
M
e
s
tr
a
d
o
 -
 I
T
A
/1

9
9
7

Tese apresentada à Divisão de Pós-Graduação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciência na Área de Infra-

Estrutura de Transportes, do Curso de Pós-Graduação em Engenharia de Infra-Estrutura 

Aeronáutica. 

 
 
 
 
 

Fernando José Pugliero Gonçalves 
 
 
 

UTILIZAÇÃO DE EXPERT SYSTEMS NA 

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS 
 
 

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados. 

 

 

Prof. Régis Martins Rodrigues 

Orientador 

 

 

Prof. Paulo Afonso de Oliveira Soviero 

Chefe da Divisão de Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

CAMPO MONTENEGRO 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP, BRASIL 

1997 



 
 

 
 
 
Índice 
 

 
 

Lista de Figuras 

Lista de Tabelas 

Lista de Quadros 

Resumo 

Abstract 

Agradecimento 

 

VI 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

 
1    Introdução 

      1.1    Motivação ............................................................................................................ 

      1.2    Objetivo ............................................................................................................... 

      1.3    Metodologia ......................................................................................................... 

      1.4    Conteúdo do Trabalho ......................................................................................... 

 

1 

3 

4 

4 

6 

2    Os “Expert Systems” na Engenharia Civil 

2.1    Introdução  .......................................................................................................... 

2.2    Conceitos  ........................................................................................................... 

2.3    Etapas Básicas no Desenvolvimento de um ES ................................................. 

8 

8 

9 

11 



2.4    Arquitetura de um ES ......................................................................................... 

2.5    Base de Conhecimento  ...................................................................................... 

2.6    Mecanismos de Inferência .................................................................................. 

2.7    Aquisição do Conhecimento  ............................................................................. 

2.8    Representação do Conhecimento ....................................................................... 

         2.8.1    Regras de Produção ................................................................................ 

         2.8.2    Redes Semânticas ................................................................................... 

         2.8.3    “Frames” ................................................................................................. 

2.9    Ferramentas para Construção de ES’s ................................................................ 

         2.9.1    Linguagens de Programação ................................................................... 

         2.9.2    “Expert Systems Shells” ......................................................................... 

2.10   Aplicação de ES’s na Engenharia de Estruturas ............................................... 

2.11   Aplicação de ES’s  no Gerenciamento da Construção ...................................... 

2.12   Aplicação de ES’s  na Engenharia Geotécnica ................................................. 

2.13   ES’s  Aplicados à Manutenção de Pavimentos ................................................. 

          2.13.1    SIGMA ................................................................................................ 

          2.13.2    ES para Manutenção de Pavimentos Rígidos ...................................... 

          2.13.3    ERASME ............................................................................................ 

          2.13.4    PARES ................................................................................................ 

          2.13.5    SCEPTRE ........................................................................................... 

          2.13.6    ROSE .................................................................................................. 

          2.13.7    PRESERVER ...................................................................................... 

          2.13.8    OVERDRIVE ..................................................................................... 

          2.13.9    PAVE .................................................................................................. 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

22 

23 

24 

28 

33 

37 

39 

41 

41 

42 

43 

43 



3    O Diagnóstico dos Pavimentos  

 3.1    Introdução  ......................................................................................................... 

 3.2    Conceitos  .......................................................................................................... 

 3.3    Definição de Subtrechos Homogêneos .............................................................. 

 3.4    Avaliação de Pavimentos ................................................................................... 

   3.4.1    Avaliação da Condição Funcional ........................................................ 

   3.4.2    Avaliação da Deterioração de Superfície ............................................. 

   3.4.3    Avaliação da Condição Estrutural ........................................................ 

 3.5    Principais Mecanismos de Deterioração ........................................................... 

3.5.1    Pavimentos Flexíveis ........................................................................... 

3.5.2    Pavimentos Semi-Rígidos .................................................................... 

3.5.3    Pavimentos Rígidos ............................................................................. 

3.5.4    Pavimentos Invertidos .......................................................................... 

 

45 

45 

46 

53 

55 

57 

58 

61 

63 

67 

69 

70 

71 

4    A Manutenção dos Pavimentos 

4.1    Introdução  .......................................................................................................... 

4.2    Conceitos .................................. ......................................................................... 

4.3    Pavimentos Asfálticos  ....................................................................................... 

          4.3.1    Técnicas para Conservação ................................................................... 

          4.3.2    Técnicas para Restauração .................................................................... 

4.4    Pavimentos Rígidos com Juntas  ........................................................................ 

          4.4.1    Conceitos ............................................................................................... 

          4.4.2    Técnicas para Conservação e Recuperação ........................................... 

          4.4.3    Técnicas para Restauração   .................................................................. 

4.5    Análise de Conseqüências .................................................................................. 

72 

72 

73 

85 

85 

87 

92 

92 

95 

98 

102 



           4.5.1    Modelos de Previsão de Desempenho .................................................. 

           4.5.2    Análise Econômica das Alternativas de Manutenção .......................... 

 

104 

105 

5    Concepção e Estruturação do Sistema 

5.1    Introdução  .......................................................................................................... 

5.2    Arquitetura do Protótipo ..................................................................................... 

5.3    Dados Preliminares  ............................................................................................ 

          5.3.1    Dados Gerais .......................................................................................... 

          5.3.2    Dados de Tráfego .................................................................................. 

          5.3.3    Caracterização da Estrutura do Pavimento Existente ............................ 

          5.3.4    Avaliação de Superfície ......................................................................... 

5.4    Árvores de Decisão ............................................................................................. 

          5.4.1    Potencial para Reflexão de Trincas ....................................................... 

          5.4.2    Impermeabilização da Superfície  ......................................................... 

          5.4.3    Regularização Devido a Deformações Plásticas Excessivas ................. 

          5.4.4    Ocorrência da Descompactação da Base ............................................... 

          5.4.5    Reforço Estrutural do Pavimento .......................................................... 

          5.4.6    Ocorrência de Deficiências Construtivas ou de Drenagem ................... 

          5.4.7    Correção do Atrito ................................................................................. 

5.5    Diagnóstico Preliminar  ...................................................................................... 

5.6    Medidas de Manutenção Aplicáveis ................................................................... 

5.7    Dados Complementares ...................................................................................... 

5.8    Interface Gerenciadora ....................................................................................... 

5.9    Medidas de Manutenção a serem Testadas ........................................................ 

 

109 

109 

111 

112 

112 

113 

113 

114 

117 

117 

120 

121 

122 

123 

127 

128 

130 

130 

136 

137 

137 

6    Implementação do Protótipo 139 



6.1    Introdução   ......................................................................................................... 

6.2    Escolha do Ambiente Computacional     ............................................................ 

6.3    Módulo Interface do Usuário .............................................................................. 

6.4    Módulo Entrada de Dados .................................................................................. 

6.5    Módulo Base de Conhecimento .......................................................................... 

          6.5.1    Hierarquia de Objetos ............................................................................ 

          6.5.2    “Slots” .................................................................................................... 

          6.5.3    Métodos ................................................................................................. 

          6.5.4    Funções .................................................................................................. 

          6.5.5    Regras .................................................................................................... 

6.6    Módulo Gerenciador de Aplicativos ...  .............................................................. 

6.7    Módulo Saída de Resultados .............................................................................. 

 

139 

140 

143 

146 

149 

150 

151 

152 

153 

155 

157 

158 

7    Aplicações-Teste 

7.1    Introdução............................................................................................................. 

7.2    Aplicação-Teste 01 - Pavimentos Flexíveis ........................................................ 

7.3    Aplicação-Teste 02 - Pavimentos Semi-Rígidos ................................................. 

 

159 

159 

161 

181 

8    Conclusões e Sugestões 

       Referências Bibliográficas 

      

188 

192 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Figuras 
 
 
 
 

Figura  2.1  Componentes Principais de um ES ................................................................ 

Figura  2.2  Estrutura Geral do SIGMA ............................................................................. 

Figura  2.3  Entrada de Dados do SIGMA ......................................................................... 

Figura  2.4  Análise por Faixa Homogênea ....................................................................... 

Figura  2.5  Projeto de Manutenção da Via ....................................................................... 

Figura  2.6  Verificação da Adequação Estrutural de Pavimentos Rígidos ....................... 

Figura  2.7   Estrutura Geral do ES Desenvolvido na Universidade de Illinois ................ 

Figura  3.1  Atividades de um Sistemas de Gerência de Pavimentos ................................ 

Figura  3.2  Árvore de Decisão para Pavimentos em Concreto Asfáltico ......................... 

Figura  3.3  Desempenho de um Pavimento ...................................................................... 

Figura  3.4  Trincamento por Fadiga em um Pavimento Asfáltico .................................... 

Figura  3.5  Trincamento por Fadiga em um Pavimento Semi-rígido ............................... 

Figura  3.6  Erosão da Sub-Base em um Pavimento Rígido .............................................. 

Figura  3.7  Trincamento por Fadiga em um Pavimento Invertido .................................... 

Figura  4.1  Avaliação do Trincamento - CR e TB ............................................................ 

Figura  4.2  Avaliação da Presença de Afundamentos em Trilhas de Roda ...................... 

12 

30 

31 

32 

32 

34 

36 

48 

50 

52 

68 

69 

70 

71 

75 

76 



Figura  4.3  Avaliação do Trincamento - L e T ................................................................. 

Figura   4.4  Avaliação da Irregularidade  ......................................................................... 

Figura   4.5  Resultados da Avaliação ao longo de uma Pista de uma Rodovia ............... 

Figura   4.6  Resultados da Avaliação ao longo das Pistas de uma Rodovia ..................... 

Figura   4.7  Avaliação de Pavimentos Rígidos ................................................................. 

Figura   4.8  Avaliação de Pavimentos Rígidos - Faixas de Tráfego ................................. 

Figura   4.9  Avaliação de Pavimentos Rígidos - Acostamentos ....................................... 

Figura  4.10  Avaliação de Pavimentos Rígidos - Pontes .................................................. 

Figura  4.11  Identificação do Trincamento em Pavimentos Rígidos ................................ 

Figura  4.12  Efeitos da Escolha do Momento de se Restaurar um Pavimento ................. 

Figura  4.13  Processo de Escolha da Alternativa de Restauração .................................... 

Figura 4.14 Uso de Camada Intermediária para Retardar a Reflexão das Trincas da 

Camada Asfáltica Subjacente ............................................................................................. 

Figura 4.15  Seções Transversais Típicas de Pavimentos Superpostos de Concreto ........ 

Figura 4.16  Curvas de Desempenho de Alternativas de Projeto ...................................... 

Figura 4.17  Custo no Ciclo de Vida ................................................................................. 

Figura   5.1  Arquitetura do Protótipo ............................................................................... 

Figura  5.2  Verificação  do Potencial para Reflexão de Trincas em Recapeamentos  

Asfálticos ............................................................................................................................ 

Figura  5.3  Verificação da Necessidade de Impermeabilização da Superfície ................ 

Figura 5.4 Verificação da Necessidade de Regularização Devido a Deformações 

Plásticas ............................................................................................................................... 

Figura  5.5  Verificação da Ocorrência de Descompactação da Base em Pavimentos 

Flexíveis .............................................................................................................................. 

76 

77 

77 

78 

80 

80 

81 

81 

82 

83 

84 

 

89 

100 

106 

108 

111 

 

119 

120 

 

121 

 

122 

 



Figura  5.6  Verificação da Ocorrência de Descompactação da Base em Pavimentos 

Semi-Rígidos ...................................................................................................................... 

Figura   5.7  Seção Transversal Típica de um Pavimento Flexível ................................... 

Figura  5.8  Verificação da Necessidade de Reforço Estrutural em Pavimentos Flexíveis 

Figura  5.9 Verificação da Necessidade de Reforço Estrutural em Pavimentos Semi-

Rígidos ................................................................................................................................ 

Figura 5.10  Verificação da Possibilidade de Deficiências Construtivas ou de Drenagem 

Figura 5.11  Verificação da Necessidade de Correção do Atrito ...................................... 

Figura 5.12  Detalhamento das Classes de Intervenção ..................................................... 

Figura 5.13  Detalhamento das Medidas de Restauração .................................................. 

Figura 5.13a Detalhamento das Medidas de Restauração ................................................. 

Figura 5.14  Identificação das Classes de Intervenção para Pavimentos Rígidos ............. 

Figura   6.1  Ferramenta “KAL View Debugger”............................................................... 

Figura   6.2  Ferramenta “Find/Replace” ........................................................................... 

Figura   6.3  Ferramenta “Inference Browser” ................................................................... 

Figura   6.4  Descrição do Modelo Computacional ........................................................... 

Figura   6.5  Tela de Abertura do Protótipo ....................................................................... 

Figura   6.6  Escolha do Tipo de Estrutura de Pavimento a ser Analisada ........................  

Figura   6.7  Mensagem Apresentada Durante a Execução do Sistema ............................ 

Figura   6.8  Apresentação dos Dados Gerais de Configuração .........................................  

Figura   6.9  Mensagem Apresentada Durante a Execução do Sistema ............................ 

Figura   6.10 Apresentação dos Custos .............................................................................. 

Figura   6.11 Alteração dos Custos (Parcial) ..................................................................... 

Figura   6.12 Opção Saída do Sistema ............................................................................... 

 

123 

124 

126 

 

127 

128 

129 

133 

134 

135 

136 

141 

141 

142 

142 

143 

144 

144 

144 

145 

145 

145 

146 

 



Figura   6.13 Caracterização da Estrutura do Pavimento Existente ................................... 

Figura   6.14  Exemplo da Ajuda ao Usuário no Módulo Entrada de Dados .................... 

Figura   6.15  Verificação da Presença de Trincas  na Superfície do Pavimento .............. 

Figura   6.16  Caracterização do Trincamento Existente no Pavimento ........................... 

Figura   6.17   Hierarquia de Objetos do Protótipo (Concepção Inicial) ........................... 

Figura   6.18   Editor de Classes do Kappa-PC .................................................................. 

Figura   6.19  Editor de “Slots” do Kappa-PC.................................................................... 

Figura   6.20  Função Trincas Utilizada no Protótipo ........................................................ 

Figura   6.21  Edição e Avaliação da Função Trincas no “KAL Interpreter” .................... 

Figura   6.22  Editor de Regras do Kappa-PC .................................................................... 

Figura   6.23  Ferramenta Denominada “Rule Relations”.................................................. 

Figura   6.24  Gerenciador de Aplicativos ......................................................................... 

Figura   6.25  Apresentação dos Resultados Gerados na Fase de Planejamento ............... 

147 

148 

148 

149

150 

151 

152 

154 

154 

156 

156 

157 

158 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Tabelas 
 
 
 

 
Tabela  3.1 - Avaliação das Condições do Pavimento com Base no MCI ......................... 

Tabela  5.1 - Códigos Relativos ao Padrão Predominante do Trincamento ...................... 

Tabela  5.2 - Códigos Relativos ao Padrão Predominante das Deformações Plásticas ..... 

Tabela  5.3 - Parâmetros Adotados para a Obtenção do IDS ............................................. 

Tabela  5.4 - Espessura Mínima do Revestimento em Função do Tráfego Atuante .......... 

Tabela  7.1 -  Significado dos Códigos Adotados nas Aplicações-Teste ...........................  

 

60 

115 

116 

116 

125 

187 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Quadros 
 
 
 

 
Quadro 2.1 - Categorias de Medidas de Manutenção Consideradas pelo SIGMA ........... 

Quadro 3.1 - Determinação do Índice de Condição do Pavimento ................................... 

Quadro 4.1 - Matriz de Prioridade para Pavimentos Flexíveis .......................................... 

Quadro 4.2 - Tipos de Medidas de Restauração mais Usuais no Brasil ............................ 

Quadro 4.3 - Terminologia dos Defeitos mais Comuns em Pavimentos Rígidos ............. 

Quadro 4.4 - Técnicas de Prevenção e de Recuperação de Alguns Tipos de Defeitos em 

Pavimentos Rígidos ............................................................................................................. 

Quadro 4.5 - Resumo de Pavimentos Rígidos Superpostos a Rígidos Existentes ............. 

Quadro 5.1 - Estabelecimento das Classes de Intervenção para Pavimentos Asfálticos ... 

 

 

29 

50 

79 

91 

93 

 

97 

102 

131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Resumo 
 
 
 

Os expert systems vêm encontrando aplicações em uma série de problemas nos mais 

diversos domínios do conhecimento humano. Na área de pavimentos, alguns Sistemas de 

Gerência já operam auxiliados por expert systems. Nesse contexto, o presente trabalho 

tem por finalidade principal avaliar o potencial que sistemas desta espécie possam ter 

como ferramenta auxiliar ao processo de tomada de decisão e conseqüente 

estabelecimento de medidas economicamente eficazes de conservação e de restauração 

para pavimentos asfálticos ou de concreto de cimento portland. Para tanto, são 

apresentados o estado-da-arte relativo a esse tema e um protótipo de expert system, 

aplicável a condições de tráfego rodoviário e urbano. Na seqüência, são mostrados e 

discutidos os resultados obtidos nas aplicações-teste realizadas, desenvolvidas com o 

propósito de permitir os aperfeiçoamentos necessários e se avaliar o seu alcance na 

prática, dentro da realidade técnico-econômica de órgãos rodoviários e de prefeituras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 

The expert systems have proved applicable in a series of problems in the vast domain of 

the human knowledge. In the field of pavements some management systems are already in 

operation aided by expert systems. The main objective of this work is to evaluate the 

potential that systems of this kind may have as an aiding tool in the decision making 

process and in the establishment of economically effective measures of maintenance and 

rehabilitation of asphalt or concrete cement pavements. For such, the state-of-art in 

respect to this topic and a prototype of expert system applicable to road and urban traffic 

conditions are presented. The results yielded by application tests are presented and 

discussed in order to allow further improvements as well as to evaluate its practicability 

within technical and economical realities of road transportation departments and city 

halls.   

 



 

 1 

 
 
 
Agradecimento 

 
 

 
 
 
• À FAPESP e ao CNPQ pelo suporte financeiro destinado ao desenvolvimento da 

pesquisa; 

 

• Ao prof. Régis, pelo exemplo de trabalho, dedicação e tempo disponibilizado para a 

orientação desse trabalho. 

 

 

 



 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 
 

Introdução 
 

 

 

O uso racional dos recursos disponíveis para investimentos em pavimentação 

(construções novas e manutenção) envolve a análise integrada dos diversos aspectos que 

concorrem para a avaliação da capacidade de retorno desses investimentos. Nesse 

contexto, a utilização de programas de computador como ferramentas auxiliares no 

processo de tomada de decisões, associada à estruturação, implementação e 

aprimoramento de Sistemas de Gerência de Pavimentos vem facilitando a busca da 

melhor utilização do capital alocado.  

 Uma das novas ferramentas que vem sendo estudada e utilizada no campo da 

pavimentação são os “Expert Systems” (ES’s). De acordo com o grupo de estudos em 

ES’s da Sociedade Britânica de Computação, esses sistemas podem ser definidos da 

seguinte maneira (Ref. [1]): 

“Um ES é considerado como um conjunto de componentes, baseados no conhecimento de 

um especialista prático, inseridos em um computador, de forma que o sistema concebido 

possa oferecer conselhos e/ou tomar decisões inteligentes. Uma característica desejável, 

a qual muitos consideram fundamental, é a capacidade do sistema para justificar sua 

própria linha de raciocínio, de uma maneira direta e inteligível para o usuário”. 

 Na presente pesquisa, faz-se uma abordagem da aplicabilidade prática dos ES’s no 

processo de tomada de decisões relativo ao estabelecimento de medidas de manutenção 

em estruturas de pavimentos. Para tanto, são apresentados e discutidos aspectos relevantes 

à concepção, estruturação e implementação desses sistemas, bem como das dificuldades 
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encontradas pelos responsáveis pela seleção de medidas de conservação e de restauração 

para os pavimentos. Além disso, foi feita uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

identificar e de compreender o uso dos ES’s como ferramenta auxiliar em Sistemas de 

Gerência de Pavimentos.  

 A tarefa principal de um ES no domínio da manutenção de pavimentos é 

direcionar a seleção das medidas de forma a que sejam evitadas as que levem a uma 

eficácia econômica desfavorável ou inferior. Este tipo de aplicação é análoga à que vem 

sendo atribuída aos ES’s em diversos outros domínios da engenharia (gerenciamento da 

construção, produção, projetos estruturais, etc.), onde se procura aumentar a eficiência 

dos projetistas e dos responsáveis pelas decisões, ao mesmo tempo em que suas atividades 

são mais valorizadas, por agregarem uma base de conhecimento (especificações, 

parâmetros) e recursos de interação cujo uso por meio de programas convencionais é 

trabalhoso, sendo muitas vezes proibitivo, em face de restrições de custo e de 

cronograma. Nestes casos, os ES’s servem como sistemas interativos inteligentes para a 

resolução de problemas, e como sistemas conselheiros que aumentam as capacidades do 

usuário, chegando até mesmo a ampliar o escopo de um problema. 

 As principais dificuldades envolvidas no desenvolvimento de um ES não são de 

programação, uma vez que as técnicas convencionais usuais de programação algorítmica 

estruturada vêm sendo utilizadas com sucesso para esse fim. Uma boa dose de 

criatividade é fundamental nos primeiros estágios de desenvolvimento do protótipo, 

quando profundas alterações na estrutura do sistema são esperadas, após as análises 

críticas efetuadas em cada versão implementada. A chave para o sucesso ao se 

desenvolver um ES é estruturar logo um sistema simples, o qual  deverá ser aperfeiçoado 

por meio de sucessivas validações empíricas. O protótipo inicial é, portanto, a base sobre 

a qual o sistema deverá ser gradativamente estruturado, a partir da análise de suas 

respostas diante de casos reais. 

 Nesse trabalho, também é apresentado um protótipo de ES, desenvolvido com o 

propósito de auxiliar no estabelecimento de medidas de manutenção aplicáveis em 

estruturas de pavimentos. A base de conhecimento do sistema concebido é constituída de 

informações adquiridas e formalizadas através de árvores de decisão, as quais estão 

apresentadas no capítulo 5. Uma série de aplicações-teste foram efetuadas com o 

protótipo inicial concebido, de modo a se avaliar suas deficiências, sendo que as mais 

importantes foram corrigidas ainda nesta pesquisa. As conclusões finais da pesquisa 
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resultaram da análise conjunta das potencialidades e das deficiências detectadas no 

sistema desenvolvido. 

 

1.1. Motivação 

 

A importância das atividades de manutenção a serem aplicadas a um determinado 

pavimento é  melhor compreendida, quando se percebe que uma estrutura de pavimento 

está sujeita a um processo de deterioração progressiva, ao longo do tempo, por meio de 

mecanismos complexos e ainda não inteiramente equacionados, onde continuamente vão 

se acumulando deformações plásticas e trincas nas camadas, decorrentes de uma 

combinação entre a ação das cargas do tráfego e os efeitos do intemperismo (variações de 

temperatura e umidade ao longo do tempo). De acordo com a Ref. [2], a “ruptura” de um 

pavimento é, até certo ponto, indefinida e subjetiva, havendo divergências entre os 

técnicos e administradores quanto ao melhor momento de se restaurar um pavimento que 

atingiu um certo nível de deterioração estrutural e/ou funcional. Uma das raras situações 

em que uma estrutura de pavimento poderá sofrer uma ruptura catastrófica é quando em 

presença de erro de projeto geotécnico em casos de pavimentos assentes em aterros sobre 

solos moles.  

 Outro aspecto importante a ser destacado é o fato de que as conseqüências do mau 

desempenho de um pavimento nem sempre são imediatamente visíveis. Os prejuízos 

econômicos causados por elevações nos custos de manutenção e, mais ainda, nos custos 

operacionais dos veículos, podem ser, contudo, extremamente elevados. Além disso, a 

escassez de recursos para investimentos em infra-estrutura nos países em 

desenvolvimento torna a tecnologia envolvida na pavimentação um item muito importante 

para a economia desses países (Ref.[2]). 

 A ampla divulgação da utilização e da contribuição oferecida pelos ES’s em 

diversos domínios específicos da engenharia de pavimentos, principalmente nos Estados 

Unidos, Canadá e países da Europa, somada ao fato das inúmeras dificuldades 

encontradas pelos responsáveis pela escolha de alternativas de manutenção 

economicamente eficazes, são os fatores que despertaram o interesse para o 

desenvolvimento do presente trabalho. Além disso, no Brasil, a manutenção dos 

pavimentos é relegada a segundo plano e os métodos usuais para projeto de restauração 
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(normatizados pelo DNER) são falhos e omissos no que diz respeito a diagnóstico do 

pavimento e seleção das medidas mais adequadas. 

 

1.2. Objetivo 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de avaliar a real potencialidade que a tecnologia 

emergente dos ES’s pode ter para a determinação das medidas de conservação e de 

restauração economicamente mais eficazes para os pavimentos asfálticos e de concreto de 

cimento portland, em rodovias e em vias urbanas. Para atingir esse objetivo, foi 

estabelecido o estado-da-arte relativo às implementações que já foram feitas de sistemas 

com finalidade análoga, com base no que foi desenvolvido o protótipo de um sistema, 

aplicável a pavimentos rodoviários e urbanos com os seguintes tipos de estruturas: 

 

• Pavimentos Flexíveis, com revestimento em concreto asfáltico ou em 

tratamento superficial; 

• Pavimentos Semi-Rígidos, com revestimento em concreto asfáltico ou em 

tratamento superficial; 

• Pavimentos Rígidos, com juntas. 

 

1.3. Metodologia 

 

A base fundamental adotada como ponto de partida para o desenvolvimento do protótipo 

é constituída pelos sistemas apresentados no capítulo 2, incluindo o programa SIGMA, 

um protótipo que foi desenvolvido no ITA para pavimentos asfálticos e cujo modo de 

funcionamento e base de conhecimento não se encontram documentados. Com relação 

aos demais sistemas estudados durante a revisão bibliográfica, as informações obtidas se 

mostraram, na sua maioria, incompletas, dificultando o perfeito entendimento do 

desenvolvimento e funcionamento dos mesmos. No caso da manutenção de pavimentos 

rígidos, o único ES encontrado na literatura consultada e estudada foi o sistema 

desenvolvido na Universidade de Illinois. 
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 As árvores de decisão e os modelos de previsão de desempenho utilizados por 

esses programas foram estudados de forma crítica durante o levantamento bibliográfico. 

Logo em seguida, foram estudadas e sintetizadas as informações existentes acerca das 

diversas técnicas de manutenção de pavimentos utilizadas no Brasil, a ponto de se estar 

em posição de avaliar a consistência daquelas árvores, propondo-se alterações, adaptações 

ou até mudanças completas, quando for o caso. 

 Com relação à linguagem de programação a ser utilizada no desenvolvimento do 

protótipo de um ES aplicável à manutenção de pavimentos, inicialmente foi prevista a 

possibilidade do uso de duas linguagens: uma que fosse bastante eficaz no processamento 

simbólico (para a elaboração de diagnósticos e para a seleção de medidas de manutenção 

aplicáveis) e outra que efetuasse os cálculos necessários. No entanto, no decorrer dos 

trabalhos, optou-se pela utilização de um “shell”, o qual consiste de um ambiente 

específico para o desenvolvimento de sistemas com base de conhecimento. O processo de 

escolha do ambiente computacional e os motivos que conduziram à utilização de um 

“shell” estão apresentados no capítulo 6. O protótipo inicial desenvolvido inclui um 

subconjunto da base de conhecimento, o qual é representativo do conhecimento que 

deverá estar presente no modelo completo. Na seqüência, estão apresentadas as principais 

atividades desenvolvidas durante a realização dos trabalhos: 

 

1. Levantamento bibliográfico sobre: 

 

• Os “Expert Systems” na engenharia civil; 

• A problemática da manutenção dos pavimentos (técnicas, desempenho, 

custo no ciclo de vida); 

• Sistemas existentes (ex.: SIGMA); 

• Técnicas e  modelos  para análise  de  conseqüências  da  aplicação das 

diversas  medidas de  manutenção (vida de serviço, redução de custos 

operacionais dos veículos, efeitos no nível de serventia). 

