𝑚

10(0.00285 𝑒−0.293) 𝑠𝑒 102 𝑚𝑚 ≤ 𝑒 ≤ 419 𝑚𝑚
8                   𝑠𝑒                            𝑒 > 419 𝑚𝑚 

 

 

onde 𝑒 é a espessura da camada, medida em milímetros. 

 

O manual preconiza que, quanto mais espessa for a camada de misturas betuminosas, maior é a 

oposição à propagação de fendas para a superfície. 

 

2.4.3 Manual MACOPAV 

 

O Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional, designado por MACOPAV 

(JAE, 1995), é o manual de pré-dimensionamento de pavimentos rodoviários utilizado em Portugal que 

organiza em forma de catálogo um conjunto de estruturas tipo a adotar em estudo prévio. O objetivo 

desde manual é o de apoiar e orientar a conceção das estruturas de pavimentos e respetivas fundações 

a adotar nas novas infraestruturas, devendo ser retificadas e reajustadas por via empírico-mecanicista 

na fase de projeto de execução, no qual geralmente se adota uma metodologia de dimensionamento 

muito próxima daquela proposta pela Shell, tal como esquematizado na Figura 2-12 (Shell (1978) citado 

por Alves, 2016). 
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Figura 2-12: Dimensionamento de pavimentos semirrígidos por via empírica-mecanicista 
(adaptado de Azevedo (1993), citado por Alves (2016)). 

 

Os parâmetros que serviram de base para a escolha das estruturas tipo para o dimensionamento de 

pavimentos são: o tráfego, as condições de fundação (geotécnicas), as condições climáticas e os 

materiais. Com base nestes dados torna-se viável definir o tipo de pavimento e os materiais 

constituintes de cada camada (JAE, 1995). 

 

Período de dimensionamento 

De acordo com JAE (1995), o período de dimensionamento para pavimentos semirrígidos é de 20 anos. 

No entanto, para classes de tráfego de menor intensidade (T5, T6 e T7), indica-se que os pavimentos 

podem ser projetados para períodos de dimensionamento de 10 a 15 anos, adotando uma construção 

faseada, ajustada à evolução do tráfego e de serviço, tendo em atenção a economia. Para projetos de 

reabilitação, o período de dimensionamento é geralmente de 10 anos. 

 

Classes de tráfego 

Para efeitos de dimensionamento de pavimentos, considera-se o efeito do tráfego de veículos pesados, 

com peso bruto igual ou superior a 3 toneladas e despreza-se o efeito dos veículos ligeiros sobre o 

pavimento face ao dos veículos pesados. Segundo a JAE (1995), o fator de agressividade é utilizado, 
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para cada classe de tráfego, para expressar os efeitos do tráfego pesado acumulado ao longo do 

período de dimensionamento em termos de número equivalente de passagens do eixo padrão 

estabelecido para pavimentos semirrígidos, o manual considera o eixo padrão de 130kN. 

 

Alves (2016), citando AASHTO (2008), refere que utilizando a Equação (2.2) se pode obter o número 

de passagens do eixo padrão equivalente de projeto, neste caso de 130 kN, com base nas cargas por 

eixo e no número de passagens de veículos pesados assim: 

 
𝛼𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜

𝛼𝐸𝑖𝑥𝑜
= (

𝑃𝐸𝑖𝑥𝑜

𝑃𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜
)

𝛽𝑢

 (2.2) 

 

onde αProjeto, PEixo são respetivamente o número de passagens e a carga por eixo de um eixo simples; 

αEixo, é o número de passagens do eixo padrão equivalente a uma carga por eixo igual a 𝑃𝐸𝑖𝑥𝑜; e 𝛽𝑢 

é um coeficiente que toma valores geralmente entre 11 e 35 para pavimentos semirrígidos, segundo 

Branco e al. (2011). 

 

No Quadro 2-6 listam-se as oito classes de tráfego pesado que são definidas a partir do tráfego médio 

diário anual de veículos pesados ((TMDA)p), no ano de abertura ao tráfego, por sentido e na via mais 

solicitada, para uma estrutura semirrígida. 

 

conhecendo-se o fator de agressividade, o número acumulado de passagens do eixo padrão é 

estabelecido segundo a equação (2.3) (JAE, 1995): 

 𝑁130 = 365 × (𝑇𝑀𝐷𝐴)𝑝 × (
(1 + 𝑡)𝑝 − 1

𝑡
) × 𝛼 (2.3) 

 

Considera-se  𝑁130 =Ndim, o qual corresponde ao número acumulado de passagens do eixo padrão de 

130 kN. O coeficiente t, é a taxa média de crescimento anual do tráfego pesado, α é o fator de 

agressividade do tráfego e p é o período de dimensionamento, em geral 20 anos. 

 

Quadro 2-6: Caracterização de tráfego e fatores de agressividade (adaptado de JAE, 1995). 

Classe (TMDA)p 

Taxa de 
crescimento 

médio anual (t) % 

Pavimentos semirrígidos 

Fator de agressividade 
(α) 

N130 (20 anos) 

T7 <50 estudos específicos 

T6 50–150 
3 

0,5 5 × 105 

T5 15–300 0,6 2 × 10⁶ 

T4 300–500 
4 

0,7 4 × 10⁶ 

T3 500–800 0,8 7 × 10⁶ 

T2 800–1200 
5 

0,9 1 × 107 

T1 1200–2000 1,0 2 × 107 

T0 >2000 estudos específicos 
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Condições climáticas 

 

O manual MACOPAV subdivide o país em três zonas climáticas, zona quente, média e temperada, em 

função das temperaturas máximas que ocorrem no período quente, com o propósito de estipular a 

escolha de betume a utilizar em cada uma delas. As condições climáticas são consideradas no projeto 

de dimensionamento porque têm uma grande influência no seu comportamento, uma vez que afetam 

as propriedades mecânicas dos materiais a utilizar, condicionam os trabalhos da construção e por fim 

a conservação e a segurança na circulação rodoviária. Nas estruturas semirrígidas, funcionam ainda 

como uma solicitação a ter em conta nos cálculos. Os fatores climáticos mais relevantes que afetam o 

comportamento dos pavimentos são: as condições hídricas e as condições térmicas. As primeiras 

afetam o estado de humidade das camadas granulares e do solo de fundação e regulam as 

características mecânicas destas camadas. As segundas condições podem potenciar a propagação de 

fissuras nos pavimentos semirrígidos devido às variações de temperatura, diárias e sazonais (JAE, 

1995). 

 

Classes de fundação 

 

Segundo o manual MACOPAV (JAE, 1995), considera-se como fundação do pavimento, para além do 

leito do pavimento, os solos subjacentes que condicionam o seu comportamento. Para o 

dimensionamento de pavimentos rodoviários, devem ser analisadas as propriedades dos solos até à 

profundidade de 1 metro. O manual estabelece quatro classes de fundação com base nos módulos de 

deformabilidade do solo de fundação, tal como apresentado no Quadro 2-7. 

Quadro 2-7: Classes de fundação (adaptado de JAE, 1995). 

Classe de fundação F1 F2 F3 F4 

Classe de tráfego T5 eT6 T3 a T6 T1 a T6 T1 a T6 

Módulo da 
fundação 

(MPa) 

Gama 30 a 50 51 a 80 81 a 150 >150 

Valor de 
cálculo 

30 60 100 150 

 

Para além das classes de solos anteriormente apresentados, são ainda definidas duas classes de solos 

tratados in situ, tal como indicado no Quadro 2-8. 

 

Quadro 2-8: Classes de solos tratados (JAE, 1995). 

 
Classe de solo 

ST1 ST2 

Tipo de material 
(solo estabilizado) 

Solo tratado com cal 
Solo tratado com cimento (e 

eventualmente com cal) 

CBR imediato [%] >8 
>15 

Rsd (28 dias) > 0,2 MPa * 
*valores obtidos em muitos casos com 1 a 2% de cal e 4 a 6% de cimento. 
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No Quadro 2-9, indicam-se, em função da classe de fundação, os materiais a aplicar na constituição 

da camada do leito de pavimento em materiais ligados com ligantes hidráulicos. 

 

Quadro 2-9: Camada de leito tratados com ligantes hidráulicos (adaptado de JAE, 1995). 

Solo 
Classe de Fundação 

 F2 F3 F4 

Classe de 
Terreno 

Ef (MPa) 
 

      CBR (%) 
> 50 a ≤ 80 > 80 a ≤ 150 > 150 

S0 < 3 Estudo especial 

S1 ≥3 a < 5 
40 ST1 ou 

25 ST2 
40 ST2 - 

S2 ≥ 5 a < 10 - 
40 ST1 ou 

25 ST2 
40 ST2 

S3 ≥ 10 a < 20 - - 25 ST2 

S4 ≥ 20 - - - 

ST1 solo tratado com cal. 
ST2 solo tratado com cimento (eventualmente cal) 

 

Materiais de pavimentação 

 

O MACOPAV apresenta os seguintes materiais utilizados na execução das várias camadas dos 

pavimentos:  

 

• materiais granulares: são materiais naturais ou britados de granulometria extensa 

em que o comportamento das camadas depende das suas características 

intrínsecas, como a natureza, a forma e as propriedades dos agregados, bem como 

a granulometria dos seus finos (material passado no peneiro #200 ASTM) e a 

quantidade de elementos britados; 

 

• misturas betuminosas a quente, as quais têm de garantir determinadas 

características tais como trabalhabilidade, deformabilidade, resistência à fadiga, 

durabilidade e resistência à deformação permanente; 

 

• misturas com ligantes hidráulicos em que o comportamento das camadas depende 

essencialmente da dosagem do tipo do ligante (cimento ou cal), da granulometria 

dos seus agregados, da compacidade da mistura e das condições de cura. 

 

Na Quadro 2-10 apresentam-se tipologias adotadas no manual, bem como os diferentes tipos de 

materiais empregues na sua execução. 

 



26 

Quadro 2-10: Características dos materiais utilizados nas camadas do pavimento (adaptado de JAE, 1995). 

