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RESUMO 

 

Neste trabalho foram aplicados os métodos de recuperação de pavimentos flexíveis 

recomendados pelo Catálogo de Soluções CREMA 2ª etapa (DNER-PRO 11/79 e DNER-PRO 

269/94) em um trecho de rodovia localizado no Centro-Oeste brasileiro, a partir de dados 

deflectométricos, obtidos com a utilização do Falling-Weight Deflectometer (FWD), 

classificando o pavimento estrutural e funcionalmente e determinando as espessuras de reforço 

asfálticas sugeridas por cada método. Os resultados foram comparados com um estudo 

realizado sobre o mesmo trecho sob o método do MEPDG (Mechanistic-empirical Pavement 

Design Guide), que propõe uma solução em etapas. De maneira complementar, foi realizada 

uma análise dos investimentos demandados por cada método com base no SICRO (Sistema de 

Custos Referenciais de Obras). Constatou-se que o MEPDG oferece vantagens econômicas em 

relação aos outros métodos ao final do período de vida útil de 10 anos, por demandar menores 

volumes de material asfáltico.  

 

Palavras-chave: Pavimentos flexíveis. Métodos de dimensionamento. Reforço asfáltico. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

At this study, the flexible pavement recovery methods recommended by CREMA 2nd Stage 

(DNER-PRO 11/79 and DNER-PRO 269/94) were applied to a section of highway located in 

the Central-West region of Brazil, based on deflectometric data obtained using the Falling-

Weight Deflectometer (FWD), by classifying the pavement structurally and functionally and 

determining the asphalt reinforcement thicknesses suggested by each method. The results were 

compared with a study about the same section using the MEPDG (Mechanistic-empirical 

Pavement Design Guide) method, which proposes a stepwise solution. Additionally, an analysis 

of the investments demanded by each method was made based on SICRO (System of Reference 

Costs of Works). It was found that the MEPDG offers economic advantages over the other 

methods at the end of the 10-year lifetime by requiring lower volumes of asphaltic material.  

 

 

 

 

Keywords: Flexible pavements. Design methods. Asphalt reinforcement. 
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1 INTRODUÇÃO

 

A qualidade dos pavimentos se configura como um dos principais entraves para o 

desenvolvimento econômico do Brasil, visto que este é um país de modal primordialmente 

rodoviário onde, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2017), 60% das cargas 

que circulam internamente e 90% dos passageiros utilizam transporte rodoviário. As más 

condições das rodovias do país aumentam significativamente o custo operacional do transporte 

de cargas e mercadorias, ao passo que danifica veículos e reduz a velocidade de transporte, 

além de comprometer a segurança e conforto para os usuários.  

Apesar de ser dependente deste modo de transporte, o Brasil possui um baixo 

percentual de sua malha viária pavimentada. Segundo a própria CNT (2017), dos 1.720.756 km 

de rodovias no país, apenas 211.468 km (12,3%) são pavimentados e 157.309 (9,1%) foram 

planejadas.  

Constata-se ainda a baixa densidade da malha viária pavimentada quando comparada 

a outros países com dimensões semelhantes ao Brasil, como os Estados Unidos e a China. No 

Brasil, a densidade é de 24,8 km/1.000 km², enquanto que nos Estados Unidos esse valor é de 

438,1 km/1.000km², na China, 359,9 km/1.000km² e no Japão, país portador da maior densidade 

de malha viária pavimentada no mundo, este índice chega a 2.671,1 km/1.000km². Dentre 138 

países avaliados, o Brasil se encontra na 111ª posição, atrás de países latino-americanos como 

o Uruguai (98ª) e a Argentina (103ª) (CNT, 2017).  

A análise por regiões do país revela que o Sudeste é a região que apresenta as melhores 

condições da malha viária, com 55,4% da malha com classificação “Ótimo” ou “Bom”. A 

região com maior déficit é o Norte, onde apenas 23,4% das rodovias possuem classificação 

“Ótimo” ou “Bom”.  

Em 2006, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) lançou o 

Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas (PETSE), também 

conhecido como Operação “tapa-buracos”, cujo objetivo era a recuperação emergencial de 

cerca de 25.000km de rodovias pavimentadas em estado crítico de conservação. O programa 

foi duramente criticado devido à má qualidade e baixa durabilidade dos serviços executados, e, 

apenas após a unificação dos programas CREMA 1ª e 2ª etapa, em 2012, melhores condições 

foram criadas para identificar corretamente as intervenções necessárias para cada trecho (CNT, 

2017).  
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Sendo o Tribunal de Contas da União (TCU) responsável pela fiscalização dos gastos 

públicos, o órgão também atua na fiscalização de obras e serviços a fim de constatar a realização 

das atividades de acordo com os padrões técnicos e com custos adequados. Em 2013 o TCU 

organizou uma pesquisa para avaliação funcional e estrutural das obras rodoviárias recém-

concluídas sob a gestão do DNIT, realizando para tal medições de deflexão através do Falling-

Weight Deflectometer (FWD).  

A pesquisa constatou que, das 11 rodovias avaliadas, 9 apresentaram problemas 

estruturais, que se manifestavam independentemente do tempo de uso da rodovia, surgindo em 

média 7 meses após a entrega da obra, indicando falhas nos processos de construção da mesma.  

Quanto à avaliação funcional, realizada através do IRI, 6 das 11 rodovias apresentaram 

problemas, que se manifestavam em média 14 meses após a conclusão das obras, período muito 

inferior ao período de vida útil de projeto de 10 anos.  

A CNT pesquisou entre especialistas das universidades, do DNIT e das 

concessionárias quais as possíveis causas do alto índice de falhas dos pavimentos no país, e as 

respostas obtidas foram classificadas em a) método de dimensionamento; b) tecnologias e 

processo construtivo, c) manutenção e gerenciamento, e d) fiscalização.  

Por outro lado, a Pesquisa CNT de Rodovias constatou que a porcentagem de rodovias 

públicas federais com classificação “Ótimo” aumentou de 18,7%, em 2004, para 42,7%, em 

2016. Mesmo assim, 57,3% das rodovias apresentam condições inadequadas para tráfego.   

Neste contexto, uma avaliação eficiente dos pavimentos é de grande valia e de 

interesse geral da população, para que seja possível gerar insumos suficientes ao correto 

dimensionamento de reforços, oferecendo as melhores relações entre custo e benefício e 

evitando o desperdício de recursos públicos.  

 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho possui como objetivo geral a reunião de subsídios teóricos 

necessários à avaliação de pavimentos flexíveis, bem como a comparação entre os métodos de 

dimensionamento de reforço mais utilizados no Brasil, DNER-PRO 11/79, DNER-PRO 269/94, 

fornecidos pelo DNIT, e um método empírico-mecanicista, o MEPDG, através de sua aplicação 

em um estudo de caso em uma rodovia no Centro-Oeste brasileiro. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

a) Reunião de subsídios teóricos e informações importantes relacionadas ao sucesso 

de reforço estrutural em pavimentos flexíveis; 

b) Comparação econômica entre os investimentos realizados para cada alternativa de 

reforço, utilizando como base os serviços descritos no catálogo de soluções 

CREMA e o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO); 

 

1.2 Conteúdo e organização do trabalho 

 

No Capítulo 1, Introdução, são apresentados o tema, objetivos e estrutura do trabalho, 

bem como a contextualização do sistema viário brasileiro.  

No Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, são apresentados conceitos fundamentais para 

o completo entendimento do tema referente ao trabalho. Inicialmente são apresentados os 

resultados de uma busca sistemática realizada a partir da definição de palavras-chave para 

contextualizar a produção científica a respeito do tema no mundo. Posteriormente, conceitos 

importantes são abordados, bem como os procedimentos utilizados nas análises. 

No Capítulo 3, Método, são detalhados os procedimentos utilizados para o 

dimensionamento de reforço do trecho de estudo.  

No Capítulo 4, Estudo de caso, os conceitos anteriormente apresentados são aplicados 

aos dados de entrada, a fim de obter a espessura de reforço sugerida por cada um dos métodos. 

No Capítulo 5, Análise econômica das soluções propostas, o conceito de Valor Futuro 

Líquido foi utilizado a fim de evidenciar as vantagens econômicas de cada método, através do 

levantamento de quantitativos cujos orçamentos foram realizados com base na tabela SICRO.  

No Capítulo 6, Considerações finais, são apresentadas as conclusões obtidas do estudo 

de caso bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são apresentados, com base na literatura, os principais conceitos 

relacionados à recuperação de pavimentos flexíveis. As buscas foram realizadas em 

documentos como o Manual de restauração do DNIT (2006), em bancos de dados como a 

EBSCO, bem como em produções nacionais. O intuito é formar uma base sólida que guie esta 

produção, a fim de gerar um trabalho sólido em seus fundamentos.  

 

2.1 Busca sistemática de artigos 

 

Por se tratar da conservação da infraestrutura de um país, aspecto intimamente ligado ao 

desenvolvimento econômico de civilizações cujo modo de transporte é predominantemente 

rodoviário, houve um crescente interesse na realização de estudos em diversos centros de 

pesquisa que buscam identificar, quantificar e controlar analiticamente variáveis envolvidas nos 

processos de dimensionamento e recuperação de pavimentos, visando adaptar técnicas e 

métodos às condições climáticas e de tráfego de cada região. 

O ponto de partida para a organização deste trabalho foi o processo de Busca Sistemática, 

visando identificar, de maneira objetiva, quais os focos da produção científica mundial acerca 

do tema.  

Inicialmente foram definidas as palavras-chave para a busca, identificando termos em 

inglês que retornariam o maior número possível de produções científicas relacionadas ao tema 

“Recuperação e dimensionamento de reforços para pavimentos flexíveis”. As seguintes 

combinações foram utilizadas: 

 

1) (“Asphalt pavement” OR “flexible pavement”) AND “pavement rehabilitation” 

2) (“Cost effectiveness” OR “life cycle”) AND “flexible pavement” 

3) Rehabilitation AND “flexible pavement” AND road 

 

A utilização das conjunções “OR”, “AND” e o agrupamento de termos por parênteses 

funcionam como filtros para a combinação de termos com o fim de obter apenas artigos 

relacionados com o tema esperado, bem como o maior número possível de publicações. O termo 

“OR” possibilita que ambos os termos utilizados gerem resultados independentes na busca, 

enquanto que o termo “AND” limita os resultados a artigos que contenham ambas as palavras-



 

 

5 

 

chave utilizadas. Os bancos de dados utilizados foram Web of Science (Web of Knowledge), 

EBSCO e ProQuest.  

A tabela 1 indica o número de artigos encontrados por cada conjunto de palavras-chave 

em cada banco de dados, bem como o número de artigos únicos para cada base (sendo excluídos 

os artigos duplicados – encontrados em mais de uma base ou por mais de um conjunto de 

palavras-chave). 

Devido ao fato de muitos dos artigos encontrados estarem disponíveis apenas em revistas 

científicas pagas, não foi possível ter acesso a todos. Dos 183 artigos encontrados, 57 puderam 

ser acessados.  

 

 

Para fins de análise, os artigos acessados foram classificados em 5 grupos temáticos, 

podendo um artigo se relacionar com mais de um grupo, sendo estes: Diagnósticos e gestão (16 

artigos), Testes em laboratório (9), Materiais (13), Métodos e técnicas de recuperação (25) e 

Análises de custo e ciclo de vida (11).  

 

2.1.1 Diagnósticos e gestão 

 

Em países em desenvolvimento, como a Índia e o Brasil, onde o número de veículos e 

volume de tráfego aumentam em escala logarítmica, a deterioração de rodovias acontece de 

maneira muito acelerada (Jain et al., 2013). Devido à necessidade de se tomar decisões rápidas, 

ainda é comum que a escolha dos métodos de tratamento a serem utilizados seja baseada, 

primordialmente, na experiência de engenheiros com recuperações passadas.  

