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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta a Memória de Cálculo de Pavimento a ser implantado no 

aceso ao empreendimento imobiliário localizado no km 133+280 da Rodovia SP 340. 

 

 

 
Figura 1 – Localização do Acesso (fonte: Google Earth) 
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2 PARÂMETROS DE PROJETO 

 

A seguir estão apresentadas as premissas consideradas no dimensionamento da 

estrutura de pavimento a ser adotada. 

 

2.1 Estudo de Tráfego 

 

Para o projeto foi considerado um tráfego médio, usando como referência os volumes 

diários médios de veículos comerciais conforme apresentado na IP-02/2004 da PMSP 

(Classificação de Vias), com um VDM comercial (caminhões e ônibus) entre 101 e 300 

veículos por dia, sendo assim, adotou-se um número N característico, número de 

operações do eixo simples padrão de 8,2 tf, de 5 x 106 para um período de projeto de 

10 anos. 

 

 

2.2 Estudos Geotécnicos 

Os estudos geotécnicos consistiram na execução de 03 (três) Sondagens a Trado com 

coleta de amostras do solo do subleito para realização de ensaios de caracterização. 

Os estudos geotécnicos estão apresentados no ANEXO A.  

 

O CBR (ou ISC) de projeto foi calculado de acordo com as expressões a seguir: 
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Onde: 

CBRp = CBR de projeto (%) 



5 
 

CBR= CBR Médio (%) 

s = desvio padrão 

n = número de amostras 

t0,90 = coeficiente de Student 

CBRmín = CBR Mínimo (%) 

 

Considerando as expressões acima, teremos:  

 

 

 

 O valor do CBR de projeto adotado será de 8% e expansão menor ou igual a 2%. 

 

 

 
  

Média 9,70    
DP 0,72    
n-1 = 02
t(0,90) = 1,89   (tabelado-pg. 44 ip-de-p00/001)

CBRp (%) = 8,9      

CBRmín = 8,4      
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3 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO 

 

Considerou-se para o dimensionamento do pavimento asfáltico a instrução de projeto 

IP-DE-P00/001: Projeto de Pavimentação (DER/SP, 2006), onde as camadas 

constituintes do pavimento são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes 

equações: 

 

R x KR + B x KB  H20       (1) 

R x KR + B x KB + h20 x KS  Hn      (2) 

R x KR + B x KB + h20 x KS + hn x KREF  Hm   (3) 

 

Onde: 

R =  espessura do revestimento; 

B =  espessura da base; 

H20 = espessura sobre a sub-base; 

h20 =  espessura da sub-base; 

Hn =  espessura sobre o reforço do subleito; 

hn =  espessura do reforço do subleito; 

Hm =  espessura do pavimento; 

KR, KB, KS, KREF =  coeficientes de equivalência estrutural. 

 

Com base no tráfego solicitante (NUSACE = 5 x 106) e nas condições de suporte do 

subleito (CBR ≥ 8%), foram considerados os seguintes materiais e coeficientes 

estruturais: 

 

 Revestimento em Concreto Asfáltico - KR =2,0 

 Base em Brita Graduada Simples (BGS) - KB = 1,0 

 Reforço em Macadame Seco – KREF = 1,0 

 Subleito – KSBL = 0,94 

 

Sendo assim teremos: 

 

R x KR + B x KB  H20  
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7,5x2 + Bx1  27,2 

B  12,2 → B = 15 cm 

 

R x KR + B x KB + h20 x KS  Hn  

7,5x2 + 15x1 + h20 x 1  27,2 

h20  - 2,8 → h20 = 0 

 

R x KR + B x KB + h20 x KS + hn x KREF  Hm  

7,5x2 + 15x1 + 0 x 1 + hn x 0,94  47,1 

hn  18,20 → REF = 20 cm 

 

O Quadro 1 apresenta a estrutura de pavimento asfáltico dimensionada pela 

metodologia preconizada pelo DER/SP. 