 

2. Estabelecimento de conclusões e escolha da linguagem de programação a ser 

utilizada para o desenvolvimento do sistema; 

3. Concepção e estruturação do protótipo; 

4. Implementação e depuração do protótipo; 
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5. Execução de aplicações-teste; 

6. Análise crítica dos resultados e implementação da versão final do protótipo do 

sistema; 

7. Estabelecimento das conclusões finais da pesquisa. 

 

1.4. Conteúdo do Trabalho 

 

O trabalho desenvolvido está organizado da seguinte forma:  

 

 No Capítulo 2 estão descritos conceitos relativos aos ES’s e às principais etapas a 

serem realizadas para o seu desenvolvimento. Além disso, é apresentada uma revisão 

bibliográfica envolvendo a concepção e aplicabilidade prática de ES’s em alguns 

domínios da Engenharia Civil. 

 No Capítulo 3 é abordada a importância do estabelecimento de um diagnóstico 

acerca das condições funcionais e estruturais oferecidas por um determinado pavimento 

no processo de tomada decisão relativo à adoção de medidas de manutenção 

economicamente eficazes para pavimentos asfálticos e de concreto cimento. Também são 

apresentados os principais mecanismos de deterioração que, de acordo com o tipo de 

estrutura do pavimento, concorrem para a sua deterioração ao longo do tempo.   

 No Capítulo 4 são discutidas as principais técnicas de conservação e restauração 

usualmente adotadas nas rodovias brasileiras. São abordadas medidas de manutenção 

aplicáveis a pavimentos flexíveis em concreto asfáltico, semi-rígidos e rígidos.   

 No Capítulo 5 são apresentadas a arquitetura do protótipo inicial do ES 

desenvolvido e as principais etapas da sua concepção e estruturação. 

 No Capítulo 6  é apresentado o ambiente computacional utilizado, sendo descritas 

suas principais características e os aspectos que se destacaram para a sua escolha. Além 

disso, são apresentadas as etapas de implementação do sistema.  

 No Capítulo 7 são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas aplicações-

teste realizadas com o propósito principal de validar e/ou identificar as deficiências que 

porventura possam estar presentes no protótipo inicial concebido. 

 No Capítulo 8  são apresentadas as conclusões do trabalho e algumas sugestões 

para estudos futuros. 
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Capítulo 2 
 
 

Os Expert Systems na Engenharia 

Civil 
 

1.5. Introdução 
 

A tomada de decisão em muitos domínios da engenharia civil freqüentemente encontra 

problemas complicados e mal estruturados, para os quais as soluções são estabelecidas 

baseadas em analogias com casos anteriores, com uma mistura de intuição e de 

experiência. A seleção da estratégia de manutenção mais apropriada para um pavimento 

representa um desses problemas. A habilidade dos responsáveis pelo processo de tomada 

de decisão em encontrar solução adequada para este problema depende de um 

equacionamento correto e da aplicação de ferramentas apropriadas para a elaboração do 

diagnóstico do pavimento.  

 Os “expert systems” (ES’s) estão sendo aplicados a uma ampla variedade de 

problemas de engenharia, apresentando, principalmente, uma maior participação em áreas 

onde o julgamento e a experiência ocupam um papel importante e não existem teorias 

básicas ou onde a teoria disponível é inadequada para a solução satisfatória do problema 

(Refs. [3], [4], [5] e [6]). Os principais domínios de aplicação de ES’s  na área  de 

engenharia civil são: 

 

• Diagnóstico; 
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• Detecção de falhas; 

• Previsão; 

• Interpretação; 

• Monitoramento; 

• Instrução; 

• Planejamento e Gerenciamento; 

• Projeto. 

 

 Nesse capítulo são apresentados conceitos relativos aos ES’s, abordando aspectos 

como: definição de ES, vantagens e áreas de aplicação, componentes principais, etapas 

para o desenvolvimento e linguagens de programação. Além disso, discute-se algumas 

aplicações recentes de ES’s desenvolvidas em campos específicos da engenharia civil, 

incluindo o domínio da manutenção dos pavimentos. 

 

1.6. Conceitos 

 

Programas de computador que utilizam técnicas de Inteligência Artificial (IA) para 

auxiliar na resolução de problemas práticos complexos, que envolvem conhecimento 

teórico e empírico, procedimentos heurísticos e tomada de decisão são chamados de ES’s  

(Ref. [4]). O professor Edward Feigenbaum (Universidade de Stanford), um dos 

principais pesquisadores em ES’s , define ES como sendo um programa inteligente de 

computador que usa conhecimento e procedimentos inferenciais para resolver problemas 

que são bastante difíceis, de forma a requererem, para sua resolução, muita perícia 

humana. O conhecimento necessário para atuar a esse nível, mais os procedimentos 

inferenciais empregados, podem ser considerados como um modelo de perícia, e 

comparados aos melhores profissionais do ramo (Ref. [7]). 

 As dificuldades encontradas para a definição de ES’s consistem, principalmente, 

na natureza exploratória das técnicas aplicadas no desenvolvimento dos mesmos. O limite 

entre o processamento convencional de dados e os ES’s está sujeito a questões de 

interpretação. Enquanto alguns ES’s clássicos como o DENDRAL usa heurísticas, outros 

como MYCIN, PROSPECTOR e XCON utilizam conhecimentos especializados de seus 

respectivos domínios (Ref. [4]). 
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 Atualmente, um dos principais usos práticos da IA é em ES’s, cujos programas 

atuam como conselheiros e consultores inteligentes. O objetivo de um ES é capturar o 

componente sistemático da resolução de um problema por um ou mais especialistas e as 

vantagens principais de se desenvolver um ES são (Refs. [4] e [8]) : 

 

1. O conhecimento é formalizado e clarificado, tornando-se mais explícito, 

acessível e expansível. Sua modularidade permite o contínuo aperfeiçoamento 

da base de conhecimento; 

2. Um ES  pode explicar seu comportamento para o usuário; 

3. Um ES não toma decisões irracionais ou tendenciosas, mas usa um 

procedimento sistemático para encontrar a solução de um problema; 

4. É possível combinar-se o conhecimento de muitos especialistas em uma base de 

conhecimento comum, a qual pode ser estudada quanto a sua consistência e 

confiabilidade de suas prescrições; 

5. Problemas complexos, que requerem um elevado grau de experiência, 

proveniente de diversos especialistas em uma determinada área, podem ser 

resolvidos por não especialistas. 

 

 Até o presente estágio de desenvolvimento, as seguintes limitações podem ser 

atribuídas aos ES’s (Ref. [4]): 

 

1. Eles não têm bom senso e intuição; 

2. A maioria dos ES’s desenvolvidos apresentam dificuldades de aplicação 

prática, devido, principalmente, a dificuldades existentes em sua utilização por 

não especialistas; 

3. Muitos ES’s necessitam de máquinas caras para operação eficiente (esta 

limitação é gradualmente solucionada com o aperfeiçoamento contínuo dos 

microcomputadores). 

 

 

1.7. Etapas Básicas no Desenvolvimento de um ES 
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Para desenvolver um ES, é necessária a realização das seguintes atividades (Refs. [3] e 

[4]): 

 

1. Seleção de uma linguagem de programação, ambiente ou “shell”; 

2. Seleção das técnicas de IA e dos mecanismos de inferência; 

3. Aquisição e análise do conhecimento a ser incluído na base de conhecimento 

do ES; 

4. Formalização e desenvolvimento da base de conhecimento; 

5. Desenvolvimento do protótipo do sistema, usando a base de conhecimento e as 

técnicas de IA; 

6. Avaliação, revisão e expansão do ES; 

7. Refinamento e ajuste da interface com o usuário; 

8. Manutenção e atualização do ES.  

 

1.8. Arquitetura de um ES 

 

Um ES separa a base de conhecimento, onde se descreve a estratégia de solução do 

problema, do programa de controle ou mecanismo de inferência, que manipula a base de 

conhecimento e que, em geral, é mais simbólico do que numérico. A representação mais 

transparente do processo e a facilidade de explanação, associados ao fato de os ES’s 

serem flexíveis a uma expansão futura e de não estarem presos a algoritmos 

convencionais, são as principais características que os diferenciam dos programas 

convencionais. 

 Existe uma grande variedade de arquiteturas para os ES’s. Um  ponto que deve ser 

enfatizado é que somente a base de conhecimento é específica para o domínio. Todos os 

outros componentes são partes de uma estrutura geral, aplicáveis a outros domínios 

(Figura 2.1). De modo geral, um ES tem três componentes principais (Refs. [4] e [7]): 

 

• Uma base de conhecimento; 

• Um mecanismo de inferência (ou estrutura de controle);  

• Uma memória de trabalho (ou base de dados global). 
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Memória de
Trabalho

Base de
Conhecimento

Mecanismos de Inferência

Subsistema de Aquisição
de Conhecimento

Subsistema de
Explicação

Interface do
Usuário

Usuário

 

Figura 2.1 - Componentes Principais de um ES (Ref. [4]) 
 

1.9. Base de Conhecimento 

 

O conhecimento de um ES consiste basicamente em fatos e heurísticas. Os fatos são 

constituídos pelas informações geralmente aceitas pelos especialistas em um domínio, 

enquanto que as heurísticas são regras que apenas um especialista conhece e que 

caracterizam, portanto, as decisões em nível de especialista na área.  

 A base de conhecimento constitui a  parte principal de um ES, pois ela conterá 

todo o conhecimento do sistema. O processo de construção de um ES é chamado 

Engenharia de Conhecimento e tal processo envolve o construtor do ES, chamado de 

Engenheiro de Conhecimento (EC), e um ou mais especialistas de uma determinada área. 

A função do EC é extrair dos especialistas seus procedimentos, estratégias e normas 

práticas para a resolução do problema, e inserir tal conhecimento no sistema. O nível de 

desempenho de um ES  é função principalmente da dimensão e da qualidade da base de 

conhecimento que possui (Refs. [4] , [7] e [9] ). 
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1.10. Mecanismos de Inferência 

 

Os mecanismos de inferência permitem a geração de novos fatos a partir dos já existentes 

na base, aplicando o conhecimento adquirido em novas situações, sendo, portanto, 

responsáveis pela manipulação do conhecimento, determinando a ordem lógica e as 

questões que devem ser colocadas ao usuário para se chegar à solução do problema. No 

caso dos sistemas baseados em regras, existem três maneiras importantes, chamadas 

estratégias de controle, para processar as regras na máquina de inferência: encadeamento 

para frente (“forward-chaining”), encadeamento para trás (“backward-chaining”) e uma 

combinação de ambos ( Ref. [4] ). 

 

• Encadeamento para a frente: A ferramenta de encadeamento para frente 

busca conclusões ou conseqüências para as condições apresentadas e seu 

objetivo principal  é predizer o possível resultado da presença de uma certa 

condição. Os sistemas que utilizam a ferramenta de encadeamento para frente 

fazem prognósticos a partir da análise de condições definidas na parte SE da 

regra e chegam a conclusões definidas na parte ENTÃO. Quando uma condição 

ocorre, alguma coisa é afetada por ela (a parte ENTÃO, ou conclusão). Como a 

condição vem antes da conclusão, e como começamos com as  condições, 

vamos para frente. É por isso que usamos o termo encadeamento para frente 

(Refs. [4] e [9]). 

• Encadeamento para trás: A ferramenta de encadeamento para trás auxilia no 

diagnóstico de problemas nos quais a conclusão é conhecida e as causas são 

procuradas, encontrando as condições que levaram às conclusões, 

conseqüências ou sintomas  já conhecidos. Portanto, o encadeamento para trás é 

aplicado quando temos um resultado ou uma conseqüência e queremos 

determinar as condições que estão causando o problema. O encadeamento para 

trás começa com a conseqüência (parte ENTÃO da regra) . Se uma igualdade 

entre os dados do problema é encontrada, a base de dados é atualizada com as 

condições ou premissas da regra. Se as condições que causam o problema não 

estão contidas em nenhuma regra, o usuário precisará fornecer informações 

adicionais que levarão à solução, ou seja, se as condições sugeridas pelo 
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sistema não são verdadeiras, o sistema precisará saber se existem 

conseqüências adicionais que possam esclarecer o problema (Refs. [4] e [9]). 

 

 Em um ES, um mecanismo que utiliza regras heurísticas ou regras práticas é 

chamado de mecanismo de pesquisa heurística. O mecanismo de pesquisa heurística pode 

ser descrito como uma associação de regras do tipo (Ref. [9]): IF condição A, THEN 

regras para A ou  IF condição B, THEN regras para B. 

 

1.11. Aquisição  do Conhecimento 

 

O processo de extrair conhecimento de um ou mais especialistas e formalizá-lo em um 

programa é chamado de aquisição de conhecimento, e é uma das grandes dificuldades na 

construção de um ES. O  desenvolvimento de um ES é, portanto, essencialmente um 

processo de transferência do conhecimento de especialistas no domínio para o sistema.  

 O conhecimento subjetivo e a experiência de um especialista implicam em um 

elevado nível de organização intelectual, exigindo, portanto, muita perícia em sua síntese. 

A transferência desse conhecimento para um ES é uma tarefa de elevado nível intelectual, 

que não é uma cópia mecânica, mas um processo de aprendizado e compreensão do 

conhecimento envolvido no domínio. 

 Na fase de aquisição do conhecimento, inicialmente, o EC estuda um ou mais 

especialistas no domínio e determina que fatos, regras práticas e estratégias de inferência 

são empregadas em uma situação real de resolução de um problema. Depois, o EC 

concebe um sistema que use conhecimento e estratégias inferenciais semelhantes, para 

emular o comportamento em nível de especialistas no assunto (Refs. [4] , [7], [8] e [9]). 

 

1.12. Representação do Conhecimento 

 

Os trabalhos de representação de conhecimento em IA têm envolvido o projeto de muitas 

classes de estruturas de dados para armazenar informações em programas de computador, 

assim como o desenvolvimento de procedimentos que permitem a manipulação dessas 

estruturas para a realização das inferências necessárias à resolução de problemas. A 
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representação do conhecimento é uma combinação de estruturas de dados e 

procedimentos interpretativos que, se usados de forma correta em um programa, emularão 

o trabalho de um ou mais especialistas. 

 Fundamentalmente, existem duas abordagens para representação do 

conhecimento, ou seja, a representação algorítmica convencional e a representação 

declarativa. A representação algorítmica é comumente usada em programação tradicional. 

Nesse tipo de representação, entretanto, o conhecimento está inserido no contexto e o 

resultado é um conhecimento opaco e de difícil modificação. 

  Na  representação declarativa, o conhecimento é armazenado de forma mais 

compreensível, de fácil modificação e independente do contexto. Portanto, as principais 

vantagens de se utilizar a representação declarativa do conhecimento são (Ref. [4] ):  

 

• Facilidade de compreensão; 

• Facilidade de modificação; 

• Independência do contexto; 

• Transparência. 

 

 Essas características são essenciais em ES’s. Portanto, ES’s geralmente usam 

representação declarativa do conhecimento. Em aplicações de engenharia onde, de modo 

geral, é necessário considerar procedimentos numéricos, surgiu como melhor solução um 

processo híbrido de representação do conhecimento denominado algorítmico-declarativo. 

As técnicas mais utilizadas para representação do conhecimento são: lógica de 

predicados, representação estruturada (redes semânticas, “frames” e “scripts”) e modelos 

objeto-atributo-valor onde a representação é realizada por meio de triplas (objeto, atributo 

e valor), Refs. [4] , [7], [9] e [10]. 

 

1.12.1.Regras de Produção   

 

Na grande maioria dos ES’s a representação do conhecimento é feita através da utilização 

de regras de produção, devido principalmente ao fato destas permitirem uma rápida 

construção da base de conhecimento (Ref. [4]). 
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 As regras de produção representam partes isoladas do conhecimento e, geralmente, 

são formadas de duas partes: a primeira parte (IF) e a segunda parte (THEN), ou 

antecedente-conseqüente ou situação-ação, como apresentado a seguir: 

 

IF condição THEN ação 

ou 

IF condição THEN conclusão 

 

1.12.2. Redes Semânticas 

 

O termo rede semântica é usado para descrever um método de representação do 

conhecimento baseado em uma estrutura em rede. As redes semânticas foram 

originalmente desenvolvidas para uso em modelos psicológicos da memória humana e 

atualmente estão sendo utilizadas como um método de representação para  IA e ES’s. 

 Uma rede semântica consiste de pontos (nós) conectados por elementos chamados 

de ligações (arcos) e representa relações entre elementos com base em hierarquias. Os nós 

em uma rede semântica representam objetos, conceitos, eventos, etc. Uma ligação é 

fundamentalmente uma relação binária que pode ser verdadeira ou falsa. As relações 

binárias podem ser utilizadas para representar o fato de que um objeto é membro de uma 

classe de objetos que possuem propriedades comuns ou para definir um componente de 

uma instância, de uma subclasse ou de uma classe, onde instâncias representam nós 

terminais de uma hierarquia.  

 A flexibilidade é a principal vantagem deste esquema de representação. Novos nós 

e ligações podem ser definidas à medida que surgem novas necessidades. A 

hereditariedade é outra característica das redes semânticas, e refere-se à capacidade de um 

nó herdar características de outros nós a ele relacionados (Refs. [4] e [7]).   

1.12.3.“Frames” 

 

“Frames” consistem em uma estrutura  de dados com categorias de informações pré-

definidas chamados “slots”, utilizados para representar propriedades padrão ou atributos 

dos elementos. Cada “slot” é identificado pelo nome do atributo correspondente e inclui 
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um valor, ou intervalo de valores. Para domínios complexos, “slots” podem ser 

subdivididos em outros “slots” de modo a permitir um maior detalhamento do atributo ou 

propriedade. 

 O sistema de “frames” baseia-se intensamente no conceito de herança de 

propriedades. Um “frame” que representa uma classe de objetos, em um dado nível de 

especificação, pode incluir “slots” e valores em “slots”, que são herdados de “frames” de 

níveis mais elevados. O uso de “defaults” e de valores atributos herdados permite 

procedimentos eficazes, pois desobriga da necessidade de realizar inferências para 

redescobrir fatos conhecidos em novas situações, do mesmo modo que pessoas utilizam o 

conhecimento de experiências passadas (Refs. [4] , [7] e [10] ). 

 

1.13.  Ferramentas para Construção de “Expert Systems” 

 

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento de ES’s são sistemas de programação 

que simplificam o trabalho de construção de um ES. Estas ferramentas vão desde 

linguagens de programação de alto nível até recursos de apoio de baixo nível. 

 

1.13.1.Linguagens de Programação 

 

As linguagens de programação usadas para aplicações em ES’s são geralmente linguagens 

orientadas para o problema, como o FORTRAN e o PASCAL, muito usadas em cálculos 

numéricos, ou linguagens para manipulação de símbolos, como LISP e PROLOG, 

projetadas para aplicações em IA  (Refs. [4] e [10]). 
 

1.13.2.“Expert Systems Shells” 

 
Para facilitar o desenvolvimento de ES’s, foram desenvolvidos ambientes específicos de 

programação ou “shells”. Eles contêm métodos de representação e mecanismos de 

inferência. Em geral, são fáceis de usar, mas menos flexíveis que outras linguagens 



 

 17 

utilizadas em IA (LISP, PROLOG, etc.). Alguns exemplos desses sistemas são: 

EMYCIN, KAS, EXPERT, ROSIE, S.1, KEE, ART, ESE, EXSYS e SRL+. 

 A seleção de um ES “Shell” para aplicação em problemas de engenharia deve ser 

baseada nas seguintes considerações (Ref. [4]):  

 

• Tipo de aplicação; 

• Tipo de máquina a ser utilizada; 

• Número máximo de regras utilizado na produção do sistema; 

• Tempo de resposta; 

• Tipo de estratégia de controle e mecanismo de inferência; 

• Interface com o usuário; 

• Capacidade de utilização de rotinas matemáticas complexas; 

• Habilidade na geração de interface com outros programas; 

• Custos. 

 

 Poucos problemas em engenharia podem ser resolvidos através de uma abordagem 

puramente heurística. Portanto, rotinas numéricas geralmente são combinadas com  

heurísticas. Assim, um ES “Shell” ou ambiente de programação a ser aplicado em 

problemas de engenharia deve ser capaz de contrabalançar procedimentos numéricos com 

heurísticos. 

 

1.14.  Aplicação  de  ES’s na Engenharia de Estruturas 

 

A aplicação de IA como auxílio via computador para projetos de estruturas é um 

desenvolvimento recente. A maioria dos ES’s  desenvolvidos na área de engenharia 

estrutural, consiste de sistemas experimentais. 

 Algumas etapas de determinados projetos estruturais não são otimizadas pelos 

algoritmos de programação tradicional, devido, principalmente, às dificuldades 

encontradas na sua estruturação (são mal estruturados), exigindo, portanto, experiência e 

capacidade de julgamento dos engenheiros na sua implementação. O processo de 

desenvolvimento de um projeto estrutural pode ser visto como uma seqüência dos três 

estágios apresentados abaixo (Ref. [4]): 
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1. Projeto preliminar - Síntese das configurações que satisfazem as restrições 

impostas à estrutura; 

 

2. Análise - Processo de modelização da configuração estrutural selecionada, 

através da aplicação de modelos matemáticos e interpretação dos resultados 

oferecidos; 

 

3. Projeto Detalhado - Processo de definição dos componentes estruturais que 

satisfazem às restrições impostas. Nessa etapa, são detalhados os principais 

elementos estruturais (vigas, pilares, etc.). 

 

 O uso de ES’s durante o estágio preliminar do projeto de uma construção serve 

basicamente para dois propósitos:  

 

• Permitir a consideração, modificação e otimização de várias configurações 

alternativas da estrutura;  

 

• Sintetizar a experiência de um projetista estrutural sênior com o objetivo de 

auxiliar  projetistas com pouca experiência. 

 

 Alguns exemplos de ES’s aplicados à engenharia de estruturas são: HI-RISE, 

SACON, SSPG, CDA, BTEXPERT, RTEXPERT e SPEX. A seguir, em conformidade 

com a Ref. [4],  serão brevemente descritos alguns desses sistemas: 

 

1. HI-RISE ⇒ Desenvolvido com o objetivo de  configurar e avaliar alternativas 

estruturais em nível de projeto preliminar. O HI-RISE foi implementado em um 

sistema denominado PSRL. O processo preliminar de projeto é formalizado e 

armazenado na base de conhecimento na forma de regras de produção e de funções 

LISP. Para o desenvolvimento do HI-RISE foram utilizadas características presentes 

no sistema  PSRL, tais como: “rule sets”, “schemas”, e “demons”. 
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• “Rule sets”: um “rule set” é definido como um pequeno sistema de produção que 

possui sua própria estratégia de controle. Os “rule sets” são utilizados no HI-RISE, 

por exemplo, para controlar a seqüência das etapas a serem realizadas pelo 

sistema. 

 

• “Schemas”: um “schema” é constituído por “slots e “slots value”. Um “slot” pode 

ser simplesmente um atributo ou pode ser uma relação. “Slot values” são os 

valores do atributo. Esta representação segue a definição estabelecida pelo 

processo hierárquico da estruturação do problema. 

 

• “Demons”: é uma função que serve para avaliar a existência de certas condições. 

São usadas no HI-RISE para disparar a execução de um “rule set” ou avaliar 

funções LISP. 

 

2. SACON ⇒ Desenvolvido por Benette e Engelmore (1979) através  da utilização do 

ES “shell” EMYCIN. O SACON busca auxiliar engenheiros de menor experiência no 

uso do “software” de análise estrutural chamado  MARC. O sistema apresenta 170 

regras e 140 parâmetros de consulta envolvendo tipos de materiais, carregamento e 

componentes de carga. É utilizado o “backward-chaining” como mecanismo de 

inferência . 

 

3. BTEXPERT ( Bridge Truss EXPERT- Um ES para projeto de treliças em pontes )  

⇒  Foi desenvolvido usando dois ambientes de programação específicos para ES’s          

(“shell’s”): ESDE e ESCE. Os algoritmos de análise e otimização foram escritos em 

FORTRAN 77 e a interface gráfica foi desenvolvida com o utilização do GDDM-IBM, 

1984. Na seqüência, estão descritos os principais componentes do BTEXPERT. 

• Base de Conhecimento: o conhecimento inserido no BTEXPERT consiste de 

fatos, regras e FCBs (“Focus Control Blocks”). 

• Mecanismo de Inferência: o ESE permite dois mecanismos de inferência, ou 

seja: “backward-chaining”  e “forward-chaining”. 

• Interface do usuário: são proporcionadas telas com “menus’, nos quais o usuário 

pode fornecer os valores necessários para os parâmetros requeridos. Além disso, 

foi desenvolvida uma interface gráfica para mostrar a configuração das treliças. 
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• Facilidade de Explanação: o usuário pode auxiliar o processo através de recursos 

gerados na tela do computador. Alguns comandos são:  

EXHIBIT: mostra o valor atual de um parâmetro específico; 

HOW: apresenta a explicação de como o sistema atribui um determinado valor 

para um parâmetro; 

WHY: explica porque o sistema apresenta determinado questionamento; 

WHAT: apresenta mais informações sobre um determinado parâmetro. 

• “Debugging Facility”: o ESDE permite “checar” cada parâmetro, regra e FCB 

com relação a erros de sintaxe. Entretanto, a consistência em relação ao 

conhecimento inserido no sistema é de responsabilidade do engenheiro de 

conhecimento.  

• Aquisição do Conhecimento: o conhecimento foi obtido a partir de livros, 

manuais, especificações de projeto (como AASHTO, 1983) e artigos técnicos. 

• Desenvolvimento da Base de Conhecimento: as regras e procedimentos são 

classificados e inseridos em vários FCBs, sendo que cada FCB contém as regras e 

procedimentos necessários para uma tarefa específica. O objetivo principal da 

utilização de FCBs é classificar todas as regras e procedimentos necessários em 

um ES de acordo com seus objetivos e seqüência de aplicação. 

• Otimização Matemática: uma otimização do problema foi formulada com base 

nas restrições de projeto das especificações da AASHTO. 

 

 A abordagem usada no desenvolvimento do BTEXPERT não está baseada 

meramente em heurísticas e em conhecimento experimental. Ele utiliza sofisticadas 

técnicas de otimização matemática e conhecimento obtido através de informações de 

máquina.  O BTEXPERT pode ser considerado como um protótipo de nova geração de 

ES’s para projetos estruturais. A abordagem utilizada não está limitada apenas a classes 

particulares de projeto de estruturas, pois pode ser aplicada a outros tipos de estruturas. 

 Ainda de acordo com a Ref. [4], esta nova geração de ES’s apresenta vários 

avanços tecnológicos (técnicas de otimização numérica, gráficos interativos, etc.), os 

quais terão enormes implicações práticas. 
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1.15.  Aplicação  de ES’s no Gerenciamento da Construção 
 

Nos últimos anos tem crescido significativamente o interesse pela utilização de ES’s 

como ferramenta auxiliar no processo gerencial da construção civil. Já existem várias 

aplicações de ES’s na área de planejamento e programação de obras, tais como: 

CONSAS, HOWSAFE, DURCON, DSCAS, GEPSE, PLANEX e SEPPO (Refs. [4], 

[11]e [12]). Neste item, estão descritas brevemente duas dessas aplicações. 