Web of Knowledge EBSCO ProQuest Web of Knowledge EBSCO ProQuest

(“Asphalt pavement” OR “flexible 

pavement”) AND “pavement 

rehabilitation”

66 22 36 42 16 18

 (“Cost effectiveness” OR “life cycle”) AND 

“flexible pavement”
23 21 39 15 8 25

Rehabilitation AND “flexible pavement” 

AND road
39 4 36 25 4 30

286 183

Total Não repetidos

TOTAL TOTAL

Quadro 1 Produções científicas encontradas por base de dados 
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A fim de sistematizar e acelerar o processo de tomada de decisões, diversos estudos 

foram desenvolvidos na área. Dois principais tipos de modelos de predição são utilizados: 

determinístico e estocástico (Tabara, 2010). O primeiro modelo busca representar os processos 

físicos de transformação do pavimento enquanto que o segundo baseia-se na análise da 

dependência temporal da condição das estruturas, ao considerar variações climáticas e de 

tráfego da região de estudo. 

Um exemplo de modelo desenvolvido é a “Artificial Neural Network” (Abdelrahim et 

al., 2000), que emprega algoritmos que oferecem soluções apropriadas para cada conjunto de 

dados de entrada. A rede desenvolvida nesta pesquisa obteve uma porcentagem de 83% de 

sucesso na previsão de soluções quando comparadas às propostas por especialistas.  

Ainda, resultados numéricos indicam que modelos otimizados de algoritmos como o 

MOGA (Multi-Objective Genetic Algorithm) são capazes de determinar eficientemente 

modelos ótimos de recuperação de pavimentos (Deshpande et al., 2010). Outros modelos se 

baseiam na relação custo-benefício para determinar os métodos de tratamento, como proposto 

por Tabara (2010), cujo método obteve 94% de validade para as rodovias do estado norte-

americano de Nebraska. 

 

2.1.2 Materiais, métodos e testes de laboratório 

 

Dos artigos encontrados, 22 (vinte e dois) estão relacionados ao estudo da influência da 

variação de parâmetros dos materiais utilizados na eficiência do tratamento, sendo que destes 9 

(nove) abordam mais especificamente materiais utilizados no processo de reciclagem, advindos 

principalmente da reciclagem a frio in situ. Isso porque este processo é sujeito a uma grande 

variabilidade, ligada às incertezas relacionadas aos materiais que serão encontrados num 

determinado segmento, bem como sobre o nível de conservação de suas propriedades.  

Em relação aos procedimentos e métodos de recuperação, a classificação dos artigos 

demonstrou certa inclinação dos pesquisadores para a reciclagem e o recapeamento. Dos 23 

(vinte e três) artigos encontrados, 12 (doze) trataram de reciclagem a frio in locu da camada 

superficial de revestimento, e outros 8 (oito) de recapeamento. Ainda, 4 (quatro) dos artigos 

estudaram a influência no uso de espuma de asfalto em processos de reciclagem.  

Dentre os focos de pesquisa, destaca-se também a reciclagem a frio profunda, que se 

difere da reciclagem a frio da camada superficial de revestimento por atingir camadas mais 

profundas da estrutura, sendo desenvolvido em 2 (dois) artigos.  
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Em conjunto com o desenvolvimento de materiais e técnicas, os estudos em laboratório 

são indispensáveis para o desenvolvimento destes campos de estudo, ao passo que, através da 

fixação de certos parâmetros e variação controlada e monitorada de outros, é possível mapear 

informações sobre constituintes e entender como suas variações influenciam no objeto 

estudado, num processo conhecido como análise de sensibilidade. 

Alguns dos parâmetros citados em produções relacionadas a controle tecnológico em 

laboratório foram: 

a) Teor de cimento e propriedades do ligante 

b) Energia de compactação 

c) Módulo de elasticidade 

d) Resposta à fadiga 

e) Energia de ruptura 

f) Temperatura ou condições climáticas 

g) Tipos de carregamentos e 

h) Espessuras das camadas 

2.2 Avaliação dos pavimentos 

 

Os pavimentos geralmente são avaliados sob duas perspectivas: funcional e estrutural. 

A avaliação funcional de um pavimento é realizada através da determinação das condições da 

superfície do pavimento, ou seja, o conforto que este proporciona ao usuário em termos de 

qualidade de rolamento (DNIT 006/2003 – PRO), através de índices como o IGG e o IRI, ao 

levantar, respectivamente, o nível de deterioração do pavimento através da identificação e 

mensuração dos defeitos superficiais do pavimento e dos afundamentos nas trilhas de roda 

(DNIT 006/2003 – PRO), e a totalidade das diferenças de configuração (estado) da superfície 

real com respeito à superfície ideal geométrica correspondente, sejam essas devidas a 

danificações ou introduzidas durante o processo de construção ou produção (DNIT, Glossário 

de Termos, 1997). 

A avaliação estrutural, por outro lado, mede a capacidade do pavimento de manter sua 

integridade estrutural, e consiste na análise das medidas de deslocamentos verticais 

recuperáveis da superfície do pavimento quando submetido a determinado carregamento (DNIT 

006/2003 – PRO). 
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2.2.1 Avaliação funcional 

 

2.2.1.1 Índice de gravidade global (IGG) 

 

O procedimento, descrito pela ‘Norma DNIT 006/2003 – PRO - Avaliação objetiva da 

superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos’, é empregado para classificar funcionalmente 

ocorrências aparentes e deformações permanentes nas trilhas de roda, através do IGG.  

A tabela 1 apresenta a correlação entre o IGG e a qualidade funcional do pavimento.  

 

 

Tabela 1 Correlações entre IGG e qualidade funcional do pavimento. Fonte: Manual de Restauração do DNIT, 

2006. 

 

O índice é calculado utilizando a frequência de surgimento das ocorrências, que são 

classificadas como:  

a) Tipo l - Trincas Isoladas: Fissuras, Trincas Transversais Curtas, Trincas 

Transversais Longas, Trincas Longitudinais Curtas, Trincas Longitudinais Longas 

(FI, TTC, TTL, TLC, TLL e TRR):  

b) Tipo 2 - FC-2 – Jacaré e Trinca Bloco (sem erosão nas bordas) (J e TB); 

c)  Tipo 3 - FC-3 – Jacaré e Trinca Bloco (com erosão nas bordas) (JE e TBE); DNIT 

006/2003-PRO 4  

d)  Tipo 4 – Afundamento Plástico Local e  Afundamento Plástico da Trilha (ALP e 

ATP);  

e) Tipo 5 – Ondulações e Panelas (O e P);  

f) Tipo 6 – Exsudação do ligante betuminoso no revestimento (EX);  

g) Tipo 7 – Desgaste acentuado na superfície do revestimento (D) ;  

h) Tipo 8 – Remendos 
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Inicialmente conta-se a frequência absoluta (fa) das ocorrências (número de 

ocorrências), seguido do cálculo da frequência relativa (fr): 

 

                                                     fr = 
𝑓𝑎 𝑥 100

𝑛
 

 

Onde n é o número de estações inventariadas.  

 

Calcula-se a partir daí o Índice de Gravidade Individual (IGI) ao multiplicar cada valor 

de fr por um fator de ponderação das ocorrências adequado, fp (tabela 3).  

 

 

O Índice de Gravidade Global (IGG), então, é calculado pela soma de todos os IGI do 

trecho.  

 

2.2.1.2 Índice de irregularidade longitudinal (IRI) 

 

A irregularidade longitudinal de um pavimento é um dos principais parâmetros 

utilizados para analisar a condição funcional de uma rodovia. Quando excessivas, deformações 

superficiais permanentes podem afetar o conforto e a segurança do usuário, além de refletir 

problemas estruturais do pavimento. 

Quadro 2 Fatores de ponderação para ocorrências no cálculo do IGG. Fonte: Manual de Restauração 

do DNIT, 2006. 



 

 

10 

 

A medição dessas condições é feita através do IRI (International Roughness Index), 

que representa a soma dos desníveis longitudinais da rodovia com base numa superfície de 

referência.  

Desníveis podem ter sua origem na fase de projeto, execução ou uso da rodovia. Para 

Bernucci et al. (2008), algumas das causas de deformações podem ser: 

a) Afundamento por má compactação das camadas inferiores ou ruptura por 

cisalhamento; 

b) Afundamento por fluência do revestimento asfático (excesso de ligante); 

c) Afundamento devido às altas temperaturas, que deixam o revestimento mais 

plástico; 

O aumento na energia de compactação pode ser uma das soluções, na fase de execução, 

para diminuir a ocorrência de deformações permanentes acentuadas e trilhas de roda. Porém, 

quando esse aumento é excessivo, os finos da mistura asfáltica passam a diminuir 

excessivamente o índice de vazios, diminuindo o contato entre os agregados graúdos, 

interferindo na resistência ao cisalhamento resultante do atrito entre grãos, e passando a 

diminuir a resistência do pavimento à deformação permanente (Moura, 2010).    

Brosseaud et al. (2003) elencaram alguns fatores de componentes de misturas que 

interferem nos afundamentos e trilhas: 

a) Redução da fração de areia natural, que implica diretamente na redução da 

deformação permanente em trilha de roda em misturas asfálticas; 

b) Utilização de agregados britados, ao invés de seixos naturais, que melhora 

sistematicamente a resistência à deformação permanente;  

c) A introdução de uma descontinuidade na distribuição granulométrica, que pode 

causar instabilidade quanto à deformação permanente; 

Outros fatores podem ser melhor estudados para evitar a formação de deformações e 

trilhas de roda, como a aspereza da superfície do agregado, a tensão superficial no contato 

ligante asfáltico/agregado, composição química do ligante e do agregado, porosidade 

superficial, forma, limpeza e umidade do agregado, temperatura e tempo de usinagem (Terrel 

et al., 1993).  

O IRI é calculado pela soma dos desvios longitudinais totais de um trecho, com base 

em uma superfície de referência do projeto geométrico, sendo dado em m/km. As medidas são 

feitas através de medidores do tipo resposta, denominados perfilômetros, mecânicos ou digitais, 

que mapeiam a superfície do revestimento e calculam sua irregularidade. O índice possui 
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correlações com outro índice, o Quociente de Irregularidade (QI), dado em contagens por 

quilômetro (cont/km), como demonstra a tabela 4.  

 

 

2.2.2 Avaliação estrutural do pavimento 

 

2.2.2.1 Viga Benkelman 

 

O equipamento, aprimorado pelo engenheiro A. C. Benkelman, foi utilizado pela 

primeira vez nas pistas experimentais da WASHO em 1953, mas se difundiu a partir de seu uso 

nas pistas da AASHTO Road Test (1958 a 1960). O procedimento para sua utilização é descrito 

pelas Normas DNER-ME 24/94 e DNER-ME 61/94.  

A Viga Benkelman é composta por uma parte fixa e uma parte móvel, a haste 

articulada, que constitui uma alavanca interfixa, formando dois braços cujos comprimentos 

obedecem às relações 2/1, 3/1 ou 4/1 (a/b). A extremidade maior contém a ponta de prova da 

viga. O braço menor aciona um extensômetro com precisão de 0,01mm (DNER ME-024/94).   

O ensaio necessita de um caminhão com eixo traseiro simples de roda dupla que exerce 

carga padronizada de 8,2tf no ponto onde se deseja realizar a medição, que é feita posicionando-

se a ponta de prova da viga sob a roda do caminhão, exatamente sob seu eixo. Nesta posição é 

realizada a leitura inicial (L0) do extensômetro. Posteriormente, o caminhão se afasta 

lentamente do ponto inicial até que o extensômetro não indique mais variação na deflexão do 

ponto, realizando-se então a leitura final (Lf). Sendo conhecidas as proporções a/b entre as 

partes da alavanca interfixa, calcula-se a deflexão no ponto (D0) através da equação 

                                          D0 = (L0 - Lf) x (a/b)                                                                   (1) 

Tabela 2 Correlação entre a condição funcional de um pavimento e os valores de IRI, 

QI e IGG. Fonte: Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT, 2006. 