 

Quadro 1 – Estrutura Pavimento Asfáltico – DER/SP 

Camada Espessura (cm) 

Concreto Asfáltico 7,5 

Brita Graduada Simples (BGS) 15,0 

Macadame Seco 20,0 

Subleito - CBRp ≥ 98% e ≤ 2% -- 
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4 VERIFICAÇÃO MECANICISTA 

 

A estrutura de pavimento asfáltico novo foi verificada através de Procedimentos 

Mecanicistas, utilizando-se para tal, o Programa Computacional ELSYM-5 e modelos 

de fadiga para misturas asfálticas. 

 

O programa ELSYM-5 baseia-se em fundamentos da teoria de elasticidade, utilizando-

se métodos indiretos para a solução de equações de equilíbrio e de compatibilidade 

entre tensões e deformações, geralmente aplicando conceitos de diferenças finitas ou 

elementos finitos. 

 

O procedimento de cálculo adotado pelo Programa ELSYM-5 idealiza o pavimento 

como um sistema elástico tridimensional de camadas sobrepostas, semi-infinito no 

plano horizontal. Os materiais são assumidos como sendo isotrópicos e homogêneos, 

com comportamento elástico linear. 

 

O modelo para cálculo de tensões, deformações e deflexões adotado é o ilustrado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 – Modelo para Cálculo de Tensões, Deformações e Deflexões (ELSYM-5) 

 

A seguir estão apresentados os critérios de ruptura considerados: 

 

 Critério de ruptura por deflexão na superfície: Para estimar a vida de fadiga do 

revestimento asfáltico a partir da deflexão no topo da camada de revestimento, foi 

REVESTIMENTO

28,8 cm

176,1 cm

A B
σt, εt

y 

x 

EB BBh

ER R  u  

  u  

Rh

2050 kg 2050 kg

Pressão = 5,6 kgf/cm2

SUB-BASE

SUBLEITO

σt, εt

ESB SBSBh   u  

BASE

B’ εv ”

z 

  u  ESL SL

A’



9 
 

adotado o modelo preconizado no procedimento DNER-PRO 269/94: 

 

Log D = 3,148 – 0,188 logN 

 

Onde: 

D - deflexão na superfície (10-2 mm); 

N - número de solicitações do eixo padrão de 80kN para o período de projeto. 

 

 Critério de ruptura por fadiga na camada de revestimento asfáltico: para estimar 

a vida de fadiga do revestimento asfáltico, a partir da deformação de tração na fibra 

inferior da camada asfáltica, utilizou-se do modelo proposto pelo Instituto do Asfalto 

(1976): 

𝐍 = 𝒂 ∙
𝟏

𝜺𝒕

𝒃

 

Onde: 

N = número de solicitações do eixo padrão de 80 kN para o período de projeto 

pelo método da AASHTO 

εt = deformação horizontal de tração (mm/mm) 

a  = fo x 10M x 4,325 x 10-3 x (0,06894/E)0,854 

b = 3,291 

fo = Fator Campo Laboratório 

M = 4,84 ∙ − 0,69  

E = Módulo Elástico (kgf/cm²) 

Considerando:  

Fo = 45 

Vv = 4,5% 

Vb = 11% 

 

 

 Critério de ruptura no subleito: para verificação do número admissível de 

repetições do eixo padrão em função da deformação específica vertical de 

compressão no topo do subleito (v) para as estruturas de pavimento asfáltico e 

pavimento com peças pré-moldadas de concreto foi adotado o modelo preconizado 

por Dormon & Metcalf (1965): 
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N = 6,07 x 10-10 x v-4,762 

 

Onde: 

N -  número de solicitações do eixo padrão de 8,2 tf para o período de projeto; 

v -  deformação específica vertical de compressão no topo do subleito. 

 

A Tabela 1 apresenta o modelo estrutural considerado na análise do pavimento 

asfáltico. 

