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1.1

DIMENSIONAMENTO DOS PAVIMENTOS – MEMÓRIA DE CÁLCULO
INTRODUÇÃO

Os pavimentos a executar foram dimensionados com recurso ao MACOPAV [JAE] e complementação
com o auxílio das Normas Diretivas do Instituto de Infraestruturas Rodoviárias e do Manual de
Conceção da CEPSA.

O MACOPAV indica que para pavimentos sujeitos a tráfego muito reduzido (inferior a 50 veículos
pesados por dai e por sentido de circulação), devem ser objeto de um estudo específico. Uma vez
que não se procedeu a um estudo específico adotou-se a classe de tráfego acima no
dimensionamento, garantido assim, um cálculo do lado da segurança.

1.2

TRÁFEGO

1.2.1

Classes de Tráfego

Para o dimensionamento dos pavimentos rodoviários apenas se consideram o efeito do tráfego de
veículos pesados (TDMA)p. Considera-se veículo pesado aquele cujo o peso bruto é igual ou superior
a 3t. De acordo com a metodologia das contagens de tráfego da JAE, consideram-se veículos
pesados os pertencentes às classes, F, G, H, I, J e K.

A classe de tráfego utilizada no dimensionamento foi a Classe T6 correspondente a um (TMDA)p
entre 50 a 150 veículos pesados.
1.2.2

Tipo de Pavimento e Período de Dimensionamento

Para as classes de tráfego T5, T6 e T7, os períodos de dimensionamento podem ser inferiores ao
indicado no Manual, sendo o pavimento do tipo semi-rígido o seu período de dimensionamento será
de 20 anos como previsto no MACOPAV.
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1.2.3

Taxa de Crescimento Anual

No dimensionamento dos pavimentos e para a Classe T6 o MACOPAV prevê um crescimento fixado
nos 3%.

1.2.4

Fatores de Agressividade do Tráfego

Para exprimir o efeito de um dado número acumulado de passagens de veículos pesados com
características muito diversas faz-se a sua conversão em passagens equivalentes de um eixo padrão,
adotando-se, para tal, fatores de agressividade, cujos valores estão fixados no manual em função do
(TDMA)p no ano de abertura por sentido na via mais solicitada.

Uma vez que se trata de um pavimento semi-rígido o fator de agressividade a considerar será o
referente aos eixos padrão de 130 kN, o que para a classe T6 corresponde a um fator de
agressividade de 0,5.

1.2.5

Número Acumulado de Eixos Padrão

Tendo em conta os valores admitidos para a taxa média de crescimento anual e para o fator de
agressividade, o tráfego acumulado de eixos padrão durante o período de dimensionamento,
correspondente à classe T6 é dado por:

= 365
Para efeitos de dimensionamento o pavimento proposto assume um número acumulado de eixos
padrão (N130) de 245,192. Este valor será bem acima do previsto na zona uma vez que mais uma vez
garante um fator de segurança válido na ausência de um estudo específico.

1.3

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

O MACOPAV considera 3 Zonas Térmicas em território nacional e consoante zona assume diferentes
classes de betume a empregar nas misturas betuminosas fabricadas a quente. Para a RAM (Região
Autónoma da Madeira) admite-se uma zona térmica média.
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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
CLASSES DE BETUME A EMPREGAR EM MISTURAS BETUMINOSAS FABRICADAS A QUENTE
Zona Térmica
Classe
Temperada
Média
Quente
T1
60/70
40/50
40/50
T2
60/70
60/70
40/50
T3
60/70
60/70
60/70
T4
60/70
60/70
60/70
T5
60/70
60/70
60/70
T6
60/70
60/70
60/70
Para a Classe T6 a Classe de Betume a empregar será da Classe 60/70.

1.4

FUNDAÇÃO DO PAVIMENTO

Seguidamente apresenta-se os parâmetros utilizados para a verificação do leito e do solo de
fundação.

Classe
Fundação
F1
F2
F3
F4

Módulo de Deformabilidade (Mpa)
Gama
Valor de Cálculo
>30 a ≤50
30
>50 a ≤80
60
>80 a ≤150
100
>150
150

Classe de Tráfego
T5,T6
T3,T4,T5,T6
T1,T2,T3,T4,T5,T6
T1,T2,T3,T4,T5,T6

Uma vez que se pretende atingir um Módulo de Deformabilidade de 50 Mpa para a fundação do
pavimento estamos perante uma classe F2.

Uma vez que se está perante uma Classe de Terreno S3, o CBR do solo deve estar compreendido
entre 10% e 20%. Segundo o MACOPAV a camada de leito do pavimento deve ser escarificada e
recompactada na profundidade necessária à garantia de uma espessura final de 30 cm bem
compactada.
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1.5

MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

1.5.1

Materiais Granulares

No caso de projetos de pavimentos novos, a estimativa do módulo de deformabilidade pode ser
feita através das relações expeditas. Admite-se então, que esta grandeza depende do módulo e da
espessura da camada subjacente, uma vez que, quanto mais rígido for o apoio de uma determinada
camada, mais fácil é a sua compactação adequada. Os valores assumidos para a verificação das
camadas granulares do pavimento tendo em conta a Classe de Fundação F2 estão dispostas na
tabela seguinte:

Código

Módulo de Deformabilidade [E]

Coeficiente de Poisson [ν]

BG (agregado britado sem
recomposição de granulometria
extensa (tout-venant))

≈ 2 × E camada inferior

0,35

SbG (agregado britado sem
recomposição de granulometria
extensa (tout-venant))

≈ 2 × E camada inferior

0,35

Uma vez que se estamos perante camadas de agregado britado de granulometria extensa espera-se
um Módulo de Deformabilidade correspondente ao dobro do valor de dimensionamento da
fundação. O valor esperado sobre as camadas deverá atingir os 100Mpa.

MUNICÍPIO DO FUNCHAL
1.6

SOLUÇÃO CONSTRUTIVA

Tendo em conta todos os parâmetros de cálculo assumidos o MACOPAV admite a seguinte solução
construtiva para o pavimento:

Para a Classe de Tráfego T6 deve-se então tomar os seguintes valores:
- 15 cm de Sub-Base Granular
- 23 cm de Base Granular de Mistura com Ligantes Hidráulicos
- 11 cm de Camada Superficial de Betuminoso (Betão Betuminoso e Macadame Betuminoso/Mistura
Betuminosa Densa)

Uma vez que o MACOPAV nas soluções construtivas não apresenta uma solução igual à pretendida,
os valores finais a implementar em obra devem seguir os seguintes valores:
- 15 cm de Sub-Base Granular (Tout-Venant)
-15 cm de Base Granular (Tout-Venant)
- 15 cm de Base Granular de Mistura com Ligante Hidráulico (AGEC)
- 14 cm de Camada Desgaste e de Regularização (6cm Desgaste e 8cm de Binder).