Material Camada 

Módulo de 
deformabilidade 
(E) MPa 

Coeficiente 
de Poisson 

Observações 
Dimensões 
máximas 
(mm) 

Materiais 
granulares 

Sub-base 

≈2 × Ec.inf 0,35 

Material 
britado sem 
reorganização 
(Tout-venant) 

50 

≈1,5 × Ec.inf 0,35 
Material não 
britado 

75 

≈1,2 × Ec.inf 0,40 
Solo 
selecionado 

- 

Base 

≈2 × Ec.inf 0,35 

Material 
britado sem 
reorganização 
(Tout-venant) 

37,5 

≈2,5 × Ec.inf 0,35 

Material 
britado 
reorganização 
em central 

25 

Misturas 
betuminosas 
a quente 

Base 

4000 0,35 

Macadame 
betuminoso, 
esp (8-16cm) 

37,5 

Regularização 

Macadame 
betuminoso, 
esp(8-12cm) 

25 

Macadame 
betuminosa 
densa, esp (5-
8cm) 

16 

Desgaste 
Betão 
betuminoso, 
esp (4-6cm) 

14 

Misturas com 
ligantes 
hidráulicos 

Sub-base 2000 0,30 
Solo-cimento 
fabricado em 
central 

- 

Base     

Desgaste 30000 0,20 

Betão de 
cimento 
classes (B4.0 
e B4.5F) 

- 

 

Critérios de ruína 

 

O manual preconiza como critério de dimensionamento de pavimentos semirrígidos com solos 

estabilizados com ligantes hidráulicos, o critério de fadiga dessas camadas, controlada pela tensão de 

tração na base das camadas estabilizadas. Esse critério é definido pelas equações (2.4) e (2.5): 

 

 
𝜎𝑡

𝜎𝑟𝑓
= 1 + 𝑎 × log(𝑁𝑎𝑑𝑚) (2.4) 

 

 𝜎𝑟𝑓 = 1,5 × 𝜎𝑐𝑑 (2.5) 
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sendo: σt a tensão máxima de tração na base da camada de solo estabilizado (medida em MPa); 𝜎𝑟𝑓 a 

resistência à tração em flexão (MPa); 𝜎𝑐𝑑 a resistência à compressão diametral (MPa); Nadm o número 

admissível de passagens do eixo padrão e 𝑎 uma constante que depende da composição e 

propriedades da mistura. Geralmente admite-se que 𝑎 varia de 0.06 a 0,1 

 

Estruturas tipo de pavimentos semirrígidos 

As estruturas tipo dos pavimentos semirrígidos com solo-cimento recomendados pelo MACOPAV para 

a classe de plataforma F3 são apresentadas no Quadro 2-11. Para melhor compreender os diferentes 

materiais que compõem as diversas camadas de pavimentos, aconselha-se a consulta do manual 

MACOPAV. 

 

Quadro 2-11: Estrutura das camadas de pavimentos semirrígidos com classe de fundação F3 e camada de sub-
base em solo-cimento (adaptado de JAE, 1995). 

  
Classe de 

tráfego 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Observações 

Pavimento 
Semirrígido 

BD e 
MBD/MB 

[cm] 

Camada de 
desgaste, 

regularização e 
de base 

19 17 15 13 13 11 Faz-se 
correção nas 
espessuras 
betuminosas 
nas classes 

de plataforma 
F1 =+4cm (T5; 
T6), F2=+2cm; 

F4 =-2cm. 

BP2 [cm] 

Camada de 
base em betão 

pobre (agregado 
reorganizado em 

central) 

23 23 23 23 21 21 

Sc [cm] 
Camada de sub-
base com solo-

cimento 
15 15 15 15 15 15 

 

Na Figura 2-13 estão esquematizadas as possíveis estruturas tipo a selecionar em função da classe 

de tráfego, correspondentes à classe de fundação F3 definida no MACOPAV. 
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Figura 2-13 : Espessuras (cm) de pré-dimensionamento de pavimentos semirrígidos com classe de fundação F3 
(adaptado de JAE, 1995). 
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2.4.4 Manual CEBTP 

 

Le Centre Expérimental de Recherches et d´Études du Bâtiment et des Travaux Publics (Centro 

Experimental de Investigação e de Estudos da construção e para as Obras Publicas), designado 

CEBTP, colaborou na criação do guia prático de dimensionamento de pavimentos rodoviários para 

países Africanos tropicais e Madagáscar, “Guide Pratique de Dimensionnement des Chaussées pour 

les Pays Tropicaux” (CEBTP, 1984). 

 

O CEBTP fez em 1969 um estudo geral a pedido do fundo de assistência e de cooperação francesa, 

sobre o comportamento e o reforço de 7000 km de pavimentos rodoviários em países africanos tropicais 

e Madagáscar, estudo esse que foi a base do manual. Em 1972, com o avanço das tecnologias das 

estradas e dos novos materiais, houve a necessidade de reestruturar o manual, afinando questões 

relacionadas com a espessura e o comportamento dos pavimentos. Neste novo manual foram 

elaboradas estruturas tipo de pavimentos rodoviários, mas depois cada país adotou o seu catálogo 

adaptado de estruturas, em função do respetivo ambiente económico, climático e geotécnico (CEBTP, 

1984). 

 

O critério de pré-dimensionamento descrito neste manual para definição das estruturas tipo é 

determinado em função de dois parâmetros de entrada: o tráfego e a natureza do solo (CBR). 

Aproveitam-se materiais locais para minimizar o custo da construção, mas dentro dos limites de 

segurança aceitáveis (CEBTP, 1984). 

 

Tráfego 

O manual CEBTP, genericamente, considera um período útil de dimensionamento de 15 anos, onde se 

consideram os efeitos do tráfego pesado, com peso total superior a 3 toneladas. 

 

Classes de tráfego 

As classes de tráfego são expressas em número acumulado de eixos padrão equivalentes a 82 kN, 

mas podem ser convertidas para um eixo padrão de 130 kN a partir do fator de agressividade, 𝛼α, dado 

pela equação (2.6): 

 𝛼 = (
𝑃

𝑃0
)

𝛽

 (2.6) 

 

Na equação anterior, 𝑃 corresponde ao peso do eixo simples expresso em toneladas. Assume-se que 

𝑃0 = 82 𝑘𝑁 ou P0 = 130kN, para eixos padrão equivalentes de 82 kN ou de 130 kN, respetivamente, o 

coeficiente 𝛽 toma valor 6 para pavimentos semirrígidos. Obtém-se assim o número acumulado de 

eixos padrão através da multiplicação do fator de agressividade (𝛼) pelo número de veículos durante 

o período de dimensionamento. 
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No Quadro 2-12 são apresentadas as cinco classes de tráfego definidas pelo manual, em função do 

número acumulado de passagens de eixos padrão equivalentes para os eixos de 82 kN e de 130 kN. 

Quadro 2-12: Classes de tráfego (adaptado de CEBTP, 1984). 

Classes de tráfego N82 × (106 kN) N130 × (106 kN) 

T1 < 3 < 0,5 

T2 3 – 10 0,5 - 1,5 

T3 10 - 25 1,5 - 4 

T4 25 - 60 4 - 10 

T5 60 - 100 10 - 20 

 

Durante o período de via útil do pavimento, o tráfego acumulado é estimado pelo manual CEBTP 

através da aplicação de duas metodologias: crescimento exponencial ou crescimento aritmético 

(linear), conforme se indica nas Equações (2.7) e (2.8). 

• Crescimento exponencial: 

 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 365 × (𝑇𝑀𝐷𝐴)𝑝 ×
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖
 (2.7) 

 

• Crescimento aritmético ou linear: 

 𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 365 × 𝑛 × (𝑇𝑀𝐷𝐴)𝑝 × [
2 + (𝑛 − 1) × 𝑖

2
] (2.8) 

 

𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 corresponde ao tráfego total acumulado de projeto (TMDA)p, é o tráfego médio diário anual 

de veículos pesados no ano de abertura em cada sentido e na via mais solicitada, 𝑛 denota a vida útil 

de projeto, em anos e 𝑖 indica a taxa média de crescimento anual do tráfego. 

 

Classes de fundação 

Segundo o manual CEBTP, é tomado em conta no dimensionamento o CBR dos solos até uma 

profundidade máxima de 30 cm. O CBR é determinado em função da densidade e do teor em água 

mais desfavoráveis da plataforma, a longo prazo, através de resultados de testes de reconhecimento e 

de ensaios laboratoriais (CEBTP, 1984). 

 

O manual recomenda que os diversos tipos de solo existentes nos países tropicais sejam classificados 

em cinco classes de solo de fundação, em função do seu CBR, como indicado no Quadro 2-13: 

Quadro 2-13: Classes de solo de fundação (adaptado de CEBTP, 1984). 

Classes de solo 
de fundação 

S1 S2 S3 S4 S5 

CBR [%] <5 5 - 10 10 – 15 15 - 30 >30 

 

Condições climáticas 

O dimensionamento das estruturas tipo apresentadas no CEBTP não considera diretamente as 

condições climáticas como um parâmetro de entrada, mas sabe-se que as condições climáticas têm 
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influência direta nos resultados dos ensaios de reconhecimento e de laboratório dos solos como por 

exemplo a determinação do teor em água e o ensaio CBR. 

Para os países tropicais, o manual identifica três grandes regiões climáticas e três grandes tipos de 

solo (CEBTP, 1984): 

 

• Zona desértica com muita fraca pluviosidade (precipitação<300 mm por ano) 

Nesta zona os solos são poeirentos e permeáveis e raramente estão saturados; o teor em 

água (humidade) natural é frequentemente inferior ao ótimo; 

 

• Zona tropical, com épocas secas bem marcadas 

Zonas de savanas com solos médios não muito permeáveis e não muito impermeáveis em 

que o teor em água (humidade) natural é superior ao teor ótimo, nas estações húmidas; 

 

• Zona equatorial com fortes pluviosidades (precipitação>1,2 m por ano) 

Zona em que os solos são finos e muito pouco permeáveis, encontrando-se saturados a 

maior parte do ano e exibindo um teor em água (humidade) muito superior ao ótimo. 

 

Materiais de pavimentação  

Pelo facto de muitos países africanos tropicais possuírem solos de fundação e condições climáticas 

distintos, o manual do CEBTP indica diferentes tipos de material consoante as diferentes camadas que 

compõem a estrutura do pavimento. Para mais informação sobre os diversos materiais disponíveis, 

aconselha-se a consulta do manual do CEBTP. 

 

No Quadro 2-14 estão organizados os diferentes tipos de materiais considerados pelo CEBTP no 

dimensionamento de pavimentos rodoviários. 