Tabela 1 – Modelo Estrutural – Pavimento Asfáltico 

Camada Espessura (cm) MR (kgf/cm2) * 

Concreto Asfáltico 7,5 40.000 0,30 

Brita Graduada Simples (BGS) 15,0 3.000 0,35 

Macadame Seco 20,0 2.000 0,40 

Subleito (CBRp ≥ 8%, expansão < 2%)  - 950 0,45 

* Adotou-se a correlação MR = 18 x CBR0,64 

 

Os esforços solicitantes obtidos a partir da estrutura apresentada na Tabela 1 estão 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Esforços Solicitantes: Calculado x Admissível – Pavimento Asfáltico 

PARÂMETRO D0 (10-2 mm) t (10-4 mm/mm) v (10-4 mm/mm) 

Admissível 77,40 3,130 4,547 

Calculado 47,30 2,519 4,437 

VERIFICAÇÃO OK OK OK 

 

Verificou-se que a estrutura apresentada na Tabela 2 atenderá às solicitações do 

tráfego durante o período de projeto. As saídas do programa Elsym-5 encontram-se no 

ANEXO B.  

  



11 
 

5 ESTRUTURA ADOTADA  

 

A solução proposta está apresentada no Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 – Pavimento Asfáltico 

Camada Espessura (cm) 

Concreto Asfáltico – CBUQ Faixa III 3,5 

Imprimação Betuminosa Ligante - 

Concreto Asfáltico – Binder – Faixa II 4,0 

Imprimação Betuminosa Ligante - 

Imprimação Betuminosa Impermeabilizante  - 

Brita Graduada Simples (BGS) 15,0 

Macadame Seco 20,0 

Subleito - CBRp ≥ 8% e ≤ 2% -- 

 

 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as Especificações a seguir 

discriminadas no Quadro 3, sem as quais este dimensionamento não terá validade. 

 

Quadro 3 – Especificações Técnicas 

Designação Especificação DER/SP 

Concreto Asfáltico (Faixa II e Faixa III) ET-DE-P00/027 

Imprimação Betuminosa Ligante ET-DE-P00/020 

Imprimação Betuminosa Impermeabilizante  ET-DE-P00/019 

Brita Graduada Simples (BGS) Faixa B ET-DE-P00/008 

Macadame Seco ET-DE-P00/011 

Melhoria e Preparo do Subleito ET-DE-P00/001 

Fresagem ET-DE-P00/038 

 

 

O Quadro 4 apresenta os valores máximos admissíveis de deflexões para a liberação 

das camadas do pavimento projetado.  
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Quadro 4 – Valores Admissíveis de Deflexão por Camada – Pavimento Asfáltico 

Sobre a Camada: 
Deflexão Máxima entre 

Rodas (0,01mm) 

Subleito (CBRp ≥ 8%, expansão < 2%) 120 

Macadame Seco (20 cm) 88 

Brita Graduada Simples - BGS (15 cm) 70 

Concreto Asfáltico (4 cm) 56 

Concreto Asfáltico (3,5 cm) 46 
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6 NOTAS GERAIS  

 
1. O lençol de água subterrânea deverá estar rebaixado a no mínimo 1,50 m em 

relação à cota de fundação do pavimento; 

2. O subleito deverá ter CBR maior ou igual a 8%, módulo de resiliência maior ou 

igual a 950 kgf/cm2 e expansão menor ou igual a 2%;  

a. Para o caso de ocorrência de material orgânico ou solos compressíveis, não 

previsto no projeto, deverá ser solicitada orientação geotécnica e, a critério da 

fiscalização, poderá ser efetuada troca de material; 

b. Para o caso de CBR inferior e/ou expansão superior ao especificado no projeto, 

o material deverá ser removido e substituído por camada de rachão não 

classificado com espessuras conforme segue: 

 

CBR subleito  

(%) 

Espessura Rachão *  

(cm) 

< 2,0 90 

2,0 ≤ CBR < 3,0 60 

3,0 ≤ CBR < 5,0 40 

5,0 ≤ CBR < 7,0 30 

7,0 ≤ CBR < 8,0 90 

* A espessura indicada corresponde a espessura de rachão não classificado  + 10 cm de Bica Corrida. 