QI (cont/km) IRI (m/km)

Excelente 13 - 25 1 - 1,9 0-20

Bom 25 - 35 1,9 - 2,7 20-40

Regular 35 - 45 2,7 - 3,5 40-80

Ruim 45 - 60 3,5 - 4,6 80-160

Péssimo > 60 > 4,6 > 160

Irregularidade
Conceito IGG
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A Viga Benkelman (Figura 1) é largamente utilizada no país devido seu baixo custo e 

fácil operação, além do fato de as normas do DNIT terem como base ensaios feitos com Viga 

Benkelman ou em equipamentos que possuam correlação com a mesma.  

 

 

 

2.2.2.2 Falling weight deflectometer (FWD) 

 

Atualmente o FWD (figura 2) é o principal equipamento utilizado na avaliação não-

destrutiva de pavimentos no mundo, por medir bacias de deflexão através da simulação do 

efeito de cargas de roda em movimento. Isso é obtido pela queda de um conjunto de massas, a 

partir de alturas pré-fixadas, sobre um sistema de amortecedores de borracha, que transmitem 

a força aplicada a uma placa circular apoiada sobre o pavimento (DNER, 1996).  

A medição dos deslocamentos recuperáveis é usualmente feita por 7 geofones, um 

instalado na própria placa de carga e os outros distribuídos ao longo de uma barra metálica, 

cujas medições formam, em conjunto, a bacia de deflexão.  

Figura 1 Esquema da Viga Benkelman convencional. Fonte: COPAVEL. 
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Figura 2 Equipamento Falling Weight Deflectometer (FWD). Fonte: Institution of Civil 

Engineers (2017) 

 

Para Macedo e Rodrigues (2003), o equipamento possui algumas vantagens e 

limitações em seu uso: 

 

a) Vantagens 

 

a. Bom nível de acurácia 

b. São as medidas que mais se aproximam das geradas por acelerômetros 

instalados no pavimento para um caminhão em movimento  

c. Permite avaliar a não linearidade dos materiais constituintes do pavimento, 

através da variação da carga aplicada. 

d. Registro automático da temperatura (ambiente e revestimento) e da distância 

do ponto medido. 

 

b) Limitações 

 

a. Necessidade de calibrações frequentes 

b. Custo de aquisição 

c. Efeitos sazonais e de umidade, temperatura do pavimento, o modo de 

carregamento, o posicionamento dos sensores e a calibração do equipamento 

são fatores que influenciam os valores de deflexão encontrados.  
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2.3 Conservação de pavimentos 

 

A conservação de pavimentos pode ser definida como um conjunto de atividades que 

devem ser rotineiramente realizadas com o intuito de manter a rodovia em boas condições, 

evitando altos investimentos concentrados para sanar possíveis defeitos. Portanto, tem entre 

seus objetivos prolongar a vida útil das rodovias, reduzir o custo de operação dos veículos e 

evitar o fechamento de trechos para manutenções (DNIT, 2006).  

As conservações rotineiras são importantes para correções imediatas de patologias 

que, caso não remediadas imediatamente, possam vir a prejudicar a estrutura da rodovia. Os 

principais serviços de conservação rotineira são a selagem de trincas e os remendos. 

Os remendos são classificados em superficiais ou profundos. Remendos superficiais 

são utilizados como uma solução rápida e imediata, com a função de evitar a entrada de água 

na estrutura do pavimento, processo que diminuiria o período de vida útil da estrutura ao 

permitir a lixiviação de componentes. Consistem na selagem de trincas com a aplicação de uma 

capa selante ou de uma fina camada de mistura betuminosa. 

Remendos profundos, por sua vez, possuem caráter mais definitivo e duradouro, 

podendo envolver manutenção de camadas inferiores do pavimento, inclusive o subleito. É a 

solução recomendada para selar buracos e panelas e recuperar regiões que manifestam 

trincamento por fadiga (DNIT, 2006). 

Já as conservações periódicas são realizadas com o objetivo de evitar o surgimento de 

patologias ou a evolução acelerada das existentes. São atividades da conservação periódica os 

tratamentos superficiais simples, sem o objetivo de melhorar a capacidade estrutural do 

pavimento. Dentre as atividades estão a capa selante, a lama asfáltica e o recapeamento com 

finas camadas de misturas densas (DNIT, 2006). 

 

2.4 Propagação de trincas 

 

A propagação de trincas das camadas inferiores do pavimento para seu revestimento 

ou reforço constitui uma problemática importante quando se trata de recuperação estrutural de 

pavimentos.  

Segundo o Manual de Restauração do de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006), as 

principais causas de movimentações na estrutura, geradoras da propagação de trincas, são 

baixas temperaturas, variações térmicas diárias e solicitações de tráfego 
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Baixas temperaturas e variações térmicas diárias geram contrações e variações 

dimensionais das estruturas rompidas das camadas inferiores, o que acarreta em esforços de 

tração na face inferior do revestimento ou reforço do pavimento, como ilustrado na Figura 3, 

possibilitando a proliferação das falhas destas camadas para as adjacentes. 

 

Figura 3 Mecanismo de propagação de trincas a baixas temperaturas. Fonte: DNIT, 2006 

 

 

As variações de temperatura diárias tendem a criar um gradiente térmico na estrutura 

do pavimento como ilustra a figura 4, acarretando em deformações diferenciais entre superfície 

e interior que levam o revestimento ao rompimento. Tais fissuras são mais frequentes que as 

ocasionadas por baixas temperaturas. 

Ainda, as solicitações de tráfego geram deslocamentos verticais que ocasionam 

tensões de cisalhamento na interface da trinca com o reforço existente como ilustra a figura 5, 

facilitando a propagação de fissuras para as camadas superiores do revestimento (DNIT, 2006). 

Figura 4 Mecanismo de propagação de fissuras devido às variações de temperatura. Fonte: DNIT, 2006 
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Figura 5 Propagação de fissuras por concentração de tensões de cisalhamento. Fonte: DNIT, 2006 

 

A problemática descrita acelera o processo de degradação dos reforços e, portanto, 

possibilitou o surgimento de linhas de pesquisa que trouxeram algumas soluções, tais quais os 

geotêxteis e as camadas de alívio de tensões, que não fazem parte do escopo dessa pesquisa. 

 

2.5 Reciclagem de pavimentos 

 

Sendo um dos principais setores da construção civil, a Infraestrutura Rodoviária 

demanda grandes volumes de recursos materiais para a realização das obras. A reconstrução 

completa de um pavimento, por exemplo, pode gerar uma grande quantidade de resíduos, que 

devem ser corretamente direcionados a um bota-fora, local de despejo de materiais que reduzirá, 

segundo estudos, impactos sobre a fauna e flora locais. 

Nesse contexto, reciclar ligantes e agregados componentes do sistema se torna uma 

forte opção, apresentando diversas vantagens em relação ao processo comum de reconstrução 

de pavimentos.  

As diretrizes que guiam as manutenções de pavimento no Brasil indicam que, ao ser 

constatado que a capacidade estrutural de um determinado revestimento não é mais suficiente 

para suportar o tráfego atual e futuro, a primeira solução a ser considerada é o recapeamento. 

Caso, porém, verifique-se que a capacidade das camadas subjacentes também é insuficiente, a 

reciclagem deve ser considerada. 

Apesar da gradual perda de propriedades do asfalto envelhecido devido a oxidação e 

volatilização de seus constituintes, é possível restaurar essas características ao redimensioná-lo 
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e misturá-lo a um asfalto novo ou a um agente rejuvenescedor. Às misturas ainda é possível 

adicionar agregados, com fins de correção granulométrica, espuma de asfalto ou mesmo 

Cimento Portland (Bernucci et al., 2008). 

Processos de reciclagem naturalmente estão sujeitos a incertezas quanto à possível 

variabilidade dos materiais encontrados no trecho a ser reciclado, o que demanda um maior 

controle de qualidade acerca dos materiais selecionados e dos projetos realizados. Para a 

avaliação do material são necessários dados como descrições das seções do pavimento, dados 

de tráfego, materiais utilizados, dados sobre o projeto de mistura, dados de drenagem, condição 

do pavimento e histórico de conservação. Tais dados devem participar do processo de escolha 

da reciclagem como uma alternativa de restauração.  

São duas as modalidades de reciclagem: a quente e a frio. Baseada nas Normas DNIT 

033/2005-ES e DNIT 034/2005-ES, “(...) a reciclagem a quente pode corrigir deficiências de 

misturas betuminosas e pode ser utilizada para aumentar a capacidade estrutural, podendo ser 

usada antes de um recapeamento” (DNIT, 2006, p. 178). As misturas podem ser realizadas in 

situ ou em usinas estacionárias.  

Por necessitar comumente de diversos subprojetos complementares, essa alternativa 

pode se tornar economicamente inviável, na medida em que demanda uma grande quantidade 

de ensaios para cada trecho.  

A reciclagem a frio é feita através do redimensionamento das partículas in situ para 

posteriormente misturá-la sem adição de calor, no próprio local de aplicação, ao ligante 

asfáltico. A camada reciclada servirá de base para a aplicação de uma camada final de 

revestimento betuminoso, com espessura requerida inferior aos métodos convencionais.  

O processo pode ser realizado com a adição de material betuminoso à base pulverizada 

no local, formando uma camada de ligante estabilizado, ou com a adição de um estabilizante 

químico (cal, cimento ou cinzas volantes) para produzir uma base estabilizada quimicamente. 

O processo com adição de material asfáltico deve atingir somente as camadas de 

revestimento superficial e base, enquanto que o processo que envolve a adição de estabilizantes 

químicos geralmente atinge camadas inferiores do pavimento.  

Em termos de consumo energético, a opção de reciclagem a quente in situ se torna uma 

opção muito vantajosa, como demonstra o quadro 3, apesar de proporcionar um menor controle 

tecnológico em termos de granulometria do material reciclado, proporções e homogeneidade 

da mistura, quando comparado à reciclagem a quente em usina. Esta última, por sua vez, é 

recomendável em casos onde será necessária uma melhoria da qualidade estrutural do 
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pavimento, normalmente em vias de alto volume de tráfego. A melhoria é obtida na adição de 

asfalto ao material reciclado e a posterior recolocação da mistura sobre o pavimento, trazendo 

acréscimos de resistência ao revestimento. 

 

2.6 Atividades pré-restauração 

 

Para projetar uma camada de reforço eficiente é importante conhecer as condições 

superficiais e estruturais do pavimento. Não considerar alguns aspectos, como o nível de 

trincamento superficial, pode levar ao dimensionamento incorreto da espessura de 

revestimento. 

As camadas de reforço promovem melhorias apenas às propriedades da parcela 

superficial do pavimento e, por isso, não são capazes de solucionar todas as patologias. 

Portanto, caso as patologias se manifestem nas camadas subjacentes ao revestimento, o 

recapeamento pode não ser efetivo, especialmente se não forem tomadas providências 

preliminares.  

O Manual de Restauração do DNIT (2006) sugere, primeiramente, que tais patologias 

sejam identificadas e tratadas anteriormente à aplicação de uma nova camada de revestimento 

asfáltico sobre a existente, a fim de minimizar a propagação de fissuras, além de que altas 

medidas de deflexão em áreas excessivamente trincadas podem ser indicativos de ruptura da 

base, sub-base ou subleito, por exemplo, reduzindo significativamente a vida útil do 

recapeamento.  