 

Critérios de ruína 

O critério de ruína recomendado pelo manual CEBTP no dimensionamento dos pavimentos com 

camadas estabilizadas com ligantes hidráulicos é o critério de fadiga dessas camadas, que depende 

do valor da tensão de tração na base. Tem-se:  

 𝜎 = 𝜎0 × (1 −
log(𝑁)

𝛼
) (2.9) 

 

 𝜎𝑟 ≤ 0,7 𝑅𝑡 (2.10) 

 

Onde 𝜎, corresponde à tensão admissível para N ciclos; 𝜎0, é a tensão do primeiro carregamento; 𝜎𝑟, a 

tensão superior da camada; e 𝑅𝑡, a resistência de rotura à tração. O coeficiente N é o número de eixos 

padrão (ciclos de carga), e o parâmetro 𝛼 = 10 𝑎 12. 
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Quadro 2-14: Tipos de materiais utilizados nas camadas do pavimento (adaptado de CEBTP, 1984). 

Tipo de camada Material Observações 

Fundação (sub-base) 
(CBRmin de 30%) 

Solos lateríticos 
Solo alaranjado, que pode ser melhorado com 

cimento ou cal. Dmax = 10 a 50 mm 

Material britado 
(Concassé) 

A dimensão máxima do agregado para não haver 
segregação não pode exceder 40 mm 

Material britado 
(Graves 

naturelles) 

Material granular originário do leito dos rios, praias 
e zonas montanhosas. Dmax=60 mm 

Areia argilosa 
Pode ser melhorado com cimento ou cal. Dmax = 

0,5 a 10 mm 

Escórias 
vulcânicas 

Material proveniente de ações vulcânicas que 
pode ser tratado. Dmax = 60 mm 

Coquilliers 
Depósitos de conchas existentes em praias 

recentes ou antigas. Pode ser melhorado com 
betume ou cimento 

Coralliens 
Material de corais, dragados diretamente do mar 
ou fosseis. Pode ser melhorado com betume e 

cimento. Dmax=50 mm 

Base 
CBRmin =80% 

Solos lateríticos 

Exigência maior do que é utilizado no solo de 
fundação. Não pode ser usado nas classes de 

tráfego T4 e T5, por ter caraterísticas geológicas 
insuficientes. Base CBRmin=80% 

Material britado 

Quando melhorado com cimento ou cal é utilizado 
nas classes de trefego T1 eT2. Quando 

estabilizado com cimento é conveniente para 
utilização nas classes de tráfego T4 e T5. Dmax= 

10 a 50mm 

Concassé o/d 
(Tout-venants) 

Dmax = 40 mm. Utilizado nas classes de tráfego 
T1 a T4 

Areia argilosa 
Pode ser tratado com cimento ou cal utilizado nas 

classes de tráfego T1 e T2. Dmax = 1 a 10 mm 

Areia betume 
Comportamento muito satisfatório para classes de 

tráfego T1 a T3 

Grave- bitume 
Dmax= 31,5 mm. Material britado envolvido por 

betume. 

Grave-ciment Material britado reforçado com cimento. 

Revestimento 
(desgaste) 

Micro -
revestimento 

(Sand asphalt) 

Recomendado para regiões ricas em areia. 
Suporta classes de tráfegos T1 e T2. 

Misturas densas 
Material muito utilizado nos países tropicais. 

Suporta classes de tráfego T1 a T3. 

Betão betuminoso 
Sustenta classes de tráfego T4 e T5. Contêm 5 a 

8% de betume. 
Nota: 
Cada país escolhe o tipo de materiais a utilizar na estrutura do pavimento, dependendo dos recursos naturais 
existentes, em função da classe de tráfego e da classe de fundação. O coeficiente de Poisson admitido é de 
0,5, para todas as camadas do pavimento. 
 
Para se ter um conhecimento mais vasto dos materiais utilizados em cada camada do pavimento e da sua 
forma de utilização deve-se consultar o manual CEBTP. 

 

Estruturas tipo de pavimentos semirrígidos 

 

Para que as espessuras das camadas sugeridas no catálogo de estruturas sejam compatíveis com as 

novas tecnologias e equipamentos mais modernos e para que não haja o esmagamento dos materiais 
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de maiores dimensões, devem-se respeitar as espessuras mínimas das camadas, como indicado na 

Equação (2.11): 

 

 𝑒𝑚𝑖𝑛 ≥ 2,5 × 𝑑𝑚𝑎𝑥 (2.11) 

 

onde dmax é o diâmetro do elemento constituinte da camada de maior dimensão. 

 

Várias recomendações são propostas pelo guia, mas cada país deve adaptar as recomendações em 

função das condições locais existentes (do tráfego e das condições de fundação). No Quadro 2-15 

apresenta-se um exemplo de pavimento tipo adotado do manual CEBTP, para a classe de tráfego T5. 

 

Quadro 2-15: Catálogo de estruturas do manual da CEBTP para pavimentos com solos estabilizados com 
ligantes hidráulicos para a classe de tráfego T5 (adaptado de CEBTP, 1984). 

 Classes de fundação S1 S2 S3 S4 S5 

 Classes de tráfego T5 

R Betão betuminoso [cm] 7 7 7 7 7 

B 
Coral concassé tratado com 

betume [cm] 
17 17 17 17 20 

F 
Coral tratado com cimento 

[cm] 
45 25 20 15 0 

R Betão betuminoso [cm] 10 10 10 10 10 

B Grave-ciment [cm] 22 22 22 22 25 

F 
Areia argilosa ou material 
granular melhorado com 

cimento [cm] 
45 25 20 15 0 

Legenda: 
 
T5 = Classe de tráfego; 
S1 a S5 = Classe de fundação; 
R = Revestimento betuminoso; B= Camada de base; F= Camada de fundação. 

 
 

Na Figura 2-14 apresenta-se um exemplo de estrutura tipo a selecionar, que corresponde à classe de 

tráfego T5 definida no manual do CEBTP. 

 

2.4.5 Análise comparativa dos manuais 

 

Apesar dos manuais de pré-dimensionamento tratados nesta dissertação serem diferentes, ambos 

adotam uma metodologia de abordagem do tipo empírico-mecanicista no dimensionamento de 

pavimentos sob a forma de catálogo. 
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Figura 2-14 : Espessuras (cm) de pré-dimensionamento para pavimento semirrígido de classe de tráfego T5 
(adaptado de CEBTP, 1984). 

 

Para a utilização do catálogo são necessários determinados parâmetros de entrada para definição das 

várias estruturas de pavimento, como por exemplo a classe de tráfego, as classes de fundação, as 

condições climáticas e os materiais de pavimentação. Estes parâmetros diferem de manual para 

manual. No Quadro 2-16 pode-se verificar quais são os parâmetros considerados para o pré-

dimensionamento de pavimentos, segundo cada manual.  

 

Quadro 2-16: Parâmetros necessários ao pré-dimensionamento da estrutura de um pavimento. 

 Parâmetros de Entrada 

Manuais Tráfego 
Condições 
Climáticas 

Condições de 
Fundação 

Materiais de 
Pavimentação 

MACOPAV X X X X 

CEBTP X __ X X 

 

A seguir procede-se a uma análise comparativa entre o manual MACOPAV, utilizado no pré-

dimensionamento de pavimentos em Portugal, e o manual CEBTP, com a mesma função para os 

países tropicais em Africa. 

 

Tráfego 

 

O tráfego é um dos parâmetros mais importantes no dimensionamento de pavimentos rodoviários e 

aquele que condiciona o desempenho da estrutura ao longo do período de dimensionamento. Ambos 

os catálogos necessitam de dados relativos ao tráfego e ambos o classificam em função de um eixo 
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padrão equivalente. O MACOPAV considera oito classes de tráfego em função dos eixos padrão de 80 

kN e de 130 kN, consoante o tipo de pavimento, respetivamente, enquanto que o CEBTP considera 

cinco classes de tráfego em função dos eixos padrão equivalentes de 82 kN e de 130 kN, como se lista 

no Quadro 2-17. 

 

Quadro 2-17: Classes de tráfego segundo cada um dos manuais. 

Manuais MACOPAV CEBTP 

Classe de 
tráfego 

N80 × (106 kN) N130 × (106 kN) N82 × (106 kN) N130 × (106 kN) 

T0 Estudo específico - 

T1 100 20 < 3 < 0,5 

T2 70 10 3 – 10 0,5 - 1,5 

T3 40 7 10 - 25 1,5 - 4 

T4 2 4 25 - 60 4 - 10 

T5 8 2 60 - 100 10 - 20 

T6 2 5 - - 

T7 Estudo específico - 

 

Através da análise do quadro anterior, pode-se observar que, para a mesma classe de tráfego, os 

valores de eixo padrão equivalentes do CEBTP e do MACOPAV são muito diferentes. Pode-se, 

contudo, efetuar uma equivalência entre os seus valores. A título de exemplo, observa-se que as 

classes de tráfego T1 e T2 do manual MACOPAV, com eixo padrão de 130 kN, corresponde uma classe 

de tráfego T5, para o mesmo eixo padrão do manual da CEBTP. Também é possível verificar que para 

as classes T3 e T4 do manual MACOPAV corresponde uma classe T4 do manual CEBTP. O mesmo 

raciocínio se aplica para um eixo padrão de 80 kN. 

 

Condições climáticas 

 

O manual CEBTP não considera explicitamente as condições climáticas como um parâmetro de entrada 

direta na definição do dimensionamento das estruturas do pavimento. No entanto, faz algumas 

considerações sobre as regiões climáticas e sobre o tipo de solo a considerar no pré-dimensionamento. 

O manual MACOPAV considera que as condições climáticas são um parâmetro importante no 

dimensionamento de pavimentos, porque para além de influenciarem o seu comportamento, afetam as 

propriedades mecânicas dos materiais, sendo, uma ação a considerar nos cálculos. 

 

Condições de fundação 

 

Ambos os manuais utilizam a fundação do pavimento no apoio à seleção da estrutura de pavimento. O 

MACOPAV estabelece seis classes de fundação de pavimentos, enquanto que o manual CEBTP 

estabelece cinco classes de fundação. Os dois manuais classificam os terrenos de fundação em função 
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dos solos encontrados e dos materiais, expressos em termos do valor do CBR para as condições mais 

desvantajosas em obra e após entrada em serviço. No Quadro 2-18 é feita a comparação das classes 

de fundação para os dois manuais, em função dos valores de CBR do solo de fundação. 