 

3. A execução dos aterros deverá seguir rigorosamente a especificação deste serviço, 

observando que as últimas camadas do aterro, compreendendo os últimos 0,60 m 

(sendo compactado em 3 camadas de 0,20 m), deverão apresentar as 

características especificadas para subleito, conforme nota 2; 

4. A execução dos cortes deverá seguir rigorosamente a especificação deste serviço, 

observando que o fundo de corte em uma espessura de 0,60 m (sendo 

compactados em 3 camadas de 0,20 m), deverá apresentar as características 

especificadas para o subleito, conforme nota 2; 

5. A execução do subleito ou camada final de terraplenagem (CFT) deverá atender as 

seguintes recomendações:  

a. Na CFT os últimos 0,60 m deverão ser compactados na energia do Proctor 

Normal em três camadas de espessura de 0,20m; 
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b. No caso de cortes, deverá se promover o rebaixamento de 0,60 m, estocando-se 

o material ao lado, compactando o fundo e reaplicando o material estocado, 

também em camadas de 0,20m, compactadas na energia do Proctor Normal. 

6. Os valores das deflexões recuperáveis para a liberação das diversas camadas 

constituintes da estrutura do pavimento se encontram no Controle Deflectométrico 

por Camadas apresentado no Quadro 4 deste documento; 

7. Caso a deflexão sobre a camada final de terraplenagem (CFT) seja superior ao 

especificado em projeto a projetista deverá ser comunicada; 

8. A abertura da caixa deverá ser executada na presença da fiscalização para garantir 

que, na construção do pavimento, haja coincidência das camadas drenantes; 

9. Espessuras de compactação: 

a. Concreto Asfáltico: máxima de 0,06 m e mínima de 0,03 m (faixas II e III). Para 

os casos em que a espessura for superior a 0,06 m, a camada deverá ser 

executada em duas subcamadas, interligadas por aplicação de imprimação 

ligante; 

b. Brita Graduada Simples (BGS): máxima de 0,20 m e mínima de 0,12 m; 

c. Macadame Seco: espessura mínima da camada de 0,20 m, sendo que para a 

execução de camadas com espessura superior a 0,20 m os serviços devem ser 

executados em mais de uma camada de espessuras iguais.  

10. O controle executivo das camadas acabadas deverá ser efetuado através de 

controle tecnológico, geométrico, de acabamento e de aceitação, conforme 

especificações de serviços e também pelo controle de deflexões com viga 

Benkelman; 

11. Os drenos de pavimento deverão ser executados conforme PP-H07/125-DER/SP e 

sua posição deverá ser sob a última camada granular; 

12. Para imprimação impermeabilizante, utilizar EAI - ruptura lenta, conforme resolução 

n°36 de 13/11/2012. (DOU 14/11/2012). Algumas características: viscosidade 

Saybolt Furol a 25°c máx. de 90s (NBR 14491); resíduo seco mín. 45% (NBR 

14376); solvente destilado 0%; só serão admitidos produtos isentos de solvente 

(NBR 6568); 

13. No encontro entre a pista existente e a pista a ser implantada deverá ser executada 

fresagem do revestimento existente para compatibilização em uma largura de 0,50 

m e espessura de 0,035 m com recomposição com Concreto Asfáltico Faixa III. 
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ANEXO A – ENSAIOS GEOTÉCNICOS 
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ANEXO B – ARQUIVOS DE SAÍDA DO PROGRAMA ELSYM5 
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               MODULO DE   COEF. DE 

    CAMADA      ELASTIC.    POISSON      ESPESSURA 

               (KGF/CM2)                   (CM) 

       1        40000.     .300        7.500 

       2         3000.     .350       15.000 

       3         2000.     .400       20.000 

       4          950.     .450     SEMI-INFINITO 

 

     DOIS CARGA(S), CADA CARGA NA SEQUENCIA 

 

     VALOR DAS CARGAS........    2050.00 KGF 

     PRESSAO DE CONTATO.....      5.60 KGF/CM2 

     RAIO DE CONTATO........      10.79 CM 

 

 

           DISPOSICAO 

,    CARGA   X(CM)    Y(CM) 