 

1. CONSAS (CONstruction Scheduling Analysis System) ⇒ Desenvolvido pela 

Universidade de Illinois em conjunto com o Corpo de Engenheiros do Exército 

Americano. O domínio de atuação do sistema está restrito a edificações de média e 

grande altura com estrutura de concreto. O objetivo principal dessa pesquisa foi 

desenvolver uma ferramenta inteligente capaz de apoiar o trabalho de gerentes com 

pouca experiência. Para isso, o sistema engloba o conhecimento de vários especialistas 

com larga experiência no planejamento e gerenciamento da construção. O sistema 

CONSAS  utiliza três diferentes pacotes computacionais: 

 

• Um “shell” denominado Personal Consultant PlusTM ; 

• Um sistema comercial para planejamento e controle de projetos denominado 

Primavera Project PlannerTM; 

• Um sistema gerenciador de banco de dados (Dbase III PlusTM). 

 

2. DURCON (DURable CONcrete)  ⇒   Desenvolvido por Clifton et al., o DURCON é 

um protótipo de ES para selecionar os materiais constituintes de estruturas em concreto 

que serão expostas a ambientes agressivos.  No DURCON,  a deterioração do concreto 

é atribuída a quatro fatores principais, ou seja: gelo-degelo (“freeze-thaw”), presença 

de sulfato, corrosão da armadura e reações cimento-agregado. A base de conhecimento 

do sistema é formada por regras contendo  especificações do  Instituto Americano do 

Concreto (ACI, 1977)  e conhecimentos heurísticos obtidos através de especialistas no 

assunto. O DURCON  foi desenvolvido em PASCAL, utilizando o “forward-chaining” 

como mecanismo de inferência.    
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1.16.  Aplicação  de ES’s  na Engenharia Geotécnica 
 

A solução de muitos problemas em engenharia geotécnica exige profissionais que 

combinem um vasto conhecimento em uma área específica com experiências adquiridas 

ao longo do tempo. Com o objetivo principal de reunir o procedimento heurístico 

utilizado pelos especialistas no domínio, a utilização da tecnologia de ES’s nessa área tem 

crescido nos últimos anos. Alguns ES’s já foram desenvolvidos ou se encontram em fase 

de estruturação, tais como: CONE, WADI, RETWALL, SITECHAR, EXSSED e 

RETAIN (Refs. [4], [13] e [14]). A seguir, serão apresentados os principais objetivos a 

serem atingidos no desenvolvimentos dos ES’s CONE e WADI: 

 

1. CONE ⇒  Desenvolvido para auxiliar na interpretação dos dados obtidos em ensaios 

realizados com a utilização do penetrômetro de cone. A base de conhecimento do 

CONE inclui dados numéricos e descritivos. A representação das incertezas devido a 

interpretação empírica dos dados é realizada através de funções LISP utilizando “fuzzy 

logic”. O sistema foi implementado em OPS5 e seus objetivos principais são: 

 

• Verificar a validade dos dados obtidos; 

• Classificar o tipo de solo; 

• Traçar o perfil da camada de solo; 

• Deduzir parâmetros geotécnicos para projeto. 
 

2. WADI - Um ES para diagnóstico de falhas em muros de arrimo ⇒ Foi 

implementado em um ambiente de programação chamado TOPSI e é aplicável a dois 

tipos de muros de arrimo: não atirantado em concreto armado (“cantilever reinforced 

concrete walls”) e concreto lançado por gravidade (“gravity concrete”). O objetivo 

principal do sistema é  elaborar um diagnóstico das prováveis causas de problemas que 

podem levar a ocorrência de ruptura em muros de arrimo.  

  Inicialmente, o sistema obtém a descrição das características do muro de arrimo, 

do reaterro e da capacidade de suporte do solo e, também, dados descrevendo os 

sintomas de falhas na estrutura. Usando essas informações e realizando alguns cálculos 

preliminares, o WADI classifica o problema em quatro categorias: problemas nas 

fundações, problemas de drenagem, problemas construtivos e problemas na capacidade 
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de suporte do solo.  Na etapa seguinte, é desenvolvida uma análise de estabilidade e os 

fatores de segurança são calculados e comparados com os valores admissíveis. As 

conclusões finais incluem a explanação das prováveis causas de ruptura do muro e 

recomendações para as ações de recuperação da estrutura. 

 

1.17. ES’s Aplicados à Manutenção de Pavimentos 

 

Nos últimos anos, tem crescido significativamente o interesse pela utilização de ES’s 

como ferramentas auxiliares nos Sistemas de Gerência de Pavimentos (SGP’s). Diversos 

pesquisadores estão trabalhando em todo o mundo no desenvolvimento desses sistemas 

para o setor rodoviário. 

 Vários elementos importantes da gerência de pavimentos não se adaptam ao 

processo de programação tradicional, devido a sua complexidade e dificuldades para 

definir e estruturar as etapas envolvidas. Além disso, os programas tradicionais não 

permitem capturar de forma eficaz a inteligência necessária para a resolução de 

determinados problemas. Para a existência de uma gerência de pavimentos eficaz, 

principalmente em nível de projeto, é necessária a aplicação de conhecimento, julgamento 

e experiência de engenheiros especialistas em pavimentos (Ref. [11]). 

 Os ES’s aplicados na área de pavimentos buscam capturar e formalizar o 

conhecimento, a experiência e o raciocínio usados pelos engenheiros especialistas no 

domínio na forma de um programa de computador. De acordo com as Refs. [3], [11] e 

[15]), estes sistemas apresentam um enorme potencial para servirem como ferramentas 

auxiliares aos profissionais atuantes na área de pavimentação. 

 O potencial de aplicação de ES’s como ferramentas auxiliares em um SGP 

envolve diversos domínios, tais como (Refs. [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22] e [23]): 

 

• Avaliação das condições de superfície e definição de estratégias de 

manutenção; 

• Avaliação estrutural e projeto de restauração; 

• Aquisição automática de dados e interpretação; 

• Controle de tráfego; 

• Avaliação de segurança; 
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• Previsão do desempenho e da vida de serviço. 
 

 Um exemplo do interesse pela utilização de ES’s na área de pavimentação é a 

pesquisa desenvolvida a partir de um contrato firmado entre o Departamento de 

Transportes da Califórnia (CALTRANS) e o Instituto de Estudos em Transportes da 

Universidade da Califórnia (Ref.[15]). O principal objetivo dessa pesquisa foi o de  

preparar um plano para o desenvolvimento e implementação de ES’s nos mais diversos 

domínios de atuação do CALTRANS. Para tanto, foi identificado o potencial oferecido 

por diversas aplicações candidatas e estabelecidas prioridades para implementação. Além 

disso, foram previstas as necessidades de recursos, tempo, “software”, “hardware” e da 

realização de treinamento. Essa pesquisa foi a primeira desse tipo conduzida por um 

Departamento de Transportes nos Estados Unidos.  

 O componente central da pesquisa envolveu a realização de uma série de 

entrevistas com gerentes e engenheiros sêniores do CALTRANS. O objetivo dessas 

entrevistas foi identificar o potencial de desenvolvimento e aplicação de ES’s dentro do 

CALTRANS, segundo a avaliação dos entrevistados. Para tanto, foram desenvolvidos 

questionários específicos com o propósito de guiar a discussão. Antes de responder o 

questionário, cada entrevistado recebeu a descrição do projeto de pesquisa e foram 

introduzidos conceitos básicos acerca dos ES’s.   

 Foram utilizados três critérios qualitativos para determinação da prioridade 

relativa de implementação dos projetos candidatos de ES’s, os quais estão descritos a 

seguir. 

 

1. Potencial de Economia para o CALTRANS: alguns ES’s, se adequadamente 

implementados, podem resultar em uma significativa economia de recursos e de 

tempo para a resolução de tarefas, melhor utilização dos materiais, etc. Aqueles 

projetos candidatos com maior potencial de economia, como julgado pelos 

pesquisadores, recebem prioridade mais elevada dentro dessa categoria. 

 

2. Potencial para Implementação Imediata: os projetos de ES’s com maior 

facilidade de implementação receberam maior prioridade nessa categoria. Dentre 

os fatores usados nessa avaliação estão a claridade do problema e opções de 
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solução, aglutinamento da base de conhecimento e disponibilidade de 

especialistas.  

 

3. Potencial de suporte ativo no CALTRANS: para que um projeto de ES seja 

implementado com sucesso, é importante o envolvimento dos responsáveis pelo 

processo de tomada de decisão (“decision makers”) e dos especialistas que atuam 

dentro do CALTRANS e, principalmente, que estes compreendam a natureza do 

desenvolvimento de ES’s e sejam entusiastas do projeto. 

  

 A partir das entrevistas e da análise de prioridades, 45 projetos candidatos de ES’s 

foram identificados e classificados dentro de quatro categorias de implementação, as 

quais estão apresentadas a seguir: 

 

1. Recomendado para implementação imediata (02 projetos); 

2. Recomendado para implementação dentro de 1 ano (06 projetos); 

3. Recomendado para implementação após 1 ano (22 projetos);  

4. Recomendado para implementação futura (15 projetos).  
 

 

 O projeto de ES relativo ao domínio da manutenção dos pavimentos foi 

enquadrado na categoria 2 (implementação dentro de 1 ano), sendo que lhe foi atribuída a 

capacidade de geração dos seguintes benefícios principais para o CALTRANS: 

 

• Acesso por parte de engenheiros de projetos, consultores e gerentes ao 

conhecimento utilizado pelos especialistas no domínio que atuam no 

CALTRANS (os quais são de elevado nível, porém em número reduzido); 

• Somente no CALTRANS foram identificadas centenas de usuários em 

potencial para o sistema candidato; 

• Expectativa da ocorrência de uma maior uniformidade e consistência no 

processo de tomada de decisão relativo à manutenção dos pavimentos; 

• Aumento da produtividade em nível de projeto; 

• Otimização da aplicação dos recursos disponíveis através da identificação 

correta das necessidades de manutenção requerida pelos pavimentos.   
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 A seleção e programação das atividades de manutenção dos pavimentos envolvem 

uma série de fatores que atuam de forma simultânea e muitas vezes cumulativa, 

dificultando, portanto, o processo de tomada de decisão. O estabelecimento de estratégias 

de manutenção exige a realização de uma avaliação acurada e integrada dos diversos 

fatores que contribuem para o desempenho a ser oferecido pela estrutura ao longo de sua 

vida de serviço (como tráfego atuante, condições de drenagem, materiais componentes, 

tipo de estrutura, tipo, extensão e severidade dos mecanismos de deterioração atuantes). 

Outro ponto importante a ser considerado no processo de tomada de decisão são os 

aspectos econômicos envolvidos. É preciso que a estratégia de manutenção a ser definida 

atenda à restrição orçamentária imposta através da política adotada pelo órgão 

responsável pela gestão da via a ser analisada. 

 Com o objetivo principal de auxiliar, racionalizar e facilitar o processo de tomada 

decisão relativo à adoção de medidas de manutenção em estruturas de pavimentos, já 

foram desenvolvidos alguns ES’s específicos ao domínio, tais como: PARES, PAVE, 

ERASME, ROSE, SCEPTRE, OVERDRIVE e PRESERVER. Nos próximos itens estão 

descritos alguns dos ES’s que mais se destacaram e algumas novas propostas de sistemas 

nesta área. 

 

 

 

1.17.1. SIGMA 

 

O programa SIGMA (Sistema Cognitivo para Manutenção de Pavimentos) é um 

protótipo recentemente desenvolvido no ITA e que permite a seleção das medidas de 

manutenção mais apropriadas para pavimentos asfálticos, com base em um diagnóstico de 

sua degradação e na procura das soluções economicamente mais eficazes. O SIGMA foi 

desenvolvido em Quick Basic e sua operação se dá de acordo com as seguintes etapas 

(Figura  2.2): 

 

1. Entrada de dados, por meio de perguntas apresentadas na tela do computador e 

que variam em função das respostas que vão sendo dadas pelo usuário. Neste 
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módulo, são inseridas informações gerais da via considerada, parâmetros 

requeridos pelas análises a serem efetuadas, custos unitários das alternativas de 

manutenção e elementos necessários ao cálculo dos custos operacionais dos 

veículos (Figura  2.3);  

2. Elaboração de um diagnóstico para as deficiências e para o desempenho 

apresentado pelo pavimento; 

3. Determinação das necessidades atuais de manutenção do pavimento, a partir de 

árvores de decisão (Figuras  2.4 e 2.5); 

4. Definição das medidas que podem ser consideradas aplicáveis, sendo que elas 

são classificadas em “recomendáveis” (quando corrigem todas as deficiências 

funcionais e estruturais), “aceitáveis” (quando corrigem as deficiências 

funcionais e atuam na direção de combater os mecanismos de degradação 

estrutural predominantes) ou “paliativas” (quando apenas corrigem as 

deficiências funcionais); 

5. Dimensionamento de espessuras para as medidas consideradas aplicáveis, de 

modo a se atender a uma vida de serviço mínima especificada pelo usuário 

(Quadro 2.1); 

6. Análise de conseqüências de alternativas propostas pelo usuário, em termos de 

parâmetros econômicos (custo no ciclo de vida, custo anual uniforme 

equivalente de manutenção e relação custo-benefício, considerando os custos 

operacionais dos veículos) e de parâmetros funcionais (vida de serviço, índice 

de serventia, degradação superficial e irregularidade longitudinal). 

 

 Um dos modelos de previsão de desempenho utilizados pelo programa foi 

desenvolvido com base no desempenho de restaurações efetuadas pela Prefeitura do 

Município de São Paulo (Ref. [24]). Outros modelos utilizados basearam-se nos modelos 

do HDM - III. 

 

Quadro 2.1 - Categorias de Medidas de Restauração Consideradas pelo SIGMA 
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CÓDIGO DESCRIÇÃO

RS(HR)

FR(hc)+RC(HR)

CI+RC(HR)

FR(hc)+CI+RC(HR)

MF+RC(HR)

RRV(h1)

RECL(h)+RC(HR)

RECL(h)+TSD

recapeamento simples em CBUQ, na espessura HR

fresagem do revestimento existente na espessura hc, seguida de
recapeamento na espessura HR

colocação de camada intermediária especial contra reflexão de trincas,
seguida de recapeamento (Sistema Anti-Reflexão de Trincas)

espalhamento, com patrol, de 3 cm de massa fina de CBUQ (φmáx =
3/8” e 12 % de vazios) para selagem de trincas severas (espessura final
compactada = 2 cm), seguido de recapeamento em CBUQ

combinação das duas medidas anteriores

remoção e reconstrução completa do revestimento, em nova espessura
h1, a ser dimensionada

reciclagem a frio de uma espessura h do pavimento existente, seguida
de recapeamento em CBUQ
reciclagem de uma espessura h do pavimento existente, seguida de
aplicação de revestimento em TSD
remoção e reconstrução parcial do pavimento, abrangendo as camadas
de revestimento e baseRRP

RRT
remoção total do pavimento, até o nível do subleito, e reconstrução
com um pavimento novo, dimensionado para o período de projeto
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Entrada de Dados

Dados Gerais de
Configuração

Dados  por Faixa
Homogênea

Custos Unitários

Análise por Faixa Homogênea

Geração de
Alternativas Dimensionamento Comparação de

Alternativas

Projeto de Manutenção da Via

Soluções que Atendem às Restrições
Orçamentárias e Geométricas

Otimização

Emissão de Relatório

 
Figura 2.2  Estrutura Geral do SIGMA 
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Dados Gerais de Configuração

Dados Gerais

• Código da via

• Período de Análise

• Taxa de oportunidade

do capital

• Número de subtrechos

homogêneos ( STH )

Dados por STH

• Número de faixas de

tráfego

• Extensão do subtrecho

• Largura das faixas de

tráfego

Dados por Faixa Homogênea

• QI

• Rampa média

• Curvatura horizontal

Tráfego

• Total

• Ônibus

• Caminhões

• % de ônibus/faixa

• % de caminhões/faixa

Estrutura do Pavimento

• Tipo de Estrutura

• Espessura das camadas

• Idade

• Tipo de solo do subleito

• Condições de drenagem

• Deflexão

Estado de Superfície

• PSR

• Trincas

• Deformações plásticas

• Exsudação do ligante

• Desgaste

Custos Unitários

Custo de Conservação

• Remendos superficiais

• Remendos profundos

• Lama asfáltica

Custo de Restauração

• CBUQ

• TSD

• Imprimação betuminosa

• Fresagem

• Reconstrução total

Custo de Operação dos Veículos

• Idade média da frota

• Preço de um veículo novo

- automóvel

- ônibus

- caminhão

• Gasolina

• Óleo diesel

• Óleos lubrificantes

• Pneu de automóvel

• Pneu de veíc. comercial

• Salário médio dos

motoristas

- automóvel

- ônibus

- caminhão

Figura 2.3 - Entrada de Dados do SIGMA 
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Análise por Faixa Homogênea

Geração de Alternativas

1. Diagnóstico
 
2. Medidas de manutenção aplicáveis

• Medidas recomendáveis

• Medidas aceitáveis

• Medidas paliativas

Dimensionamento

Dados:

• Vida de serviço mínima

• Máxima elevação de cota

admissível

• Máxima espessura fresável

do revestimento

Comparação de Alternativas

1. Conseqüências Econômicas

• Custo no ciclo de vida

• Custo inicial

• Relação custo-benefício

• Custo anual equivalente de

manutenção

2. Desempenho do pavimento

• Vida de serviço

• Irregularidade média

• Índice de serventia médio

• IDS médio

Figura 2.4 - Análise por Faixa Homogênea 

 

Projeto de Manutenção da Via

Soluções que Atendem às Restrições

Orçamentárias e Geométricas

Otimização

1. Síntese das Alternativas de Projeto

• Custo inicial

• Heterogeneidade no desempenho

• Vida de serviço

• Relação custo-benefício

2. Apresentação das Alternativas

 
Figura  2.5 -  Projeto de Manutenção da Via 
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1.17.2. ES’s para Avaliação e Manutenção de Pavimentos Rígidos 

 

Um exemplo de ES desenvolvido com o propósito de auxiliar no processo de tomada de 

decisões referente ao estabelecimento de medidas de manutenção em pavimentos rígidos 

rodoviários é o sistema concebido na Universidade de Illinois (Refs. [25] e [26]). O 

protótipo inicial do sistema foi desenvolvido em um ambiente de programação (“shell”) 

chamado INSIGHT 2+, utilizando regras de produção (IF-THEN) para representação do 

conhecimento. Devido às restrições impostas pelo “shell” e às dificuldades para 

representação das árvores de decisão do sistema através de regras, o ES foi reescrito em 

PASCAL. 

 A seleção das medidas a serem implementadas é realizada a partir da identificação 

dos mecanismos preponderantes de deterioração, ou seja, as medidas de manutenção mais 

apropriadas são definidas com base em um diagnóstico da degradação oferecida pelo 

pavimento, associado ao desempenho e à eficácia econômica apresentada pelas 

alternativas, de acordo com as restrições impostas em nível de projeto (custos, 

configuração geométrica da via, etc.). 

 O sistema foi desenvolvido a partir de entrevistas e opiniões fornecidas por 

especialistas no desempenho de pavimentos rígidos e procura simular uma consulta entre 

o engenheiro que atua em nível de projeto e um especialista no assunto. Além disso, os 

modelos de previsão de desempenho incluídos permitem apresentar a previsão com ou 

sem a implementação das medidas de manutenção. A avaliação do pavimento e a geração 

de alternativas possíveis de implementação é realizada de acordo com as seguintes etapas 

(Figura  2.7): 

 

1. Coleta de dados, incluindo informações de projeto (escritório) e de campo, tais como: 

tráfego, materiais componentes, tipo de solo do subleito, clima, defeitos apresentados 

pela estrutura, características de drenagem, etc.; 

2. Avaliação das condições presentes e geração de conclusões sobre as características 

apresentadas nas faixas de tráfego e nos acostamentos (diagnóstico). Para o 

desenvolvimento detalhado da avaliação são utilizadas árvores de decisão, as quais 

possibilitam analisar e classificar a presença de defeitos como: deterioração das juntas, 

deficiências construtivas, deficiências de drenagem, condições de selagem das juntas, 

durabilidade do concreto, resistência ao atrito, adequação estrutural, movimento da 
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fundação,  condições dos acostamentos, etc. Nessa etapa, os caminhos percorridos 

pelas árvores de decisão conduzem a uma ou mais sentenças contendo textos 

explicativos das deficiências existentes e os fatores considerados (adotados) na sua 

identificação. Essas conclusões são representadas por um código contendo três letras e 

um número, os quais identificam os defeitos e a conclusão atingida, sucessivamente. 

Na Figura 2.6 é apresentada a árvore de decisão concebida para verificação da 

adequação estrutural do pavimento.  

 

   <  2.5  ≥  2.5   <  0.8  ≥  0.8   <  0.5  ≥  0.5   < 1.5  ≥  1.5   <  0.75  ≥  0.75   <  0.6  ≥  0.6 ≥  0.4   <  0.4

   h > 25

   23 <  h  ≤  25   20 <  h  ≤  23

   h ≤  20

úmido
ou

úmido -  seco

seco

> 2 % e  >  650 ***

≥ 1300 ***1 - 1299 ***

≥ 25 **  1 - 24 **

Quebras de Canto

Trincamento Transversal

Incidência de Trincas (diferença entre as pistas interna e externa)

Clima

Espessura da Placa (cm)

N*

STR 7 STR 4

N*

STR 7 STR 4

N*

STR 7 STR 4

N*

STR 7 STR 4

N*

STR 7 STR 5

N*

STR 7 STR 5

N*

STR 7 STR 5

Espessura da Placa (cm)

STR 6 STR 1

STR 8 STR 2

STR 3

h > 25

20 <  h  ≤  25

    h ≤  20

Legenda:

N*  = Tráfego anual (milhões)
**   = Quebras de canto (count/mile)
*** =  Incidência (ft/mile)

Obs.: Unidades do original

Figura 2.6 -  Árvore de Decisão para Verificação da Adequação Estrutural de Pavimentos 

Rígidos (Ref. [26]). 
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3. Previsão das condições futuras sem a implementação de medidas de manutenção e 

estabelecimento dos períodos nos quais o pavimento irá apresentar problemas sérios 

decorrentes da ausência de medidas de manutenção. A previsão informa o PSR 

(“Present Serviceability Rating”) e permite estimar a evolução de  defeitos como: 

deterioração das juntas, trincamento, bombeamento (“pumping”) e escalonamento das 

juntas (formação de degraus). Os modelos de previsão de desempenho utilizados são 

calibrados para as condições apresentadas pelo pavimento quando da realização dos 

exames que permitem a sua avaliação;  

4. A partir das informações obtidas através da avaliação inicial é verificada a necessidade 

de realização de ensaios físicos para a elaboração do projeto de restauração; 

5. De posse dos resultados da avaliação, o usuário interage com o sistema para selecionar 

as medidas de manutenção mais apropriadas para cada faixa de tráfego e acostamentos. 

A árvore de decisão desenvolvida para assisti-lo na seleção das medidas de 

manutenção inclui as seguintes opções: 

 

• reconstrução; 

• recapeamento (concreto cimento, concreto asfáltico ou incluindo reciclagem); 

• atividades de conservação do pavimento existente. 

 

6. Após selecionadas as medidas para cada faixa de tráfego e acostamentos o usuário 

passa a detalhar as alternativas de manutenção, definindo o conjunto de técnicas 

individuais que corrigem as deficiências apresentadas, incluindo itens como: drenagem 

subsuperficial, reparos no acostamento, selagem das juntas, etc. Um conjunto de 

árvores de decisão foi desenvolvido para guiar o processo de detalhamento das 

estratégias de manutenção (Ref. [13]); 

7. A previsão do desempenho futuro das estratégias de manutenção consideradas é 

elaborada em termos dos principais e mais prováveis defeitos a serem oferecidos pela 

estrutura nos próximos vinte anos, considerando para isso o crescimento do tráfego ao 

longo do tempo. Para as medidas que envolvem a recapeamento em concreto ou 

reconstrução são previstos o trincamento, deterioração das juntas e PSR. Para as 

medidas que envolvem recapeamento por meio de concreto asfáltico são previstos a 

reflexão de trincas e afundamentos em trilhas de roda; 
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8. A seguir é elaborada a análise de custos das alternativas. Para tanto, são calculados os 

quantitativos aproximados que compõem as técnicas de conservação e/ou restauração 

inseridas em cada estratégia de manutenção, permitindo, dessa maneira, a obtenção do 

custo total de cada item e, na seqüência, o custo total  das alternativas propostas. De 

acordo com a previsão de desempenho apresentada na etapa anterior (vida de serviço), 

é calculado o custo anual das alternativas; 

9.  Para a escolha da estratégia de manutenção a ser implementada o usuário não deve 

considerar  somente o custo no ciclo de vida oferecido pelas alternativas mas também 

as restrições oferecidas em relação ao projeto (tempo de execução, controle de tráfego, 

etc.). Baseado na estimativa de custos, expectativa da vida de serviço (desempenho) e 

nas restrições impostas, o usuário seleciona a estratégia de manutenção preferida 

dentre as estratégias avaliadas. 
 

Coleta de Dados

Avaliação das Condições Presentes

Previsão das Condições Futuras sem a
Implementação de Medidas de

Manutenção

Verificação da Necessidade da Realização
de Ensaios

Seleção das Principais Medidas de
Manutenção Aplicáveis

Detalhamento das
Alternativas

Previsão de Desempenho das
Alternativas

Análise de Custos das
Alternativas

Escolha da Alternativa de
Manutenção

 
Figura 2.7 -  Síntese da Estrutura Geral do ES para Manutenção de Pavimentos Rígidos    

da  Universidade de Illinois. 
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1.17.3. ERASME 

 

Para facilitar o processo de tomada de decisões na área de manutenção de rodovias, o 

Diretório de Rodovias da França decidiu utilizar técnicas de IA com o objetivo principal 

de racionalizar os investimentos no setor. Na França, os gastos anuais com manutenção de 

rodovias são considerados extremamente elevados. Nesse campo, se tornam claras as 

necessidades e o porque da decisão de se buscar soluções alternativas que apresentem 

uma maior eficácia para a manutenção de pavimentos. 

 O sistema a ser desenvolvido (ERASME) deverá ser considerado como uma 

ferramenta auxiliar para o processo de tomada de decisão. Nesse escopo, sua função 

principal será  guiar o usuário na coleta dos dados necessários para a elaboração de um 

diagnóstico acurado e na proposição de alternativas para soluções viáveis de manutenção 

a serem implementadas para seções homogêneas, ou seja, aquelas que apresentam 

homogeneidade em termos de determinados  parâmetros significativos do pavimento, tais 

como (Ref. [27]): 

. 

• Deflexões medidas; 

• Estrutura do pavimento; 

• Condições de superfície; 

• Natureza e época da implementação de medidas de manutenção no pavimento; 

• Tráfego de projeto. 

 

 O ERASME deverá atuar estritamente com seções-problema em nível de projeto, 

não atuando, portanto, em nível de rede, complementando ferramentas desenvolvidas para 

os SGP’s. No primeiro estágio, o sistema irá assistir engenheiros que atuam em nível de 

projeto na avaliação das condições do pavimento. As informações necessárias para 

estabelecer o diagnóstico deverão ser reunidas em arquivos de dados ou serão fornecidas 

interativamente pelo usuário. O ERASME deverá reproduzir o processo de pensamento de 

um especialista em manutenção de pavimentos, reunindo os dados relevantes e 

fornecendo explicações sobre os questionamentos e respostas apresentadas para o usuário 

durante a execução do sistema. 