 

Quadro 2-18: Classes de fundação segundo cada um dos manuais. 

MACOPAV CEBTP 

Classe de fundação CBR [%] Classe de fundação CBR [%] 

S0 <3 S0 - 

S1 3 – 5 S1 <5 

S2 5 – 10 S2 5 - 10 

S3 10 – 20 S3 10 – 15 

S4 ≥20 S4 15 - 30 

S5 ≥40 S5 >30 

 

Observando os valores no quadro, pode-se concluir que os intervalos são muito idênticos em termos 

de valores de CBR. O manual MACOPAV considera, para o mesmo tipo de fundação, intervalos de 

valores ligeiramente superiores aos do manual CEBTP. 

 

Materiais de pavimentação 

 

Ambos os manuais definem diretamente nos seus respetivos catálogos os materiais que se devem 

utilizar, bem como as várias combinações possíveis para a estrutura do pavimento nas camadas de 

sub-base, base e desgaste, respetivamente. A escolha do material depende da localização da obra, da 

funcionalidade da via, do material disponível e do tráfego. De uma forma geral, para a camada de 

desgaste ambos os manuais utilizam materiais betuminosos. Diferem, no entanto, de forma significativa 

na definição das camadas de sub-base, base e de fundação para as quais o manual CEBTP utiliza uma 

gama variados de materiais, por contraponto ao manual MACOPAV segundo o qual as camadas de 

sub-base e base devem ser constituídas predominantemente por materiais granulares e em alguns 

casos por misturas betuminosas. No solo de fundação, os materiais utilizados são também muito 

diferentes. 

 

Resumo da análise 

 

No Quadro 2-19 apresenta-se um resumo das principais variáveis necessárias ao pré-

dimensionamento das estruturas tipo de pavimentos, para ambos os manuais, tais como o tráfego, 

condições climáticas e condições de fundação. 
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Quadro 2-19: Resumo das variáveis de entrada no pré-dimensionamento de pavimento. 

 Manuais de dimensionamento 

Parâmetros Dados necessários MACOPAV CEBTP 

Tráfego 

Período de 
dimensionamento 

20 anos 15 anos 

Tráfego 
acumulado de 

projeto 

Crescimento aritmético 
 

𝑁130

= 365 × (𝑇𝑀𝐷𝐴)𝑝

× (
(1 + 𝑡)𝑝 − 1

𝑡
) × 𝛼 

Crescimento 
exponencial: 

 
𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚  = 365 × (TMDA)p 

×
(1+𝑖)𝑛−1

𝑖
 

 
Crescimento aritmético 

ou linear: 
 

𝑇𝑎𝑐𝑢𝑚   = 365 × n × 

(TMDA)p × [ 
𝟐+(𝒏−𝟏)𝒊

𝟐
 ] 

Fator de 
agressividade 

𝛼𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜

𝛼𝐸𝑖𝑥𝑜

= (
𝑃𝐸𝑖𝑥𝑜

𝑃𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜

)

𝛽

 α = (
𝑃

82
)

𝛽

 

Classe de tráfego 
T0 a T7 (2 a 100 milhões de 
eixos padrão equivalentes) 

T1 a T5 (3 a 100 milhões 
de eixos padrão 

equivalentes) 

Condições de 
fundação 

Classe de 
fundação, CBR [%] 

S0 a S5 (<3% a ≥40%) S1 a S5 (<5% a >30%) 

Condições 
climáticas 

Precipitação media 
anual 

- - 
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3 Modelação numérica de pavimentos semirrígidos 

3.1 Metodologia 

 

Este capítulo tem dois objetivos fundamentais: o primeiro objetivo consiste na análise do 

comportamento de dois pavimentos pré-dimensionados segundo os manuais MACOAPV e CEBTP. 

Esta análise é efetuada com o auxílio do programa BISAR (“Bitumen Stress Analysis in Road”). Os 

valores assim obtidos vão servir para validar os modelos numéricos que depois se apresentam e 

discutem; o segundo objetivo do trabalho apresentado neste capítulo consiste no desenvolvimento de 

um modelo de elementos finitos para a análise dos mesmos pavimentos. Para este fim recorreu-se ao 

programa ADINA. 

 

Nas modelações numéricas consideradas neste capítulo assumiu-se um comportamento bidimensional 

axissimétrico. Foram testadas várias malhas de elementos finitos para se avaliar a convergência do 

tipo h (melhoria dos resultados obtidos à custa da consideração de um número crescente de elementos 

na discretização da estrutura) e a convergência do tipo p (aumento do número de nós em cada elemento 

finito, o que corresponde a um aumento do grau das funções de aproximação). Os resultados obtidos 

com estes modelos de elementos finitos foram validados por comparação com os resultados obtidos 

com o programa BISAR.  

 

3.2 Pavimentos analisados 

 

Os pavimentos a estudar nesta dissertação foram analisados com o auxílio do programa BISAR, 

desenvolvido pela SHELL. É um programa de cálculo que utiliza na sua fundamentação uma 

metodologia baseada na teoria de Burmister, isto é, representa a estrutura de um pavimento por um 

sistema multicamada constituído por camadas horizontais semi-infinitas, contínuas, uniformes, com 

espessuras constantes e compostas por materiais isotrópicos com comportamento elástico-linear, 

assentes sobre um espaço semi-infinito (Antunes (2005), citado por Santos, 2015). 

 

Quanto aos modelos de carregamento, este programa não tem em conta o carregamento dinâmico, 

permitindo apenas impor uma tensão de contato uniforme, aplicada sobre uma área circular com 

distribuição temporal uniforme. As cargas horizontais que simulam as reações do arranque e das 

frenagens dos veículos, são desprezadas. 

 

Refere-se que o valor da carga (tráfego) de todas as estruturas de pavimentos analisados foi 570 kPa, 

correspondente à tensão aplicada pelo rodado do eixo padrão de 80 kN. 
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Relativamente ao comportamento dos materiais, o programa apenas permite considerar materiais em 

regime elástico linear, como usualmente se utiliza no dimensionamento dos pavimentos. Assim, só é 

necessário introduzir o módulo de deformabilidade, E, e o coeficiente de Poisson, Ʋ, dos materiais. 

 

Os dados de entrada a introduzir no programa BISAR são: número e espessuras das camadas, 

propriedades elásticas de cada camada, (E e Ʋ) número de rodados, raio de impressão dos rodados e 

sua localização no plano, valor da carga e definição do número e da localização (em profundidade) dos 

pontos onde se pretendem determinar as grandezas físicas a estudar. 

 

Os dados de saída fornecidos pelo programa, nos pontos previamente selecionados, são os 

deslocamentos e as componentes dos tensores de tensões e de deformações. 

 

Na Figura 3-1, apresentam-se os pavimentos analisados com o auxílio do programa BISAR: (a), 

dimensionado segundo o catálogo português (pavimento MACOPAV), e (b), dimensionado segundo o 

catálogo francês (pavimento CEBTP). 

  
     a) MACOPAV           b) CEBTP 

Figura 3-1: Modelo geométrico e constituição das camadas dos pavimentos. 

 

3.3 Modelação numérica com elementos finitos 

3.3.1 Programa ADINA 

 

De entre os vários programas de elementos finitos disponíveis para efetuar a modelação dos 

pavimentos, a escolha recaiu sobre o programa ADINA devido à sua facilidade de utilização e à 

polivalência do tipo de análises que permite efetuar. 

 

O ADINA R&D, Inc, empresa responsável pelo desenvolvimento do ADINA, foi fundada em 1986 por 

K. J. Bathe e seus associados. O objetivo foi o de fornecer um sistema de software unificado para 

análise de estruturas considerando, para além do comportamento estrutural, transferências de calor, 

mecânica de fluidos, interações fluido-estrutura e ainda fenómenos eletromagnéticos (Adina, 2019). A 

versão utilizada na modelação foi o ADINA 9.3. 
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3.3.2 Análise 2D 

 

No presente subcapítulo descreve-se como foram desenvolvidos os modelos numéricos, 

nomeadamente o tipo de análise adotada, a sua geometria, a constituição das camadas constituintes 

do pavimento (espessuras e materiais), a densidade da malha adotada, o tipo de elementos finitos 

escolhido. São ainda definidas as condições de fronteiras adotadas, bem como o carregamento 

aplicado. Optou-se por utilizar uma análise bidimensional com comportamento axissimétrico, uma vez 

que representa uma boa aproximação do que se deseja modelar. Para isso, recorreu-se à utilização do 

programa de elementos finitos ADINA, como já referido anteriormente. 

 

3.3.3 Geometria do modelo e condições de fronteira 

 

As espessuras assumidas para as camadas dos pavimentos apresentados anteriormente na Figura 

3-1, foram definidas segundo cada um dos manuais utilizados. Relativamente às condições de fronteira, 

consideraram-se as seguintes condições cinemáticas: encastramento deslizante nos dois limites 

verticais do pavimento (a translação segundo a direção ortogonal ao leito das camadas é permitida) e 

um encastramento perfeito (nenhum deslocamento permitido) na base do pavimento. 

 

3.3.4 Modelação dos materiais 

 

Com o propósito de simplificar o modelo e tornar possível a comparação dos resultados com os obtidos 

com o programa BISAR, considerou-se um comportamento elástico linear para todos os materiais 

constituintes do pavimento. Os valores considerados em cada camada para o módulo de 

deformabilidade, E, e para o coeficiente de Poisson, Ʋ, encontram-se apresentados na Figura 3-1. 

 

Os materiais que constituem a estrutura de pavimentos, quer sejam misturas betuminosas, solos de 

fundação ou solo-cimento, apresentam um comportamento fisicamente não-linear. A construção de um 

modelo numérico que tenha em conta estas relações constitutivas não-lineares requer a obtenção e a 

calibração de uma quantidade significativa de parâmetros. Sem uma correta calibração desses 

parâmetros, os resultados obtidos podem não permitir uma adequada representação do 

comportamento real da estrutura. 

3.3.5 Carregamento 

 

Considerou-se, devido à geometria axissimétrica adotada, uma pressão de contato de 570 kPa, 

distribuída uniformemente em uma área circular de 0,15 m de raio, o que equivale ao rodado de um 

eixo padrão de 80 kN. O modelo desenvolvido não permite considerar que a carga se desloque no 
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espaço. Recorreu-se à Equação (3.1) para determinar o valor do raio equivalente, quando se aplica 

uma pressão de contacto de 570 kPa. Tem-se: 

 

 𝑃𝐶 =
𝐹

𝐴
 (3.1) 

 

Onde 𝑃𝐶 é a pressão de contato (kPa), 𝐹 é a carga aplicada (kN) e 𝐴 é a área de aplicação da carga 

(m²). 