Ainda, para as porções críticas identificadas, é necessário prever espessuras adicionais 

de reforço a fim de proteger a nova estrutura da propagação de patologias ou deformações 

excessivas nas camadas inferiores do pavimento. O método de dimensionamento deve basear-

Quadro 3 Comparação entre consumo de energia dos processos de restauração. Fonte: Manual de Restauração do 

DNIT (2006) 
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se em ensaios deflectométricos ou mecanísticos para avaliar a influência dessas camadas no 

reforço do pavimento. 

Caso tais espessuras adicionais de recapeamento tornem o procedimento inviável 

economicamente, as soluções de reconstrução ou reciclagem do pavimento podem ser 

consideradas. O Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT também sugere 

atividades prévias à restauração, dentre elas:  

a) Selagem de trincas 

b) Aplicação de lama asfáltica 

c) Limpeza da pista e aplicação de uma pintura de ligação  

d) Remendos superficiais ou profundos 

e) Camadas de nivelamento 

f) Fresagem superficial 

2.7 CREMA (Contrato de Restauração e Manutenção) 

 

O CREMA surgiu a partir da percepção de problemáticas envolvidas no sistema de 

gestão e controle da manutenção da malha viária nacional. O extinto DNER, com apoio 

financeiro do Banco Internacional (BIRD) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) iniciou, a partir de 1996, a análise de novas modalidades de contratação, já aplicadas em 

órgãos rodoviários estrangeiros (Fonseca, 2013). 

O programa aborda recuperações iniciais de trechos, restauração de segmentos, 

conservação, recuperação de pontes, recuperação do passivo ambiental, terceiras faixas 

necessárias, contratos de longa extensão, contratos de preços globais e serviços pagos por meio 

de índices de desempenho.  

O CREMA foi dividido em 1ª e 2ª etapas. Na 1ª etapa, os contratos compreendem 

obras de recuperação funcional dos pavimentos da pista e acostamento, bem como serviços de 

manutenção do pavimento e conservação da faixa de domínio, com duração de contrato de 2 

(dois) anos. As medições e pagamentos são realizados mensalmente, conforme extensão 

executada. 

A verificação do cumprimento dos contratos coube à fiscalização realizada pela 

Superintendência Regional com suporte da Coordenação Geral de Restauração e 

Manutenção/DIR, através de controle por amostragem sem aviso prévio. 



 

 

20 

 

Na 2ª etapa, os contratos compreenderam obras de recuperação funcional e estrutural 

dos pavimentos em todo o lote, para permitir o início imediato das obras de restauração, 

serviços de manutenção de pistas e acostamentos e serviços de conservação de faixa de 

domínio, tendo duração de 5 (cinco) anos. 

As soluções devem seguir um catálogo de soluções de projeto para vida útil de 10 (dez) 

anos. O programa dispõe dois catálogos alternativos, um para revestimento em concreto 

asfáltico e outro para tratamentos superficiais. Os catálogos são baseados no Catálogo SWAP 

(Sector-Wide Aproach), proposto pelo Banco Mundial (Fonseca, 2013). 

Nesta etapa devem ser desenvolvidos levantamentos de dados históricos do pavimento, 

cadastro geral da rodovia (drenagem, sinalização, obras de arte complementares (OAC), obras 

de arte especiais (OAE), ambiental, acostamentos, fresagem, reperfilagem e reparos profundos), 

estudo de tráfego, levantamentos deflectométricos, medição da irregularidade longitudinal 

(IRI), sondagens e ensaios em geral. 

O catálogo propõe as soluções: 

a) Reforço em concreto asfáltico betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

A Norma DNIT 031/2006-ES descreve aspectos de execução controle de qualidade 

dos materiais empregados. A composição das misturas de cada camada deve ser fixada em 

projeto e satisfazer as especificações presentes nas Normas DNIT 031/2006-ES e DNER 

083/98-ME. 

b) Fresagem 

É um processo mecânico a frio, realizado a partir de cortes ou desgastes no 

revestimento betuminoso, objetivando a obtenção de uma superfície uniforme para receber 

camadas de reforço. O processo é descrito pela Norma DNIT 159/2011-ES.  

 

c) Lama asfáltica e micro revestimento asfáltico a frio e a quente 

 

A aplicação da lama asfáltica tem como objetivo fundamentalmente o melhoramento 

da rugosidade do revestimento (Bernucci et al., 2008), pois é composta por uma mistura de 

graduação densa, fluida, capaz de penetrar nos poros do revestimento asfáltico. Não deve ser 

utilizada para corrigir irregularidades ou aumentar a capacidade estrutural do pavimento.  
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O micro revestimento segue os mesmos princípios, mas difere da lama asfáltica pela 

adição de polímeros que prolongam sua vida útil. 

d) Reciclagem 

Processos descritos no item 2.5 - Reciclagem de pavimentos.  

e) Reconstrução 

Consiste na remoção completa da camada de revestimento ou camadas inferiores e 

substituição dos materiais por outros novos.  

f) Remendos profundos e superficiais e tratamento superficial simples ou duplo 

Processos descritos no item 2.3 - Conservação de pavimentos.  
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3 MÉTODO 

 

Para o presente trabalho foram comparados três métodos de dimensionamento de 

pavimentos, utilizando como base o período de vida útil de 10 anos, como determinado no 

catálogo de soluções CREMA 2° etapa.  

A partir dos documentos do DNER-PRO 11/79 e DNER-PRO 269/94, foram 

dimensionadas as espessuras de reforço necessárias para cada segmento homogêneo, possuindo 

como dados de entrada as deflexões medidas no pavimento através do FWD, presentes no 

ANEXO B do presente trabalho, o número N (USACE) e propriedades do solo. Os resultados 

foram comparados com resultados encontrados pelo software MEPDG para o mesmo trecho.  

As atividades propostas pelo CREMA para o reforço, com camadas de reforço 

dimensionadas pelos três procedimentos foram orçadas com base no Sistema de Custos 

Referenciais de Obras (SICRO), a fim de comparar os impactos econômicos de cada método. 

O conceito de Valor Futuro Líquido (VFL) foi utilizado para avaliar o impacto econômico de 

cada investimento ao final da vida útil de projeto. 

 

3.1 DNER PRO 011/79 

 

Tendo como referências os documentos na época denominados DNER-TER 001/78 – 

Defeitos nos Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos, DNER-PRO 008/94 – Avaliação Objetiva 

da Superfície de Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos e DNER-ME 024/94 – Determinação de 

Deflexões no Pavimento pela Viga Benkelman, a DNER-PRO 11/79 se baseia na medida de 

deformações recuperáveis do pavimento, traçando correlações entre magnitude e forma das 

deflexões (fatores de forma e raio de curvatura).  

O modelo admite que o ciclo de vida de um pavimento é composto por três estágios 

principais, como ilustrado na figura 6: o de consolidação, quando a estrutura passa por uma 

leve redução de suas medidas de deflexão, devido à consolidação das camadas do pavimento, 

até se estabilizar; o elástico, quando os valores de deflexão tendem a se manter relativamente 

constantes e que determina o período de vida útil da rodovia; e o de fadiga, quando os valores 

de deflexão aumentam significativamente devido à ação da fadiga, ultrapassando o valor de 

deflexão máxima admissível (Dadm) e causando o aparecimento de patologias, tais como trincas 

e panelas.  
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Para manter o revestimento betuminoso íntegro suas deflexões devem limitar-se a um 

valor máximo (Dadm) e seu raio de curvatura (R) a um valor mínimo, garantindo que a tensão de 

tração (Ꝺt) na parcela inferior do revestimento mantenha-se abaixo da tensão de ruptura.  

 

3.1.1 Determinação de deflexões recuperáveis 

 

As solicitações do tráfego causam dois tipos de deformação no pavimento: as 

recuperáveis e as permanentes. Deformações permanentes são de caráter residual e lento, sendo 

representadas pelas irregularidades na superfície do pavimento. 

Deformações recuperáveis são de rápida resposta e desaparecem em um curto período 

de tempo após a passagem da carga. Por gerarem um comportamento dinâmico na estrutura, 

são responsáveis pela manifestação de trincas no revestimento causadas pela fadiga do material 

de revestimento e dos materiais de subleito e base, culminando em arqueamentos nas camadas 

do pavimento (DNIT, 2006).  

Análises deflectométricas partem do princípio de que quanto mais intensas forem as 

deflexões recuperáveis medidas na superfície de um pavimento solicitado, maior será a 

influência da fadiga, podendo indicar deficiência nas capacidades estruturais do revestimento 

ou do subleito (Bernucci et al., 2008).  

Figura 6 Fases da vida de um pavimento. Fonte: DNER-PRO 011/79 
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Determina-se as deflexões nas trilhas de roda externas ao longo do trecho desejado, 

através do procedimento normatizado com a utilização da Viga Benkelman (ou outro 

instrumento normatizado, desde que existam correlações entre este e a Viga Benkelman), 

podendo-se fazer tal determinação também para trilhas internas caso julgue-se necessário. 

A DNER-PRO 011/79 determina o procedimento para obter os valores de Deflexão 

característica (Dc) e Deflexão de projeto (Dp), que serão utilizados efetivamente no cálculo das 

espessuras de reforço.  

Sendo Di os valores individuais de deflexões recuperáveis, calcula-se a média 

aritmética, D, através da expressão: 

 

                                                                       

                                                                                                  (2)   

 

E o desvio padrão: 

                                                                       

                                                                                                                                     (3) 

 

                                                          

 

Define-se então o intervalo de aceitação dos dados como sendo: D ± z x Ꝺ, sendo n o 

número de medidas e z definido pela tabela 3.  

Valores fora do intervalo são removidos do cálculo e o processo é realizado novamente 

até que todos os valores estejam compreendidos dentro dos novos intervalos. O valor de 

deflexão característica é dado pela equação Dc = D + Ꝺ dos termos restantes e multiplicado 

Tabela 3 Correlação entre o número n de amostras e z. Fonte: DNER-PRO 011/79 
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pelo Fator de Correção Sazonal (Fs), demonstrado na tabela 4, que ajusta os valores de deflexão 

de acordo com as condições climáticas do momento das medições, obtém-se Dp.  

O procedimento é normatizado com a utilização das medidas feitas pela Viga 

Benkelman, portanto faz-se necessária a conversão dos valores de Dc encontrados com medidas 

do FWD, não existindo uma correlação única entre as medições. Foi utilizada, portanto, uma 

das correlações sugeridas pelo Manual de Restauração do DNIT (2006), proposta por Salomão 

Pinto: 

                                    DVB = -5,73 + 1,396 DFWD                                                                                 (4) 

 

Os valores obtidos são utilizados para o cálculo do Raio de curvatura (R), que utiliza 

as medidas de deflexão dos sensores mais próximos à aplicação da carga. 

 

3.1.2 Raio de curvatura e bacia de deformação 

 

O raio de curvatura (R) é um dos parâmetros mais utilizados para relacionar a 

configuração das deformadas à condição estrutural do pavimento, através da medição das 

deflexões do pavimento solicitado.  

 Para o cálculo do raio de curvatura, em geral, são consideradas a curvaturas da 

deformada a 0 cm e a 25 cm do centro da carga, considerada a porção crítica. Baixos valores de 

R (cujo valor mínimo usualmente adotado no Brasil é R = 100 m) podem indicar que o 

revestimento do pavimento deforma-se excessivamente e encontra-se em situação crítica, com 

módulo de elasticidade aquém do exigido.  

Tabela 4 Fator de correção sazonal (Fs). Fonte: DNER-PRO 011/79 
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Para os ensaios de FWD do trecho estudado, entretanto, as distâncias utilizadas para 

cada sensor ao centro da solicitação, em centímetros, foram: 0, 20, 30, 45, 65, 90 e 120. Portanto 

os valores de deflexão utilizados para o cálculo do Raio de Curvatura foram os encontrados a 0 

e 20 centímetros da trilha de rolamento externa (dx = 20). 