 No segundo estágio, após a definição do problema, o sistema deverá buscar as 

técnicas de manutenção que atendam ao diagnóstico gerado na fase anterior. Várias 
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alternativas deverão ser  propostas ao usuário. Cada solução será avaliada em termos de 

parâmetros como: vida de serviço, custos e serventia oferecida. O ERASME  deverá 

permitir interfaces com várias subrotinas, tais como: 

 

• ALIZE3, o qual calcula as tensões e deformações na estrutura do pavimento; 

• Um modelo para previsão de afundamentos plásticos, resultante da fluência do 

concreto asfáltico; 

• Um modelo de previsão de trincamento devido ao envelhecimento do concreto 

asfáltico; 

• Um modelo para avaliar a resistência à variação térmica (gelo-degelo); 

• Um modelo econômico. 

  

 O primeiro protótipo do sistema foi desenvolvido em um ambiente de 

programação (“shell”) chamado CRIQUET e para a implementação completa do projeto 

ERASME será utilizada um outro “shell” denominado SMECI. Inicialmente, os usuários 

do ERASME deverão ser engenheiros responsáveis pelo gerenciamento de pavimentos 

e/ou membros das agências do governo, como LCPC, SETRA e CETE. O ES deverá ser 

capaz de mostrar ao usuário como a ausência de um certo tipo de informação pode influir 

na seleção das técnicas de manutenção a serem adotadas, levando, em muitos casos, a 

soluções inconsistentes. O usuário deverá, portanto, ser capaz de solicitar novas 

informações que lhe possibilitem escolher a técnica de manutenção mais adequada no 

caso de ausência de dados. 

 O conhecimento para a geração do diagnóstico será estruturado a partir da 

utilização de protótipos desenvolvidos por Aikins em um projeto de ES chamado DIVA. 

Cada protótipo deverá ser associado com um subproblema envolvido no processo de 

tomada de decisão e irá definir uma parte do conhecimento necessário para solução de um 

subconjunto do problema. Os protótipos deverão ser baseados em  regras e atributos do 

problema. 

 Após a geração do diagnóstico da seção do pavimento considerada, o ES deverá 

partir para um segundo estágio, ou seja, a seleção e detalhamento das alternativas  de 

manutenção apropriadas. 

 O primeiro protótipo desenvolvido no projeto ERASME busca auxiliar 

engenheiros na análise e no projeto de pavimentos flexíveis em concreto asfáltico. O 
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conhecimento inserido no sistema está, portanto, limitado aos principais mecanismos de 

deterioração atribuídos a esse tipo de pavimento. 

 A interação com o primeiro protótipo permite ao usuário, a partir do 

estabelecimento dos dados (condições de superfície, medidas de deflexão e testes de 

laboratório), avaliar os problemas e selecionar uma ou mais alternativas de manutenção. 

Este primeiro protótipo inclui 210 regras e 50 decisões com tabelas de resultados e 

permite uma interface com o programa ALIZE3. 

 A principal característica desse protótipo é que ele permite ao usuário registrar 

(arquivar) a seção analisada. Se o ES necessitar de dados que não estão definidos na 

seção, estes são solicitados pelo programa. Esta característica permite ao usuário tornar-se 

mais sensitivo em relação aos problemas em estudo .  

 De acordo com a Ref. [27], na França são gastos cinco bilhões de francos 

anualmente na manutenção da rede pavimentada. A expectativa existente é a de que, com 

a implementação do projeto ERASME, seja possível gerar uma economia nessa área em 

torno de 100 milhões de francos por ano.   
 

1.17.4. PARES 

 

Uma das aplicações típicas dos ES’s para manutenção de pavimentos é um sistema 

chamado PARES (Pavement Rehabilitation Expert System). O programa, projetado para 

trabalhar com pavimentos flexíveis, visa auxiliar o pessoal do Departamento de Estradas e 

Transportes do Novo México (NMSHTD) no processo de avaliação dos pavimentos, 

definição de soluções potenciais e otimização  da escolha de alternativas, baseado em 

custos e na durabilidade desejada. 

 O desenvolvimento do PARES foi viabilizado através de um contrato oferecido 

pelo NMSHTD como parte de seus esforços para racionalizar o processo de manutenção 

de pavimentos (Ref.[25]). O programa foi desenvolvido por pesquisadores de várias 

organizações (Universidade do Novo México, Instituto do Asfalto, Lexington, Ky, 

Instituto de Pesquisa em Engenharia do Novo México, Albuquerque e Universidade do 

Estado de Dakota do Sul) em 18 meses a um custo de $ 73 500. Como a maioria dos 

outros ES’s, o PARES toma as informações fornecidas pelo usuário e as processa através 

de uma série de testes até que o sistema esteja convencido de ter determinado a melhor 
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estratégia de manutenção com base nas evidências obtidas através da avaliação do 

pavimento.  

 O conhecimento usado no PARES foi adquirido através da experiência em 

projetos de cinco especialistas na área de pavimentação. A representação do 

conhecimento foi feita através de regras como IF-THEN-ELSE, que permitem a 

elaboração de questionamentos sobre os dados obtidos durante a avaliação do pavimento 

e a realização de cálculos que possibilitam a filtragem das soluções possíveis para os 

problemas revelados. Os dados solicitados pelo sistema são divididos em 4 categorias: 

 

• Tipo de pavimento; 

• Condições do pavimento; 

• Tráfego; 

• Detalhes das condições do pavimento (defeitos). 

 

  Com estas informações, o sistema primeiro determina, com base no exame das 

condições do pavimento e no volume de tráfego, se o pavimento deve ser submetido a 

manutenção ou totalmente reconstruído. A seguir, as alternativas de manutenção são 

apresentadas para o usuário, ordenadas pelo custo inicial para uma vida de serviço de 10 

anos. No caso em que o pavimento precisa ser restaurado, o diagnóstico e a estratégia de 

restauração sugerida podem ser completamente especificados, a partir da definição da 

espessura da camada de recapeamento a ser adotada.  

 Após a implementação inicial do sistema, foram realizadas mudanças nas regras 

geradas originalmente, devido ao fato de que algumas estratégias de manutenção 

recomendadas estavam sendo antiquadas ou não usuais. As aplicações do PARES contam 

com o acompanhamento de especialistas em pavimentos com o objetivo de promover o 

refinamento do sistema. 

 

1.17.5. SCEPTRE 

 

É um dos principais componentes de um conjunto de ES’s desenvolvidos para análise e 

projeto de estratégias de manutenção em pavimentos. O SCEPTRE (Surface Condition 

Expert for Pavement Rehabilitation) busca auxiliar engenheiros com pouco treinamento, 
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experiência e disponibilidade de tempo, e escassez de dados que permitam otimizar as 

decisões quanto às estratégias de manutenção dos pavimentos. 

 O SCEPTRE (Refs. [3] e [28]) avalia basicamente as condições de superfície do 

pavimento e, juntamente com outras informações fornecidas pelo usuário, recomenda as 

estratégias de manutenção para subseqüente detalhamento e projeto. O sistema foi 

desenvolvido em um ambiente de programação (“shell”) chamado EXSYS. O SCEPTRE 

utiliza os dados fornecidos pelo usuário para fazer inferências e pesquisar conclusões, 

baseadas em fatos e heurísticas que foram incorporadas na base de conhecimento.  A 

análise de custos e a previsão de desempenho podem ser realizadas para cada estratégia 

definida pelo sistema. 

 A base de conhecimento na versão 1.4 contém 140 regras derivadas da experiência 

combinada de dois especialistas na prática da manutenção de pavimentos flexíveis no 

Estado de Washington nos Estados Unidos. 

 

1.17.6. ROSE 

 

ROSE (Routing and Sealing) é um ES desenvolvido para orientar atividades de 

manutenção preventiva denominadas “routing” e “sealing” para pavimentos em concreto 

asfáltico em zonas frias (Ref. [29]). O ROSE foi projetado para uso específico do 

Ministério de Transportes e Comunicações de Ontario (MTC). 

 O objetivo do MTC com a utilização do ROSE é prevenir a entrada de água 

através da superfície do pavimento, principalmente após a ocorrência do degelo, evitando, 

dessa forma, que a presença de água cause danos às camadas do pavimento e provoque o 

conseqüente comprometimento estrutural do mesmo. O ROSE é baseado no sistema de 

avaliação e monitoramento do MTC e interage com as informações existentes no seu 

banco de dados. O sistema incorpora 26 variáveis numéricas e possui em torno de 360 

regras.  

 Inicialmente, o ROSE foi implementado em um ambiente de programação 

chamado EXSYS, após uma versão operacional do sistema foi desenvolvida em 

FORTRAN e aplicada em 900 seções de pavimento, representando em torno de 7.200 km 

de rodovias. A aplicação ilustrou as conseqüências da adoção de diferentes políticas de 

“routing” e “sealing”. 
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 O ES ROSE  foi testado em diferentes problemas de manutenção de pavimentos. 

Entretanto, os autores indicam que a aplicação direta do ROSE em condições diferentes  

(condições climáticas, tipo de estrutura, etc.) daquelas para as quais fora concebido pode 

ser inviável, embora, a metodologia e a abordagem geral possam vir a ter uma  

aplicabilidade genérica. 

 

1.17.7. PRESERVER 

 

É um protótipo demonstrativo de ES que está sendo desenvolvido para orientar 

engenheiros que atuam em nível de projeto na definição de estratégias de manutenção em 

rodovias. O PRESERVER (Ref.[30]) incorpora alternativas de manutenção para as 

condições das rodovias de Ontário no Canadá. O sistema inclui regras para um 

subconjunto de tipos de defeitos definidos nas normas da manutenção de pavimentos do 

Ministério de Transportes e Comunicações de Ontário. Estas normas foram a principal 

fonte de conhecimento do sistema. 

 A partir das informações das condições do pavimento, fornecidas para o 

PRESERVER pelo usuário, são geradas alternativas de manutenção para cada defeito 

identificado. Se existirem mais de um defeito, o sistema seleciona um conjunto de 

alternativas possíveis de manutenção, baseadas nos conjuntos individuais originalmente 

gerados. 

 A implementação completa do protótipo PRESERVER necessita do 

desenvolvimento de regras adicionais. O sistema existente foi usado para testar os 

conceitos de ES’s aplicados à manutenção de pavimentos e foi desenvolvido em um 

“mainframe” VAX. 

1.17.8. OVERDRIVE 

  

Overdrive (Overlay Design Heuristic Adviser) é um ES para projeto de restauração em 

pavimentos flexíveis. O objetivo principal do OVERDRIVE (Ref. [3])  é auxiliar 

engenheiros que atuam em nível de projeto na elaboração de projetos de restauração em 

pavimentos flexíveis. 
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 A versão inicial do OVERDRIVE é baseada em uma análise dos componentes de 

um projeto de restauração, envolvendo capacidade de julgamento e eficiência na definição 

de parâmetros a serem adotados durante as etapas de elaboração de um projeto (fatores de 

projeto). 

 A base de conhecimento do ES OVERDRIVE é resultado dos esforços do 

engenheiro de conhecimento e de um especialista em pavimentos, combinados com 

consultas bibliográficas sobre o assunto. O sistema permite interfaces com outros 

programas para cálculos numéricos e foi implementado através do uso de um ambiente de 

programação chamado EXSYS.   

 

1.17.9. PAVE 

 

O PAVE (Ref. [31]) é um protótipo de ES desenvolvido com dois propósitos principais: 

 

• Transferir o conhecimento de especialistas para o pessoal de campo; 

• Orientar engenheiros na avaliação de pavimentos e na seleção das estratégias de 

manutenção a serem implementadas. 

 

 O sistema foi desenvolvido utilizando um ambiente de programação comercial 

(“shell”) chamado “Level5Object”, que integra conceitos da tecnologia baseada no 

conhecimento, programação orientada por objetos, banco de dados e gráficos em 

ambiente Microsoft Windows. 

 O funcionamento do PAVE ocorre basicamente da seguinte maneira: durante a 

etapa de avaliação, os principais mecanismos de deterioração atuantes no pavimento são 

identificados e classificados de acordo com o seu tipo, severidade e intensidade com que 

se apresentam. Com base nestas  informações que serão fornecidas pelo usuário, o sistema 

é capaz de avaliar a situação e listar as estratégias adequadas de manutenção, juntamente 

com a expectativa da vida de serviço oferecida pelas diferentes alternativas propostas. O 

PAVE aborda os seguintes tipos de pavimentos: 

 

• Rígido; 

• Flexível em Concreto Asfáltico; 
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• Flexível em Tratamento Superficial. 

 

 No caso de um pavimento flexível em concreto asfáltico, é mostrada uma lista de 

15 problemas prováveis de serem apresentados pela estrutura (defeitos). O usuário 

seleciona o tipo de defeito e informa a severidade e intensidade com que existe no 

pavimento. 

 O sistema possui um módulo de explanação que permite apresentar ao usuário 

informações detalhadas sobre os problemas identificados na estrutura, utilizando para isso 

o auxilio de imagens fotográficas que revelam os principais tipos de mecanismos de 

deterioração e a severidade com que atuam no pavimento.    

 A base de conhecimento inserida no PAVE consiste essencialmente das 

especificações para manutenção de pavimentos do Ministério de Transportes e 

Comunicações de Ontário. 
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Capítulo 3 
 
 

O Diagnóstico dos Pavimentos 
 

 

1.18. Introdução 
 

São apresentados alguns conceitos básicos relativos à estruturação dos Sistemas de 

Gerência de Pavimentos e discutidos aspectos relevantes ao estabelecimento de um 

diagnóstico correto acerca das condições funcionais e estruturais dos pavimentos em um 

determinado momento de sua vida de serviço. Além disso, ao longo do capítulo, procura-

se destacar a importância do diagnóstico, tanto na identificação das necessidades atuais de 

manutenção requeridas por uma determinada via, como na conseqüente adoção de 

medidas de conservação e/ou restauração que permitam preservar o patrimônio 

representado pela infra-estrutura existente e se obter o máximo retorno possível dos 

investimentos a serem realizados. 

 A geração de um diagnóstico confiável é fundamental para que os responsáveis 

pelo processo de tomada de decisões relativas ao tipo, a como e quando deverão ser 

realizadas intervenções em um determinado pavimento possam compreender o 

desempenho oferecido e, então, se permitirem lançar mão de medidas que efetivamente 

possibilitem o controle dos mecanismos que estão concorrendo para a queda da serventia 

do pavimento. Nesse contexto, ao final do capítulo são apresentados, de acordo com os 

principais tipos de estruturas comumente utilizadas, os mecanismos preponderantes que, 

de modo geral, concorrem para a sua degradação ao longo do tempo.  

 Outro aspecto importante a ser destacado é o fato de que o estabelecimento de um 

diagnóstico correto acerca das condições oferecidas por um pavimento em um 
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determinado momento de sua vida de serviço não é uma tarefa simples e envolve uma 

dose considerável de estudos e de experiência. Para tanto, é necessária a presença de 

profissionais que possuam, além do conhecimento e da experiência na área de 

manutenção de pavimentos, uma considerável capacidade  de julgamento, características 

essas que em conjunto irão permitir que, a partir das informações obtidas na fase de 

avaliação do pavimento a ser analisado, sejam realizadas inferências coerentes  que 

conduzam à identificação das reais necessidades de manutenção e do nível de serventia 

com que o pavimento está atendendo às exigências para as quais fora concebido. 

 

1.19. Conceitos 
 

De acordo com a Ref. [32], o termo gerência de pavimentos pode ser entendido como a 

coordenação eficiente e integrada das várias atividades envolvidas na concepção, na 

construção e na manutenção dos pavimentos que fazem parte de uma infra-estrutura viária 

(rodoviária, aeroportuária ou urbana), de modo a permitir que estes proporcionem 

condições aceitáveis para o usuário a um custo mínimo para a sociedade. Um Sistema de 

Gerência de Pavimentos (SGP) é um conjunto de ferramentas ou métodos para auxiliar os 

que tomam decisões a encontrar estratégias ótimas para construir, avaliar e manter os 

pavimentos em uma condição funcional aceitável, durante um certo período de tempo. A 

função do SGP é aumentar a eficiência das tomadas de decisão, expandir seu escopo, 

fornecer “feedback” quanto às conseqüências das decisões, facilitar a coordenação das 

atividades dentro da organização e assegurar a consistência das decisões tomadas em 

diferentes níveis de gerência dentro da mesma organização. 

 Os SGP’s são estruturados dentro do conceito da Engenharia de Sistemas, onde 

todas as atividades necessárias à gerência de uma rede viária são interligadas, de modo a 

que as decisões sejam bem embasadas e, ao longo do tempo, o monitoramento das 

condições da rede forneça um “feedback” para todo o processo, de modo a permitir que se 

efetue “correções de rota”, por meio da análise crítica do grau com que os objetivos do 

sistema estão sendo atingidos. Os princípios em que se fundamenta um SGP completo e 

operacional são, portanto, os mesmos que norteiam a administração de uma empresa de 

médio ou grande porte, bastando se encarar todo o processo como um negócio, que pode 

dar lucro ou prejuízo, dependendo de onde e como o capital é aplicado. 
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 Um SGP deve ser capaz de auxiliar a tomada de decisões por parte de usuários em 

diversos níveis dentro da organização. Para a mais alta administração, o SGP deve 

responder às seguintes questões principais (Ref. [33]): 

 

• Qual será o padrão futuro da rede, em função dos recursos disponíveis para sua 

manutenção? 

• Qual é a estratégia de manutenção e de construção que resultará no máximo 

retorno para a sociedade dos investimentos a serem efetuados? 

  

 Para os engenheiros que fazem os projetos, o SGP deve auxiliar na definição das 

soluções técnicas de manutenção e de construção que sejam as mais eficazes, oferecendo 

respostas aos seguintes questionamentos principais: 

 

• Quais as estratégias de manutenção que devem ser adotadas, assim como 

quando e onde, tendo em vista as restrições orçamentárias existentes ? 

• Como os recursos necessários para manutenção dos pavimentos serão 

justificados junto à mais alta administração ? 

 

 A estrutura detalhada de um SGP depende da organização onde está 

implementado. Apesar disto, uma estrutura geral pode ser definida e aplicada, 

independentemente da organização. Além disso, os SGP’s existentes se encontram em 

diferentes estágios de desenvolvimento, em qualquer estágio que se encontre, contudo, a 

experiência tem mostrado que benefícios reais são obtidos de sua aplicação, sendo que 

esses benefícios aumentam à medida que o sistema se torna cada vez mais completo e 

operacional. Um SGP opera em dois níveis fundamentais: em Nível de Rede e em Nível 

de Projeto (Figura 3.1). 
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NÍVEL DE REDE NÍVEL DE PROJETO

PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO

PROJETO

CONSTRUÇÃO

CONSERVA

RESTAURAÇÃO

PROGRAMAÇÃO

SISTEMA

DE GERÊNCIA

DE DADOS

ATIVIDADES DE PESQUISA
E

MONITORAMENTO

 

Figura 3.1 - Atividades de um Sistema de Gerência de Pavimentos (Ref. [34]) 

 

 Dentro das atividades básicas de um SGP, o planejamento utiliza as informações 

em nível de rede no processo de estabelecimento de prioridades e no desenvolvimento de 

uma programação, com seu orçamento correspondente. A programação desenvolve os 

programas reais para novas construções ou para a restauração de pavimentos existentes, 

dentro das restrições orçamentárias e das recomendações da organização. O projeto 

converte cada projeto selecionado de um item programado em um conjunto de planos e 

especificações. A construção transforma o projeto de um pavimento novo ou restaurado 

em realidade. A conservação adequada e oportuna dos pavimentos ao longo de sua vida 

de projeto é essencial para a proteção do grande investimento representado pelo 

pavimento e para a preservação de um nível de serviço adequado para os usuários. As 

propriedades e a uniformidade dos materiais utilizados na construção, restauração e 

conservação constituem um aspecto de crucial importância para a qualidade e a economia 

de todo o processo. As condições ambientais, tais como umidade e temperatura, têm um 

efeito significativo no projeto e no desempenho dos pavimentos. Informações 

razoavelmente acuradas quanto às cargas do tráfego para os diversos segmentos são 

necessárias para se avaliar adequadamente os pavimentos. Informações quanto à 

segurança e acidentes, na medida em que se relacionem à condição e ao desempenho dos 

pavimentos, são benéficas no processo de se determinar o que deveria ser feito e quando. 

A pesquisa deveria ser um processo contínuo na gerência de pavimentos, tanto para se 
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aperfeiçoar o sistema como na procura de materiais e métodos melhores e mais eficazes 

(Ref. [2]). 

 No caso rodoviário, onde é comum haver uma rede com extensão significativa e 

sujeita a tráfego de veículos de carga, o SGP tende a operar nos dois níveis, rede e 

projeto, de forma associada. Em nível de rede, faz-se o planejamento orçamentário, a 

alocação de recursos e a seleção de projetos, enquanto que, em nível de projeto, procura-

se encontrar a solução técnica que seja economicamente a mais eficaz.  

 No caso de uma rede viária urbana, ocorre uma fusão entre ambos os níveis, de 

modo que a medida de manutenção que é determinada para um certo segmento na análise 

econômica em nível de rede é implementada na prática, sendo raros os casos onde um 

projeto de restauração é efetuado antes da execução das obras. Os responsáveis pela 

gestão dos pavimentos devem, portanto, estarem preparados e disporem de subsídios que 

proporcionem condições que os permita responder às seguintes questões principais: 

 

• Em função da restrição orcamentária existente, qual a prioridade de utilização 

dos recursos disponíveis? 

• Qual a melhor alternativa? 

• Onde deve ser implementada? 

• Quando e de que maneira deve ser implementada?   

 

  Um exemplo do desenvolvimento de uma metodologia auxiliar ao processo de 

tomada de decisão relativo à adoção de medidas de manutenção aplicáveis a uma rede 

viária urbana é apresentado na Ref. [35], o qual inclui as premissas estabelecidas para a 

identificação das necessidades de manutenção dos pavimentos para a cidade de Long 

Beach nos Estados Unidos. O sistema desenvolvido para pavimentos em concreto 

asfáltico pode ser sintetizado de maneira esquemática através da árvore de decisão 

representada na Figura 3.2 e do procedimento adotado para o estabelecimento do  Índice 

de Condição do Pavimento (obtido em função do tipo, extensão e severidade dos defeitos 

existentes), parâmetro no qual é fundamentado o processo de decisão relativo à 

necessidade de medidas de conserva, restauração ou reconstrução do pavimento (Quadro 

3.1).  
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Índice de Condição do Pavimento

Nenhuma

Conserva Rotineira

Recapeamento

Recapeamento
&

Recontrução Parcial

Recontrução Total

100

  76 - 99   51 - 75   26 - 50   0 - 25

 
Figura 3.2 - Árvore de Decisão para Pavimentos em Concreto Asfáltico (Ref. [35]) 

 

Quadro 3.1 - Determinação do Índice de Condição do Pavimento (Ref. [35]) 

Tipo e Severidade
dos Defeitos

% da Área Atingida

0 0 - 5 5 - 20 20 - 50 > 50
TOTAL

0 5 10 15 20

0 10 20 30 40

0 20 30 40  50

0 10 15 20 25

CR

B

M

A

Remendos

0 5 10 15 20Outras Trincas

0 5 10 15 20Arrancamento
 de

 Agregados

B

A 0 10 15 20 25

0 0 3 5 10Outros
Defeitos

B

A 0 5 10 15 20

Legenda:

CR = Trincas tipo couro de crocodilo
A =   Severidade alta
M =  Severidade média
B  =  Severidade baixa

Índice de Condição do Pavimento = 100 - VD

Valor Deduzido (VD)
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 O estabelecimento das necessidades atuais de manutenção de uma determinada via 

consiste na identificação da medida de conservação ou de restauração de menor custo que 

seja suficiente para colocar o pavimento em condições funcionais adequadas ou aceitáveis 

e de modo a que essas condições se mantenham durante um período de tempo mínimo 

especificado. Para tanto, é preciso elaborar o diagnóstico do pavimento, ou seja, 

esclarecer os mecanismos através dos quais a sua deterioração vem se processando ao 

longo do tempo. É através desse diagnóstico que se pode selecionar as medidas de 

manutenção capazes de não apenas solucionar as deficiências funcionais mas também de 

representarem um investimento economicamente eficaz, o que será função do 

desempenho que o pavimento restaurado irá apresentar. 

 A elaboração de um diagnóstico acerca das condições funcionais  e estruturais 

oferecidas por um determinado pavimento envolve uma dose considerável de estudos e de 

experiência. Além do conhecimento e da integração dos principais agentes de degradação 

atuantes na estrutura do pavimento, é necessário um perfeito entendimento dos processos 

pelos quais a estrutura vem se degradando ao longo do tempo. O diagnóstico deve ser 

efetuado considerando-se todas as informações levantadas e os  resultados das avaliações 

realizadas no pavimento, de modo a se defrontar um dado contra outro com o objetivo de 

interpretar o desempenho que o pavimento vem apresentando. É deste modo que se 

poderá detectar as deficiências reais do pavimento. Um diagnóstico completo deve 

incluir, ainda, a calibração de modelos de previsão de desempenho para o pavimento em 

questão, de modo a se poder efetuar estimativas quanto à sua vida restante, bem como 

permitir um dimensionamento mais confiável para o pavimento restaurado (Ref. [2]).  

 Para melhor compreensão do nível com que um pavimento atende as exigências 

mínimas para as quais fora concebido inicialmente, é preciso o entendimento de dois 

conceitos fundamentais estabelecidos nesse processo, os quais estão apresentados a seguir 

(Ref. [2]): 

 

Serventia: É o grau com que o pavimento atende aos requisitos de conforto ao 

rolamento e segurança, nas velocidades operacionais da via e em um determinado 

momento de sua vida de serviço. No método da AASHTO, adota-se uma escala de 

0 a 5 para se quantificar o nível de serventia, com 5 indicando um pavimento 

“perfeito” e  0 indicando um pavimento “impassável”. Este grau é avaliado
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subjetivamente, sendo denominado de Present Serviceability Rating (PSR). 

Quando o PSR é calculado por meio de correlações com defeitos de superfície ou 

com a irregularidade, é denominado Present Serviceability Index (PSI); 

 

1. Desempenho: É a variação da serventia ao longo do tempo, como ilustrado na 

Figura 3.3. Em algumas situações, especialmente em SGP’s em nível de rede, é 

conveniente quantificar-se o desempenho através da área sob a curva de variação 

do PSI ao longo do tempo. Em outra situações, principalmente em um SGP em 

nível de projeto, existe a preocupação adicional com relação ao desempenho 

estrutural, entendido como o tempo em que um pavimento resiste ao trincamento e 

ao acúmulo de deformações plásticas, quando submetido a um certo tráfego.  
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Figura 3.3 - Desempenho de um Pavimento (Ref. [33]) 

 

 Ainda de acordo com a Ref.[2], a determinação das necessidades atuais de 

manutenção só é bem realizada quando se baseia em um diagnóstico confiável para os 

problemas e para o desempenho do pavimento. Para tanto, deve ser analisada a relação 

existente entre o desempenho apresentado pelo pavimento até o momento de sua 

avaliação com parâmetros estruturais (estrutura do pavimento e resposta da estrutura às 

cargas do tráfego) e o tráfego solicitante, com alguma consideração quanto aos fatores 

climáticos e de drenagem, quando necessário. A existência de uma relação clara e bem 

definida é um indicador de que o desempenho registrado possa ter sido efetivamente 
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provocado pelo mecanismo de deterioração que está sendo testado. A inexistência de 

correlação, por outro lado, mostra que novas relações ou outros mecanismos deverão ser 

testados. 