 

3.3.6 Definição da malha de elementos finitos 

 

A malha foi gerada automaticamente, utilizando-se para discretizar as camadas dos pavimentos 

elementos 2D axissimétricos com 3, 4 e 8 nós. Admitiu-se que para cada nó há apenas como graus de 

liberdade as translações segundo as direções dos eixos coordenados, (y, z). 

 

Uma solução aproximada obtida com o método dos elementos finitos não satisfaz localmente as 

condições de equilíbrio, quer no domínio quer nas fronteiras estáticas e inter-elementares. Como 

consequência, existem descontinuidades nos campos de tensões (e também de deformações) entre 

elementos adjacentes. Para reduzir estas descontinuidades, foi considerado um processo de 

regularização da solução obtida (implementado no programa ADINA) que permite obter campos 

contínuos (tanto de tensões quanto de deformações). 

 

Para cada tipo de elemento finito (com 3, 4 e 8 nós) foram consideradas na análise malhas com um 

número crescente de elementos. Houve o cuidado de não se considerarem malhas exageradamente 

refinadas, porque a partir de um determinado grau de refinamento a melhoria nos resultados deixa de 

ter significado e o peso computacional da análise pode ficar significativamente elevado. Na Figura 3-2 

apresenta-se uma das malhas de elementos finitos consideradas na análise. 

 

 

Figura 3-2: Modelo 2D. 
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3.3.7 Calibração do modelo 

 

Para a calibração do modelo de elementos finitos, comparam-se os valores obtidos com os programas 

ADINA e BISAR para extensão de tração, 𝜀𝑡, tensão de tração, 𝜎𝑡, e extensão de compressão vertical 

(assentamento), 𝜀𝑧. Na Figura 3-3 identificam-se os locais onde são medidos os valores das grandezas 

físicas consideradas para a calibração dos modelos. 

 

  

a) Caso 1 - MACOPAV b) Caso 2 - CEBTP 

Figura 3-3: Identificação dos locais onde são avaliadas as grandezas físicas. 

 

No Quadro 3-1 e Quadro 3-2 apresentam-se os resultados obtidos com o modelo de elementos finitos 

e com o programa BISAR para as grandezas acima identificadas, no caso dos pavimentos 

dimensionados com os manuais MACOPAV e CEBTP, respetivamente. Para os modelos de elementos 

finitos são apresentados os resultados obtidos com as malhas mais refinadas considerando elementos 

de 3, 4 e 8 nós. No primeiro caso (elementos de 3 nós) é efetuada uma aproximação linear para o 

campo de deslocamentos em cada elemento, no segundo caso (elementos de 4 nós) é efetuada uma 

aproximação bilinear e no terceiro caso (elementos de 8 nós) é definida uma aproximação quadrática. 

 

Quadro 3-1: Resultados do pavimento MACOPAV, considerado para a calibração do modelo. 

 BISAR ADINA: Pressão de contacto 

𝜎𝑖  ; 𝜀𝑖 
Rodados: 2 

cargas de 20 kN 

Pressão de contacto 

de 570 kPa 

3 

Nós 
4 Nós 8 Nós 

    𝜀𝑡(× 10−6) 13,95 23,05 25,1 25,6 25,1 

𝜎𝑡(kPa) 298 342 327 328 333 

   𝜀𝑐(× 10−6) −306,3 −319 −342 −335 −356 
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Quadro 3-2: Resultados do pavimento CEBTP, considerado para a calibração do modelo. 

 BISAR ADINA: Pressão de contacto 

𝜎𝑖  ; 𝜀𝑖 
Rodados: 2 

cargas de 20 kN 

Pressão de contacto 

de 570 kPa 
3 Nós 4 Nós 8 Nós 

   𝜀𝑡(× 10−6) −39,73 −45,34 −44,2 −43,9 −43,5 

𝜎𝑡(kPa) 379 474 460 463 468 

    𝜀𝑐(× 10−6) −344,8 −475 −468 −466 −471 

 

Da análise dos quadros em ambos os casos, pode-se verificar que os valores de tensão/extensão de 

tração e/ou compressão e de extensão de compressão vertical, obtidos do programa ADINA, são muito 

próximos dos valores obtidos na análise pelo software BISAR, para o mesmo nível de carregamento 

considerado, ou seja, com um carregamento (pressão de contato) de 570 kPa. No caso em que se 

consideram duas cargas de 20 kN, os valores são diferentes porque a degradação de cargas no 

pavimento segue um modelo completamente diferente. 

 

Na Figura 3-4 apresenta-se a evolução do valor obtido com o modelo de elementos finitos para a 

extensão vertical no topo da camada de solo de fundação em função do número de graus de liberdade 

(número de equações) considerado na discretização. São apresentados os resultados obtidos com as 

malhas com elementos de 3, 4 e 8 nós. É possível verificar que os valores são consistentemente 

refinados à medida que se aumenta o número de graus de liberdade considerado na discretização. 

 

O mesmo tipo de informação é disponibilizado na Figura 3.5 e Figura 3.6 para a extensão horizontal na 

base da camada betuminosa e para a tensão horizontal na base da camada de solo-cimento, 

respetivamente. O refinamento da solução numérica obtida segue um padrão semelhante ao 

identificado anteriormente. 

 

 

Legenda: 

(1)- Pavimento da MACOPAV; 

(2)- Pavimento da CEBTP. 

Figura 3-4: Extensão vertical na camada de solo de fundação: pavimento MACOPAV vs. pavimento CEBTP. 
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Figura 3.5: Extensão horizontal na base da camada betuminosa: pavimento MACOPAV vs. pavimento CEBTP. 

 

 

Figura 3.6: Tensão horizontal na base da camada de solo-cimento: pavimento MACOPAV vs. pavimento CEBTP. 

 

Concluídas as validações numéricas dos modelos do programa ADINA, segue-se a elaboração de 

alguns estudos paramétricos, apresentados no Capítulo 4, onde se pretende avaliar a influência de 

certos parâmetros no pavimento MACOPAV e também no pavimento CEBTP. 
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4 Modelação numérica de soluções alternativas 

4.1 Soluções consideradas 

 

Neste capítulo são realizadas algumas simulações numéricas considerando regimes de 

comportamento diferentes e/ou soluções alternativas para a constituição dos pavimentos estudados. 

Numa primeira fase são desenvolvidos modelos de análise tridimensional e os resultados são 

comparados com os que foram obtidos com as análises bidimensionais apresentadas e discutidas no 

capítulo anterior. Posteriormente, de modo a estudar e comparar melhor os dois pavimentos e 

continuando a considerar modelos tridimensionais, consideraram-se para os dois pavimentos os 

mesmos valores de módulo de deformabilidade e de coeficiente de Poisson nas respetivas camadas, 

exceto na camada betuminosa, em que o valor de módulo de deformabilidade pode tomar valores de 

1000 MPa e/ou de 4000 MPa, consoante o tipo de análise efetuada. Por último, são traçadas várias 

linhas de influência para melhor caracterizar o comportamento dos dois tipos de pavimento. Neste 

estudo são consideradas três situações alternativas: pavimento contínuo, pavimento com fendas 

induzidas na camada de solo-cimento e pavimento com fendas induzidas nas camadas de solo-cimento 

e de material betuminoso. 

 

É agora efetuada uma modelação tridimensional para os dois pavimentos em estudo. Um modelo 

tridimensional, ainda que computacionalmente mais pesado, permite a consideração de outro tipo de 

fenómenos que não podem ser devidamente simulados com modelos 2D. É o caso, por exemplo, da 

consideração de fendas transversais induzidas na camada solo-cimento. Esta é uma técnica que é por 

vezes introduzida em fase de construção para se controlar a fissuração ao nível dessa camada e a sua 

posterior propagação à camada de desgaste. Na definição de modelos tridimensionais também não se 

torna necessário assumir o conjunto de hipóteses de comportamento simplificativas que estão na base 

do desenvolvimento de modelos 2D (por exemplo, axissimetria), o que permite uma modelação mais 

rigorosa das condições reais da estrutura dos pavimentos a analisar. 

 

Inicialmente consideram-se as mesmas propriedades materiais que haviam sido consideradas nos 

modelos apresentados no capítulo anterior. Também o carregamento utilizado na modelação 3D é o 

mesmo que na análise anterior, ou seja, é considerada uma carga que corresponde a um rodado duplo 

de 40 kN. O principal objetivo desta secção é comparar os resultados obtidos com as análises 2D e 3D. 

 

4.2 Geometria e condições de fronteira 

 

Adotaram-se as condições convencionais de fonteira cinemática, isto é, encastramento deslizante em 

todos os quatro limites verticais de pavimentos e fixo na base do pavimento.  
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Relativamente as espessuras de cada uma das camadas constituintes dos pavimentos, adotaram-se 

os mesmos valores utilizados na Secção 3.2 – Modelação numérica por elementos finitos. 

 

4.3 Definição da malha de elementos finitos 

 

Na modelação 3D consideraram-se malhas uniformes tetraédricas de 4 nós por elemento em todas as 

camadas do pavimento. Na Figura 4-1 apresenta-se um exemplo do modelo retirado do programa 

ADINA com a malha 3D de elementos finitos utilizada. 

 

 

Legenda: 

  
Figura 4-1: Modelo 3D. 

 

4.4 Propriedades dos materiais 

 

Com o objetivo de comparar a análise bidimensional com a tridimensional, mantiveram-se as 

propriedades dos materiais consideradas no capítulo anterior. 

 

4.5 Comparação dos modelos 2D e 3D 

 

Nas Figura 4-2, Figura 4-3 e Figura 4-4, são apresentados gráficos que ilustram, em função do número 

de graus de liberdade considerados na modelação, a evolução dos valores obtido para a extensão 

vertical no topo da camada de fundação, a extensão horizontal na base da camada betuminosa do 

pavimento e a tensão horizontal na base da camada de solo-cimento. São apresentados os resultados 

obtidos com os dois tipos de modelos para as duas estruturas de pavimento (MACOPAV e CEBTP) 

consideradas. 
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Figura 4-2: Extensão vertical no solo de fundação, análise 2D vs análise 3D. 