 

 

Segundo o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006):  

R = 
10 ×𝑥²

2(𝑑𝑜−𝑑𝑥)                       (5) 

Os valores de Raio de Curvatura para os segmentos homogêneos do trecho estudado e 

sua classificação estrutural por trecho segundo critérios da DNER-PRO 011/79 são 

relacionados aos valores de Deflexão admissível e estão descritos no item 4.2.1. 

 

  

Figura 7 Medidas da bacia de deflexão para cálculo de Raio de Curvatura. Fonte: Bernucci et al., 2008 
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3.1.3 Deflexão admissível 

 

Os procedimentos do DNER limitaram as deflexões admissíveis a valores que 

assegurassem a ausência de trincas no revestimento, tendo como parâmetros o número N de 

solicitações do eixo padrão, 8,2 tf, e propriedades dos materiais constituintes do pavimento. 

Para revestimentos de concreto betuminoso a DNER-PRO 11/79 fornece a equação 6. 

 

                                Log Dadm = 3,01 – 0,176 log N                                                 (6) 

 

A mesma Norma fornece o ábaco da Figura 8. 

 

 

Figura 8 Valores de Deflexão Admissível por número N equivalente de operações do eixo padrão. Fonte: DNER-PRO 11/79 
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3.1.4 Classificação da qualidade estrutural do pavimento 

 

A DNER-PRO 011/79 define relações entre Raio de curvatura (R), valores de deflexão 

e qualidade estrutural do pavimento, a fim de classificar os segmentos homogêneos em níveis 

de prioridade para manutenção de maneira objetiva e simples. Como síntese, fornece a tabela 

5. 

 

  

 

3.1.5 Cálculo da espessura do reforço 

 

Baseada no critério deflectométrico, a DNER-PRO 011/79 fornece a equação 7 para 

cálculo da espessura de reforço necessária para cada trecho: 

 

                                                 href = K . log 
𝐷𝑝

𝐷𝑎𝑑𝑚
                                   (7) 

Tabela 5 Critério para o estabelecimento das diretrizes de projeto. Fonte: Manual de Restauração do DNIT (2006) 
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Sendo:  

href = espessura do reforço do pavimento, em centímetros, de cada trecho homogêneo 

K = fator de redução de deflexão, próprio do material usado no reforço 

Dp = Deflexão de projeto segundo a Viga Benkelman para cada trecho homogêneo 

Dadm = Deflexão admissível 

Para revestimento de concreto betuminoso, K = 40. Portanto: 

 

                                                 h = 40 log 
𝐷𝑝

𝐷𝑎𝑑𝑚
                                    (8) 

 

3.2 DNER PRO 269/94 – Método da Resiliência (TECNAPAV) 

 

O procedimento, proposto pelos engenheiros Salomão Pinto e Ernesto Preussler, 

também é denominado Método da Resiliência – TECNAPAV. O objetivo é utilizar nas análises, 

de maneira mais clara, propriedades que dizem respeito à resiliência tanto de materiais quanto 

dos solos majoritariamente constituintes da estrutura de pavimentos no Brasil.  

O desenvolvimento do método foi possível com a disseminação do acesso a 

computadores digitais, que permitiram análises matemáticas mais profundas acerca de 

características de resiliência dos materiais, como a teoria da elasticidade não linear, da qual o 

método também se utiliza.  

Como referências, a PRO 269/94 consultou os documentos: 

a)Proposição de método para projeto de reforço de pavimentos flexíveis, 

considerando a Resiliência – Ernesto Preussler e Salomão Pinto – MT/DNER – 

Instituto de Pesquisas Rodoviárias – 1982; 

b)Proposição de método para projeto de reforço de pavimentos flexíveis, 

considerando a resiliência – versão II - Ernesto Preussler e Salomão Pinto – MT/DNER 

– Instituto de Pesquisas Rodoviárias –1984; 

c)DNER-PRO 159/85 – Projeto de Restauração de pavimentos flexíveis e 

semi-rígidos. 
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3.2.1 Estrutura de referência 

 

Define-se para cada subtrecho uma estrutura de referência com 3 camadas (figura 9), 

sendo: 

a) Primeira camada: camada betuminosa: he; 

b) Segunda camada: camada granular: Hcg; 

c) Terceira camada: camada de solo, classificada em tipos I, II e III segundo seu índice 

CBR e porcentagem de silte;  

  

Figura 9 Estrutura de referência. Fonte: DNER-PRO 269/94 

 

3.2.2 Parâmetros deflectométricos 

 

A obtenção de parâmetros deflectométricos deve ser realizada através do uso da Viga 

Benkelman ou outro instrumento normatizado, desde que existam correlações entre este e a 

Viga Benkelman, seguindo o procedimento descrito na DNER-ME 024/94, sendo adotados 

portanto os mesmos valores utilizados no cálculo pelo método DNER-PRO 011/79.  

 

3.2.3 Cálculo da Deflexão admissível 

 

O procedimento utiliza o critério da fadiga e fornece a equação 9 para determinação 

da Deflexão admissível. 

 

                                     Log Dadm = 3,148 – 0,188 Log Np                                     (9) 
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Onde 

Np = número cumulativo de solicitações do eixo padrão 8,17 tf, para o período de 

projeto; 

3.2.3.1 Cálculo da espessura efetiva de revestimento 

O método trabalha com a determinação de uma espessura efetiva de revestimento 

asfáltico (hef), parcela que realmente fornece resistência ao pavimento, sendo este um parâmetro 

que relaciona a deflexão característica dos materiais superficiais às características de resiliência 

da terceira camada da estrutura de referência, o subleito. A equação proposta é: 

 

                                     hef = -5,737 + 
807,961

𝐷𝑐
 + 0,972 I1 + 4,101 I2                                    (10) 

 

Sendo: 

hef = Espessura efetiva de revestimento 

Dc = Deflexão característica, obtido pela Viga Benkelman 

I1, I2 = Parâmetros relacionados às características resilientes do subleito; 

Surgem daí, então, três possíveis casos para análise, sendo: 

a) Caso 1: Hcg ≤ 45 cm, então: 

 

Tabela 6 Constantes relacionadas às características do subleito por tipo de solo da 3° camada. 

Fonte: DNER-PRO 269/94 

 

Tipo da 3° 

camada
I1 I2

I 0 0

II 1 0

III 0 1
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Os solos do tipo I possuem índice CBR maior ou igual a 10 e porcentagem de silte 

abaixo de 35%. Solos do tipo II possuem índice CBR de 6 a 9 e porcentagem de silte entre 35% 

e 65%. Já solos do tipo III possuem índice CBR de 2 a 5, com qualquer porcentagem de silte 

(DNER-PRO 11/79).  

b) Caso 2: Hcg > 45 cm, então: 

 

I1 = 0 e I2 = 1 

 

c) Caso 3: Quando o grau de trincamento do revestimento existente for superior a 50% ou 

o somatório de FC-2+FC-3 > 80% e FC-3>30% pode ser conveniente adotar o limite 

inferior do hef, ou utilizar misturas de CBUQ e pré-misturado para minimizar a 

propagação de trincas no reforço; 

A altura de revestimento equivalente hef deve estar compreendida no intervalo  

0 ≤ hef ≤ he 

sendo he a espessura de revestimento existente no local de análise. 

 

3.2.4 Cálculo espessura de reforço (Href) em concreto asfáltico 

 

A DNER-PRO 269/94 fornece a equação 11 para cálculo da espessura de reforço. 

 

        Href = -19,015 + 
238,14

𝐷𝑎𝑑𝑚
1
2

 – 1,357 hef  + 1,016 I1 + 3,893 I2                           (11) 

 

3.2.4.1 Soluções de recapeamento 

 

A norma recomenda que 

a) Para espessuras de reforço no intervalo 3 ≤ href ≤ 12,5 cm, utilize-se uma única 

camada de CBUQ. Caso o pavimento esteja excessivamente fissurado, utilizar camadas 

integradas de CBUQ e pré-misturados. 

b) Para espessuras de reforço no intervalo 12,5 ≤ hef ≤ 25, recomenda-se a aplicação 

de 40% da espessura total do reforço de CBUQ e 60% de pré-misturado. 
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c) Para espessuras de reforço inferiores a 3cm, realizar tratamento superficial ou 

aplicar lama asfáltica 

d) Caso haja restrições orçamentárias, a norma fornece uma solução de reforço por 

etapas. 

3.3 MEPDG (Mechanistic Empirical Pavement Design Guide) 

 

O MEPDG (Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide) é um procedimento 

empírico-mecanístico proposto pela AASHTO, que surgiu com o objetivo de se tornar 

referência mundial para reforço de pavimentos. O modelo, conhecido inicialmente por 

AASHTO 2002, atua através de um software fechado, que utiliza para o dimensionamento e 

previsão do desempenho os espectros de carga por eixo dos veículos comerciais de carga, além 

de informações detalhadas sobre o clima e materiais das camadas (Pelisson et al., 2015). 

Modelos empírico-mecanísticos vêm sendo altamente difundidos na última década por 

serem os que mais se aproximam das condições de campo, ao passo que permitem análises que 

simulam condições reais de solicitação de tráfego e variações climáticas, ao submeter uma 

estrutura pré-dimensionada a iterações, de onde são determinados e calculados os danos 

acumulados durante a vida útil do pavimento. Posteriormente, é gerada uma análise de 

sensibilidade ao variar parâmetros de projeto, a fim de verificar os efeitos dessas variações no 

comportamento do pavimento (Pelisson et al., 2015).  

Um dos aspectos mais importantes é a sua estrutura hierárquica, isto é, a consideração 

de diferentes níveis de complexidade dos dados de entrada. O Nível 1, mais elevado, requer do 

projetista dados mais precisos, isto é, ensaios dos materiais, detalhada pesagem e contagem de 

veículos, alta resolução sobre os dados climáticos da região, constantes de calibração dos 

modelos de previsão de desempenho, entre outros. O Nível 2 requer ainda um grande nível de 

detalhamento, porém com algumas simplificações. Dados de laboratório para cada material são 

ainda necessários. Alguns parâmetros, no entanto, são trazidos de valores padrões propostos 

pelos estudos que deram origem à metodologia. Finalmente o Nível 3, baseado em valores 

padrão sugeridos pelo programa para cada tipo de parâmetro, é o nível mais simplificado de 

análise, ainda que sejam necessários diversos dados de entrada. 
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4 Estudo de caso 

 

No âmbito deste trabalho, os procedimentos anteriormente descritos foram aplicados 

na análise de um trecho localizado no Centro-Oeste brasileiro, na Unidade de Relevo 

denominada “Planalto do Centro-Oeste e do Sudeste”. O procedimento e resultados serão 

apresentados nos capítulos seguintes. 

 

4.1 Caracterização do trecho 

Quanto às características geológicas, de relevo, solos e clima da região, as rochas 

predominantes são sedimentares (arenitos) e magmáticas (vulcânicas básicas). Em termos de 

clima, o traçado atravessa unidades climáticas quente úmida e sub-quente úmida, com poucos 

meses secos. Em função do intenso intemperismo químico, predominam os latossolos 

vermelhos, com menor ocorrência de neossolos quartzarênicos. 

A partir das sondagens realizadas no trecho em estudo verificou-se que o revestimento 

em toda a extensão é de concreto asfáltico com espessuras superiores a 5 cm e as camadas 

subjacentes são compostas de material granular (base) e solo selecionado (sub-base). O número 

N (USACE) para o décimo ano de é de 1,50×108, com participação importante de tráfego 

comercial pesado. 

