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Resumo: No Brasil, o modal rodoviário destaca-se por sua significativa participação na matriz de 

transporte, sendo responsável por mais de 61% da movimentação de mercadorias e por 95% da de 
passageiros (CNT, 2017). Ciente da significativa importância desse modal e com o propósito de 
apoiar o desenvolvimento do setor, os Catálogos de Dimensionamento de Pavimentos buscam 
ampliar às possibilidades na escolha das estruturas dos projetos rodoviários e facilitar o acesso do 
corpo técnico as novas técnicas desenvolvidas, assim como o próprio método de dimensionamento 
de pavimentos. Esta pesquisa pretende desenvolver uma sistemática para os técnicos da área da 
pavimentação da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em forma de um catálogo de estruturas 
dos pavimentos flexíveis para rodovias de baixo volume de tráfego, baseado no comportamento dos 
solos locais, clima e tráfego atuante. Para reconhecimento do subleito natural e materiais 
disponíveis para obras rodoviárias da RMF foram extraídos solos de Jazidas ou taludes naturais 
dentro dos limites da área de estudo. O comportamento desses solos quanto a classificação da 
AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), conforme esperado 
no estudo de Ribeiro et. al (2013), foi, em sua maioria, classificado com A-2-4, tendo também 
ocorrência de solos A-3 e A-7, validando o modelo de RIBEIRO et. al (2013) com uma taxa de acerto 
na ordem de 70%. Generalizando esses materiais quanto ao provável comportamento na 
pavimentação a taxa de acerto passa para até de 92,31%. Os solos estudados apresentaram CBR’s 
de 8 a 33%, respondendo à uma correlação de 0,56 ao modelo de RIBEIRO et. al (2013), mostrando 
que a maioria dos solos coletados refletem o comportamento esperado pelo mapeamento desse 
estudo. No Brasil, o dimensionamento empírico convencional (Souza, 1979) de estruturas dos 
pavimentos ainda utiliza o CBR como parâmetro de rigidez, mas o DNIT (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes) lançou em 2018 o novo método de dimensionamento nacional de 
pavimentos (MEDINA), um método mecanístico-empírico que tem com parâmetro principal de rigidez 
o módulo de resiliência dos materiais. Os solos em estudo foram submetidos ao ensaio triaxial e 
apresentaram módulos médios no intervalo de 380 a 550 Mpa. Esses resultados representam a 
caracterização geotécnica dos solos da RMF e juntamente com o reconhecimento de outros 
materiais disponíveis para pavimentação, associados a informações de tráfego e clima servirão de 
dados de entrada para os testes de estruturas de pavimento, tendo como resultado final uma 
proposta de catalogo de estruturas padrão para pavimentos flexíveis, servindo como uma orientação 
preliminar para os futuros projetos rodoviários. 
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