 

Observando a Figura 4-2 pode-se afirmar que no caso da análise 2D, e para os dois tipos de pavimento 

em análise, a partir da terceira discretização os valores convergiram e que um maior número de graus 

de liberdade na malha não conduz a resultados mais precisos. É visível também que as malhas com 

elementos 3D envolvem um número muito superior de graus de liberdade, o que torna as análises 

consideravelmente mais pesadas de um ponto de vista computacional. No caso dos modelos 3D é 

ainda possível observar uma convergência mais lenta que no caso dos modelos 2D. Mesmo para as 

malhas envolvendo maior número de graus de liberdade, é possível verificar que a solução ainda não 

convergiu. Se tivessem sido consideradas malhas com um número crescente de graus de liberdade, 

teria sido possível a obtenção de resultados melhores. Contudo, tais malhas não foram consideradas, 

não só porque os modelos daí resultantes ficariam demasiado pesados de um ponto de vista 

computacional, como também porque os resultados obtidos já são suficientemente próximos dos que 

foram obtidos pelos modelos 2D (ainda que com valores ligeiramente superiores). 

 

A análise apresentada no parágrafo anterior reforça a vantagem de se considerarem modelos 2D na 

análise de estruturas de pavimentos, sempre que tal seja possível. Modelações tridimensionais só se 

justificarão quando se pretendam considerar efeitos que não podem ser devidamente simulados com 

modelos bidimensionais ou quando se deixam de verificar as condições que permitem a adoção das 

hipóteses simplificativas que estão na base da construção de modelos 2D. 

 

A análise da Figura 4-3 permite reforçar as conclusões anteriores. No caso do pavimento MACOPAV, 

verifica-se que o modelo tridimensional ainda não convergiu, sendo que a obtenção de uma solução 

mais precisa necessitaria de uma malha mais refinada. No entanto, o valor obtido já se encontra 

próximo do que foi obtido com o modelo 2D. Já no caso do pavimento CEBTP, observa-se um 

comportamento não esperado na modelação tridimensional com a malha mais refinada. O valor obtido 

com essa discretização afasta-se do valor obtido com o modelo 2D. Sendo estranho este efeito, não se 

pode retirar uma conclusão mais definitiva uma vez que malhas mais refinadas conduziriam a 

resultados mais precisos e nesse caso até se poderia verificar uma aproximação aos resultados obtidos 

com o modelo 2D. 
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Figura 4-3: Extensão horizontal na camada betuminosa, análise 2D vs análise 3D. 

 

Comparando agora o comportamento dos dois tipos de pavimento em análise, a Figura 4-3 permite 

verificar que no modelo CEBTP as extensões são de compressão enquanto que no pavimento 

MACOPAV as extensões são de tração. Com efeito, tendo o pavimento CEBTP uma camada de 

misturas betuminosas com espessura muito reduzida, esta apenas é capaz de mobilizar extensões de 

compressão. 

 

Os gráficos apresentados na Figura 4-4 permitem de novo reforçar os comentários anteriores sobre a 

comparação dos modelos 2D e 3D.  

 

 

Figura 4-4: Tensão horizontal na camada de solo-cimento, análise 2D vs 3D. 

 

No caso do pavimento MACOPAV, as malhas mais discretizadas dos modelos 2D e 3D permitem obter 

um valor muito idêntico para a tensão horizontal no ponto em causa. Já no caso do pavimento CEBTP, 

a modelação tridimensional ainda se encontra longe da convergência. Como tal, o valor obtido com a 

malha 3D mais refinada ainda difere ligeiramente do valor obtido com os modelos 2D. É de esperar que 

a consideração de malhas tridimensionais mais refinadas conduziria à convergência da solução para 

valores mais próximos dos que foram obtidos com os modelos 2D. 
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Como conclusão das análises apresentadas nesta secção, pode referir-se que para as três grandezas 

em comparação foi possível assegurar a obtenção de valores aproximados considerando 

discretizações com elementos 2D e 3D. A grande vantagem da modelação 3D face à modelação 2D é 

que a primeira torna possível a simulação do aparecimento de fendas nas camadas do pavimento 

(efeito ainda não explorado), assim como a simulação da existência de um carregamento móvel ao 

longo da estrutura do pavimento para simular o efeito da passagem de um veículo pesado. A grande 

vantagem da análise 2D é que se conseguem obter resultados muito precisos com malhas envolvendo 

discretizações com um número muito menor de graus de liberdade quando comparado com as malhas 

com elementos finitos tridimensionais. Por esta razão, o esforço computacional associado a modelos 

2D é muito inferior ao do que está geralmente associado a modelos 3D. Como referido anteriormente, 

fará sentido utilizar estes últimos apenas nas situações em que a consideração de modelos 

bidimensionais não permite simular devidamente algumas das condições reais do problema. 

 

4.6 Análise de pavimentos com deformabilidade diferente 

 

O objetivo desta secção é a de estudar de forma mais detalhada o comportamento do pavimento 

MACOPAV, assumindo que o módulo de deformabilidade e o coeficiente de Poisson das camadas de 

fundação, de sub-base granular em areia argilosa, solo-cimento e o coeficiente de Poisson da camada 

betuminosa não se alteram, variando apenas o módulo de deformabilidade da camada betuminosa. De 

seguida, fez-se o mesmo raciocínio para o pavimento CEBTP. De forma ser possível a comparação, 

considerou-se para ambas as estruturas de pavimentos valores de módulo de deformabilidade e de 

coeficiente de Poisson iguais. Os valores de módulos de deformabilidade da camada betuminosa 

utilizados para a comparação são de 1000 MPa (preconizado pelo catálogo CEBTP para os países 

tropicais, devido ao fato de naquelas regiões as temperaturas serem mais altas, pelo que o material 

betuminoso amolece e por consequência apresenta uma rigidez menor e logo o módulo de 

deformabilidade apresenta valor mais baixo), e de 4000 MPa (preconizado pelo catálogo MACOPAV, 

pelo fato de em Portugal as temperaturas serem mais baixas e, logo, a rigidez do material ser maior). 

 

Foram feitos dois estudos: o primeiro considerando a mesma estrutura de pavimento, mas com módulos 

de deformabilidade diferente para a camada betuminosa, e o segundo comparando estruturas de 

pavimentos diferentes, mas com módulos de deformabilidade iguais. Na Figura 4-5 apresenta-se a 

estrutura dos pavimentos e também as características das suas camadas. 

 



50 

 

a) MACOPAV b) CEBTP 

Figura 4-5: Estruturas de pavimento. 

 

As Figura 4-6, Figura 4-7 e Figura 4-8 ilustram, em função do número de graus de liberdade 

considerados na modelação, a evolução dos valores obtidos para a extensão vertical no topo da 

camada de fundação, a extensão horizontal na base da camada betuminosa do pavimento e para a 

tensão horizontal na base da camada de solo-cimento. São apresentados os resultados obtidos com 

os dois tipos de modelos para as duas estruturas de pavimento (MACOPAV e CEBTP) consideradas: 

M0 A é o pavimento MACOPAV contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da camada de 

misturas betuminosas 1000 MPa; M0 B é o pavimento MACOPAV contínuo (sem fendas), com módulo 

de deformabilidade da camada de misturas betuminosas 1000 MPa; C0 A é o pavimento CEBTP 

contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas 1000 

MPa; e C0 B é o pavimento CEBTP contínuo (sem fendas), com módulo de deformabilidade da camada 

de misturas betuminosas 1000 MPa. 

 

A análise da Figura 4-6 permite constatar que, para pavimentos diferentes, mas com o mesmo módulo 

de deformabilidade, a extensão vertical de compressão no topo da camada de solo de fundação é 

menor no pavimento MACOPAV que no pavimento CEBTP. Isto verifica-se porque tendo o pavimento 

português uma espessura da camada betuminosa superior à do pavimento CEBTP, tal implica que o 

pavimento MACOPAV tenha uma menor deformação. Como seria de esperar, ainda se constata que, 

para pavimentos do mesmo tipo, as extensões são maiores nos pavimentos com módulo de 

deformabilidade menor, por estes serem menos rígidos e mais deformáveis. 

 

Pela análise da Figura 4-7 é possível constatar que a extensão na base da camada betuminosa é mais 

crítica no pavimento MACOPAV porque existe tração na base da camada betuminosa. No caso do 

pavimento CEBTP, como a camada betuminosa é muito delgada, está toda à compressão. Ainda é 

possível concluir que, para o mesmo tipo de pavimento, mas com módulos de deformabilidade 

diferentes, a extensão horizontal no pavimento MACOPAV é maior na estrutura com um módulo de 

deformabilidade maior, enquanto que no pavimento CEBTP acontece o contrário. 
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M0 A e C0 A- Pavimento MACOPAV e CEBTP contínuo (sem fendas) e módulo de deformabilidade 
da camada de misturas betuminosas 1 000 MPa; 
M0 B e C0 B - Pavimento MACOPAV e CEBTP contínuo (sem fendas) e módulo de deformabilidade 
da camada de misturas betuminosas 4 000 MPa; 

Figura 4-6: Extensão vertical no solo de fundação do pavimento contínuo. 

 

 

Figura 4-7: Extensão horizontal na camada betuminosa do pavimento continuo. 

 

 

Figura 4-8: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento continuo. 

 

Analisando os resultados da Figura 4-8 analogamente às conclusões retiradas anteriormente para as 

extensões verticais, verifica-se que, para pavimentos diferentes, mas com módulos de deformabilidade 
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idênticos, a tensão de tração é maior no pavimento CEBTP por este apresentar uma menor espessura 

da camada betuminosa. Ainda para o mesmo tipo de pavimento, mas com módulos de deformabilidade 

diferentes, verifica-se que o pavimento com menor módulo de deformabilidade tem uma maior tensão 

de tração na base da camada de solo-cimento, por ser mais deformável. 

 

4.7 Linhas de influência 

 

Nesta secção é efetuado e comentado o traçado de algumas linhas de influência. Para este efeito, 

considera-se uma carga móvel a deslocar-se ao longo do eixo do pavimento, com início e fim da 

trajetória em pontos localizados a 0,5 m da extremidade dos troços considerados na modelação. Nas 

análises efetuadas considera-se ligação perfeita entre todas as camadas constituintes do pavimento. 