       1     .000     .000 

       2   28.800     .000 

 

 

    RESULTADOS REQUISITADOS PARA DISP. DE SISTEMAS 

 

     PROF.(S) - (CM) 

     Z=    .01   7.49  42.51 

     PONTO(S) X-Y - (CM) 

     X=    .00  14.40  16.20  18.00  20.70  23.40  26.10  28.80 

     Y=    .00    .00    .00    .00    .00    .00    .00    .00 

 

      Z=    .01 CAMADA NO.  1 

      X=        .00      14.40      16.20      18.00      20.70      23.40      26.10      28.80 

      Y=        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00 

    TENSOES NORMAIS          

     SXX      -14.63      -3.87      -3.86      -7.10     -11.48     -13.18     -14.23     -14.63 

     SYY      -17.60     -12.85     -12.87     -14.97     -17.10     -17.60     -17.76     -17.60 

     SZZ       -5.63       -.10        .11      -2.68      -5.51      -5.65      -5.61      -5.63 

    TENSOES DE CISALHAMENTO  

     SXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     SXZ   .1294E-02  .0000E+00 -.9695E-03  .1194E+00  .6118E-03  .1783E-02  .2276E-02 -.1294E-02 

     SYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    TENSOES PRINCIPAIS       

     PS 1      -5.63       -.10        .11      -2.67      -5.51      -5.65      -5.61      -5.63 

     PS 2     -14.63      -3.87      -3.86      -7.11     -11.48     -13.18     -14.23     -14.63 

     PS 3     -17.60     -12.85     -12.87     -14.97     -17.10     -17.60     -17.76     -17.60 
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    TENSAO PRINCIPAL DE CIS. 

     PSS1  .5985E+01  .6371E+01  .6492E+01  .6146E+01  .5799E+01  .5976E+01  .6075E+01  .5985E+01 

     PSS2  .4501E+01  .1884E+01  .1988E+01  .2216E+01  .2988E+01  .3765E+01  .4311E+01  .4501E+01 

     PSS3  .1484E+01  .4487E+01  .4505E+01  .3930E+01  .2812E+01  .2210E+01  .1763E+01  .1484E+01 

    DESLOCAMENTOS            

     UX    .1610E-02  .0000E+00  .2167E-06 -.1620E-04 -.2801E-03 -.6498E-03 -.1105E-02 -.1610E-02 

     UY    .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     UZ    .4615E-01  .4653E-01  .4660E-01  .4691E-01  .4730E-01  .4728E-01  .4691E-01  .4615E-01 

    DEF.ESPECIFICAS NORMAIS  

     EXX  -.1915E-03  .3385E-06 -.8945E-06 -.4523E-04 -.1175E-03 -.1551E-03 -.1805E-03 -.1915E-03 

     EYY  -.2880E-03 -.2913E-03 -.2937E-03 -.3008E-03 -.3002E-03 -.2988E-03 -.2951E-03 -.2880E-03 

     EZZ   .1010E-03  .1228E-03  .1283E-03  .9857E-04  .7673E-04  .8960E-04  .9972E-04  .1010E-03 

    DEF.ESP.DE CISALHAMENTO  

     EXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     EXZ   .8409E-07  .0000E+00 -.6302E-07  .7763E-05  .3977E-07  .1159E-06  .1480E-06 -.8409E-07 

     EYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    DEF.ESP.PRINCIPAIS       

     PE 1  .1010E-03  .1228E-03  .1283E-03  .9867E-04  .7673E-04  .8960E-04  .9972E-04  .1010E-03 

     PE 2 -.1915E-03  .3385E-06 -.8945E-06 -.4534E-04 -.1175E-03 -.1551E-03 -.1805E-03 -.1915E-03 

     PE 3 -.2880E-03 -.2913E-03 -.2937E-03 -.3008E-03 -.3002E-03 -.2988E-03 -.2951E-03 -.2880E-03 

    DEF.ESP.PRINCIP.DE CIS.  