Quanto à condição estrutural, avaliada pelas deflexões e raios de curvatura, em todos 

os segmentos homogêneos (SH) a deflexão característica em Viga Benkelman superou 

largamente a deflexão admissível (Dadm = 37,2 x 10-2
 mm segundo a DNER-PRO 011/79 e Dadm 

= 40,9 x 10-2
 mm segundo a DNER-PRO 269/94). De fato, não houve nenhuma deflexão 

característica inferior a 47 x 10-2 mm. O índice de Gravidade Global (IGG) também indicou que 

dos 25 trechos, 19 apresentam conceito PÉSSIMO e os outros 6, RUIM. 

 Por outro lado, quanto à classificação funcional dada pelo IRI e QI, a grande maioria 

dos segmentos homogêneos apresentou condição BOA (IRI ≤ 2,7) (tabela 7). O pavimento se 

encontra com níveis acentuados de degradação superficial, apresentando uma elevada 

ocorrência de trincamentos de classe 3 (FC-3), como trincas jacaré e trincas bloco (com erosão 

nas bordas). 
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1 501,540 133 RUIM 2,7 BOM 

2 503,540 289.8 PÉSSIMO 2,7 BOM 

3 505,540 191.2 PÉSSIMO 2,6 BOM 

4 507,500 224.1 PÉSSIMO 3,1 REGULAR 

5 509,380 191.1 PÉSSIMO 2,7 BOM 

6 511,260 202.2 PÉSSIMO 2,7 BOM 

7 513,220 151.4 RUIM 2,6 BOM 

8 515,100 123.8 RUIM 2,4 BOM 

9 517,060 134.4 RUIM 2,1 BOM 

10 518,980 171.2 PÉSSIMO 2,2 BOM 

11 520,860 183 PÉSSIMO 2.4 BOM 

12 522,740 159.7 RUIM 2,1 BOM 

13 524,620 180.9 PÉSSIMO 2,2 BOM 

14 526,580 155.3 RUIM 2,2 BOM 

15 528,540 236.6 PÉSSIMO 2,7 BOM 

16 530,460 226.4 PÉSSIMO 3,1 REGULAR 

17 532,420 220.8 PÉSSIMO 2,6 BOM 

18 534,380 206.9 PÉSSIMO 2,5 BOM 

19 536,340 208 PÉSSIMO 2,6 BOM 

20 538,300 213.5 PÉSSIMO 2,6 BOM 

21 540,260 238.6 PÉSSIMO 2,6 BOM 

22 542,220 204.3 PÉSSIMO 2,5 BOM 

23 544,220 218.1 PÉSSIMO 2,6 BOM 

24 546,220 168.4 PÉSSIMO 2,5 BOM 

25 548,220 180.3 PÉSSIMO 2,4 BOM 

Tabela 7 Classificação funcional dos trechos segundo IGG e IRI 
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4.2 Aplicação dos procedimentos DNER-PRO 011/79 e DNER-PRO 269/94 

 

4.2.1 DNER-PRO 011/79 

 

O valor de deflexão admissível, calculado através da equação 6, é Dadm = 37,2 

(0,01mm).  

 

 

Aplicando os procedimentos descritos no item 3.1.1 para todos os trechos do segmento 

homogêneo, obtivemos os valores de deflexão característica obtidos pelo FWD (tabela 8), e em 

Dc1 Dc2 Dc3 Dc4 Dc5 Dc6 Dc7

1 501,540 57,5 36,7 23,6 14,2 7,6 5,3 3,9

2 503,540 64,5 35,4 20,5 11,2 3,1 3,5 2,7

3 505,540 41,1 26,3 19,1 12,2 7,1 4,5 3,3

4 507,500 69,2 44,3 27,9 17,0 9,6 6,2 4,4

5 509,380 40,2 28,7 21,5 14,8 8,8 5,2 3,8

6 511,260 49,3 36,1 26,7 18,3 11,0 7,2 5,3

7 513,220 49,3 36,1 26,7 18,3 11,0 7,2 5,3

8 515,100 42,4 30,8 23,2 16,4 10,1 6,6 4,9

9 517,060 44,4 28,8 19,7 12,2 7,2 4,7 3,6

10 518,980 37,9 24,0 19,1 10,3 6,5 4,7 3,8

11 520,860 61,5 41,8 26,8 15,5 8,5 5,9 4,6

12 522,740 52,2 32,3 20,3 11,7 6,9 5,1 3,9

13 524,620 48,2 31,1 20,5 12,5 7,0 5,2 4,1

14 526,580 46,8 32,8 23,0 15,3 9,7 7,3 5,9

15 528,540 39,5 25,3 19,1 12,8 9,0 7,0 5,8

16 530,460 47,4 31,0 20,6 13,6 8,8 6,4 5,2

17 532,420 47,4 31,0 20,6 13,6 8,8 6,4 5,2

18 534,380 51,1 33,3 21,0 11,9 5,7 3,9 3,2

19 536,340 48,0 29,8 19,1 11,2 5,6 3,8 3,1

20 538,300 41,8 25,8 19,1 9,8 5,2 3,6 2,9

21 540,260 58,3 38,8 25,8 16,0 8,6 5,7 4,4

22 542,220 45,5 29,4 20,4 13,2 7,3 4,6 3,5

23 544,220 46,2 31,9 22,1 14,4 8,2 5,5 4,1

24 546,220 47,9 33,2 22,9 14,0 7,3 4,4 3,2

25 548,220 47,6 32,4 22,4 14,4 8,0 5,2 4,0

SH
Deflexão característica FWD

Estaca

Tabela 8 Valores de Deflexão característica (Dc) por segmento homogêneo, 

calculados com o uso do Falling Weight Deflectometer 
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seguida, utilizando a correlação de Salomão Pinto, foram determinadas as Deflexões pela Viga 

Benkelman (tabela 9).  

 

 

Portanto, 100% dos valores calculados de Deflexão Característica Dc estão acima do 

valor admissível. Os valores de Deflexão de Projeto Dp foram obtidos utilizando fator sazonal 

Fs = 1,4, a favor da segurança. 

O cálculo do Raio de Curvatura para cada trecho, utilizando dx = 20 cm, bem como 

sua classificação estrutural de acordo com a tabela 5, seguido da espessura de reforço calculada, 

segundo critério deflectométrico, estão representados na tabela 10.  

 

Tabela 9 Valores de Deflexão Característica FWD convertidos para Viga 

Benkelman, utilizando método de Salomão Pinto 

Dc1 Dc2 Dc3 Dc4 Dc5 Dc6 Dc7

1 501,540 74,5 45,5 27,2 14,1 4,9 1,6 -0,3

2 503,540 84,3 43,7 22,9 9,9 -1,5 -0,8 -2,0

3 505,540 51,7 31,0 20,9 11,3 4,2 0,5 -1,1

4 507,500 90,9 56,2 33,2 18,1 7,7 2,9 0,5

5 509,380 50,5 34,4 24,2 14,9 6,5 1,5 -0,4

6 511,260 63,1 44,7 31,6 19,9 9,7 4,3 1,6

7 513,220 63,1 44,7 31,6 19,9 9,7 4,3 1,6

8 515,100 53,5 37,3 26,6 17,2 8,4 3,5 1,0

9 517,060 56,3 34,5 21,7 11,4 4,3 0,8 -0,7

10 518,980 47,2 27,8 20,9 8,6 3,4 0,9 -0,4

11 520,860 80,2 52,6 31,6 16,0 6,1 2,5 0,6

12 522,740 67,1 39,4 22,6 10,6 3,9 1,4 -0,3

13 524,620 61,5 37,7 22,9 11,7 4,0 1,5 0,0

14 526,580 59,6 40,1 26,3 15,6 7,8 4,4 2,5

15 528,540 49,4 29,6 20,9 12,1 6,8 4,1 2,4

16 530,460 60,4 37,6 23,0 13,2 6,5 3,2 1,5

17 532,420 60,4 37,6 23,0 13,2 6,5 3,2 1,5

18 534,380 65,6 40,7 23,6 10,9 2,2 -0,3 -1,2

19 536,340 61,3 35,9 20,9 9,9 2,1 -0,4 -1,4

20 538,300 52,7 30,3 20,9 8,0 1,5 -0,7 -1,7

21 540,260 75,7 48,4 30,3 16,6 6,3 2,2 0,4

22 542,220 57,7 35,3 22,8 12,7 4,4 0,7 -0,9

23 544,220 58,8 38,8 25,1 14,4 5,8 1,9 0,0

24 546,220 61,1 40,6 26,2 13,8 4,4 0,4 -1,2

25 548,220 60,7 39,5 25,5 14,3 5,5 1,6 -0,2

SH
Estaca

Deflexão Característica Viga Benkelman - Correlação de Salomão Pinto
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Tabela 10 Espessuras de reforço e avaliação funcional dos trechos segundo critérios fornecidos pela DNER-PRO 

011/79 

R

Raio de curvatura Hcb

1 501,540 104,4 68,8 MÁ 18,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

2 503,540 118,1 49,2 MÁ 20,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

3 505,540 72,4 96,7 MÁ 11,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

4 507,500 127,2 57,6 MÁ 21,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

5 509,380 70,6 124,5 REGULAR 11,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

6 511,260 88,4 108,2 REGULAR 15,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

7 513,220 88,4 108,2 REGULAR 15,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

8 515,100 74,8 123,4 REGULAR 12,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

9 517,060 78,8 91,7 MÁ 13,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

10 518,980 66,1 103,1 REGULAR 10,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

11 520,860 112,2 72,5 MÁ 19,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

12 522,740 93,9 72,3 MÁ 16,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

13 524,620 86,1 83,8 MÁ 15,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

14 526,580 83,4 102,5 REGULAR 14,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

15 528,540 69,2 100,7 REGULAR 11,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

16 530,460 84,6 87,5 MÁ 14,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

17 532,420 84,6 87,5 MÁ 14,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

18 534,380 91,8 80,3 MÁ 16,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

19 536,340 85,8 78,8 MÁ 14,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

20 538,300 73,7 89,4 MÁ 12,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

21 540,260 106,0 73,2 MÁ 18,0 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

22 542,220 80,8 88,9 MÁ 13,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

23 544,220 82,3 100,4 REGULAR 14,0 Sim
Deflectométrico 

e resistência

Reforço ou 

reconstrução

24 546,220 85,6 97,6 MÁ 14,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

25 548,220 85,0 94,3 MÁ 14,5 Sim Resistência
Reforço ou 

reconstrução

SH

H Reforço 

PRO11ESTACA
Dp1 

Benkelman

Qualidade 

Estrutural

Necessidade de 

estudos 

complementares

Critério para 

cálculo de reforço

Medidas 

corretivas
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4.2.2 DNER-PRO 269/94 

 

A deflexão admissível determinada pela Norma segundo equação 9, com Np = 1,5 x 

108, é Dadm = 40,8 (0,01mm).  

A classificação do solo da rodovia segundo a porcentagem de Silte e o índice CBR, 

indicam que o trecho em questão é do tipo I (CBR%> 10 e S% ≤ 35). A espessura da camada 

granular, Hcg, é inferior a 45cm.  

Para o cálculo da espessura efetiva (hef), a partir dos critérios apresentados no item 

3.2.3.1, enquadrando o solo no caso 1, para 3° camada do tipo I, temos que os valores das 

constantes relacionadas às características de resiliência da terceira camada segundo a tabela 10 

são: 

I1 = 0 e I2 = 0 

Através da equação 11 foram calculadas as espessuras de reforço (href) em concreto 

asfáltico segundo a DNER-PRO 269/94, demonstrados na tabela 11. 