Para os dois tipos de pavimento em análise efetuam-se traçados de linhas de influência para o caso de 

se ter um pavimento contínuo (sem fendas), com fendas só na camada de solo-cimento (espaçadas de 

5 metros) ou com fendas na camada de solo-cimento e na camada das misturas betuminosas (também 

com espaçamentos de 5 metros). 

 

4.7.1 Zona afastada de fenda 

 

Nas Figura 4-9, Figura 4-10 e Figura 4-11 é possível, para o pavimento dimensionado pelo CEBTP, 

visualizar o andamento das linhas de influência da extensão vertical no topo da camada do leito do 

pavimento, da extensão horizontal na base da camada das misturas betuminosas e da tensão horizontal 

na base da camada de solo-cimento. São considerados para a camada betuminosa módulos de 

deformabilidade de 1000 MPa e de 4000 MPa: C0 A é o pavimento CEBTP contínuo (sem fendas) e 

módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas 1000 MPa; C1 A é o pavimento 

CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e módulo de deformabilidade da camada de misturas 

betuminosas 1000 MPa; C2 A é o pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e na 

camada betuminosa e módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas 1000 MPa; C0 

B é o pavimento CEBTP contínuo (sem fendas) e módulo de deformabilidade da camada de misturas 

betuminosas 4000 MPa; C1 B é o pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e módulo 

de deformabilidade da camada de misturas betuminosas 4000 MPa; e C2 B é o pavimento CEBTP com 

fendas na camada de solo-cimento e na camada betuminosa e com módulo de deformabilidade da 

camada de misturas betuminosas de 4000 MPa. Assim, nas figuras referidas, os gráficos com a notação 

C0 correspondem a linhas de influência obtidas com pavimentos contínuos, enquanto que os gráficos 

com notação C1 e C2 correspondem a linhas de influência obtidas com pavimentos com fendas na 

camada de solo-cimento e pavimentos com fendas na camada de solo-cimento e na camada das 

misturas betuminosas, respetivamente. Quando se consideram modos de deformabilidade para a 

camada betuminosa de 1000 MPa surge a letra A no código do gráfico. Quando se consideram para a 

mesma camada modos de deformabilidade de 4000 MPa, utiliza-se a letra B no código do gráfico. 
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C0 A e C0 B - Pavimento CEBTP contínuo (sem fendas) e módulo de deformabilidade da camada 
de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000 MPa, respetivamente. 
C1 A e C1 B - Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000MPa, respetivamente. 
C2 A e C2 B - Pavimento CEBTP com fendas na camada de solo-cimento e na camada betuminosa 
e módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000 MPa, 
respetivamente. 

Figura 4-9: Extensão vertical na camada da fundação do pavimento CEBTP. 

 

Figura 4-10: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosa do pavimento CEBTP. 

 

Figura 4-11: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento CEBTP. 

 

É possível observar nos gráficos anteriores que, quando considerado o mesmo modo de 

deformabilidade, as linhas de influência a meio vão (afastadas e entre fendas) são praticamente 

coincidentes para as três situações testadas: pavimento contínuo, pavimento com fendas induzidas na 
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camada de solo-cimento e pavimento com fendas induzidas nas camadas de solo-cimento e de mistura 

betuminosa. Esta situação seria expectável, uma vez que as grandezas são determinadas numa zona 

da estrutura suficientemente distante do local onde são induzidas as fendas. A análise dos mesmos 

gráficos permite ainda constatar que, no caso dos pavimentos com diferentes módulos de 

deformabilidade da camada betuminosa, os valores que se obtêm para as extensões a meio-vão são 

maiores quando o módulo da camada betuminosa é menor, uma vez que nesse caso a camada é 

menos rígida e por consequência mais deformável. 

 

As Figura 4-12, Figura 4-13 e Figura 4-14, apresentam as linhas de influência obtidas a meio vão para 

cada uma das grandezas em estudo, mas agora considerando o pavimento dimensionado de acordo 

com o manual MACOPAV. Também nestes casos se apresentam as linhas de influência obtidas 

considerando para a camada betuminosa módulos de deformabilidade de 1000 MPa e 4000 MPa. 

 

 

M0 A e M0 B – Pavimento MACOPAV contínuo (sem fendas) e módulo de deformabilidade da 
camada de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000 MPa, respetivamente. 
M1 A e M1 B – Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento e módulo de 
deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000MPa, respetivamente. 
M2 A e M2 B - Pavimento MACOPAV com fendas na camada de solo-cimento e na camada 
betuminosa e módulo de deformabilidade da camada de misturas betuminosas de 1 000 e 4 000 
MPa, respetivamente. 

Figura 4-12: Extensão vertical na camada de solo da fundação do pavimento MACOPAV. 

 

 

Figura 4-13: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento MACOPAV. 
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Figura 4-14: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento MACOPAV. 

 

A análise das Figura 4-12 e Figura 4-14 conduz a uma conclusão muito idêntica à extraída no caso do 

pavimento CEBTP. Para o mesmo módulo de deformabilidade, as linhas de influência obtidas para a 

extensão vertical no topo da camada de fundação e para a tensão horizontal na base da camada de 

solo-cimento não são influenciadas significativamente pela eventual existência de fendas. Contudo, a 

existência de fendas induzidas apenas na camada de solo-cimento ou também induzidas na camada 

de mistura betuminosa tem influência nos resultados obtidos para a extensão horizontal na base da 

camada das misturas betuminosa do pavimento a meio-vão, como se pode confirmar pela análise do 

gráfico da Figura 4-13. A mesma figura permite ainda verificar que quando se consideram módulos 

deformabilidade diferentes, os valores obtidos para a extensão horizontal são negativos ou positivos, 

conforme se adotem módulos de deformabilidade de 1000 MPa ou de 4000 MPa, respetivamente. 

 

As Figura 4-15, Figura 4-16 e Figura 4-17 apresentam a comparação das linhas de influência obtidas 

considerando o pavimento português e o pavimento francês. Para esta análise foi utilizado em todos 

os casos o mesmo módulo de deformabilidade na camada betuminosa, com um valor igual a 1000 MPa. 

 

A Figura 4-15 compara as linhas de influência obtidas para a extensão vertical na base da camada 

betuminosa a meio vão considerando os pavimentos MACOPAV e CEBTP. É possível verificar que, 

para esta grandeza, os dois pavimentos apresentam um comportamento qualitativamente muito 

semelhante. Para a totalidade das posições da carga móvel são obtidos valores negativos para a 

extensão vertical no topo da camada do solo de fundação. Como o pavimento CEBTP apresenta uma 

menor espessura da camada betuminosa, o correspondente valor absoluto obtido para a extensão em 

causa é maior. Verifica-se por fim que os valores da extensão vertical a meio vão no topo da camada 

de fundação não varia com a consideração de eventuais fendas induzidas com um espaçamento de 5 

metros. 
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Figura 4-15: Extensão vertical no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP 

 

A Figura 4-16 compara as linhas de influência obtidas a meio-vão para a extensão horizontal na base 

da camada betuminosa. Registam-se diferenças significativas entre o comportamento do pavimento 

dimensionado com os manuais português e francês. No caso do pavimento CEBTP, e para cargas 

localizadas perto da extremidade do troço considerado, registam-se extensões de tração a meio-vão. 

Quando as cargas estão aplicadas perto da zona central do pavimento, são obtidos valores negativos 

para a extensão horizontal a meio vão. Para o pavimento MACOPAV, há uma diferença significativa 

quando o carregamento se localiza na zona central. Nesse caso, a extensão horizontal determinada a 

meio-vão apresenta valores positivos, mas bastante inferiores aos registados na outra tipologia de 

pavimento. 

 

 

Figura 4-16: Extensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. 

 

Na Figura 4-17 é efetuada a comparação das linhas de influência obtidas a meio-vão para a tensão 

horizontal na base da camada de solo-cimento. As análises dos gráficos apresentados nesta figura 

permitem verificar que as soluções obtidas com as duas tipologias de pavimentos em estudo são muito 

idênticas.  

  



57 

 

Figura 4-17: Tensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. 

 

4.7.2 Zona na proximidade de fenda 

 

Na sub-secção anterior foram apresentadas linhas de influência que registam a variação do valor de 

três grandezas medidas a meio-vão do pavimento quando se considera uma carga móvel que se 

desloca ao longo do eixo da estrutura. Nessa análise concluiu-se que o valor dessas grandezas é pouco 

afetado pela possível existência de fendas induzidas na camada de solo-cimento ou por fendas 

induzidas nas camadas de solo-cimento e de material betuminoso. Como referido na altura, este é um 

resultado expectável, tendo em conta que as grandezas estão a ser medidas num conjunto de pontos 

afastados dos locais onde essas fendas são introduzidas. 

 

Para melhor avaliar o efeito da existência dessas fendas no comportamento dos pavimentos em estudo, 

apresentam-se nesta sub-secção as linhas de influência para o mesmo conjunto de grandezas, mas 

medidas agora a uma distância de 0,50 m relativamente ao local onde são induzidas as fendas. 

 

Nas Figura 4-18, Figura 4-19 e Figura 4-20, para o pavimento dimensionado de acordo com o CEBTP, 

apresentam-se as linhas de influência da extensão vertical no topo da camada de solo, da extensão 

horizontal na base da camada das misturas betuminosas e da tensão horizontal na base da camada 

de solo-cimento. 

 

Em geral, a análise dos gráficos apresentados permitiu concluir que, os comportamentos evidenciados 

para os vários casos estudados foram similares. 
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Figura 4-18: Extensão vertical no solo de fundação do pavimento CEBTP. 

 

Figura 4-19: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento CEBTP. 

 

 

Figura 4-20: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento CEBTP. 

 

Nas Figura 4-21, Figura 4-22 e Figura 4-23 é apresentado o traçado obtido para o mesmo conjunto de 

linhas de influência quando se considera um pavimento dimensionado de acordo com o manual 

MACOPAV. Analisando as linhas de influência em causa, constata-se que as soluções obtidas com o 
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pavimento MACOPAV são semelhantes às obtidas para pavimento CEBTP. Também neste caso, a 

extensão vertical e a tensão horizontal apresentam maiores valores para o caso do pavimento com 

módulo de deformabilidade menor. Já para a extensão horizontal, como expectável, verifica-se que é 

no caso dos pavimentos com maior módulo de deformabilidade que os valores são maiores. 