1.20. Definição de Subtrechos Homogêneos 
 

De acordo com a Ref. [2], antes de se elaborar o diagnóstico propriamente dito é 

necessário dividir cada trecho de rodovia em subtrechos homogêneos (STH’s), que são, 

por definição, segmentos dentro dos quais se espera um desempenho uniforme tanto para 

o pavimento existente como para o pavimento após a restauração. Uma das principais 

vantagens do estabelecimento de STH’s é o fato destes possibilitarem se estimar o Nível 

de Confiabilidade (NC) de cada solução alternativa. O parâmetro NC pode ser definido 

como a probabilidade de que uma determinada medida de restauração apresente vida de 

serviço (VS) mínima igual a um período de projeto (PP) especificado. Assim: 

 
N P V PPC r S= ≥( ) 

 

 O valor de NC a ser fixado depende da importância da rodovia, já que, quanto 

menor seu valor, maior será a freqüência com que ocorrerão defeitos localizados antes do 

final do período de projeto, tornando necessária a execução de intervenções de 

conservação mais freqüentes. Outro fator que influencia NC é a variabilidade esperada 

para as propriedades mecânicas dos materiais de construção. 

 A definição dos Subtrechos Homogêneos deve basear-se nos parâmetros que mais 

fundamentalmente se relacionem ao desempenho futuro do pavimento existente e ao 

desempenho futuro de eventuais medidas de restauração a serem aplicadas. Esses 

parâmetros são (Ref. [2]): 

 

• O estado de superfície do pavimento, em termos da natureza, extensão e 

severidade dos defeitos existentes e das deformações plásticas associadas às 

irregularidades longitudinal e transversal. Este é o parâmetro mais importante 

de todos, na medida em que a condição de superfície é um resultado que 

sintetiza os efeitos dos demais parâmetros. Além disso, o desempenho de uma 

camada asfáltica aplicada como recapeamento é altamente dependente da 
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condição de superfície do pavimento a ser restaurado. Em caráter 

complementar, pode-se cogitar da inclusão da irregularidade longitudinal para 

delineação dos segmentos dentro dos quais a condição de superfície é uniforme; 

 

• A estrutura do pavimento existente, em termos de seu tipo e em função das 

espessuras das camadas, este último parâmetro podendo ser considerado através 

do Número Estrutural (SN), por exemplo; 

•  A idade da última camada aplicada ao pavimento. Sua importância está em 

que a degradação dos pavimentos decorre não apenas da repetição das cargas 

do tráfego mas também da ação do intemperismo e das alterações das 

propriedades dos materiais que compõem a estrutura com o passar do tempo; 

•  O tráfego atuante, incluindo as freqüências das diferentes cargas de eixo.  

 

 Com relação ao tipo de estrutura do pavimento existente, pode-se considerar os 

seguintes: 

 

• Flexível asfáltico original (nunca foi recapeado); 

• Flexível em tratamento superficial; 

• Semi-rígido original; 

• Rígido, original; 

• Flexível asfáltico, recapeado; 

• Semi-rígido, recapeado; 

• Rígido, recapeado. 

  

 Quanto às espessuras das camadas, pode-se definir faixas de valores para a 

espessura do revestimento em pavimentos flexíveis em concreto asfáltico e para a 

espessura da placa de concreto em pavimentos rígidos. Para os pavimento recapeados, a 

espessura da camada asfáltica de recapeamento é fundamental. Para os demais tipos, 

pode-se estabelecer níveis de valores para o Número Estrutural da AASHTO. 

 Para o tráfego atuante, as seguintes classes poderão ser consideradas: 

 

• P ⇒ Pesado (Nano >106 ); 

• M ⇒ Médio ( 105 < Nano < 106 ); 
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• L ⇒ Leve ( Nano < 105 ). 

 

onde Nano é o número anual equivalente de operações do eixo padrão rodoviário de 80 kN. 

 

1.21. Avaliação de Pavimentos 

 
A avaliação de um pavimento compreende um conjunto de atividades destinadas à 

obtenção de dados, informações e parâmetros que permitam diagnosticar-se os problemas 

e interpretar-se o desempenho apresentado pelo pavimento, de modo a se poder detectar 

as suas necessidades atuais e futuras de manutenção e se prever as conseqüências da 

implementação de estratégias alternativas de manutenção. Dentro de um Sistema de 

Gerência  de Pavimentos, as finalidades específicas da avaliação dependem de se o 

enfoque é em nível de rede ou em nível de projeto. 

 Em nível de rede, onde interessa o planejamento orçamentário ao longo do tempo e 

a alocação de recursos, a avaliação visará o cálculo dos custos operacionais dos veículos, 

uma estimativa da vida restante dos pavimentos e a determinação das necessidades atuais 

e futuras de manutenção (conservação ou restauração) dos pavimentos ao longo da rede 

viária. 

 Em nível de projeto, quando se busca dar a melhor utilização possível aos recursos 

orçamentários alocados a um determinado segmento, a avaliação tem por finalidade 

levantar elementos que permitam diagnosticar-se em detalhes os problemas apresentados 

pelo pavimento, esclarecendo os mecanismos que levaram à sua deterioração, bem como 

caracterizar a estrutura existente de forma suficientemente completa para que se possa 

dimensionar o pavimento restaurado dentro de um nível de confiabilidade aceitável, 

levando a que as medidas de restauração aplicadas sejam não somente efetivas para a 

correção das deficiências funcionais, mas que sejam também eficazes do ponto de vista 

econômico. Mesmo fora do escopo ou do contexto de um SGP, pode ser necessário 

avaliar-se um pavimento por razões específicas, tais como (Ref. [2]): 

 

• Estimar a vida restante de um pavimento que sofreu interferências anormais ou 

não previstas, como abalos sísmicos, inundação, excesso de carga ou problemas 

de natureza construtiva, e levar a uma tomada de decisão correta; 
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• Determinar as possíveis necessidades de reforço estrutural, no caso de uma 

rodovia que passará a ter que suportar um tráfego bem mais pesado que aquele 

para o qual o atual pavimento foi dimensionado, ou no caso de um pavimento 

aeroportuário que deverá suportar operações de uma aeronave mais pesada que 

qualquer uma das que compõem o “mix” atual. 

 

 A avaliação dos pavimentos consiste, portanto, na primeira fase do processo de 

seleção de medidas de manutenção de uma determinada via, ou seja, é a partir da sua 

realização que é possível identificar a necessidade de intervenção oferecida. A avaliação 

de um pavimento requer a coleta de dados substanciais, os quais podem ser divididos nas 

seguintes categorias principais (Ref. [36]): 

 

• Condições do pavimento (incluindo os acostamentos); 

• Dados de projeto do pavimento; 

• Propriedades dos materiais componentes; 

• Volume de tráfego e carregamento; 

• Condições climáticas; 

• Considerações de segurança  

 

 A identificação das necessidades de manutenção também requer informações 

relativas às condições de drenagem oferecida pelo pavimento existente, ou seja: 

 

1. Se o projeto de drenagem concebido é adequado para a via; 

2. No caso do pavimento apresentar problemas de drenagem, que medidas são 

necessárias para assegurar que as deficiências existentes, as quais podem 

contribuir para a aceleração da degradação da estrutura, serão corrigidas.   

 

1.21.1.Avaliação da Condição Funcional 

 

Destina-se a avaliar a condição do pavimento de acordo com a visão do usuário, de modo 

a se detectar as deficiências merecedoras de atenção. Compreende o levantamento dos 

aspectos que afetam mais diretamente ao usuário da rodovia, na forma de conforto ao 
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rolamento (relacionado aos custos operacionais dos veículos), tempo de viagem (que 

também pode ter um custo associado) e segurança (custo de acidentes). Mais 

especificamente: 

 

1. Conforto ao Rolamento: depende da irregularidade longitudinal da pista, o que 

é função primordial dos afundamentos plásticos gerados por acúmulo de 

deformações permanentes sob cargas repetidas em todas as camadas do 

pavimento; 

 

2. Segurança: tem como principal elemento o atrito em pista molhada (resistência 

à derrapagem), o qual é função da microtextura e da macrotextura superficiais, 

ambas afetadas pelo desgaste produzido pela passagem do tráfego. O potencial 

para hidroplanagem é incrementado pela irregularidade transversal 

(afundamentos em trilha de roda). A refletividade da superfície é outro item que 

pode adquirir importância quanto à segurança. 

  

 Um aspecto importante a ser considerado quando da avaliação funcional de um 

pavimento refere-se à variabilidade imposta na fase de sua construção, a qual pode ser 

representada pela irregularidade longitudinal oferecida quando da sua abertura ao tráfego. 

De acordo com a Ref. [2], quanto maior for essa irregularidade, maiores serão as 

solicitações dinâmicas a que o pavimento estará sujeito. Além disso, a própria fórmula de 

dimensionamento da AASHTO mostra que, se o nível de serventia inicial for igual a PSI0 

= 4.0, por exemplo, a vida de serviço do pavimento será menor do que se um melhor 

padrão de construção for obtido, levando a PSI0 = 4.5, por exemplo. Além desse aspecto, 

relacionado à geometria, quanto maior for a heterogeneidade longitudinal das 

propriedades dos materiais das camadas, maior será a irregularidade futura gerada pela 

repetição das cargas do tráfego. 

  A irregularidade longitudinal pode ser medida de duas formas: registrando-se o 

próprio perfil longitudinal da via por meio de perfilômetros, como o APL (Analisador de 

Perfil Longitudinal, do LCPC), ou por meio dos equipamentos tipo resposta, como o 

Mays-meter, que registram os picos das vibrações de maiores amplitudes em um veículo 

em movimento (“Quarter-car Index”, QI, em contagens/km). A irregularidade transversal 

pode ser medida por meio de aparelhos caros e automatizados, como os que funcionam à 
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base de sensores a laser, ou simplesmente utilizando-se a treliça da norma DNER PRO-

08/78. No primeiro caso, tem-se um registro contínuo e confiável de todo o perfil 

transversal, enquanto que, no segundo, mede-se apenas os afundamentos nas trilhas de 

roda relativos às áreas da pista situadas nas adjacências, fora das trilhas de roda. 

Alternativamente, pode-se utilizar um aparelho simples, formado por uma haste equipada 

com um ponteiro sobre rodas, que permite o registro contínuo do perfil transversal em 

papel milimetrado. 

 O coeficiente de atrito, que indica a resistência à derrapagem em pista molhada, 

pode ser medido pelo Mu-meter, de forma contínua e rápida ao longo da pista, ou por 

meio de ensaios pontuais, como o pêndulo de atrito. 

 

1.21.2.Avaliação da Deterioração de Superfície 

 

A avaliação de superfície de um pavimento  consiste do registro da extensão, freqüência e 

severidade dos defeitos de superfície existentes. Os defeitos de superfície, para sua 

completa caracterização, devem ser descritos quanto aos seguintes parâmetros (Ref. [2]): 

 

1. Tipo de Defeito: dentre trincas, desgaste, exsudação de asfalto ou de água, 

escorregamento de massa, erosão de bordo, bombeamento de finos, remendos e 

panelas. As trincas podem ser classificadas quanto à sua configuração geométrica, 

a qual se relaciona ao mecanismo que deu origem à trinca (couro-de-crocodilo, 

isoladas, interligadas em padrão irregular, longitudinais, transversais, de bloco); 

2. Intensidade: retrata o grau com que aquele defeito afeta a estrutura do pavimento 

ou compromete seu desempenho. É usual, em diversas metodologias, avaliá-la por 

meio de três níveis: baixa, média e elevada. No caso de trincas, por exemplo, esta 

avaliação depende da relação entre a soma total dos comprimentos das trincas 

existentes em uma determinada área e o valor dessa área; 

3. Gravidade: é a medida do grau de evolução do defeito. No caso de trincas, refere-

se à sua abertura. É comum as metodologias não diferenciarem gravidade de 

intensidade, adotando um parâmetro único relacionado a ambas e denominado 

severidade; 
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4. Freqüência: é a distribuição da ocorrência do defeito ao longo de um segmento 

ou trecho da rodovia, sendo expressa pela relação percentual entre o número de 

estacas onde ocorre o defeito e o número total de estacas existente dentro do 

segmento; 

5. Extensão: ilustra a área ocupada pelo defeito em uma determinada estaca. No 

caso de trincas, tem-se a percentagem de área trincada, como exemplo desse 

parâmetro de medida. 

 

 O registro de defeitos é quase sempre realizado visualmente, embora já existam 

equipamentos automatizados que efetuam as leituras por meio de sensores a laser. A 

dificuldade com o uso desses aparelhos, aos quais se deve incluir os que utilizam câmeras 

de vídeo, está na interpretação correta das imagens digitalizadas por meio de computador, 

sendo este ainda um tema de pesquisas em andamento em diversos países. Sua 

praticidade, rapidez e confiabilidade tornam esses equipamentos bastante promissores, 

contudo. Um exemplo da evolução de novas tecnologias, as quais buscam automatizar o 

processo de avaliação dos defeitos de superfície em pavimentos, é o Sistema 

Automatizado de Coleta de Dados do Pavimento (APDCS), desenvolvido como 

ferramenta auxiliar ao Sistema de Gerência da Manutenção dos Pavimentos (SGMP) do 

Japão (Ref. [37]). Esse sistema foi concebido com o propósito de acelerar o processo de 

identificação das informações relativas às condições de superfície do pavimento, 

consideradas fundamentais para o estabelecimento de decisões relativas às necessidades 

de manutenção dos mesmos. O método é considerado substancialmente mais econômico 

do que os processos convencionais de avaliação dos defeitos de superfície e permite a 

aquisição de dados relativos a toda extensão da rede  em um curto período de tempo. O 

sistema consiste de um veículo dotado de equipamentos especiais (câmeras de vídeo, 

sensores a laser, etc.), o qual viaja a uma determinada velocidade ao longo da pista e 

permite a obtenção simultânea das seguinte informações: 

 

• Percentual de área trincada; 

• Afundamentos em trilha de roda; 

• Irregularidade longitudinal. 

 



 

 59 

 A partir da obtenção dessas informações é estabelecido um Índice de Controle de 

Manutenção (MCI), o qual é utilizado com o propósito de auxiliar no processo de decisão 

relativo à existência ou não da necessidade de manutenção do pavimento avaliado (Tabela 

3.1). O MCI é obtido através da seguinte fórmula: 

 

MCI CR RD LR= − − −10 148 0 29 0 470 3 0 7 0 2. . .. . .  
 

onde: 

CR =  % de área trincada; 

RD =  afundamento em trilha de roda (mm); 

LR =  irregularidade longitudinal (mm) 

 

Tabela 3.1  -  Avaliação das Condições do Pavimento Baseada no MCI (Ref.[37] ) 

MCI Estratégia de Manutenção 
MCI > 5.0 Nenhuma 

4.0 < MCI < 5.0 Conservação 
3.0 < MCI < 4.0 Restauração Leve 

MCI < 3.0 Restauração Pesada 
 

 

 De acordo com a Ref. [2], o levantamento de defeitos de superfície é direcionado 

para se avaliar as medidas de conservação necessárias para se evitar uma deterioração 

acelerada no futuro, ou para se determinar as medidas de restauração requeridas para se 

melhorar o pavimento. Este levantamento não tem por objetivo representar a resposta do 

usuário, embora esteja a ela relacionado, na medida em que os defeitos de superfície são a 

causa da perda de serventia atual e futura. A aplicação mais imediata de uma avaliação de 

defeitos de superfície ocorre dentro de projetos de restauração de pavimentos 

deteriorados, quando os registros efetuados serão utilizados para: 

 

• Selecionar-se as medidas necessárias para correção das deficiências funcionais 

detectadas; 

• Dimensionar-se as espessuras das camadas de recapeamento, se esta solução for 

aplicável, levando-se em conta o fenômeno da reflexão de trincas; 
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• Elaborar-se um diagnóstico para o pavimento, por meio de uma análise conjunta 

dos defeitos levantados, do histórico de manutenção e de tráfego do pavimento, de 

sua condição estrutural e de sua idade, esclarecendo-se os mecanismos através dos 

quais se deu a sua deterioração. 

 

 No caso de pavimentos de concreto cimento o levantamento e a caracterização dos 

defeitos do pavimento pode ser realizada através da utilização da metodologia 

desenvolvida  para o cálculo do PCI (Pavement Condition Index) do USACE. 

 

 

1.21.3.Avaliação da Condição Estrutural 

 

A condição estrutural de um pavimento denota sua adequação ou sua capacidade de 

resistir à deterioração provocada pela passagem das cargas do tráfego. Assim, um retrato 

completo da condição estrutural de um pavimento deve ser composto pelos seguintes 

elementos (Ref. [2]): 

 

• Parâmetros que descrevam a deformabilidade elástica ou viscoelástica dos 

materiais das camadas, sob as condições de solicitação impostas pelas cargas 

transientes  dos veículos. São utilizados para se calcular as tensões e 

deformações induzidas pelas cargas do tráfego na estrutura do pavimento; 

• Parâmetros que descrevam a resistência dos materiais ao acúmulo de 

deformações plásticas sob cargas repetidas, os quais são função da natureza do 

material, de sua condição (densidade, umidade) e do histórico de solicitações; 
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• Integridade das camadas asfálticas e cimentadas, expressa pelo grau de 

fissuramento. 

  

 A condição estrutural pode ser avaliada de duas formas complementares: 

 

1. Avaliação Destrutiva: Consiste da abertura de furos de sondagem para 

identificação da natureza e das espessuras das camadas do pavimento, bem como 

da abertura de poços de sondagem para coleta de amostras dos materiais que serão  

ensaiados em laboratório. Alguns ensaios “in situ” nas camadas de solos e de 

materiais granulares podem ser realizados, como CBR “in situ” e determinações 

de umidade e densidade. Os ensaios de laboratório abrangem desde aqueles 

convencionais para caracterização geotécnica até ensaios especiais, como os que 

permitem a medida do módulo de deformação resiliente; 

 

2. Avaliação Não Destrutiva: Consiste da realização de provas-de-carga para 

medida de parâmetros de resposta da estrutura às cargas de roda em movimento. 

Os deslocamentos verticais de superfície (“deflexões”) são os parâmetros de 

resposta cuja medida é mais simples e confiável, em comparação com tensões ou 

deformações, razão pela qual a quase totalidade dos equipamentos utilizados para 

ensaios não destrutivos são deflectômetros. 

 

 Uma condição estrutural inadequada ou uma capacidade estrutural insuficiente, 

para o tráfego atuante, acelerará a geração de defeitos de superfície (trincas de fadiga nas 

camadas asfálticas e cimentadas), bem como a queda do nível de serventia com o tempo 

(em decorrência da geração de afundamentos plásticos em trilha de roda e ondulações). 

Ao mesmo tempo, a existência de trincas no revestimento asfáltico permite a entrada de 

águas pluviais no pavimento, gerando bombeamento de finos e enfraquecimento do solo 

de subleito, o que degrada a condição estrutural do pavimento, acelerando, por sua vez, a 

queda do nível de serventia e a própria deterioração superficial. 

 A condição estrutural de um pavimento indica, portanto, a velocidade com que a 

deterioração do pavimento está se processando, ou seja, a velocidade com que os defeitos 

estão surgindo e/ou aumentando de severidade. A época mais eficaz para se restaurar um
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pavimento é aquela imediatamente antes de a condição estrutural atingir um nível tal que 

a deterioração do pavimento passa a se processar a uma velocidade cada vez maior. 

 

1.22. Principais Mecanismos de Deterioração 

 

De acordo com a Ref. [2], para a elaboração de um diagnóstico confiável, é necessário 

aplicar-se uma série de modelos de previsão de desempenho do tipo mecanístico empírico 

às condições de cada subtrecho homogêneo, a fim de se comparar suas previsões com o 

desempenho real observado. Informações confiáveis quanto a idade do pavimento e ao 

histórico do tráfego atuante são cruciais para que essa comparação tenha significado. O 

resultado dessa análise será: 

 

1. O esclarecimento do (s) mecanismo (s) de degradação predominante (s); 

2. A seleção do (s) modelo (s) de previsão de desempenho mais apropriado (s) à 

realidade da rodovia; 

3. A calibração do (s) modelo (s), para se dimensionar o pavimento restaurado. 

 

 Identificar os mecanismos que vêm controlando o desempenho de um pavimento 

requer a ponderação relativa dos efeitos das duas fontes de solicitações mecânicas:  

 

• O clima, na forma de variações de temperatura e de umidade; 

• O tráfego, seja pela degradação estrutural gerada pelas tensões aplicadas pelos 

veículos de carga, seja pelo desgaste da superfície produzido pela passagem de 

todos os tipos de veículo. 

 

 A estas duas ações externas deve-se opor as condições intrínsecas do pavimento, 

especialmente: 

 

• As propriedades dos materiais das camadas (natureza, compactação, problemas 

construtivos); 

• As condições de drenagem, superficial e profunda; 

• A estrutura do pavimento existente.   
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 No caso de pavimentos flexíveis em concreto asfáltico, deve-se pesquisar a  

existência ou não de correlações entre o trincamento de superfície, expresso pela 

percentagem de área trincada, por exemplo, e um parâmetro relacionado ao mecanismo de 

trincamento por fadiga, como a deflexão máxima ou a deformação máxima de tração sob 

o revestimento. A inexistência de relações bem definidas entre parâmetros estruturais e 

parâmetros que expressem a degradação do pavimento revela que a origem dos defeitos 

observados deve estar não em um processo normal de deterioração, que se acumula com a 

repetição das cargas do tráfego, mas em outros mecanismos como: 

 

1. Envelhecimento natural do revestimento asfáltico, onde a oxidação do ligante 

torna a mistura gradativamente mais frágil, e propensa a sofrer trincamento 

apenas em virtude das tensões geradas pelas oscilações térmicas; 

2. Condições adversas de drenagem sub-superficial ou subterrânea; 

3. Deficiências construtivas, como má compactação, segregação, asfalto super-

aquecido na usina ou aplicado abaixo da temperatura adequada. 

  

 No caso de pavimentos flexíveis em tratamento superficial, uma relação clara 

entre trincamento e deflexão revela o mecanismo de trincamento por fadiga, enquanto que 

uma correlação entre a severidade do desgaste de superfície e o volume total diário de 

veículos que compõem o tráfego revela o mecanismo de desgaste por abrasão. A 

existência dessas correlações permite que se calibre modelos de previsão de desempenho. 

No que diz respeito aos modos de degradação superficial dos tratamentos superficiais, 

têm-se dois processos fundamentais: 

 

1. A desagregação da superfície, por meio do arrancamento de agregados; 

2. A perda da macrotextura, por embutimento dos agregados ou por exsudação, e da 

microtextura, devido ao polimento por abrasão dos agregados. 

 

 Ainda de acordo com Ref. [2], é muito difícil a previsão da época de ocorrência 

desses fenômenos, por dependerem bastante da especificação dos materiais, da qualidade
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da construção e dos processos construtivos. Em algumas regiões, por exemplo, o 

arrancamento de agregados em tratamentos superficiais é muito raro. Esses dois 

fenômenos tendem a ocorrer, a uma extensão e severidade tais que se faz necessária a 

manutenção do pavimento, em média entre 6 a 15 anos, para volumes de tráfego 

inferiores a 2000 veículos/dia, podendo-se chegar a 6000 veículos/dia se a construção for 

excelente. 

  O arrancamento de agregados ocorre pela ação das rodas em movimento dos 

veículos, seja por causarem a fratura da película de ligante ou por perda de aderência 

entre o ligante e o agregado. Associada às tensões decorrentes das pressões verticais de 

contato do pneu, tem-se ainda uma combinação das tensões horizontais na área de contato 

do pneu com a sucção que se segue à sua passagem, resultando no arrancamento do 

agregado. Pode-se considerar que a magnitude da carga de roda não influa de forma 

significativa no fenômeno, sendo importantes a pressão de contato e as dimensões e 

demais características dos pneus. Os dois mecanismos que podem levar ao arrancamento 

de agregados podem ser descritos em termos de: 

 

• Fratura mecânica da película de ligante; 

• Perda de aderência entre o ligante e o agregado, seja em presença de água 

(“stripping”) ou por agregado contaminado por finos. 

 

 O primeiro processo ocorre quando o ligante se torna muito frágil ou quando a 

película é muito delgada para suportar as tensões aplicadas. Esta fragilização pode ocorrer 

por: 

 

• Evaporação de óleos plastificantes; 

• Superaquecimento durante a construção; 

• Oxidação térmica a longo prazo. 

 

 O processo de oxidação leva mais tempo para endurecer o ligante à medida que se 

tem películas mais espessas, uma vez que aumenta o caminho que o oxigênio tem que 

percorrer por difusão. Como se trata de um processo termicamente ativado, quanto mais 

elevadas as temperaturas, mais rapidamente ocorre a oxidação. A ligação entre o asfalto e 

o agregado é do tipo molecular. Como os agregados tendem a apresentar cargas
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 superficiais ligeiramente negativas, eles atraem a água de preferência ao betume, que tem 

carga neutra. É importante, portanto, proteger-se o tratamento superficial das chuvas, até 

que a ligação se torne plena e tenha ocorrido um embutimento firme dos agregados. 

Quanto maior o diâmetro dos agregados, maior será a espessura da película de ligante, o 

que leva a maiores vidas de serviço quanto ao arrancamento de agregados. 

 No caso de pavimento semi-rígidos, deve-se investigar, antes de tudo, se o 

trincamento observado na superfície se deve à fadiga da base cimentada, ou se progrediu 

a partir de trincas transversais de retração da base, ou, ainda, se são apenas trincas que se 

originaram de cima para baixo no revestimento, não tendo relação com o trincamento da 

base (essas trincas tendem a ser longitudinais). Este último caso somente será observado 

quando a base cimentada se encontrar essencialmente íntegra, o que pode ser verificado 

analisando-se o seu módulo de elasticidade efetivo, obtido na fase de “modelização” por 

retroanálise das deflexões. Se for nítida uma relação entre a percentagem de área trincada 

e a redução do módulo efetivo em relação ao módulo da camada íntegra, é sinal de que o 

trincamento de superfície provém da reflexão de trincas da base.  O mecanismo de fadiga 

pode ser detectado pelo grau de correlação entre a área trincada e a relação entre a 

deformação de tração atuante sob a base e a deformação de ruptura da mistura asfáltica 

(Ref. [2]).  

 Conforme a Ref. [38], tem sido demonstrado que a condição de superfície do 

pavimento, tal como medida pela sua irregularidade, é um dos principais fatores de 

influência nos custos dos usuários de rodovias. Portanto, é importante prever a 

irregularidade do pavimento com base em padrões alternativos de construção e 

conservação, de maneira que os custos dos usuários possam ser avaliados para cada 

alternativa.  

 A manutenção é executada principalmente para corrigir irregularidade, trincas ou 

afundamentos de trilha excessivos. O afundamento de trilha está relacionado à 

irregularidade e a ele os departamentos rodoviários tem atribuído limites devido ao risco 

que representa para os veículos, especialmente com pista molhada. As trincas do 

pavimento são um risco para o capital investido e, se se deixar desenvolver níveis altos de 

trincamento, pode ser necessária a reconstrução do pavimento. Portanto, a quantidade e, 

conseqüentemente, o custo de manutenção vai depender do potencial de evolução da 

irregularidade do pavimento, trincas ou afundamentos de trilha. Por outro lado, esse 
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potencial de evolução de defeitos do pavimento depende da estrutura do pavimento que, 

por sua vez, está ligada aos custos de construção. 