Tabela 11 Deflexões de Projeto (Dp), espessura efetiva (hef)  e espessura de reforço em concreto 

asfático (href) segundo DNER-PRO 269/94 

Hef Href

1 501,540 104,4 2,0 15,5

2 503,540 118,1 1,1 17,0

3 505,540 72,4 5,4 11,0

4 507,500 127,2 0,6 17,5

5 509,380 70,6 5,7 10,5

6 511,260 88,4 3,4 13,5

7 513,220 88,4 3,4 13,5

8 515,100 74,8 5,1 11,5

9 517,060 78,8 4,5 12,0

10 518,980 66,1 6,5 9,5

11 520,860 112,2 1,5 16,5

12 522,740 93,9 2,9 14,5

13 524,620 86,1 3,6 13,5

14 526,580 83,4 3,9 13,0

15 528,540 69,2 5,9 10,0

16 530,460 84,6 3,8 13,0

17 532,420 84,6 3,8 13,0

18 534,380 91,8 3,1 14,0

19 536,340 85,8 3,7 13,5

20 538,300 73,7 5,2 11,0

21 540,260 106,0 1,9 16,0

22 542,220 80,8 4,3 12,5

23 544,220 82,3 4,1 13,0

24 546,220 85,6 3,7 13,0

25 548,220 85,0 3,8 13,0

SH
PRO 269

ESTACA
Dp1 

Benkelman
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4.2.3 MEPDG 

 

Na análise de desempenho dos pavimentos dimensionados para a execução da 

recuperação estrutural prevista neste estudo, foi realizada uma comparação entre os métodos do 

DNIT e os resultados de um estudo realizado em 2006 para o mesmo trecho, que se utilizou do 

Guia da AASHTO 2004, desenvolvido pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos 

no projeto NCHRP 1-37A. Na metodologia é previsto o uso do software MEPDG (Mechanistic 

Empirical Pavement Design Guide), que pode ser considerado uma das ferramentas mais 

completas para previsão de desempenho de pavimentos da atualidade. 

Neste estudo, utilizou-se o módulo de cálculo para reabilitação de pavimentos 

empregando concreto asfáltico sobre concreto asfáltico, obtendo-se uma solução programada 

por etapas distribuídas ao longo da vida útil do projeto.  

Como o nível de detalhamento a que se pode chegar com esta metodologia é muito 

grande, os dados de entrada são também muito extensivos. Pelo discutido anteriormente, a 

alternativa para a realização de anteprojetos, análises de viabilidade e estudos iniciais, como 

este, onde há escassez de informações sobre as características dos materiais, é a implementação 

do Nível 3 de projeto. 

Um importante dado de entrada para o software MEPDG são as características 

climáticas. Como a base de dados requerida é de alto nível de complexidade para sua 

composição, e somente foi disponibilizada até o momento para os estados norte-americanos, 

foram feitas considerações baseadas no banco disponível. Os dados das estações meteorológicas 

escolhidos foram aqueles que melhor representaram as condições de temperatura média mensal 

e total de chuva acumulada no ano de cidades representativas dos trechos em análise.  

As espessuras de recapeamento obtidas através do MEPDG estão demonstradas na 

tabela 12. O procedimento utilizado e os dados de entrada utilizados estão descritos no ANEXO 

A deste trabalho. 
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Tabela 12 Espessuras (cm) e anos das etapas de recapeamento sugeridas pelo MEPDG 

Para cada um desses sete grupos previu-se, empregando o software MEPDG 

(Mechanistic Empirical Pavement Design Guide), o desempenho dos pavimentos, em termos 

de Afundamento nas Trilhas de Roda (ATR). Os modelos de previsão embutidos no software 

permitiram determinar em que ano deveria ser executado o segundo recapeamento em concreto 

asfáltico, que teria espessura idêntica à que seria necessária no ANO 1. Em alguns casos uma 

terceira camada seria necessária, de forma a proporcionar ao pavimento serventia adequada até 

o ANO 10.  

SH Estaca
Espessura de 

recapeamento (Ano 1)

Ano do 2° 

recapeamento

Ano do 3° 

recapeamento

1 501,540 4 2 7

2 503,540 4 2 8

3 505,540 4 2 8

4 507,500 4 2 8

5 509,380 4 3 -

6 511,260 4 3 -

7 513,220 4 2 7

8 515,100 4 2 7

9 517,060 4 2 8

10 518,980 4 2 7

11 520,860 4 2 7

12 522,740 4 2 8

13 524,620 4 2 7

14 526,580 4 2 7

15 528,540 4 2 8

16 530,460 4 3 -

17 532,420 4 3 -

18 534,380 4 3 -

19 536,340 6 3 -

20 538,300 6 3 -

21 540,260 6 3 -

22 542,220 6 3 -

23 544,220 6 3 -

24 546,220 6 3 -

25 548,220 4 2 7
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As espessuras de reforço calculadas pelo MEPDG para este caso chegam, no máximo, 

a 12 cm, com intervenções distribuídas em 2 ou 3 etapas, uma redução significativa em relação 

aos outros métodos analisados, cujas espessuras recomendadas chegaram a até 21,5 cm. 

A análise destes resultados indica que quanto mais moderno o método, e, portanto, 

respaldando-se sobre uma base teórica mais detalhada e avançada, especialmente quanto à 

quantificação da influência de parâmetros de resiliência do material e das camadas da estrutura 

no processo de fadiga, menores se tornam as camadas de reforço sugeridas, como ilustra o 

gráfico de barras da figura 10, tornando o processo mais econômico evitando 

superdimensionamentos, considerando que todos os métodos atendam ao período de vida útil 

de 10 anos. Por programar o reforço por etapas distribuídas ao longo do período de vida útil 

desejado, o MEPDG é capaz de reduzir em até 24% o volume de materiais asfálticos utilizados, 

gerando um grande impacto econômico sobre o processo como um todo. 

Percebe-se, porém, que à medida que o fator de segurança (Fs) utilizado nos métodos 

do DNIT para a determinação da Deflexão de Projeto (Dp) se aproxima de 1,00, os resultados 

sugeridos se tornam relativamente próximos, com a espessura de reforço sugerida pelo MEPDG 

superando a dos outros métodos em algumas ocasiões.  
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5 Comparação de custos das soluções propostas 

 

De maneira complementar ao estudo realizado, foram levantados os quantitativos de 

atividades propostas pelo CREMA para cada segmento homogêneo e para cada método 

estudado, utilizando para tal o SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras), uma 

ferramenta criada e aperfeiçoada pelo DNIT a fim de manter atualizados os custos das 

atividades, visando criar uma base para referenciar a elaboração de orçamentos de projetos 

rodoviários e licitação de obras.  

As atividades orçadas para cada segmento foram fresagem, pintura de ligação (inicial 

e entre as camadas de reforço, cujas espessuras mínimas são de 3,5cm (três centímetros e meio) 

e máximas de 6,0cm (seis centímetros)), carga, manobra e descarga das misturas asfálticas bem 

como as próprias camadas de reforço asfáltico (Faixa C) determinadas para cada trecho.  

Para comparar as diferentes configurações de investimentos (100% no ANO 0 para a 

DNER-PRO 11/79 e DNER-PRO 269/94, e nos anos determinados pelo software ao longo de 

10 anos para o MEPDG), todos os valores foram atualizados para o final da vida útil de projeto 

através da equação do Valor Futuro Líquido (VFL), utilizando a taxa de desconto i = 10%, 

como proposto pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) quando se trata de obras 

rodoviárias. Os quantitativos estão detalhados no ANEXO C do presente trabalho. 

 

VFLj = ∑(0 – n) P0 (1+i)n                           (13) 

Onde: 

n = período de análise do investimento, em anos 

P0 = investimento no ano 0 

i = taxa de desconto 

 

Os resultados indicaram que os gastos relacionados à DNER-PRO 11/79 e DNER-

PRO 269/94 estão próximos, visto que o único quantitativo que varia entre estes dois casos é a 

espessura de reforço proposto para cada segmento homogêneo, e consequentemente o número 

de pinturas de ligação necessárias entre as aplicações.  

A análise econômica do processo proposto pelo MEPDG evidencia suas vantagens em 

relação aos outros métodos. Isso porque reduz em cerca até 65% os gastos no Ano 0 (tabela 

16), facilitando a captação de recursos e mobilização para o início das obras, gerando resultados 

benéficos a curto prazo. Ao final do período de vida útil da estrutura, as reduções de custos 



 

 

45 

 

chegam a 37%. Essa diferença de valores, caso fosse aplicada de maneira eficiente em outros 

projetos, poderia apresentar um retorno suficiente para pagar as intervenções futuras que o 

método demanda.  

 Numa análise individual do segmento homogêneo número 3, cujas espessuras de 

reforço determinadas pelos três métodos são muito próximas, é possível perceber o impacto 

gerado pela distribuição dos investimentos ao longo do período de vida útil. Mesmo sugerindo 

uma espessura de reforço maior que as propostas pela DNER-PRO 11/79 e pela DNER-PRO 

269/94 (neste segmento em específico), os investimentos atualizados para o final da vida útil 

da solução em etapas proposta pelo MEPDG continuam muito inferiores aos investimentos 

concentrados no ano 0 e atualizados para o final do mesmo período, como demonstra a tabela 

13. 

 

É importante salientar que não foram orçadas atividades relacionadas à mobilização 

de equipes, que será necessária mais vezes no procedimento proposto pelo MEPDG, quando a 

equipe deve voltar ao local da recuperação nos períodos determinados pelo software para 

executar as camadas previstas.  

 

Tabela 14. Valores totais de investimento para cada trecho segundo os métodos estudados. 

 

DNER-PRO 11/79 DNER-PRO 269/94 MEPDG

Concreto asfáltico - faixa C - areia e 

brita comerciais
t  R$      108,09 3801,94 3622,08 3951,36

Fresagem contínua de 

revestimento betuminoso
m³  R$         29,51 686 686 686

Pintura de ligação m²  R$           0,18 41160 41160 41160

Carga, manobra e descarga de 

mistura betuminosa a quente em 

caminhão basculante de 10 m³ - 

carga de usina de asfalto 90/120 

t/h e descarga em vibro-

acabadora

t  R$           7,15 3801,94 3622,08 3951,36

1.208.136,16R$  1.154.374,03R$  #########

Quantitativos
Preço UnitárioUnidadeAtividadeSH

Investimentos atualizados para o final da vida útil de 

3

Método Investimento no ano 0

Investimentos atualizados para o 

final da vida útil de projeto - 10 

anos

DNER-PRO 11/79 13.978.581,90R$               36.256.841,41R$                                    

DNER-PRO 269/94 12.640.960,17R$               32.787.395,14R$                                    

MEPDG 4.809.437,39R$                 22.826.517,69R$                                    

Tabela 13 Investimentos calculados para o segmento homogêneo C segundo os métodos estudados. 



 

 

46 

 

Quanto ao impacto de cada componente orçado nos custos totais da restauração, 

percebe-se grande influência dos materiais asfálticos. Como demonstram os gráficos da Figura 

11, os procedimentos descritos pela DNER-PRO 11/79 e DNER-PRO 269/94 concentram, 

respectivamente, 89,4% e 88,9% dos custos na aquisição de “Concreto Asfáltico – Faixa C – 

areia e brita comerciais”, enquanto o MEPDG concentra 81% dos custos totais neste mesmo 

ponto. Dessa maneira, ao reduzir, neste estudo de caso, em até 24% o volume de materiais 

asfálticos demandados em relação aos outros métodos, a proposta do MEPDG gera impactos 

significativos no custo final do projeto.  