     PSE1  .3890E-03  .4141E-03  .4220E-03  .3995E-03  .3769E-03  .3884E-03  .3949E-03  .3890E-03 

     PSE2  .2926E-03  .1224E-03  .1292E-03  .1440E-03  .1942E-03  .2447E-03  .2802E-03  .2926E-03 

     PSE3  .9646E-04  .2917E-03  .2928E-03  .2555E-03  .1827E-03  .1437E-03  .1146E-03  .9646E-04 

 

      Z=   7.49 CAMADA NO.  1 

      X=        .00      14.40      16.20      18.00      20.70      23.40      26.10      28.80 

      Y=        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00 

    TENSOES NORMAIS          

     SXX        9.21        .30        .84       2.28       5.08       7.34       8.68       9.21 

     SYY       11.78       9.15       9.35       9.89      10.87      11.57      11.86      11.78 

     SZZ       -2.45      -1.81      -1.85      -1.96      -2.19      -2.36      -2.45      -2.45 

    TENSOES DE CISALHAMENTO  

     SXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     SXZ   .2679E+00  .0000E+00  .1028E+00  .1707E+00  .1665E+00  .6018E-01 -.9380E-01 -.2679E+00 

     SYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    TENSOES PRINCIPAIS       

     PS 1      11.78       9.15       9.35       9.89      10.87      11.57      11.86      11.78 

     PS 2       9.21        .30        .84       2.28       5.08       7.34       8.68       9.21 

     PS 3      -2.45      -1.81      -1.86      -1.97      -2.19      -2.36      -2.45      -2.45 

    TENSAO PRINCIPAL DE CIS. 

     PSS1  .7115E+01  .5479E+01  .5604E+01  .5930E+01  .6528E+01  .6966E+01  .7154E+01  .7115E+01 

     PSS2  .1284E+01  .4424E+01  .4256E+01  .3802E+01  .2893E+01  .2112E+01  .1587E+01  .1284E+01 

     PSS3  .5832E+01  .1054E+01  .1348E+01  .2128E+01  .3635E+01  .4853E+01  .5567E+01  .5832E+01 

    DESLOCAMENTOS            
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     UX   -.9814E-03  .0000E+00 -.7882E-04 -.1160E-03 -.3637E-04  .2064E-03  .5634E-03  .9814E-03 

     UY    .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     UZ    .4567E-01  .4660E-01  .4663E-01  .4673E-01  .4687E-01  .4682E-01  .4644E-01  .4567E-01 

    DEF.ESPECIFICAS NORMAIS  

     EXX   .1601E-03 -.4756E-04 -.3534E-04 -.2491E-05  .6182E-04  .1146E-03  .1465E-03  .1601E-03 

     EYY   .2438E-03  .2400E-03  .2414E-03  .2448E-03  .2500E-03  .2519E-03  .2497E-03  .2438E-03 

     EZZ  -.2185E-03 -.1161E-03 -.1227E-03 -.1404E-03 -.1742E-03 -.2009E-03 -.2153E-03 -.2185E-03 

    DEF.ESP.DE CISALHAMENTO  

     EXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     EXZ   .1741E-04  .0000E+00  .6680E-05  .1109E-04  .1082E-04  .3912E-05 -.6097E-05 -.1741E-04 

     EYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    DEF.ESP.PRINCIPAIS       

     PE 1  .2438E-03  .2400E-03  .2414E-03  .2448E-03  .2500E-03  .2519E-03  .2497E-03  .2438E-03 

     PE 2  .1603E-03 -.4756E-04 -.3521E-04 -.2269E-05  .6194E-04  .1146E-03  .1465E-03  .1603E-03 

     PE 3 -.2187E-03 -.1161E-03 -.1228E-03 -.1406E-03 -.1743E-03 -.2009E-03 -.2153E-03 -.2187E-03 

    DEF.ESP.PRINCIP.DE CIS.  