 Os defeitos que ocorrem tanto em pavimentos rígidos como em flexíveis podem 

ser causados ou acelerados pela presença de umidade excessiva na estrutura do 

pavimento. Nos pavimentos flexíveis, os tipos de defeitos provenientes ou acelerados por 

esse fator incluem afundamentos plásticos, trincamento por fadiga e panelas. Nos 

pavimentos rígidos, destacam-se: bombeamento, deterioração de juntas, degraus e quebras 

de canto. 

 Nos itens apresentados a seguir e em conformidade com a Ref. [2], serão 

apresentados os principais mecanismos de deterioração que contribuem para a queda 

gradual da serventia dos pavimentos de acordo com os diferentes tipos de estruturas 

usualmente implantadas. 

 

1.22.1.Pavimentos Flexíveis   

 

Um pavimento flexível é aquele que tem revestimento asfáltico e camada de base 

granular. A distribuição das tensões e deformações, geradas na estrutura pelas cargas de 

roda do tráfego, se dá de modo que as camadas de revestimento e base aliviem as tensões 

verticais de compressão no subleito por meio da “absorção” de tensões cisalhantes. Neste 

processo, ocorrem tensões e deformações de tração na fibra inferior do revestimento 

asfáltico, as quais provocarão seu trincamento por fadiga com a repetição das cargas do 

tráfego (Figura 3.4). Ao mesmo tempo, a repetição das tensões e deformações verticais de 

compressão que atuam em todas as camadas do pavimento levarão à formação de 

afundamentos em trilha de roda, quando o tráfego tender a ser canalizado, e à ondulação 

longitudinal da superfície, quando a heterogeneidade do pavimento for significativa.    
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REV. ASFÁLTICO

BASE GRANULAR

SUBLEITO

���� εt

 

Figura 3.4  - Trincamento por Fadiga em um Pavimento Asfáltico Flexível 
 
 

• Formação e crescimento de trincas nas camadas asfálticas do revestimento, decorrentes 

da fadiga provocada pela repetição das cargas do tráfego; 

• Geração de afundamentos em trilha de roda ou de ondulações na superfície em 

decorrência do acúmulo de deformações plásticas em todas as camadas, sob a repetição 

das cargas do tráfego; 

• Se a camada de base é de drenagem lenta, a formação de trincas no revestimento dá 

acesso a águas pluviais, que se acumulam no topo da base. Com a passagem de uma 

carga de roda, gera-se um excesso de pressões neutras na água retida, levando ao 

bombeamento de finos da base para a superfície (erosão) e a solicitações dinâmicas 

elevadas sob a camada de revestimento, acelerando a sua deterioração. Se a água 

atingir e se acumular no topo do subleito, não sendo este drenante, aumenta a geração 

de deformações plásticas nessa camada e a sua intrusão na base granular; 

• Envelhecimento do ligante betuminoso por oxidação, que fragiliza a mistura asfáltica e 

facilita seu trincamento e o arrancamento de agregados. A velocidade com que a 

oxidação do asfalto se processa depende das condições de temperatura, umidade e 

insolação. As oscilações térmicas, por sua vez, levam à formação de trincas 

superficiais, cujo potencial de geração é aumentado pela oxidação dos primeiros 25 

mm  do topo da camada asfáltica; 

• Desgaste com exposição de agregados e perda da macrotextura da superfície do 

pavimento, em decorrência da abrasão provocada pelos veículos, acelerado pelo 

intemperismo (oxidação do asfalto), levando à queda do coeficiente de atrito. Este 

problema é especialmente grave nos revestimentos em Tratamento Superficial. 
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1.22.2.Pavimentos Semi-Rígidos 

 

REV. ASFÁLTICO

BASE CIMENTADA

SUBLEITO

����
���� εt

 

Figura 3.5  - Trincamento por Fadiga em um Pavimento Semi-rígido 
 
 

• Trincamento da base cimentada, seguido da rápida reflexão das trincas através da 

espessura do revestimento asfáltico (Figura 3.5). Este processo de reflexão se dá tanto 

pela repetição das cargas do tráfego como pelos movimentos térmicos da camada 

cimentada. O trincamento por fadiga devido à repetição das deformações de tração sob 

a base, geradas pelas cargas de roda dos veículos, está sempre presente. Se a rigidez da 

mistura cimentada for muito elevada (como no caso de altos teores de cimento) ou se 

as condições de cura não forem adequadas, deve-se esperar a formação de trincas 

transversais de retração na base, pouco tempo após a construção.  

• Trincamento longitudinal do revestimento nas trilhas de roda, por meio de trincas que 

se originam na superfície e se propagam para baixo. Estas trincas devem-se às forças 

cisalhantes centrípetas que ocorrem mesmo sob cargas de roda estáticas. As 

imperfeições de compactação da camada facilitam este modo de trincamento, devido 

ao fato de que as microfissuras construtivas servem como origem para trincas; 

• Afundamentos em trilha de roda, decorrentes do aumento que se verifica nas tensões 

verticais de compressão na sub-base ou no subleito, quando da formação de uma trinca 

na base cimentada. Este processo é agravado pela entrada de águas pluviais pelas 

trincas, o que enfraquece os solos, aumentando o potencial para acúmulo de 

deformações plásticas, além de possibilitar o bombeamento de finos para a superfície, 

sob excessos de pressões neutras oriundos das cargas dinâmicas dos veículos, em 

condições não drenadas. Nos casos de pavimentos expostos por longo tempo a estas 
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condições, o  excesso de pressões neutras tende a lavar os agregados da base, 

destruindo a coesão da mistura cimentada. O pavimento se torna assim, flexível, mas 

com uma base degradada; 

• Desgaste e envelhecimento das camadas asfálticas do revestimento, de forma idêntica 

ao que ocorre nos pavimentos flexíveis. 

 

1.22.3.Pavimentos Rígidos  

 

Nos pavimentos rígidos, a placa de CCP é o principal componente estrutural, aliviando as 

tensões para as camadas subjacentes por meio de sua elevada rigidez à flexão, quando são 

geradas tensões e deformações de tração sob a placa, responsáveis pelo seu trincamento 

por fadiga após um certo número de repetições de carga. 
 

  SUB-BASE

    SUBLEITO

PLACA DE C.C.P.

 
Figura 3.6 - Erosão da Sub-Base em um Pavimento Rígido 

 

• Trincamento por fadiga da placa de CCP, iniciando-se principalmente em bordos ou 

juntas com baixa transferência de carga entre placas; 

• Redução da eficiência do sistema de transferência de carga nas juntas, devido à perda 

de ligação entre as barras de transferência e o concreto. Este fenômeno tende a permitir 

a formação posterior de “degrau” entre placas nas juntas. Este “degrau” aumenta os 

esforços dinâmicos aplicados pelo tráfego ao pavimento, acelerando sua deterioração, 

além de se constituir no principal fator responsável pelo aumento da irregularidade ou 

queda de serventia do pavimento; 
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• Erosão da sub-base, por falha de selagem das juntas, levando a solapamentos ou 

formação de vazios sob a placa, o que dá origem à “placa bailarina” e às suas 

conseqüências adversas (Figura 3.6). 

 

1.22.4.Pavimentos Invertidos 

 
Uma seção de pavimento invertido consiste de base granular e sub-base cimentada, com 

revestimento em concreto asfáltico (Figura 3.7). Como o revestimento está sujeito a 

deformações de tração na sua fibra inferior, seu trincamento por fadiga ocorrerá de forma 

semelhante à que ocorre nos pavimentos flexíveis convencionais. A única diferença está 

no fato de que também a sub-base cimentada estará sujeita a essas deformações, sofrendo, 

portanto, um processo gradual de trincamento por fadiga, que levará seu módulo de 

elasticidade efetivo a se reduzir com a repetição das cargas do tráfego. O resultado será 

um aumento, com o tempo, das deformações de tração sob o revestimento asfáltico, à 

medida que as condições de suporte fornecidas pela sub-base forem sendo degradadas. 

 

CAMADA GRANULAR

SUBLEITO

CAMADA CIMENTADA
����
���� εt

REV. ASFÁLTICO
����
���� εt

 
Figura 3.7  - Trincamento por Fadiga em um Pavimento Invertido 
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Capítulo 4 
 
 

A Manutenção dos Pavimentos 
 
 

1.23. Introdução 
 
A partir do momento da implantação de uma estrutura de pavimento, cabe ao órgão 

responsável pela sua gestão identificar e efetuar as atividades de manutenção necessárias, 

de modo a permitir que o tráfego possa fluir de forma segura, rápida, confortável e 

econômica. As práticas de manutenção são imprescindíveis e visam manter e/ou 

restabelecer as condições da via, devendo, portanto, ser iniciadas logo após a  sua abertura 

ao tráfego.  

 Uma das grandes dificuldades encontradas pelos administradores de uma rede 

pavimentada, seja esta rodoviária ou urbana, refere-se ao planejamento, programação e 

identificação das estratégias de manutenção a serem adotadas durante o ciclo de vida dos 

pavimentos. É portanto, fundamental a existência de uma política adequada de 

manutenção, que permita a racionalização e a conseqüente otimização dos recursos 

disponíveis, ao mesmo tempo em que assegure a capacidade de retorno do patrimônio 

investido quando da construção dos pavimentos. De uma forma simplificada pode-se 

dizer que a política de manutenção estabelecida por um determinado órgão gestor de uma 

malha viária pode ser entendida como o conjunto de estratégias de manutenção 

selecionadas a partir da identificação das restrições orçamentárias existentes. O processo 

de escolha de estratégias de manutenção, de uma forma ideal, envolve diversos fatores 

que concorrem para o seu estabelecimento, dentre estes destacam-se:  
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• Política de alocação e distribuição de recursos adotada pelo órgão responsável 

pela manutenção dos pavimentos; 

• Identificação da necessidade de manutenção requerida pelos pavimentos, com 

base em uma avaliação da sua capacidade funcional e estrutural (diagnóstico); 

• Análise do desempenho a ser oferecido pelas alternativas possíveis de serem 

implementadas (vida de serviço), a partir da aplicação de modelos de previsão 

de desempenho previamente calibrados; 

• Análise econômica (relação custo-benefício); 

• Metodologia estabelecida para a definição das prioridades de intervenções.   

 

 No Brasil, um fato que merece atenção nas atividades que envolvem a gerência da 

manutenção dos pavimentos é a existência de uma grande distância entre os responsáveis 

pelo aspecto técnico do processo (projetistas, consultores, etc.) e os administradores de 

verbas públicas, os quais representariam a comunidade. Esse fato leva muitas vezes a um 

acréscimo nas dificuldades existentes para o entendimento de que atividades de 

manutenção não significam apenas custos e podem ser altamente rentáveis para a 

sociedade (preservação do patrimônio existente, redução dos custos operacionais dos 

veículos, segurança, tempo de viagem). Portanto, é fundamental demonstrar aos 

administradores e à sociedade a importância da manutenção dos pavimentos, bem como 

das conseqüências adversas da sua não realização ou da adoção de medidas menos 

econômicas.    

 Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos relativos à manutenção dos 

pavimentos. Faz-se também uma discussão acerca das principais técnicas de manutenção 

usualmente implementadas no Brasil, tanto para pavimentos em concreto asfáltico como 

para pavimentos rígidos. 
 

1.24. Conceitos 
 

A manutenção de um pavimento compreende todas as intervenções que afetem, direta ou 

indiretamente, o nível de serventia atual e/ou o desempenho futuro do pavimento. A 

manutenção pode ser de dois tipos fundamentais: a conservação e a restauração. Um 

terceiro tipo de intervenção, utilizado quando não se aproveitará o pavimento existente, é 
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a reconstrução (Ref. [2]). As definições relativas aos principais tipos de intervenções 

impetradas nos pavimentos estão apresentadas abaixo: 

 

1. Conservação: Consiste de intervenções que visam a correção total ou parcial 

de deficiências funcionais e/ou a proteção da estrutura do pavimento contra 

uma degradação mais acelerada durante os próximos anos; 

2. Restauração: É o processo de se trazer a sua condição funcional a níveis 

aceitáveis por meio de intervenções que sejam técnica e economicamente 

adequadas e eficazes, o que implica em que a durabilidade e o desempenho da 

solução implementada devam atender a requisitos mínimos, além de levarem a 

um retorno máximo do investimento realizado, dentro das restrições técnicas e 

operacionais existentes. A restauração requer, portanto, a execução de um 

projeto de engenharia completo e consistente;  

3. Reconstrução: Consiste da remoção total do pavimento existente e é utilizada 

quando: 

 

• Os custos de uma restauração superam o da reconstrução do pavimento; 

• Não há confiabilidade suficientemente aceitável para o desempenho do 

pavimento restaurado; 

• O pavimento deve ser restaurado e haverá também uma mudança de 

traçado na rodovia, motivada, por exemplo, pela necessidade de uma 

elevação de padrão operacional. 

 

 Para ilustrar o processo de identificação e programação das atividades de 

manutenção de uma rede pavimentada, serão descritos a seguir os procedimentos 

adotados pelo Departamento de Transportes da Califórnia (CALTRANS), onde, na fase 

de avaliação dos pavimentos, dois tipos de dados fundamentais são coletados para uso no 

estabelecimento do programa de manutenção (Refs. [39] e [40]): 

 

1. Defeitos de superfície; 

2. Irregularidade do pavimento. 
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 Além disso, é determinado o volume diário médio do tráfego (VDM), o qual, 

associado às informações relativas à degradação de superfície e à irregularidade do 

segmento analisado possibilitam a identificação das necessidades de manutenção e o 

conseqüente estabelecimento das prioridades de intervenções. Medidas de deflexões são 

utilizadas somente para projeto. A caracterização dos defeitos de superfície é realizada 

através de inspeção visual do pavimento desenvolvida por observadores altamente 

treinados. Os dados de irregularidade são obtidos usando medidores do tipo resposta 

(“road meter”). Um parâmetro de irregularidade é determinado, tendo-se estabelecido, 

através de experiências anteriores e de  correlações empíricas, que se, o parâmetro é maior 

ou igual a 45, a irregularidade da seção analisada deve ser corrigida.  

 A determinação da necessidade de manutenção de cada segmento é realizada 

através de árvores de decisão. O caminho a ser percorrido nas árvores é definido por 

valores limites, os quais definem a estratégia de manutenção a ser adotada em função do 

tipo de defeito analisado. As Figuras 4.1 a 4.3 ilustram as árvores de decisão estabelecidas 

para o caso de pavimentos flexíveis. 

 

Selagem
de

Trincas

A
B C

Blocos

⇐  Classe das Trincas

⇐  Extensão (CR ou TB)

Avaliação do Trincamento em Pavimentos Flexíveis (CR e TB)

⇐  Remendos (% área)

⇐  Estratégias Recomendadas

LEGENDA:

A = Trincamento Longitudinal em Trilhas de Roda
B = Trincas do Tipo Couro de Crocodilo nas Trilhas de Roda
C = Trincas do Tipo CR (especiais ou não comuns)
Blocos = Trincamento em Blocos (predominante na pista)
CR = Trincas do Tipo Couro de Crocodilo
TB = Trincamento em Blocos

0 %

1-10 % 11-29 % ≥ 30 %

< 50 %  ≥ 50 %

≤ 10 %  > 10 %

≤ 10 %   > 10 %

Reparo da Base
&

Remendos

Análise Estrutural
 • Restauração
 • Reconstrução

Necessidade de
Investigações de

Campo

Nenhuma

Análise do Potencial
para Reflexão de

Trincas

 > 20 %

Recapeamento Delgado
&

Reparos Localizados

Recapeamento Delgado
&

Reparos Localizados

Recapeamento Delgado
&

Reparos Localizados

 

Figura  4.1 - Avaliação do Trincamento - CR e TB (Ref. [40]) 
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Avaliação da Presença de Afundamentos em Trilha de Roda (ATR) em Pavimentos Flexíveis

⇐  Estratégias Recomendadas ⇒

ATR <  19 mm ATR  ≥ 19 mm

Nenhuma Corrigir as Deformações
Plásticas Existentes

Figura  4.2 - Avaliação da Presença de Afundamentos em Trilhas de Roda (Ref. [40]) 

 

Avaliação do Trincamento em Pavimentos Flexíveis (L e T)

⇐ Severidade ⇒

Longitudinal Transversal

Nenhuma Nenhuma

Estratégias
Recomendadas

Selagem
de Trincas

Selagem
de Trincas

   <  6,35 mm  ≥ 6,35 mm       < 6,35 mm    ≥ 6,35 mm

 

Figura  4.3 - Avaliação do Trincamento - L e T (Ref. [40]) 
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Avaliação da Irregularidade em Pavimentos Flexíveis

Nenhuma

Nenhuma

Nivelamento da Superfície
&

Recapeamento Delgado

Nenhuma

Nenhuma

   <  45  ≥ 45
Irregularidade

    Velocidade

>  72 km/h

VDM > 1000

  Tráfego

Urbano  Rodoviário

 

Figura  4.4 - Avaliação da Irregularidade (Ref. [40]) 

  

 A análise realizada pelas árvores de decisão conduz a diferentes estratégias de 

manutenção, em função dos defeitos apresentados pela estrutura do pavimento. A Figura 

4.5 ilustra os resultados oferecidos pelas diversas árvores de decisão consideradas no 

processo de identificação das necessidades de manutenção. Como pode ser visto, CR 

requer a estratégia A, TL requer a estratégia B e assim por diante. 

 

CR

Estratégia
A

TL

Estratégia
B

TT

Estratégia
C

ATR

Estratégia
D

Arrancamento
 de Agregados

Estratégia
E

Irregularidade

Estratégia
F

Estratégia Dominante

Avaliação do Pavimento

Acostamentos

Estratégia
S

Estratégia Compatível

 

Figura  4.5 - Resultados da Avaliação ao longo de uma Pista de uma Rodovia (Ref. [40]) 
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 Esses resultados são comparados entre si e uma estratégia dominante é 

selecionada, de tal modo que permita resolver todos os problemas apresentados por uma 

determinada pista em termos de defeitos de superfície. Uma análise similar é 

desenvolvida para todas as pistas da rodovia, sendo produzida uma estratégia dominante 

para cada pista. Essas estratégias dominantes são então comparadas e é escolhida uma que 

permita a correção dos defeitos oferecidos pelo segmento (Figura 4.6). 

 

Pista 01

Pista 02

Pista n

Acostamento

Estratégia
Dominante

Estratégia
Dominante

Estratégia
Dominante

Estratégia
Dominante

Estratégia
Compatível

 
Figura  4.6 - Resultados da Avaliação ao Longo das Pistas de uma Rodovia (Ref. [40]) 

 

 A estratégia de manutenção selecionada é então submetida à analise de custos e de 

desempenho, o que é realizado na próxima etapa do processo. O procedimento descrito 

para selecionar estratégias de manutenção é computadorizado e permite o fornecimento 

de dados relativos a cada pista, incluindo estratégia dominante, localização, VDM, tipo de 

rodovia e custos. 

 A etapa seguinte do processo é o estabelecimento de prioridades para os trabalhos 

de manutenção necessários e que foram anteriormente identificados. Nessa etapa, é 

preciso considerar as restrições orçamentárias, que nem sempre permitem a 

disponibilidade de recursos que cada pavimento necessita. O método de priorização 

adotado no CALTRANS é baseado em três variáveis: 

1. Irregularidade do pavimento; 
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2. Defeitos de superfície; 

3. Volume diário médio do tráfego. 

 

 Esses fatores são combinados entre si e permitem o estabelecimento de uma matriz 

de prioridades, como ilustrado no Quadro 4.1. A prioridade de intervenções aumenta com 

o volume de tráfego e com a severidade dos defeitos atuantes. Por exemplo, se o VDM  de 

uma rodovia (considerando a ausência de defeitos de superfície) excede 5000 e a 

irregularidade do pavimento excede 45, será atribuída à seção um índice de prioridade 

igual a 5. Se o VDM excede 1000, uma irregularidade elevada irá assegurar uma posição 

mínima de 6, o que reflete a preocupação do CALTRANS em assegurar condições 

mínimas de conforto e segurança ao usuário. 

 Quando mais de uma seção do pavimento apresentar o mesmo índice de 

prioridade, é feita uma análise comparativa entre as mesmas a partir da análise de custos e 

do VDM atuante. A seção que oferecer menor custo e maior VDM tem preferência em 

relação a outra seção que havia obtido a mesma ordem de prioridade na etapa anterior. 

 

Quadro 4.1 - Matriz de Prioridade para Pavimentos Flexíveis (Ref. [40]) 

Tipo de Problema do Pavimento
VDM

> 5000 > 1000 ≤ 5000 ≤  1000

Irregularidade

< 45

01

16

02

16

11

16

Irregularidade

≥ 45

14

13

15

1204

06

08

1009

07

05

03

MATRIZ DE PRIORIDADE PARA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIOS

Problemas estruturais graves e irregularidade
inaceitável (análise estrutural/restauração &
reconstrução)
Problemas estruturais leves e irregularidade
elevada (recapeamento delgado & reparos
localizados)

Somente irregularidade elevada

Problemas estruturais graves
(análise estrutural/restauração & reconstrução)

Problemas estruturais leves (recapeamento
delgado & reparos localizados)

Sem problemas estruturais e irregularidade
baixa

 

 As Figuras 4.7 a 4.11 ilustram, de forma resumida, o processo de avaliação de 

pavimentos rígidos adotado no CALTRANS. 
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Avaliação de Pavimentos Rígidos

Pontes

Estratégia
A

Estratégia Compatível

Faixas de Tráfego Acostamentos

Estratégia
B

Estratégia
C

 
Figura 4.7 - Avaliação de Pavimentos Rígidos (Ref. 39)  

 

Nenhuma

  Não
⇐  Quebra de Placas

Avaliação de Pavimentos Rígidos - Faixas de Tráfego

LEGENDA:

A = Aceitável
T = Tolerável
I = Inaceitável

 • Nivelamento com CA (0.8 cm)
 • Fresagem
 • Levantamento de placas

 • Remendo de placas
 • Nivelamento com CA (0.8 cm)
 • Fresagem ou levantamento de placas

⇐  Irregularidade

⇐  Trincas Erodidas *

⇐ Estratégias   Recomendadas

 < 45  ≥ 45  < 45  ≥ 45  ≥ 45  < 45

Terceiro Estágio
(≥ 10 %)

 A ou T I  A   T  I

Terceiro Estágio
(<10 %)

  Primeiro ou
Segundo Estágio

⇐  Causa Principal
       da Irregularidade

 Remendos

 Degraus

 Assentamento

 Erosão

Manutenção
Rotineira

 • Fresagem
 • Nivelamento com CA (0.8 cm)
 • Injeção subsuperficial

 • Remendo
 • Levantamento ou
substituição de placas

 • Remendo
 • Substituição de placas
 • Nivelamento com CA (0.8 cm)

Manutenção
Rotineira

Substituição de
placas

 • Nivelamento com CA (0.8 cm)
 • Reconstrução da pista

 • Nivelamento
com CA (1 cm)

 • Reconstrução
da pista

 • Nivelamento com CA (1,3 cm)
 • Reconstrução da pista
  

* - Avaliado somente no terceiro  estágio de trincamento

 
Figura 4.8 - Avaliação de Pavimentos Rígidos - Faixas de Tráfego (Ref. 39) 
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⇐   Condição de Superfície

Avaliação de Pavimentos Rígidos - Acostamentos

LEGENDA:

S = Satisfatória
I = Insatisfatória

⇐   Deslocamento

⇐   Separação de Juntas

⇐   Estratégias Recomendadas

    S I

  Não

   Não  Sim

Conserva
Rotineira

Selagem de
Juntas

 • Selagem de  trincas
 • Remendos (faixas)

 • Reciclagem
 • Reconstrução

 • Selagem de trincas
 • Recapeamento
 • Reconstrução

  Não Sim  Sim

 
Figura 4.9 - Avaliação de Pavimentos Rígidos - Acostamentos (Ref. 39) 

 
 

Avaliação de Pavimentos Rígidos - Pontes

    S I

Nenhuma Análise de engenharia para correção da irregularidade

Remendo de placas

Fresagem

Levantamento de placas

Substituição de placas

⇐  Irregularidade

LEGENDA:

S = Satisfatória
I = Insatisfatória  

Figura 4.10 - Avaliação de Pavimentos Rígidos - Pontes (Ref. 39) 
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 TRANSVERSAL   DIAGONAL LONGITUDINAL

Primeiro Estágio do Trincamento

Segundo Estágio do Trincamento

<  5 cm

 <  5 cm

<  5 cm <  5 cm

<  5 cm

FRAGMENTADO

Terceiro Estágio do Trincamento

 < 15 cm

    > 15 cm

 
Figura 4.11 - Identificação do Trincamento em Pavimentos Rígidos (Ref. 39) 

 
 

  O processo de gerenciamento da manutenção que tem sido desenvolvido na 

Califórnia tem os seguintes objetivos principais: 

 

• Permitir a comparação da relação custo-benefício de diferentes estratégias de 

manutenção; 

• Determinar os custos individuais e locais dos serviços de manutenção; 

• Permitir assegurar a alocação de recursos que atenda de forma adequada as 

necessidades dos programas de manutenção das rodovias sob a gerência do 

CALTRANS.  

 
 Um aspecto fundamental a ser analisado na fase que antecede a tomada de decisão 

relativa à adoção de medidas de manutenção que envolva uma disponibilidade 

significativa de capital é o estabelecimento do momento ideal para se promover as 

intervenções (Figura 4.12). Para tanto, é preciso considerar as restrições orçamentárias 

existentes e identificar as conseqüências  decorrentes da implementação de diferentes 

alternativas de manutenção (custos, desempenho). 
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 PSI

 Tempo

Alternativa 2

  Alternativa 1

    5

     0

    Nível Mínimo Aceitável

 

Figura 4.12 - Efeitos da Escolha do Momento de se Restaurar um Pavimento (Ref. [34]) 

 

 Portanto, o processo de tomada de decisão que diz respeito à escolha de medidas 

de manutenção em pavimentos depende da integração de uma série de fatores, tais como: 

estrutura do pavimento, tráfego atuante, taxa de oportunidade do capital, custos das obras. 

É preciso considerar que quando, por exemplo no caso de um pavimento asfáltico, este 

permaneça por muito tempo trincado, a entrada de água pelas trincas enfraquece as 

camadas subjacentes (base, sub-base, subleito), acelerando o acúmulo de deformações 

plásticas, bem como levando à formação de panelas, quando as cargas dinâmicas dos 

veículos em movimento geram excessos de pressões neutras na água que ficou retida sob 

o revestimento. Quando, no entanto, um pavimento apresenta apenas trincas isoladas, é 

viável obter-se um bom desempenho por meio de espessuras moderadas de concreto 

asfáltico em um recapeamento. Se, por outro lado, tem-se um padrão de trincas severas 

interligadas ou em couro-de-crocodilo, a reflexão dessas trincas através de um 

recapeamento asfáltico será inevitável, devendo-se lançar mão de grandes espessuras para 

se obter um desempenho aceitável. Além disso, existe um momento crítico na vida de um 

pavimento que, se ultrapassado sem que uma restauração tenha sido executada, ocorrerá 

uma perda total do patrimônio que é representado pelo pavimento existente, na medida 

em que não será mais economicamente viável aproveitar a estrutura existente por meio 

dos processos convencionais de restauração, sendo mais econômico reconstruir o 

pavimento completamente. Esta é a pior situação, em termos do custo total do transporte, 

representado pela soma de três componentes (Ref. [2]): 

 

CTT CC CM CO= + +  
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onde: 

CC  = custo de construção; 

CM = custo de manutenção (conservação e restauração); 

CO  = custos operacionais dos veículos. 

