Aplicação do Produto
Aplicação simples e rápida. Pode-se estabilizar até 1 km por dia. Os equipamentos utilizados são:
motoniveladora, caminhão-pipa, trator com grade de disco, rolos compactadores pé-de-carneiro e
liso. O rolo pneu é preferível para substituição ao rolo liso onde haja esta possibilidade.
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2 - DESTORROAR O SOLO

ROLO PÉ-DE-CARNEIRO
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6 - CONFORMAR A PLATAFORMA

7 - COMPACTAÇÃO SUPERFICIAL
ACABAMENTO

EIXO DA PISTA
VISÃO FRONTAL

5 - COMPACTAÇÃO

Método Spray: controle do desprendimento de pó
Este método consiste na aplicação do produto somente com caminhão-pipa, sem a necessidade
de abertura da estrada por outros equipamentos. A dosificação do produto é fracionada e aplicada
somente com caminhão-pipa. Esta metodologia é indicada para estradas já cascalhadas sem
problemas com resistência.
Indicada também para usinas de cana-de-açúcar, mineradoras e florestais.

ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS
CONTROLE DO DESPRENDIMENTO DE PÓ
Solução para substituição de cascalho em estradas rurais,
sub-bases e bases de pavimentos

Con-Aid Brasil S.A.
Em 2007, a empresa iniciou a comercialização e transferência de know-how da tecnologia em solos
brasileiros. Conta com profissionais capacitados para comercialização e assistência técnica necessária.
A gerência técnica é fornecida pela Con-Aid América Latina, com experiência em todo o Continente
Sul-Americano e Caribe, desde 1991.
Várias prefeituras, governos estaduais e clientes como Petrobras, Vale, Cenibra, Raízen já se
beneficiam das vantagens de Con-Aid® CBRPlus®.

Rua Expedicionário Holz, 601 - Cj 302
Joinville/SC - Tel.: +55 47 3025.2880

www.conaidbrasil.com
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Con-Aid® CBRPlus®

Referência mundial em estabilização de solos
A estabilização com Con-Aid® CBRPlus® é
permanente e impossível de ser alterada. Os custos
com manutenção são mínimos e o produto garante a
sustentabilidade na construção de estradas, sendo
uma ferramenta muito importante para os mercados
público e privado.
Con-Aid® CBRPlus® troca a afinidade dos minerais
de argilas e siltes de absorver água tornando-os
impermeáveis. A estabilização iônica permite que
haja uma atração entre as partículas, mantendo a
compactação inicial da fase construtiva.

Camada estabilizada flexível - permite manutenção
sem necessidade de reaplicação de produto.

Con-Aid® CBRPlus® pode ser aplicado em:

Estradas Rurais
Construção de estradas com
baixo custo, permitindo o
desenvolvimento de regiões
afastadas dos grandes centros.
Mais agilidade no escoamento
da produção.

Abertura de caminhos para empresas florestais,
agroindustriais, minerais, petrolíferas e usinas de
álcool e açúcar
Diminuição de custos com manutenção e na reposição de
cascalho e saibro. Transporte mais eficiente e funcional.

Ruas não Pavimentadas
O orçamento é um problema que
atinge os gestores públicos. Con-Aid®
CBRPlus® possibilita a construção de
ruas naturais a baixo custo, permitindo
pavimentação posterior.
Camadas estruturais de Pavimentos
O produto melhora a resistência e reduz a expansão dos solos locais.
Con-Aid® CBRPlus® pode ser empregado com ensaios prévios de laboratório,
substituindo materiais mais nobres e caros. Uma forma inteligente de diminuir
custos com a implantação de estradas e ruas.

São mais de 100 países utilizando Con-Aid® CBRPlus®, totalizando mais de 50.000 km de estradas
tratadas com o produto.
Estabilização permanente sem necessidade de reaplicação do produto;
Garante trafegabilidade mesmo em dias de chuva;
Redução do desprendimento natural de pó em até 80% em dias secos;
Secagem da estrada 10 vezes mais rápida;

Muda o comportamento do solo de hidrófilo para hidrófabo.
Permite que as partículas do solo permaneçam atraídas após a compactação.

Con-Aid® CBRPlus® é um produto ambientalmente
correto, desenvolvido em 1978, na África do Sul, para
a construção de estradas e ruas sem pavimento a
baixo custo. A tecnologia é a forma mais rápida e
eficiente na construção de caminhos, utilizando solos
locais, em substituição ao revestimento primário
(cascalho, saibro), usado habitualmente.
Con-Aid® CBRPlus® representa evolução nas
técnicas de construção de caminhos, pois soluciona
problemas comuns em estradas rurais como lama e
buracos, mantendo os caminhos estáveis perante as
chuvas e reduzindo o desprendimento excessivo de
pó em dias secos.

Aumenta o Índice Suporte Califórnia (I.S.C.) e diminui expansão;
Aumenta Densidade Seca Aparente;
Diminui Índice de Plasticidade;
Certificação SELO VERDE pelo Conselho Nacional de Defesa Ambiental.
O Banco Mundial e BID financiam projetos que utilizam o produto Con-Aid® CBRPlus®.

Pavimentação Econômica
O solo estabilizado proporciona maior resistência
podendo ser utilizado como a própria base de pavimentos
(asfalto, micropavimento, lama asfáltica, etc).
Diminuição considerável de custos de pavimentações
com emprego de brita graduada ou materiais similares.

Solução para estradas já cascalhadas
A ação da água no solo fino argiloso e siltoso que compõe o cascalho faz com que o solo perca densidade e,
consequentemente, a resistência adquirida. Por outro lado, o transporte do solo fino para fora das estradas,
provocado pelas chuvas e pelo trânsito, resulta no afloramento de pedras que, posteriormente, são moídas
pelos veículos, causando buracos, costelinhas e excessivo desprendimento de pó.
Con-Aid® CBRPlus® estabiliza o solo fino, fazendo com que a água não tenha mais efeito prejudicial no
solo, evitando assim, o carreamento do solo fino que trava o material pétreo. Como consequência, a
aplicação do produto evita gastos com reposição de cascalho, diminui o desprendimento de pó em dias
secos e lama superficial em dias de chuva.
Dependendo das condições da estrada, a aplicação pode ser realizada na forma tradicional (regularização de
subleito) ou pelo método spray (somente caminhão-pipa).
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