 

 

Figura 4-21: Extensão vertical na camada de solo de fundação do pavimento MACOPAV. 

 

 

Figura 4-22: Extensão horizontal na camada das misturas betuminosas do pavimento MACOPAV. 

 

 

Figura 4-23: Tensão horizontal na camada de solo-cimento do pavimento MACOPAV. 
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As Figura 4-24, Figura 4-25 e Figura 4-26 comparam as linhas de influência obtidas para os dois 

pavimentos quando se considera para a camada betuminosa um módulo de deformabilidade de 1000 

MPa. 

 

Da análise da Figura 4-24 verifica-se que, para as duas estruturas de pavimento estudadas, os valores 

máximos para a extensão vertical no topo da camada de fundação são idênticos, mas ligeiramente 

superiores no caso do pavimento MACOPAV. 

 

 

Figura 4-24: Extensão vertical no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. 

 

 

Figura 4-25: Extensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. 

 

Verifica-se que os valores máximos de extensão horizontal de compressão ocorrem na estrutura 

CEBTP para o caso de pavimento contínuo ou com fendas induzidas apenas na camada de solo-

cimento. No caso do pavimento MACOPAV, as extensões horizontais de compressão máxima ocorrem 

no pavimento com a camada de solo-cimento e a camada de material betuminoso fendilhadas. 
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Figura 4-26: Tensão horizontal no pavimento MACOPAV vs pavimento CEBTP. 

 

A análise da Figura 4-26 permite concluir que a tensão horizontal de compressão máxima ocorre no 

pavimento CEBTP quando se considera a existência de fendas nas camadas de solo-cimento e de 

material betuminoso. 
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5 Conclusão 

5.1 Síntese e principais conclusões 

 

Com o objetivo principal de analisar a influência em pavimentos semirrígidos do fenómeno do 

fendilhamento das camadas de solo-cimento e da sua reflexão nas camadas superiores em misturas 

betuminosas no comportamento estrutural global, procedeu-se à modelação numérica por elementos 

finitos de estruturas tipo de pavimentos. 

 

Seguindo a abordagem corrente para conceção de pavimentos semirrígidos, foram selecionadas duas 

estruturas tipo para análise: uma baseou-se no manual MACOPAV, em que sobre a camada de solo-

cimento é colocada uma camada espessa de misturas betuminosas, de acordo com a experiência 

portuguesa neste tipo de pavimentos; a outra baseou-se no manual CEBTP, em que sobre a camada 

de solo-cimento se adota uma camada delgada de misturas betuminosas, refletindo a experiência 

francesa em países de clima tropical. Estas abordagens são representativas do que se encontra 

estabelecido internacionalmente e são muito condicionantes não só na construção do pavimento, mas 

sobretudo, no comportamento da estrutura do pavimento ao longo do seu ciclo de vida, nomeadamente 

em relação ao fenómeno do fendilhamento e suas consequências na resposta estrutural e funcional do 

pavimento. Naturalmente, também existem consequências a nível económico e ambiental de grande 

importância. 

 

Depois da seleção das estruturas de pavimento a estudar, estabelecidas para condições de tráfego e 

fundação semelhantes, procedeu-se à sua modelação numérica através do programa de elementos 

finitos ADINA, em análises 2D e 3D, procurando estudar o efeito da existência de fendas na camada 

de solo-cimento e da sua reflexão para as camadas betuminosas superiores. Com base na modelação 

das estruturas de pavimento, procedeu-se à comparação dos estados de tensão e deformação 

relativamente aos critérios de ruína habitualmente considerados neste tipo de pavimentos: fadiga nas 

camadas betuminosas; fadiga na camada de solo-cimento; e deformação permanente na fundação. 

 

As principais conclusões do trabalho desenvolvido são: 

 

• Confirmou-se a vantagem computacional de se considerarem modelos 2D na análise de 

estruturas de pavimentos, sempre que tal seja possível. Com efeito, a grande vantagem da 

análise 2D é que se conseguem obter resultados muito precisos com malhas envolvendo 

discretizações com muito menos de graus de liberdade quando comparadas com as malhas 

com elementos finitos tridimensionais. Por esta razão, o esforço computacional associado a 

modelos 2D é muito inferior ao do que está geralmente associado a modelos 3D. Modelações 

tridimensionais só se justificarão quando se pretendem considerar efeitos que não podem ser 

devidamente simulados com modelos bidimensionais ou quando se deixam de verificar as 
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condições que permitem a adoção das hipóteses simplificativas que estão na base da 

construção de modelos 2D. 

• Consequentemente e atendendo ao objetivo da dissertação, a grande vantagem da modelação 

3D face à modelação 2D foi a simulação do aparecimento de fendas nas camadas do 

pavimento (efeito ainda não explorado), assim como a simulação da existência de um 

carregamento móvel ao longo da estrutura do pavimento para simular o efeito da passagem de 

um veículo pesado. 

• Na análise estrutural de pavimentos com deformabilidade diferente foi observado que, em geral 

e como expectável, a extensão vertical de compressão no topo da camada de solo de fundação 

é sempre menor no pavimento com maior espessura de camadas de misturas betuminosas, 

favorecendo o critério da deformação permanente. Em relação ao critério de fadiga das 

camadas betuminosas, o mesmo já não se passa, pois, a maior espessura das misturas 

betuminosas mobiliza extensões de tração na base das camadas. Se a tal acrescer um módulo 

de deformabilidade maior das misturas betuminosas, o efeito é agravado pois as extensões de 

tração são ainda maiores. No caso do critério de fadiga na camada de solo-cimento, constatou-

se que a tensão de tração é maior no pavimento de misturas betuminosas menos espessas. 

Se a tal corresponder um módulo de deformabilidade das misturas betuminosas menor, então 

naturalmente será ainda maior a tensão de tração na base da camada de solo-cimento por 

haver maior deformabilidade da estrutura do pavimento. 

• No âmbito do estudo das linhas de influência dos estados de deformação e tensão associados 

aos critérios de ruína dos pavimentos semirrígidos e mobilizados por carga em movimento, 

foram estudados diferentes casos. Do ponto de vista do estado de fendilhamento do pavimento, 

considerou-se dois casos: (1) pavimento não fendilhado (contínuo) e com fendilhamento; (2) 

no caso de pavimento fendilhado, abordou-se pavimento com fendas induzidas apenas na 

camada de solo-cimento e pavimento com fendas induzidas nas camadas de solo-cimento e 

de mistura betuminosa. Em qualquer caso, as linhas de influência foram estudadas para duas 

zonas distintas: (a) zona afastada de fenda (a meia distância de fendas); (b) zona na 

proximidade de fenda (à distância de 0,50 m). 

• Para a zona a meia distância das fendas, as linhas de influência foram praticamente 

coincidentes para as três situações: pavimento contínuo, pavimento com fendas induzidas na 

camada de solo-cimento e pavimento com fendas induzidas nas camadas de solo-cimento e 

de mistura betuminosa. Esta situação seria expectável, uma vez que as grandezas são 

determinadas numa zona da estrutura suficientemente distante do local onde são induzidas as 

fendas. Foi ainda constatado que, no caso dos pavimentos com diferentes módulos de 

deformabilidade da camada betuminosa, os valores que se obtêm para as extensões são 

maiores quando o módulo da camada betuminosa é menor, uma vez que nessa situação a 

camada é menos rígida e por consequência mais deformável. 



65 

• Considerando uma zona na proximidade de fenda, ou seja, à distância de 0,50 m relativamente 

ao local onde são induzidas as fendas, foi observado que as soluções obtidas com o pavimento 

com maior espessura das camadas betuminosa são semelhantes às obtidas quando essa 

mesma espessura é menor. Também neste caso a extensão vertical na fundação e a tensão 

horizontal na base da camada de solo-cimento apresentaram maiores valores pavimentos com 

módulo de deformabilidade menor. Já para a extensão horizontal na base das camadas 

betuminosas, como expectável, verificou-se que os valores são maiores para pavimentos com 

maior módulo de deformabilidade. 

• Também na proximidade da fenda, as duas tipologias de pavimento não apresentaram uma 

diferença significativa relativamente ao critério da deformação permanente. Em relação ao 

critério da fadiga das misturas betuminosas, é no pavimento não fendilhado ou com fendas 

induzidas apenas na camada de solo-cimento que a extensão de tração é maior, aumentando 

ainda quando o pavimento apresenta menor espessura das camadas betuminosas. Para a 

fadiga da camada de solo-cimento, a tensão horizontal de tração máxima ocorre no pavimento 

com menor espessura das camadas betuminosas e quando se considera a existência de fendas 

nas camadas de solo-cimento e de misturas betuminosas. 

 

5.2 Desenvolvimentos futuros 

 

No futuro são desejáveis os seguintes desenvolvimentos para o trabalho aqui apresentado: 

 

• Incluir na modelação da estrutura do pavimento o comportamento fisicamente não linear para 

os materiais estruturais. A consideração deste regime de comportamento permitirá avaliar de 

forma mais rigorosa as diferenças de comportamento entre os dois tipos de pavimento 

estudados. A consideração de comportamento fisicamente não-linear também será essencial 

para ser possível uma adequada simulação do aparecimento e propagação de fendas na 

camada de solo-cimento e sua posterior propagação para a camada de material betuminoso. 

• Para a modelação do comportamento da camada de betuminoso é necessário ter em conta os 

efeitos que a variação de temperatura induz nesse material. Estes efeitos podem ser 

importantes e condicionantes em países nos quais as infraestruturas rodoviárias estão sujeitas 

a elevados gradientes térmicos, como é típico no continente Africano. 

• Nas simulações apresentadas nesta dissertação foi sempre considerada uma ligação perfeita 

entre as várias camadas da estrutura do pavimento. Esta não é certamente uma situação que 

se verifique nas situações reais. Para melhor modelar o comportamento do pavimento vai ser 

necessário considerar a hipótese de existir escorregamento e/ou “descolamento” entre 

camadas adjacentes. Para incluir no modelo de elementos finitos esta possibilidade, vai ser 
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necessário definir relações constitutivas adequadas para modelar a ligação entre camadas 

vizinhas. 

• Interessante será também avaliar o comportamento do pavimento ao longo do tempo, tendo 

em conta os efeitos diferidos. Neste caso deverá ser avaliado o efeito da passagem sucessiva 

de veículos com rodados de diferentes características. 
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