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D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

                     

istribuição gra

rcentagem acum

e refª. (mm) 

14,0

12,5

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06

istribuição gra

rcentagem acum

e ref.(mm) 

14,0

12,5

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06
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1 – 2 
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100 

98 - 100 

0 – 100 
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D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

D

granulométrica 

ulométrico – pe

dos peneiros de

                     

istribuição gra

rcentagem acum

e refª. (mm) 

31,5

20,0

16,0

14,0

12,5

10,0

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

1,0 

0,500

0,250

0,12

0,06

istribuição gra

rcentagem acum

e refª.(mm) 

63,0

40,0

31,5

22,4

16,0

10,0

8,0 

6,3 
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1,0 

0,500

0,250

0,12
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0
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D
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