Essa redução é possível devido ao alto nível de detalhamento que o software é capaz 

de processar dentro das três opções de análise, ao simular a evolução temporal da condição 

estrutural do pavimento, considerando aspectos como variações climáticas e variações de 

tráfego. Ao fornecer três níveis de detalhamento, possibilita que administradoras com poucos 

dados de entrada consigam realizar uma recuperação satisfatória do pavimento, ao mesmo 

tempo que incentiva a criação do hábito de monitoramento das rodovias, gerando uma 

conscientização da importância de se constituir uma base de dados robusta. 
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Figura 11 Participação de custos das operações em cada método estudado. 
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6 Considerações finais 

 

6.1 Conclusão 

 

Para a construção do presente trabalho foram levantados os subsídios teóricos 

necessários para realizar a comparação entre os procedimentos de reforço de pavimentos 

flexíveis propostos pelo DNER, o método MEPDG, e o catálogo de soluções CREMA 2ª etapa. 

Posteriormente, os conhecimentos foram aplicados num estudo de caso, através do 

dimensionamento de reforço para um trecho de rodovia localizada no Centro-Oeste brasileiro, 

concretizando os objetivos propostos.  

Foram obtidas características estruturais e funcionais necessárias à caracterização dos 

segmentos homogêneos, classificando-os segundo o IGG e o IRI, cujos parâmetros envolvem 

aspectos como o trincamento superficial do pavimento e presença de panelas, entre outras 

patologias que comprometem a durabilidade e conforto para os usuários.  

Os parâmetros estruturais foram obtidos através das deflexões do pavimento, que 

foram medidas com a utilização do Falling-Weight Deflectometer e convertidas para medidas 

de Viga Benkelman, que é o equipamento normatizado pelos procedimentos da DNER, 

utilizando a correlação de Salomão Pinto. 

O trecho apresentou, em todos os segmentos homogêneos, valores de deflexão 

característica (Dc) superiores à deflexão admissível (Dadm) tanto segundo a DNER-PRO 11/79 

quanto segundo a DNER-PRO 269/94, indicando que o trecho apresenta más condições 

estruturais. Os resultados para o IGG também confirmam uma má condição da superfície do 

pavimento, porém os resultados de IRI indicam irregularidade longitudinal dentro dos limites 

aceitáveis.  

As maiores espessuras de reforço foram propostas pelo procedimento DNER-PRO 

11/79, e as menores pelo MEPDG. A evolução da acurácia dos métodos mostra-se mais clara 

com a análise econômica de execução das opções sugeridas, a qual demonstra que a proposta 

do MEPDG pode gerar redução de gastos brutos de execução em até 37% ao final da vida útil 

de projeto, diferença que pode ser aumentada caso haja uma gestão de fundos eficiente sobre 

os montantes economizados no processo. Suas vantagens ainda incluem gastos 

significativamente menores no ano 0, com redução de até 65% dos gastos brutos de execução 

em relação aos procedimentos da DNER.  
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Para gerar, porém, uma comparação mais precisa entre os métodos, é necessário 

expandir a análise para outras rodovias, visto que num estudo de caso as soluções se adaptam 

às peculiaridades do trecho.  

Como indica a CNT, por outro lado, um dos principais fatores que influenciam o mal 

desempenho tanto de pavimentos novos quanto de pavimentos recuperados são as falhas 

construtivas, fator intimamente ligado tanto ao acompanhamento das obras quanto à qualidade 

da mão-de-obra disponível no país. Ficam claras portanto as necessidades de valorização e 

capacitação da mão-de-obra não apenas deste setor como em todas as áreas da construção civil, 

bem como as vantagens de se monitorar rigidamente a execução e a utilização das rodovias em 

território nacional, por permitir análises cada vez mais precisas.  

 

6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

 

A partir da crescente variedade de opções existentes para a recuperação estrutural de 

pavimentos flexíveis, que abrangem inclusive métodos de reciclagem, surge a possibilidade de 

se avaliar as alternativas do ponto de vista econômico de maneira detalhada, aprofundando-se 

nos conceitos da matemática financeira com o objetivo prever, de maneira mais exata, quais 

métodos oferecem o melhor retorno, ao levar em conta, também, previsões da vida útil do 

reforço e retornos financeiros do projeto.  

É pertinente também a realização de análises de sensibilidade utilizando os softwares 

disponíveis no mercado, bem como a análise funcional da condição de pavimentos já 

recuperados segundo os procedimentos descritos a fim de verificar o sucesso ou não dos 

procedimentos adotados.  
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ANEXO A – Parâmetros e dados utilizados pelo MEPDG  

As constantes de calibração utilizadas no software MEPDG foram as constantes 

sugeridas pelo próprio guia – caracterizando uma análise em nível 3. A confiabilidade do 

projeto foi fixada em 80%. 

Os sistemas de classificação utilizados pelo software para identificação do tipo de 

tráfego (veículos 1 a 13) são do FHWA (Federal Highway Administration) e do LTPP (Long 

Term Pavement Performance). O tipo de tráfego escolhido foi o modelo correspondente a uma 

distribuição de tráfego com 85% de veículos comerciais do tipo caminhão multi-trailler com 7 

ou mais eixos. 

Os valores de IRI inicial foram considerados em função do modelo estatístico proposto 

por Lerch (2002).   

        17.3*87.0*31.0  antesIRIEspIRI                              

Onde : 

ΔIRI: redução prevista da irregularidade longitudinal após recapeamento (em m/km); 

Esp: espessura, em centímetros, do recapeamento executado (3 ≤ Esp ≤ 8); 

IRIantes: irregularidade longitudinal, em m/km, medida antes do recapeamento (2 ≤ 

IRIantes ≤ 7).  

Os parâmetros base de análise foram considerados a partir das propostas observadas 

para os sistemas rodoviários Anchieta/Imigrantes e Anhanguera/Bandeirantes. Os dados 

considerados foram: 

 Porcentagem de área com trinca classe 2: FC-2 < 15%; 

 Afundamento de trilha de roda (F): F < 7 mm; e 

 Quociente de irregularidade (QI): QI < 35 contagens/km. 

Em relação às camadas analisadas, foram feitas considerações acerca da mistura 

asfáltica utilizada para o revestimento novo e o revestimento antigo, baseadas em projetos 

considerados “padrão” para misturas típicas no Brasil – concreto asfáltico denso, com volume 
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de vazios de 4%, teor de ligante de 5,5% e densidade de 2,5 ton/m³, com passante na peneira 

#200 (0,0749mm) igual a 8%. No caso da capa nova o ligante asfáltico considerado foi um PG 

76-10 (método Superpave). Para a capa antiga, foram utilizados os mesmos parâmetros citados 

anteriormente, a exceção do ligante asfáltico que foi classificado por penetração como sendo 

um CAP 40/50, no intuito de simular um ligante já envelhecido. 

Para os dados das propriedades mecânicas das camadas subjacentes (base, sub-base e 

subleito) foram considerados os módulos de resiliência retroanalisados para cada segmento 

homogêneo e as demais características padrão sugeridas pelo software. Todos os valores foram 

verificados quanto à representatividade dos materiais utilizados, e havendo divergência entre a 

sugestão do software e aqueles considerados pelos projetistas como sendo adequados, foram 

estes últimos os valores empregados. 

O princípio de funcionamento do software MEPDG é baseado na análise de dados dos 

materiais componentes das camadas do pavimento ao longo da vida de projeto utilizando 

métodos mecanísticos. Em cada iteração, as propriedades dos materiais são calculadas e os 

danos induzidos pelo tráfego correspondente em cada diferencial de tempo são acumulados. No 

caso específico de uma análise de recapeamento, o módulo das camadas estabilizadas é 

reduzido ao longo do tempo em função do grau de trincamento modelado. As camadas asfálticas 

têm seus parâmetros alterados para simular o envelhecimento do ligante e a reflexão de trincas.  

A deformação permanente é calculada em cada camada separadamente e integrada 

para determinar o afundamento de trilha de roda observado. A irregularidade também é 

analisada para estimar seu crescimento em cada instante da vida de projeto. 

Estas análises permitem a determinação do comportamento do pavimento ao longo da 

vida de projeto, facultando, assim, a determinação do momento no qual o pavimento perderá 

ou sua capacidade estrutural ou funcional, demandando intervenções. Através de um ciclo de 

análises são definidas as estratégias necessárias para manter os pavimentos dentro de condições 

especificadas. 

a) Definição dos módulos das camadas para a análise mecanística 

A análise mecanística consiste em estimar valores de tensões, deformações e 

deslocamentos (deflexões) que ocorrerão nos pavimentos quando solicitados pelo tráfego 

comercial, conhecendo-se os módulos de resiliência dos materiais constituintes das camadas do 
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pavimento e do subleito e as espessuras dessas camadas. As respostas estruturais (tensões, 

deformações e deslocamentos), calculadas com emprego de softwares são confrontadas com 

valores admissíveis, definidas em função do volume de tráfego (N), permitindo analisar a 

condição estrutural do pavimento projetado. 

Os módulos de resiliência podem ser determinados em laboratório ou obtidos por 

retroanálise de bacias deflectométricas (valores adotados neste Projeto). Para as análises 

mecanísticas realizadas neste estudo, considerou-se o pavimento típico de cada segmento 

homogêneo (SH) compreendendo três camadas: 

 

a.1) Camada 1: constituída por todos os revestimentos asfálticos existentes  

a.2) Camada 2: constituída pelo conjunto base/sub-base 

a.3) Camada 3: constituída pelo solo de subleito 

 

Os módulos das camadas 1, 2 e 3, em cada segmento homogêneo, foram obtidos por 

retroanálise de bacias deflectométricas. Os segmentos homogêneos avaliados para propor as 

soluções de restauração dos pavimentos foram os mesmos estabelecidos para as propostas 

segundo os procedimentos DNER-PRO 011/79 e DNER-PRO 269/94.  

 

b) Aplicação dos modelos de previsão de desempenho da AASHTO 

Na etapa preliminar, procedeu-se ao percurso do trecho rodoviário em análise. Nesse 

percurso foi realizado um Levantamento Visual Contínuo Simplificado, assinalando-se para 

cada segmento homogêneo (SH) de 2 km de extensão qual seria a intervenção imediata 

necessária para restituir ao pavimento uma condição de serventia adequada. Salienta-se que este 

tipo de decisão foi de caráter puramente subjetivo, baseando-se apenas na experiência do 

projetista e da sua avaliação quanto ao conforto e segurança da rodovia. 

Dois níveis de intervenções imediatas necessárias foram identificados: 

 Recapeamento em concreto asfáltico, com 4 cm de espessura e 

 Recapeamento em concreto asfáltico, com 6 cm de espessura 

Em escritório, os resultados do Levantamento Visual Contínuo Simplificado foram 

confrontados com resultados de levantamentos deflectométricos com FWD e de medições de 

Irregularidade Longitudinal (IRI).  
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Observaram-se nos SH para os quais a espessura de recapeamento inicial seria 4 cm 

três grupos de condições estruturais/funcionais: 

Grupo A: Deflexão (D) ≤ 50 x 10-2 mm e IRI ≤ 2,7 m/km 

Grupo B: 50 x 10-2 mm  D ≤ 70 x 10-2 mm e IRI ≤ 2,7 m/km 

Grupo C: 50 x 10-2 mm  D ≤ 70 x 10-2 mm e IRI  2,7 m/km 

Nos SH para os quais a espessura de recapeamento inicial seria 6 cm outros quatro 

grupos de condições estruturais/funcionais: 

Grupo D: 50 x 10-2 mm  D ≤ 70 x 10-2 mm e IRI ≤ 2,7 m/km 

Grupo E: 50 x 10-2 mm  D ≤ 70 x 10-2 mm e IRI  2,7 m/km 

Grupo F: D  70 x 10-2 mm e IRI ≤ 2,7 m/km 

Grupo G: D  70 x 10-2 mm e IRI  2,7 m/km 
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ANEXO B – Valores do levantamento deflectométrico do trecho através do FWD 
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ANEXO C – Levantamento de custos segundo o SICRO 

 



 

 

57 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

 



 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