 

  Adotar uma determinada estratégia para implementação significa alocar recursos 

para toda a malha viária, indicando-se, ao mesmo tempo, que tipo de intervenção deverá 

ser executada (conservação, restauração, pavimentação nova). No caso das obras que 

envolvem um aporte de capitais significativo, como a restauração de um pavimento 

deteriorado ou a construção de um pavimento em uma estrada vicinal ou a ser implantada, 

a solução específica que será adotada dependerá de um projeto de engenharia. É nesta 

situação que o SGP passa a operar em Nível de Projeto (Figura 4.13), quando serão 

analisadas uma série de alternativas que atendam à vida de serviço e ao nível de serventia 

que foram especificados pelo SGP em Nível de Rede. A melhor solução, dentre as 

cabíveis, será aquela que levar ao menor Custo no Ciclo de Vida. 

 
AVALIAÇÃO DO  PAVIM ENTO

INTERPRETAÇÃO  DO S RESULTADO S

 • GERAÇÃO  DO  DIAGNÓ STICO

 • IDENTIFICAÇÃO  DAS RESTRIÇÕ ES

SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS CANDIDATAS

RESTRIÇÕ ES

SO LUÇÕ ES PO SSÍVEIS

PRO JETO S PRELIM INARES

ANÁLISE DE CUSTO S

O UTRAS CO NSIDERAÇÕ ES

(EX.: desempenho, política de manutenção, etc.)

ESCO LH A DA ALTERNATIVA PREFERIDA

PRO JETO  DETALH ADO

 

Figura 4.13 - Processo de Escolha da Alternativa de Restauração (Ref. 36) 
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1.25. Pavimentos Asfálticos 
 

1.25.1.Técnicas para Conservação 

 

A conservação de um pavimento asfáltico compreende a correção rotineira de defeitos, 

sem técnicas muito elaboradas. Quando seus custos anuais se tornam importantes ou 

defeitos como trincas, afundamentos plásticos e desgaste superficial começam a interferir 

com a serventia, deve-se restaurar o pavimento. A seguir, serão apresentadas algumas 

técnicas aplicáveis à conservação de pavimentos asfálticos (Ref. [2]): 
 

1. Remendo superficial: Um remendo é superficial quando envolve a retirada e a 

recomposição de uma ou mais camadas asfálticas que fazem parte do 

revestimento. Pode ser executado com CBUQ ou Pré-Misturado a Frio (PMF), 

sendo que, neste último caso, o desempenho é ruim (pequena durabilidade). Este 

tipo de remendo pode ser adotado quando o problema a corrigir se confina às 

camadas asfálticas a serem retiradas, tais como: 

 

• Trincamento prematuro por fadiga (excesso de vazios de ar, segregação 

da mistura, compactação deficiente, etc.); 

• Instabilidade da mistura asfáltica (excesso de asfalto, por exemplo); 

• Arrancamento localizado de agregados, por segregação da mistura. 

 

2. Remendo profundo:  Um remendo é profundo quando a origem do problema   

(trincamento excessivo, afundamentos plásticos severos) se encontra em uma 

camada subjacente ao revestimento (base, sub-base, reforço, subleito), ou esta 

camada subjacente está sendo afetada por algum problema de drenagem. Neste 

caso, todas as camadas são removidas até que se atinja a(s) camada(s) 

problemática(s), procedendo-se à reconstrução localizada do pavimento. 

Idealmente, deve-se compactar uma estrutura que seja tão próxima quanto possível 

do pavimento que circunda a área a ser remendada, em termos de deformabilidade 

elástica e plástica, a fim de se evitar a formação de trincas ao longo do perímetro 
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do remendo. Sua execução implica em se cortar uma caixa de paredes verticais 

que ultrapasse um pouco a área afetada pelos problemas que se deseja corrigir. 

 

3. Lama Asfáltica: Trata-se de um revestimento superficial obtido por espalhamento 

a frio, em fina camada, constituída de agregados miúdos e emulsões asfálticas 

especiais de cimento asfáltico. A execução industrializada permite o tratamento de 

extensas superfícies, com bons rendimentos. O revestimento obtido é impermeável 

e é conveniente ao rejuvenescimento da camada asfáltica e correção do atrito. A 

lama asfáltica não permite nenhuma correção da irregularidade da via e conduz a 

um revestimento que não é muito rugoso, sendo, portanto, bem conveniente para a 

conservação de vias urbanas  (Ref. [41]). 

 

4. Tratamentos Superficiais: São revestimentos constituídos por uma ou mais 

camadas de agregados ligadas por um ligante hidrocarbonado, cada camada tendo 

uma espessura próxima da dimensão máxima do agregado. Estes tratamentos são 

particularmente interessantes quando se tem em vista uma elevada resistência à 

derrapagem. De acordo com a Ref. [41], os tratamentos são uma solução de 

conserva, técnica e economicamente viáveis para pavimentos com revestimentos 

antigos, porém ainda em boas condições . Os progressos realizados na formulação 

das emulsões com alta concentração de asfalto permitem sua utilização na maioria 

dos casos. A impermeabilização provocada pelo tratamento leva-o a ser utilizado 

em rejuvenescimento e na selagem de camadas. A rugosidade e a durabilidade que 

o tratamento duplo consegue permitem o emprego deste tipo de tratamento em 

rodovias de tráfego intenso. 

 

 No caso da ocorrência de exsudação do ligante, pode-se lançar mão das seguintes 

técnicas de conservação (Ref. [42]): 

 

• Espalhamento e cravação, por rolo compressor pesado, de agregado pré-

aquecido; 

• Aquecimento do ligante exsudado, por raios infra vermelhos, e aplicação de 

agregado complementar; 
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• Aplicação de solvente especial e agregado pré-envolvido por pequena taxa de 

ligante betuminoso; 

• Remoção do ligante exsudado por jato de areia ou de ar quente 

(aproximadamente 160 0C); 

• Aplicação de tratamento superficial. 

 

 A conservação dos pavimentos flexíveis em tratamento superficial é realizada, 

convenientemente, por uma capa selante, por penetração ou por lama asfáltica. Na 

Europa, é comum se alternar  tratamento superficial e pré-misturado na conservação de 

pavimentos flexíveis (Ref. [42]).    

 

1.25.2.Técnicas para Restauração 

 

De acordo com a Ref. [43], o trincamento é a principal causa da queda do desempenho ou 

nível de serventia dos pavimentos rodoviários. Os afundamentos em trilha de roda, que 

têm destaque em outros países, são de importância secundária nas rodovias principais do 

País. O reforço de pavimentos tem seu desempenho marcado pelas fraquezas estruturais 

do pavimento antigo subjacente. As trincas deste podem se propagar através da camada 

de recapeamento, desencadeando o fenômeno da “reflexão de trincas”. A reflexão de 

trincas em camadas de reforço aplicadas sobre pavimentos flexíveis pode ser reduzida 

através das seguintes estratégias alternativas: 

 

• Atraso do início do trincamento na face inferior da camada de reforço (Figura 

4.14);   

• Reciclagem do revestimento trincado antes do recapeamento, de modo a 

eliminar as trincas; 

• Aumento da espessura da camada de reforço, para se atrasar a ascensão da 

trinca. Sua eficácia pode, contudo, depender de um grande aumento de 

espessura. 

 

 A  seleção de medidas de restauração aplicáveis (Quadro 4.2) deve ser precedida 

da elaboração de um critério para associar as deficiências estruturais e funcionais e o 
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nível de degradação de superfície. Este critério deve levar em conta alguns aspectos como 

(Ref. [2]):  

 

1. Em pavimentos onde a reflexão de trincas é o mecanismo preponderante que 

controlará o desempenho do pavimento restaurado, a adoção de alternativas que 

envolvem recapeamento simples tende a ser uma solução de baixa eficácia 

econômica; 

2. Em pavimentos seriamente trincados, a ocorrência de reflexão de trincas através 

de uma camada de recapeamento asfáltica é tão mais rápida quanto maior for a 

espessura e a rigidez do revestimento existente e quanto maior for a abertura das 

trincas. A selagem prévia das trincas existentes por meio de uma massa fina de 

CBUQ (2 cm) e a aplicação de uma camada intermediária, entre o pavimento 

existente e a camada de recapeamento, são indicadas para as condições mais 

críticas; 

3. Quando o pavimento existente permaneceu trincado por um longo período de 

tempo e a entrada de água pelas trincas levou à formação de afundamentos 

plásticos em trilha de roda, tende a ser necessária a reconstrução, total ou parcial, 

do pavimento, em vista do comprometimento provável das camadas de base e sub-

base; 

4. Pequenas espessuras de concreto asfáltico (4 a 8 cm) têm uma elevada eficiência 

na redução da irregularidade superficial do pavimento. Estas pequenas espessuras 

não resistem, contudo, à reflexão de trincas, nos casos onde seu potencial de 

ocorrência é elevado. 
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Figura 4.14 - Uso de Camada Intermediária para Retardar a Reflexão das Trincas da 

Camada Asfáltica Subjacente (Ref. [43]). 

 

 O processo de escolha das medidas aplicáveis, a serem dimensionadas 

posteriormente e submetidas à análise de custos, deve partir da decisão de se aproveitar 

ou não a estrutura  existente, o que é função do grau com que as camadas de base e 

subleito possam ter sido comprometidas pela infiltração de água pelas trincas. A presença 

de afundamentos em trilha de roda acentuados, associados às trincas, pode revelar a 

ocorrência desse fenômeno. Não sendo este o caso, a próxima questão a ser abordada 

refere-se ao potencial para a ocorrência da reflexão de trincas em uma camada asfáltica de 

recapeamento. Um potencial elevado indica a necessidade de se conceber um Sistema 

Anti-Reflexão de Trincas apropriado. Em geral, a adoção de tal sistema já levará à 

correção dos problemas funcionais associados às deformações plásticas existentes. Um 

Sistema Anti-Reflexão de Trincas é definido pelos seguintes componentes (Ref. [44]): 

 

1. Tratamento prévio do pavimento existente: Cujo objetivo principal é reduzir 

o potencial para ocorrência da reflexão. Como exemplos, tem-se: fresagem, 

reciclagem, execução de reparos localizados e selagem de trincas; 

 

2. Construção de camada intermediária: Dentre as funções principais que a 

camada intermediária pode vir a ter destacam-se: absorção de tensões ou de 
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deformações, desvio do processo de trincamento, impermeabilização e alívio de 

tensões diferenciais elevadas.  

 

3. Projeto da camada de recapeamento: Incluindo as etapas desde o 

dimensionamento de espessuras até a especificação da mistura asfáltica, com o 

propósito de elevar sua capacidade de resistir às tensões e/ou deformações 

impostas pela movimentação das trincas subjacentes. Estes efeitos podem ser 

obtidos por meio da escolha do ligante, adição de fibras curtas ou reforço da 

camada através de fios de aço ou fibras de vidro.  

 

 Se a reflexão de trincas não se constituir em problema, como no caso de as trincas 

existentes serem de severidade baixa ou isoladas de pequeno comprimento, o tradicional 

recapeamento simples ou diversas combinações de espessuras de fresagem e 

recapeamento são suficientemente eficazes.  

 No caso de pavimentos em tratamento superficial, deve-se, em princípio, prever a 

vida de serviço de um novo pavimento em tratamento superficial. Se esta vida superar ou 

se aproximar bastante do período de projeto requerido, basta aplicar-se um Tratamento 

Superficial Duplo (TSD) sobre o pavimento existente, se este não estiver severamente 

trincado ou ondulado, ou escarificar-se e recompactar-se os primeiros 15 ou 20 cm do 

pavimento existente, formando-se uma nova camada de base, sobre a qual o novo TSD 

será aplicado. Caso o TSD não apresente durabilidade suficiente e a camada de base não 

tiver sido comprometida estruturalmente, deve-se partir para um revestimento em 

concreto asfáltico, aplicado diretamente sobre o pavimento existente. Se houve 

comprometimento estrutural da base, o novo revestimento deve ser aplicado após 

escarificação e recompactação das camadas atingidas. 

 A utilização de camada rígida superposta a pavimento flexível não é prática 

comum em projetos de restauração de pavimentos (Ref. [45]). Esta alternativa pode vir a 

ser viável no caso da ocorrência de pavimentos flexíveis seriamente deteriorados ou que 

estejam sujeitos a se degradarem mais rapidamente, como em região de rampas fortes, 

tráfego pesado e meio ambiente agressivo. No caso da adoção de uma alternativa de 

restauração envolvendo o lançamento de uma camada rígida superposta a um pavimento 

flexível existente, primeiramente deve ser efetuado o nivelamento da camada asfáltica, 

visando a redução da irregularidade superficial (ex.: lançamento de uma camada asfáltica 
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nivelante). O dimensionamento do pavimento superposto deverá ser realizado como o de  

um novo pavimento rígido, independente da estrutura flexível subjacente. Portanto, sua 

geometria também será independente, por se enquadrar na condição de pavimento de 

concreto superposto não aderido.  

 O dimensionamento das diversas soluções de restauração identificadas como 

aplicáveis deve ser feito de forma a que o pavimento restaurado venha a apresentar uma 

vida de serviço mínima igual ao período de projeto adotado. Para tanto, os mecanismos 

com que as estruturas de pavimento normalmente se degradam sob a ação das cargas 

repetidas do tráfego (trincamento por fadiga, reflexão de trincas e deformações 

permanentes) devem ser considerados através da aplicação de modelos de previsão de 

desempenho apropriados, preferencialmente os que puderam ser calibrados na fase de 

Diagnóstico.  
 

Quadro 4.2  -  Tipos de Medidas de Restauração  mais Usuais no Brasil (Ref. [2]) 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

RS(HR)

FR(hc)+RC(HR)

CI+RC(HR)

FR(hc)+CI+RC(HR)

RECL

TSD

REC+TSD

REC+CBUQ

recapeamento simples em CBUQ, na espessura HR

fresagem total ou parcial do revestimento e aplicação de camada em
CBUQ que aumente a capacidade estrutural do pavimento

colocação de camada intermediária especial contra reflexão de trincas,
seguida de recapeamento (“Sistema Anti-Reflexão de Trincas”)

reciclagem do revestimento e da base granular, formando-se uma base
tratada com emulsão ou cimento e construindo-se um novo
revestimento

fresagem parcial do revestimento, seguida de aplicação de camada
intermediária contra reflexão de trincas e coberta com novo
revestimento em CBUQ. Considera-se em dois níveis: 1 e 2, com o
nível 2 envolvendo maiores espessuras

aplicação de Tratamento Superficial Duplo sobre o tratamento
existente
remoção e reconstrução (com ou sem reciclagem) do revestimento em
tratamento e da camada de base, seguida de aplicação de camada de
TSD
remoção e reconstrução (com ou sem reciclagem) do revestimento
existente e da camada de base, seguida de aplicação de camada de
CBUQ
remoção e reconstrução total do revestimento asfáltico existente, nas
condições do projeto original, seguida de complementação da
espessura da capa em CBUQ (reforço estrutural)

RECRV+RC(HR)

RECRV remoção e reconstrução total do revestimento asfáltico
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1.26. Pavimentos Rígidos com Juntas 

1.26.1.Conceitos 

 

A manutenção de pavimentos rígidos inclui todas as técnicas que visem assegurar o 

conforto ao rolamento e a segurança da via, devolvendo ao pavimento as condições 

funcionais e estruturais previstas em projeto ou adaptando-as às novas condições de 

solicitação. 

 Os serviços de manutenção em pavimentos rígidos podem ser agrupados em 

quatro modalidades principais (Ref. [2] e [45]): 
 

1. Conservação: são reparos realizados em pequenas zonas de uma placa do 

pavimento, devendo serem realizados tão logo os defeitos apareçam; 

2. Recuperação: restituição da capacidade funcional e/ou estrutural do pavimento 

através de intervenções que afetem parcialmente ou totalmente a placa de 

concreto (ex.: recuperação de juntas e reparos localizados na fundação);   

3. Restauração: consiste em executar um pavimento superposto ao existente, 

tendo este último que apresentar características mínimas de desempenho, ou 

seja,  deve restabelecer as condições funcionais e estruturais do pavimento em 

níveis compatíveis com as de um pavimento novo;  

4. Reconstrução: consiste na demolição de uma ou mais placas do pavimento e 

sua posterior reconstrução, quando for excessiva a quantidade de áreas 

defeituosas ou o tipo de defeito indicar impossibilidade de recuperação do 

pavimento devido à perda de sua capacidade estrutural.   
 

 Os defeitos mais comuns nos pavimentos rígidos estão normalmente associados ao 

emprego de técnicas executivas e materiais inadequados, aliados à ausência de uma 

manutenção rotineira requerida por esse tipo de estrutura (Quadro 4.3). Nos pavimentos 

rígidos é bem mais freqüente a ocorrência de defeitos localizados, associados a causas 

específicas, que a degradação uniforme em todo o trecho construído, decorrente de 

deficiências de projeto, de execução, ou de um processo de fadiga do concreto, nas 

proximidades do final da vida útil do pavimento. 
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Quadro 4.3 - Terminologia dos Defeitos mais Comuns Observados em Pavimentos 

Rígidos (Ref. [45]). 

DEFEITO

Fissura de canto

CARACTERIZAÇÃO

É aquela que intercepta as juntas a uma distância menor ou igual a
metade do comprimento das bordas ou juntas do pavimento,
medindo-se a partir do seu canto. A fissura de canto atinge toda  a
espessura da placa

Alçamento da placa Levantamento das placas (nas juntas, fissuras transversais, canaletas
de drenagem, caixas de inspeção, bueiros, etc.)

Placa dividida Divisão da placa, por fissuras, em quatro ou mais partes

Escalonamento ou degrau
na junta

Deslocamentos verticais diferenciados permanentes de uma placa em
relação à adjacente, na região da junta

Defeito na selagem das

juntas

Qualquer avaria no selante (rompimento, por tração ou compressão,
do material selante, perda de aderência às placas, crescimento de
vegetação, etc.)

Desnível pavimento-
acostamento

Formação de degrau entre o acostamento e a borda do pavimento,
devido ao assentamento ou erosão do acostamento.

Fissuras lineares São fissuras que atingem toda espessura da placa (divisão em 2 ou 3
partes)

Grandes reparos
 (> 0.45 m2 )

Área onde o pavimento original foi removido e posteriormente
preenchido com material de enchimento

Pequenos reparos
( < 0.45 m2 )

Área onde o pavimento original foi removido e substituído por um
material de enchimento

Desgaste superficial Presença de agregados polidos na superfície do pavimento

Bombeamento Expulsão de finos do material de fundação do pavimento através das
juntas, bordas ou trincas, quando da passagem das cargas do tráfego

Quebras localizadas Áreas das placas que se mostram trincadas e partidas em pequenos
pedaços

Passagem de nível Depressões ou elevações próximas às trilhas

Fissuras superficiais Fissuras capilares que atingem apenas a superfície da placa

Fissuras de retração
plástica

Fissuras pouco profundas, de pequena abertura e de comprimento
limitado. Em geral, formam ângulo de 450 a  600 com o maior eixo da
placa

Esborcinamento ou
quebra de cantos

São quebras em forma de cunha, nos cantos das placas, ocorrendo a
uma distância não superior a 60 cm do canto

Esborcinamento de
juntas

Quebra das bordas da placa de concreto (quebra em cunha), a uma
distância máxima de 60 cm das juntas e não atinge toda a espessura
da placa

Placa bailarina
São placas cuja movimentação vertical é visível sob a ação das cargas
do tráfego, principalmente na região das juntas

Assentamento Afundamento do pavimento, criando ondulações  superficiais de
grande extensão (o pavimento muitas vezes permanece íntegro)

Buracos Marcados pela perda de concreto na superfície da placa, apresentando
área e profundidade bem definidas
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 Os seguintes defeitos e graus de deterioração (Ref. [2])  têm se revelado 

indicativos da ocorrência de degradação estrutural em pavimentos rodoviários de concreto 

com juntas, nos casos sem armadura (Jointed Plain Concrete Pavement, JPCP) e com 

armadura (Jointed Reinforced Concrete Pavement, JRCP): 

 

1. O trincamento transversal fornece uma evidência direta de deterioração por fadiga. 

Em pavimentos JRCP, trincas de baixa severidade são consideradas uma conseqüência 

normal da retração por ressecamento após a construção e não são consideradas 

degradação estrutural. Em pavimentos JPCP, a menos que o espaçamento entre as 

juntas seja muito grande, a presença de trincas transversais de qualquer severidade é 

evidência de deterioração estrutural. Níveis críticos para o trincamento transversal são: 

10% das placas trincadas ou 40 trincas por km (de qualquer severidade) para JPCP, e 

40 trincas por km (severidade média ou alta) para JRCP. 

2. O trincamento longitudinal é causado quase sempre por fatores que não o tráfego 

(exemplo: má construção das juntas, movimentação da fundação), mas o tráfego pode 

deteriorá-lo a tal ponto que ele passa a constituir uma degradação estrutural. Mais de 

150 m de trincamento longitudinal em uma extensão de 1,6 km é um nível crítico para 

JPCP e JRCP. 

3. Degrau nas juntas e bombeamento não são considerados defeitos estruturais, em 

geral, mas eles são causados pelas cargas do tráfego e são indicações visíveis de perda 

progressiva de transferência de carga nas juntas e de erosão do suporte da placa. Níveis 

críticos são 2,5 mm para JPCP e 6 mm para JRCP, no caso de degrau nas juntas. 

4. Quebras de canto, que ocorrem como resultado de erosão significativa do suporte da 

placa e de deflexões de canto elevadas, são indicações definitivas de deterioração 

estrutural. Um nível crítico sugerido é 25 quebras de canto por km, para JPCP e JRCP. 

5. Esborcinamento de junta transversal, que reduz a espessura da placa nas juntas, 

deveria ser considerado como uma deterioração estrutural, já que ele diminui a 

integridade estrutural da placa e é por natureza progressivo. Este defeito é provocado 

freqüentemente por má execução das juntas, corrosão das barras de transferência, 

trincamento “D” ou agregados reativos. Níveis críticos são 30 juntas esborcinadas por 

km (severidade média ou alta) para JPCP e 15 por km  (severidade média ou alta) para 

JRCP.           
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 Se uma rodovia apresenta níveis de degradação estrutural acima dos limites 

indicados acima, o pavimento atingiu ou ultrapassou, provavelmente, o ponto a partir do 

qual a velocidade de deterioração começa a aumentar rapidamente. Este é o estágio em 

que uma melhoria estrutural é mais apropriada. Trabalhos de recuperação executados em 

um pavimento que ultrapassou este ponto não devem levar a vidas de serviço 

significativas sob condições de tráfego médio ou pesado. 

 Embora a degradação visível seja um bom indicador da deterioração estrutural, ela 

não pode dar um retrato completo da extensão da deterioração subjacente. A realização de 

ensaios destrutivos e levantamentos deflectométricos deve sempre ser recomendada em 

qualquer projeto de restauração. 
 

1.26.2.Técnicas para Conservação e Recuperação 

 

A conservação de um pavimento rígido compreende a correção rotineira de defeitos, sem 

técnicas muito elaboradas. Quando seus custos anuais se tornam importantes ou defeitos 

como trincas, degraus nas juntas e esborcinamento de juntas começam a interferir com a 

serventia, deve-se recuperar o pavimento, por meio de execução criteriosa de serviços 

como (Ref. [2]):  

 

• Reparo em toda a espessura da placa de juntas, trincas e quebra de cantos; 

• Reparo de esborcinamentos em parte da espessura; 

• Fresagem para remoção de degraus e para melhoria do atrito; 

• Melhoria do atrito por meio de “grooving”; 

• Injeção sub-superficial para preenchimento de vazios sob cantos de placas; 

• Levantamento de placas para melhoria do perfil longitudinal do pavimento; 

• Restauração da transferência de carga nas juntas e trincas; 

• Resselagem de juntas; 

• Selagem de trincas; 

• Melhoria da drenagem sub-superficial; 

• Melhoria dos acostamentos. 
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  Executar-se a recuperação de um pavimento quando a deterioração estrutural está 

muito avançada tende a ser menos eficaz, em termos de custos no ciclo de vida, do que 

recapear-se o pavimento. Mesmo antes desse momento, a aplicação de uma camada de 

reforço pode vir a ser mais eficaz que a recuperação em vista da capacidade de a camada 

de reforço reduzir as deflexões e retardar a deterioração da placa. Em geral, contudo, 

devido a restrições orçamentárias, a recuperação é utilizada até depois do momento em 

que é capaz de estender a vida do pavimento. Quanto maior o atraso, menor a 

probabilidade de que a recuperação possa competir com o recapeamento em desempenho 

e em custo-eficácia (Ref.[2]). A seguir, serão citadas algumas práticas aplicáveis na 

conservação e recuperação de pavimentos rígidos (Ref. [45]). 

 

1. Reparos que não afetam toda espessura da placa: 

 

• Recuperação de juntas (ex.: esborcinamento e resselagem);   

• Tratamento de fissuras superficiais (ex.: fissuras superficiais lineares e 

fissuras do tipo “rendilhado”); 

• Recuperação de desgaste superficial e escamação. 

 

2. Reparos que afetam toda a espessura da placa: 

 

• Fissura transversal no interior da placa;  

• Fissura transversal próxima à junta transversal; 

• Reparo no interior da placa (ex.: buracos); 

• Reparo tangente às bordas da placa, que não abrange toda largura;  

• Reparo que abrange toda largura da placa; 

• Reconstituição total da placa (sempre que o reparo atingir uma área 

superior a 2/3 da área da placa).  

 

3. Reparos na fundação: 

 

• Bombeamento; 

• Assentamento; 

• Alçamento de placas; 
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• Placa bailarina; 

• Desnível pavimento-acostamento. 

 

 Para realizar o reparo desses defeitos sem a destruição total ou parcial da placa, o 

procedimento usual é a injeção, sob a placa, de misturas fluídas ou mais secas de solo-

cimento, argamassa de cimento e areia e até mesmo de misturas asfálticas. Estes materiais 

são injetados sob pressão adequada para remover o alçamento e nivelar as placas, sem 

provocar danos no concreto.  As deficiências na fundação do pavimento, decorrentes de 

execução deficiente, mau funcionamento e precária manutenção do material selante das 

juntas e da própria ação do tráfego e do meio ambiente, provocam novos defeitos no 

pavimento de concreto que, apesar de não comprometerem a integridade da estrutura, 

podem comprometer a segurança do tráfego e, com o tempo, conduzir o pavimento à 

ruína. No Quadro 4.4, em conformidade com a Ref. [45], são apresentadas algumas 

técnicas de prevenção e de recuperação aplicáveis a pavimentos rígidos. 
 

Quadro 4.4 - Técnicas de Prevenção e de Recuperação de Alguns tipos de Defeitos em 

Pavimentos Rígidos (Ref. [45]).   

Tipo de 
Defeito 

Técnica de Recuperação Técnica de Prevenção  

 
 

Bombeamento 

 
 
• nivelamento por meio de injeção 

• resselagem de juntas; 
• recuperação da capacidade de transferência de 

carga; 
• melhoria da drenagem; 
• melhoria do acostamento. 