     PSE1  .4625E-03  .3561E-03  .3643E-03  .3854E-03  .4243E-03  .4528E-03  .4650E-03  .4625E-03 

     PSE2  .8343E-04  .2876E-03  .2766E-03  .2471E-03  .1881E-03  .1373E-03  .1032E-03  .8343E-04 

     PSE3  .3790E-03  .6853E-04  .8763E-04  .1383E-03  .2363E-03  .3155E-03  .3619E-03  .3790E-03 

 

      Z=  42.51 CAMADA NO.  4 

      X=        .00      14.40      16.20      18.00      20.70      23.40      26.10      28.80 

      Y=        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00        .00 

    TENSOES NORMAIS          

     SXX        -.04       -.03       -.03       -.03       -.03       -.04       -.04       -.04 

     SYY        -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01 

     SZZ        -.40       -.44       -.44       -.44       -.43       -.42       -.41       -.40 

    TENSOES DE CISALHAMENTO  

     SXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     SXZ   .6945E-01  .0000E+00 -.9075E-02 -.1814E-01 -.3165E-01 -.4483E-01 -.5750E-01 -.6945E-01 

     SYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    TENSOES PRINCIPAIS       

     PS 1       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01       -.01 

     PS 2       -.03       -.03       -.03       -.03       -.03       -.03       -.03       -.03 

     PS 3       -.42       -.44       -.44       -.44       -.43       -.43       -.42       -.42 

    TENSAO PRINCIPAL DE CIS. 

     PSS1  .2041E+00  .2164E+00  .2160E+00  .2150E+00  .2134E+00  .2111E+00  .2080E+00  .2041E+00 

     PSS2  .1056E-01  .1314E-01  .1309E-01  .1296E-01  .1259E-01  .1205E-01  .1136E-01  .1056E-01 

     PSS3  .1935E+00  .2032E+00  .2029E+00  .2020E+00  .2008E+00  .1991E+00  .1966E+00  .1935E+00 

    DESLOCAMENTOS            

     UX   -.2420E-02  .0000E+00  .3203E-03  .6414E-03  .1107E-02  .1562E-02  .2001E-02  .2420E-02 

     UY    .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     UZ    .3030E-01  .3143E-01  .3142E-01  .3138E-01  .3124E-01  .3100E-01  .3069E-01  .3030E-01 

    DEF.ESPECIFICAS NORMAIS  

     EXX   .1507E-03  .1767E-03  .1761E-03  .1744E-03  .1711E-03  .1661E-03  .1593E-03  .1507E-03 
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     EYY   .2026E-03  .2168E-03  .2164E-03  .2152E-03  .2134E-03  .2107E-03  .2071E-03  .2026E-03 

     EZZ  -.4007E-03 -.4437E-03 -.4428E-03 -.4397E-03 -.4343E-03 -.4259E-03 -.4147E-03 -.4007E-03 

    DEF.ESP.DE CISALHAMENTO  

     EXY   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

     EXZ   .2120E-03  .0000E+00 -.2770E-04 -.5537E-04 -.9661E-04 -.1369E-03 -.1755E-03 -.2120E-03 

     EYZ   .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00  .0000E+00 

    DEF.ESP.PRINCIPAIS       

     PE 1  .2026E-03  .2168E-03  .2164E-03  .2152E-03  .2134E-03  .2107E-03  .2071E-03  .2026E-03 

     PE 2  .1704E-03  .1767E-03  .1764E-03  .1757E-03  .1750E-03  .1739E-03  .1724E-03  .1704E-03 

     PE 3 -.4203E-03 -.4437E-03 -.4431E-03 -.4410E-03 -.4381E-03 -.4337E-03 -.4278E-03 -.4203E-03 

    DEF.ESP.PRINCIP.DE CIS.  

     PSE1  .6230E-03  .6605E-03  .6595E-03  .6562E-03  .6515E-03  .6444E-03  .6349E-03  .6230E-03 

     PSE2  .3224E-04  .4010E-04  .3997E-04  .3957E-04  .3845E-04  .3679E-04  .3468E-04  .3224E-04 

     PSE3  .5907E-03  .6204E-03  .6195E-03  .6166E-03  .6131E-03  .6076E-03  .6002E-03  .5907E-03 