 
 

Degraus 

• fresagem ou escarificação 
 
• alçamento de placa por meio de 

injeção 
 
• reforço do pavimento 

• nivelamento por  meio de injeção; 
• resselagem de juntas; 
• recuperação da capacidade de transferência de 

carga; 
• recomposição da drenagem; 
• recomposição do acostamento. 

Fissuras 
Lineares 

 
Placas divididas 

• reparos que não abrangem toda 
espessura 

 
• reconstrução da placa 

• nivelamento por  meio de injeção; 
• recuperação da capacidade de transferência de 

carga; 
• reforço do pavimento. 

Esborcinamento 
de juntas 

• reparos que abrangem toda 
espessura da placa 

• resselagem de juntas. 

Alçamento  de 
 placas 

• reparos que abrangem toda 
espessura da placa 

• abertura de juntas de alívio; 
• resselagem de juntas e fissuras. 

 
Quebras 

localizadas 

 
• reparos que abrangem toda 

espessura da placa 
 

• nivelamento de placa por  meio de injeção; 
• construção de acostamento rígido; 
• recuperação da capacidade de transferência de 

carga. 
 O desempenho de um reparo individual ou das técnicas preventivas dependem, 

principalmente, dos seguintes fatores (Ref. [46]):  



 

 97 

 

• Escolha correta do tipo de reparo ou técnica preventiva; 

• Controle de execução; 

• Adequação da construção; 

• Tráfego atuante; 

• Condições climáticas; 

• Estrutura do pavimento existente.  

  

 Na Ref. [46] apresenta-se expectativas quanto ao desempenho de algumas técnicas 

de recuperação aplicáveis a pavimentos de concreto. Os valores foram estabelecidos a 

partir da observação de pavimentos em serviço nos Estados Unidos. É importante 

observar que essas estimativas de desempenho são válidas apenas para as condições locais 

específicas para as quais foram desenvolvidas. Muitos outros e diferentes fatores podem 

alterar essas estimativas.   

 

1.26.3. Técnicas para Restauração 

 

Os pavimentos rígidos podem ser restaurados mediante a tecnologia da pavimentação 

superposta, que poderá ser rígida ou flexível, em função de fatores como: necessidade de 

serviços preliminares, custos, vida útil prevista, disponibilidade de equipamentos e 

materiais. As alternativas à reconstrução de um pavimento de concreto de cimento 

portland (C.C.P.), que é uma medida de custos elevados e provoca interrupções de tráfego 

significativas, são (Ref. [2], [36] e [45]): 

 

• Recapeamento em C.C.P. (aderido ou não); 

• Recapeamento em concreto asfáltico; 

• Reciclagem do pavimento existente.  

 

 A alternativa envolvendo o recapeamento em concreto asfáltico é a de menor custo 

inicial e a que vem sendo mais utilizada, embora tenha o inconveniente do problema da 

reflexão das trincas e juntas do pavimento rígido na camada asfáltica de recapeamento. 
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  A maior parcela das trincas de reflexão que ocorrem em recapeamentos asfálticos 

sobre pavimentos rígidos resulta das deflexões verticais diferenciais nas juntas e trincas 

sob a passagem dos veículos de carga. A velocidade de crescimento das trincas é função 

da freqüência de passagem das cargas de roda e da magnitude das deflexões diferenciais 

provocadas por essas cargas. Sempre que as deflexões diferenciais sob o eixo de 80 kN 

forem maiores que 5,1 × 10-2 mm a reflexão prematura das trincas em recapeamentos 

simples com espessura entre 9,1 e 15,2 cm é uma possibilidade e, quando essas deflexões 

forem maiores que 20,3 × 10-2 mm, a reflexão prematura é quase certa (Ref. [2]).  

 

 Os procedimentos usualmente adotados para minimizar o problema da reflexão de 

trincas em recapeamentos asfálticos sobre pavimentos rígidos são (Ref. [45]): 

 

• Quebra e assentamento mecânico do pavimento rígido existente; 

• Emprego de camada intermediária de alivio de tensões (ex.: misturas asfálticas 

de graduação aberta); 

• Aumento da espessura da camada de recapeamento; 

 

 A espessura requerida para se retardar a reflexão de trincas depende, 

principalmente, dos seguintes fatores (Ref. [2]): 

 

• Tipo de estrutura e grau de deterioração do pavimento existente; 

• Clima; 

• Freqüência e pesos das cargas de eixo atuantes. 

  

 O recapeamento simples por concreto asfáltico é recomendável apenas quando se 

deseja reforçar o pavimento, para suportar cargas mais pesadas por exemplo, e se a 

incidência de trincas é baixa. Se não for esse o caso, deve-se usar o processo de quebra e 

assentamento e dimensionar-se o recapeamento aplicando-se um critério convencional de 

fadiga para o concreto asfáltico (Ref. [2]). 

 O recapeamento de um pavimento existente de C.C.P., executado com C.C.P., 

pode ser realizado das seguintes maneiras (Ref. [40]): 
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• Sem aderência entre as duas camadas: esta condição é conseguida pela 

interposição entre elas de um material de separação (ex.: concreto asfáltico), de 

pequena espessura, que tem quase sempre a função suplementar de camada de 

nivelamento do pavimento antigo (Figura 4.15a e Quadro 4.5).  

• Aderência parcial entre as duas camadas: quando não ocorre o entrosamento 

completo entre a nova camada de concreto e o pavimento antigo, sendo 

designado por pavimento superposto semi-aderido (Figura 4.15b e Quadro 4.5). 

• Aderência total entre as camadas existente e a nova: nesse caso, a placa 

resultante tem a mesma capacidade de carga que teria uma placa fictícia, cuja 

espessura fosse igual à soma das espessura individuais das duas camadas. Tal 

solução configura o pavimento superposto aderido ou monolítico (Figura 4.15c 

e Quadro 4.5). 
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Figura 4.15  -  Seções Transversais Típicas de Pavimentos Superpostos de Concreto 

 A determinação da espessura da camada superposta de concreto, quando o 

pavimento existente é do tipo rígido, exige o estabelecimento prévio de três parâmetros 

distintos, que são (Ref. [45]): 
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• A espessura e a condição estrutural do pavimento antigo; 

• Espessura de um pavimento equivalente de concreto, fictício, considerado 

como assente sobre o terreno real da fundação e capaz de suportar as cargas 

previstas dentro do período de projeto do pavimento superposto a ser 

construído; 

• O grau de aderência entre o pavimento  existente e o pavimento superposto. 

  

 O estabelecimento da espessura de um pavimento equivalente de concreto, capaz 

de suportar as cargas de projeto, pode ser realizado, por exemplo, através da utilização do 

método da AASHTO. A identificação do suporte do subleito, caso não sejam realizadas 

provas de carga, poderá ser feito por correlação com o Índice de Suporte Califórnia 

(CBR) da mesma camada. Para a definição do valor de projeto (coeficiente de recalque K 

de projeto) pode ser adotado o procedimento descrito na Ref. [45], a qual apresenta a 

metodologia geral para o projeto de pavimentos rígidos superpostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4.5 - Resumo de Pavimentos Rígidos Superpostos a Rígidos Existentes 

(Ref.[47]). 
 



 

 101 

D *

Tipo do Superposto

Não Aderido Parcialmente Aderido Aderido ou Monolítico
�������������������������
�������������������������

Procedimento

 • limpar a superfície, retirando os

detritos e excesso de selante ;

 • lançar a camada separadora;

 • lançar o concreto do superposto.

 • limpar a superfície, retirando os

detritos e excesso de selante;

 • remover o excesso de óleo e

borracha;

 • lançar o concreto do superposto.

 • escarificar todo o concreto, limpar

as juntas, limpar e promover

lavagem ácida da superfície;

 • lançar a camada de ligação e o

concreto superposto.

Concordância
de juntas do

superposto com
o existente

Locação

Tipo

DESNECESSÁRIA

DESNECESSÁRIA

IMPRESCINDÍVEL

DESNECESSÁRIA

IMPRESCINDÍVEL

IMPRESCINDÍVEL

Expectativa de reflexão
das trincas do pavimento

existente
INCOMUM USUALMENTE SIM

Espessura mínima
(cm) 15 13 2.5

Aplicabilidade dos Tipos de Pavimentos Rígidos Superpostos

Condições

estruturais do

pavimento existente

B *

M *

A *

SIM

SIM

SIM

SIM SIM

Z*

NÃO

Z*

NÃO

Fissuras

superficiais,

escamações,

esborcinamentos e

fissuras de retração

SIM

L *

E *

SIM

SIM

 SIM

 SIM

  NÃO

 SIM

  SIM

  NÃO

Legenda (*):

B   ⇒ Ausência de defeitos estruturais;

M  ⇒ Defeitos estruturais limitados;

A   ⇒ Defeitos estruturais sérios;

D   ⇒ Defeitos desprezíveis;

 L   ⇒ Defeitos limitados;

E    ⇒ Defeitos extensos

 Z   ⇒ Somente se os defeitos forem recuperáveis
 

 

 

1.27.  Análise de Conseqüências 

 

A análise de conseqüências de estratégias alternativas deve ser precedida de uma 

compreensão completa e fundamental da problemática envolvida em cada situação 

específica. Dessa forma, um diagnóstico completo e coerente deve ser elaborado para 

cada situação. Este diagnóstico, que implica no esclarecimento dos mecanismos de 
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deterioração dos pavimentos, é a base para a seleção das medidas de manutenção 

aplicáveis (Ref. [2]). 

 A seleção da melhor estratégia de manutenção a ser adotada deve ser feita com 

base na análise das conseqüências de cada estratégia alternativa. Esta análise pode 

abranger as conseqüências imediatas da implementação da estratégia ou o que ocorrerá 

com o pavimento ao longo do tempo. No primeiro caso, lança-se mão de relações que 

estimem a nova condição funcional e estrutural dos pavimentos em função do tipo de 

intervenção efetuada e das condições atuais dos pavimentos, enquanto que, no segundo 

caso, prevê-se a evolução ao longo do tempo da condição dos pavimentos, por meio de 

modelos de previsão de desempenho. Neste contexto, uma estratégia, para ser 

corretamente avaliada, deve ser objeto de ambas análises. Para tanto, é fundamental que 

se preveja, para cada programa de intervenções imediatas, quais serão as necessidades 

futuras de manutenção que aquela estratégia provocará. 

 As alternativas escolhidas inicialmente poderão abranger uma ou mais técnicas de 

manutenção, dependendo do tipo e do grau de severidade dos defeitos presentes no 

pavimento. Os fatores que comumente influenciam no estabelecimento das medidas de 

manutenção são (Ref. [45]): 

 

• Disponibilidade de recursos; 

• Controle e operação do tráfego (disponibilidade de fechamento da pista); 

• Vida de serviço mínima para o pavimento restaurado; 

• Disponibilidade de materiais; 

• Experiência e capacidade das empreiteiras; 

• Geometria das pistas; 

• Disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra; 

• Política interna do órgão contratante; 

• Política global de prioridades da malha rodoviária. 

 

 Os procedimentos de manutenção aplicados com finalidade única de solução 

imediata do problema, sem atacar eficientemente os mecanismos responsáveis pela 

deterioração do pavimento, funcionam apenas como “paliativos”, ou seja, são de pequena 

durabilidade e, principalmente, redundam em desperdício de recursos. Portanto, a  

identificação e a conseqüente reparação das causas que originam os defeitos, quando do 
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estabelecimento das medidas de manutenção aplicáveis, permitem evitar a reincidência 

dos problemas e simultaneamente atender à expectativa de desempenho e à capacidade de 

retorno dos investimentos realizados (Ref. [2]).    

 

1.27.1. Modelos de Previsão de Desempenho 

 

As necessidades de manutenção futuras só podem ser determinadas se dispuser de 

modelos de previsão de desempenho suficientemente confiáveis. Tais modelos são 

funções que relacionam as características do pavimento e suas condições atuais  

(estruturais, funcionais e de degradação superficial) à evolução com o tempo dos defeitos 

de superfície ou do nível de serventia, sob dadas condições climáticas e de tráfego a que o 

pavimento está submetido (Ref. [2]).  Os modelos de previsão de desempenho podem ser 

classificados em: 

 

• Empíricos: quando resultam da observação do desempenho de rodovias em 

serviço, e são funções de alguns poucos parâmetros ou índices que procuram 

caracterizar a estrutura do pavimento, o tráfego e o clima; 

• Mecanístico-empíricos: são constituídos por um modelo teórico que procura 

explicar ou prever a deterioração da estrutura sob a repetição das cargas do 

tráfego, modelo este baseado no comportamento mecânico dos materiais das 

camadas e da própria estrutura sob a ação das cargas dinâmicas dos veículos em 

movimento, e por Funções de Transferência, que calibram o modelo teórico de 

modo a que este reproduza o desempenho real de pavimentos em serviço. A 

calibração é responsável por incluir no modelo final fatores que não puderam 

ser considerados pelo modelo mecanístico.  

  

 Embora os modelos empíricos sejam de utilização bem mais simples que os 

mecanístico-empíricos, estes últimos tendem a ser mais confiáveis, especialmente quando 

se trata de aplicá-los a condições de clima, tráfego e materiais de construção diferentes ou 

fora das faixas referentes aos trechos experimentais em que foram calibrados. Além disso, 

os modelos empíricos nada informam sobre a evolução dos defeitos no pavimento ao 

longo do tempo e, na maioria dos casos, não indicam qual será a condição do pavimento 
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ao final do período de projeto. Estas deficiências não existem, de modo geral, nos 

modelos mecanístico-empíricos. 

 Os modelos de previsão de desempenho do tipo mecanístico-empírico consistem, 

essencialmente da associação de três componentes fundamentais: 

 

1. Um modelo mecânico para o cálculo das respostas da estrutura do pavimento à 

passagem das cargas do tráfego, respostas estas na forma de tensões, deformações e 

deflexões em toda estrutura; 

2. Uma teoria que associe as respostas calculadas à geração e progressão de defeitos, tais 

como trincas de fadiga nas camadas asfálticas e cimentadas e deformações plásticas 

por acúmulo de deformações permanentes em todas as camadas; 

3. Uma calibração experimental, para incluir os efeitos de fatores que não puderam ser 

tratados de forma adequada ou explícita pelo modelo teórico, onde se incluem 

principalmente as variáveis ambientais (clima, drenagem) e características específicas 

do tráfego, especialmente aquelas que afetam as solicitações dinâmicas efetivamente 

aplicadas ao pavimento.  

 

 Portanto, modelos de previsão de desempenho de pavimentos são instrumentos 

tecnológicos essenciais para a análise econômica de rodovias. Infelizmente, os modelos 

de previsão de desempenho obtidos em pistas experimentais (ex.: AASHO) e de outros 

estudos desenvolvidos sob condições similares não são, em geral, diretamente aplicáveis a 

pavimentos em outras áreas. Isto deve-se, principalmente às diferenças no espectro de 

cargas do tráfego, materiais do pavimento e solo do subleito, metodologia e controle da 

construção, bem como condições climáticas adversas. 

 

1.27.2.Análise Econômica das Alternativas de Manutenção 

 

Após a seleção das medidas de manutenção possíveis de serem implementadas, feita com 

base nas informações obtidas durante a fase de avaliação do pavimento, e da aplicação de 

modelos de previsão de desempenho, deve ser efetuada a análise dos custos envolvidos 

em cada alternativa, a fim de se permitir escolher a medida que represente o melhor 
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investimento em termos econômicos. A eficácia econômica de um investimento em 

pavimentação envolve aspectos como: 

 

• Os custos de construção, restauração e conservação dos pavimentos 

envolvidos; 

• Os custos associados a interrupções de tráfego, decorrentes das obras de 

conservação e restauração, como aqueles que são função do tempo de viagem, 

elemento importante em áreas com tráfego intenso e economias afluentes; 

• O nível de serventia fornecido pelo pavimento, expresso pela sua 

irregularidade longitudinal, que afeta os custos operacionais dos veículos; 

• A conveniência de se utilizar ou não uma pavimentação por etapas (caso da 

alternativa 2, representado na Figura 4.16), que permite que as incertezas 

quanto ao tráfego futuro não levem à adoção de um fator de segurança 

exagerado. 
 

   Período de Análise

 PSI

Tempo

 Alternativa 1

 Alternativa 2

    5

          0

 

Figura 4.16 - Curvas de Desempenho de Alternativas de Projeto (Ref. [2]) 

 

  A escolha da solução final a ser adotada poderá se basear em um ou mais dos 

seguintes parâmetros de análise econômica (Ref. [46] e [47]): 

 

1. Custo Inicial (CI ): Custo de implementação da alternativa, desconsiderando os custos 

futuros. É importante destacar que a alternativa de custo inicial mínimo não é 
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necessariamente a mais eficaz em termos econômicos. Outras alternativas poderão 

levar a vidas de serviço mais elevadas, com pequenos acréscimos de custo inicial. 

 

2. Custo Anual Uniforme Equivalente de Manutenção (CAUEM ):  Outro  parâmetro 

que pode ser utilizado para se medir a eficácia econômica das alternativas exeqüíveis é 

o “Custo Anual Uniforme Equivalente de Manutenção”, definido por: 

 

CAUEM
CI CC

V

n
n

V

S

S

=
+

=
∑

1  

sendo: 

CI = custo inicial, de implementação da alternativa; 

CCn = custo anual de conservação, no ano n; 

VS = vida de serviço da alternativa, em anos. 

 

 A alternativa que levar ao menor valor para CAUEM é a mais adequada, dentre as 

que atenderem às restrições orçamentárias existentes. Esta abordagem se aplica tanto ao 

projeto de restauração de pavimentos degradados como as diversas técnicas de 

conservação. 

 

3. Custo no Ciclo de Vida (CCV ): Quando o objetivo é a utilização mais eficaz para os 

recursos que serão investidos, não se procura minimizar apenas o custo de 

implementação da alternativa de manutenção, mas o custo total no ciclo de vida (Life-

cicle Cost), definido por: 

 

( ) ( )
CCV CI

CC
r

VR
r

i
i PA

i
= +

+
−

+− −∑
1 11 1  

 

sendo: 

CI = custo inicial ; 

CCi = custo de conservação no ano i; 

   r  = taxa de oportunidade do capital (% ao ano); 
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VR = “Valor Residual” do pavimento, que é o valor monetário que pode ser 

associado à vida restante do pavimento ou da medida de restauração 

aplicada, e que pode ser calculado por: 

 

VR
VSR
PP

CI= ×  

sendo: 

VSR = vida de serviço restante; 

PP    = período de projeto do pavimento ou de sua restauração. 

 

 A conveniência de se subtrair o valor de VR na definição de CCV (Figura 4.17)  

está em se possibilitar a comparação de estratégias com períodos de projeto diferentes. A 

melhor solução, dentre as alternativas possíveis de implementação, será aquela que levar 

ao menor Custo no Ciclo de Vida. 
 

   Período de
      Projeto

   SERVENTIA

 5,0

 2,0

 0
 Tempo

    CUSTOS

 0
Tempo

  Período de
    Análise

  VSR

 CCi

  Nível Mínimo Aceitável

 

Figura 4.17 - Custo no Ciclo de Vida (Ref. [2]) 
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Capítulo 5 
 
 

Concepção e Estruturação do 

Sistema 
 

1.28. Introdução 
 

Com o propósito de verificar a aplicabilidade prática dos ES’s como ferramentas 

auxiliares, tanto em Sistemas de Gerência de Pavimentos como em projetos de engenharia 

de restauração, a partir da identificação das etapas necessárias para o desenvolvimento de 

um ES e da revisão bibliográfica realizada na etapa inicial dos trabalhos, procedeu-se à 

concepção de um protótipo de ES que seja aplicável ao domínio da manutenção dos 

pavimentos. O protótipo desenvolvido tem como objetivo principal auxiliar no processo 

de tomada de decisões referente ao estabelecimento de medidas de manutenção a serem 

adotadas durante o ciclo de vida das estruturas de  pavimentos. A fase de estruturação 

inicial do sistema teve como base fundamental o programa SIGMA, o qual foi submetido 

a um processo de depuração e conseqüente representação do conhecimento inserido em 

sua estrutura através de árvores de decisão. 

 O raciocínio adotado quando do estabelecimento da arquitetura do protótipo a ser 

concebido inclui as seguintes premissas: 

 

1. O sistema deverá atuar de maneira interativa, uma vez que a função de um ES, no 

atual estágio de seu desenvolvimento, não é automatizar o processo de tomada de 
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decisão e sim procurar auxiliar o usuário a percorrer os caminhos necessários para 

a solução racional de um problema específico; 

 

2. A estrutura do sistema deverá ser modular, fato esse que facilitará a promoção de 

alterações e/ou expansão futura. Portanto, a base de conhecimento formalizada e 

os mecanismos de inferência adotados pelo sistema devem ser o mais clarificados 

possíveis, tanto na concepção das árvores de decisão utilizadas quanto no 

ambiente computacional utilizado; 

 

3. Com base nas informações preliminares fornecidas pelo usuário, as quais deverão 

comportar dados simplificados e de fácil aquisição, o sistema deverá ser capaz de 

gerar três resultados principais, ou seja: 

 

• Um diagnóstico preliminar acerca das condições funcionais e estruturais 

do pavimento; 

• Uma relação genérica de alternativas de manutenção necessárias e 

compatíveis com o diagnóstico preliminar estabelecido; 

• Se necessário, informar ao usuário sobre a necessidade da obtenção de 

informações complementares ao processo de decisão. 

 

4. O sistema deverá proporcionar uma interface de comunicação com aplicativos que 

possibilitem, se necessário, a análise das alternativas em projetos de engenharia de 

restauração. Portanto, caberá ao usuário, de maneira interativa, conduzir o 

processo de escolha das estratégias de conservação e/ou restauração a serem 

adotadas. 

  

 Nesse capítulo, são apresentadas as principais etapas envolvidas na concepção e 

estruturação do protótipo de ES desenvolvido, bem como as árvores de decisão adotadas 

para o estabelecimento dos resultados a serem oferecidos pelo protótipo.  
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1.29. Arquitetura do Protótipo 
 
Tendo em vista as possíveis aplicações para um sistema desta natureza, sua estrutura foi 

concebida da forma esquematizada na Figura 5.1. 
 

1. Conseqüências Econômicas 2. Desempenho do Pavimento

tt

    t

t

INTERFACE
GERENCIADORA

Dados Detalhados

Medidas de Manutenção a Serem
Testadas

Aplicativos

SUBSISTEMA DE  PLANEJAMENTO

SUBSISTEMA DE  PROJETO

Dados Adicionais Necessários

Dados Preliminares
(Simplificados e Fundamentais)

ÁRVORES
 DE

 DECISÃO

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção
Aplicáveis

Análise de Conseqüências das Alternativas Propostas

  TR ATR

Custos

   Serventia

 VR

Projeto Detalhado

Escolha da Alternativa de Manutenção Emissão de Relatórios

    t

 

Figura 5.1 - Arquitetura do Protótipo 
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 O Subsistema de Planejamento tem por objetivo a geração de um diagnóstico 

preliminar acerca das condições e do desempenho oferecido pelo pavimento existente, o 

que é obtido por meio da aplicação de árvores de decisão a dados mais fundamentais ou 

básicos e cuja obtenção é simples e de baixo custo. Este primeiro subsistema pode ser 

desvinculados do Subsistema de Projeto, se o objetivo é a estruturação de um SGP em 

nível de rede. 

 Em se tratando de um projeto de restauração, será fornecida também uma 

indicação quanto aos dados adicionais requeridos para uma previsão adequada do 

desempenho futuro do pavimento existente e do pavimento restaurado, o que é executado 

pelo Subsistema de Projeto, que consiste de uma interface que gerencia a chamada de 

programas aplicativos. O usuário propõe soluções para restauração e é prevista a vida de 

cada uma no que diz respeito ao surgimento de trincas e à geração de afundamentos em 

trilha de roda. O protótipo concebido é aplicável aos seguintes tipos de estruturas de 

pavimentos: 

 

• Flexíveis; 

• Semi-Rígidos; 

• Rígidos. 

 

1.30. Dados Preliminares 

 
Deverão ser fornecidos de maneira interativa pelo usuário. Incluem informações básicas 

ou fundamentais e de fácil obtenção, necessárias à caracterização e conseqüente 

realização de inferências acerca das necessidades atuais de manutenção requeridas por um 

determinado pavimento. As  perguntas apresentadas na tela do computador e que variam 

em função das respostas que vão sendo dadas pelo usuário estão descritas nos itens a 

seguir. 

 

1.30.1.Dados Gerais 
 

Incluem informações de projeto (escritório) e de campo, tais como: 
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• Código do segmento a ser analisado; 

• Rampa média; 

• Curvatura horizontal;  

• Avaliação qualitativa da irregularidade da via; 

• Custos unitários das alternativas de manutenção e elementos necessários ao 

cálculo dos custos operacionais dos veículos. 

 

1.30.2.Dados de Tráfego 
 

Visam identificar o tráfego diário atuante na via e incluem as seguintes informações: 

 

• Tráfego total; 

• Ônibus e caminhões leves; 

• Caminhões médios; 

• Caminhões pesados; 

• Velocidade operacional da via. 

 

1.30.3.Caracterização da Estrutura do Pavimento Existente 
 

O entendimento da queda de serventia de um determinado pavimento ao longo do tempo 

depende fundamentalmente do tipo de estrutura existente e da sua configuração 

geométrica, associada às principais fontes de solicitação mecânicas atuantes, ou seja, as 

cargas do tráfego e as condições ambientais às quais o pavimento está submetido. Nessa 

fase, o sistema deverá realizar os seguintes questionamentos básicos: 

 

• Idade do pavimento; 

• Tipo de seção do pavimento; 

• Tipo de camada de revestimento; 

• Tipo de material de base; 

• Tipo de solo do subleito; 

• Espessura total das camadas asfálticas; 

• Espessura da camada de base; 
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• Espessura total das camadas granulares; 

• Qualidade da drenagem existente; 

• Pluviometria. 

  

 No caso de o pavimento ter sido submetido a restaurações anteriores, o sistema 

deverá solicitar informações adicionais, tais como: idade e espessura da última camada 

aplicada.  

 

1.30.4.Avaliação de Superfície 
 

O levantamento dos defeitos de superfície é realizado para se avaliar as medidas de 

conservação necessárias para se evitar uma deterioração acelerada no futuro, ou para se 

determinar as medidas de restauração requeridas para se melhorar as condições do 

pavimento. Os defeitos de superfície considerados pelo sistema são descritos por meio 

dos seguintes parâmetros: 

 

a) Tipos de Defeitos 

 

A avaliação da degradação de superfície é realizada através da quantificação 

subjetiva dos principais defeitos que, de maneira geral, contribuem para a queda 

de serventia do pavimento ao longo do tempo. Dentre estes, destacam-se: 

  

• Trincas; 

• Deformações plásticas; 

• Desgaste; 

• Exsudação; 

• Bombeamento de finos. 

 

b) Extensão 

 

    Quantifica a área ocupada pelo defeito em um determinado local. No caso de 

trincas, tem-se a percentagem de área trincada como exemplo desse parâmetro de 
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medida. A extensão do defeito existente (trincamento, deformações plásticas e 

desgaste) é classificada em: 

 

• Alta ⇒ mais de 50 % da área do segmento; 

• Média ⇒ entre 10 e 50 % da área do segmento; 

• Baixa ⇒ menos de 10 % da área do segmento. 

 

c) Severidade 

    

    É a medida do grau de evolução do defeito. No caso de trincas, refere-se à sua 

abertura. A severidade é classificada em: 

 

• Aceitável  

• Tolerável 

• Inaceitável 

 

d) Padrão predominante dos defeitos 

 

As trincas existentes são classificadas quanto à sua configuração geométrica, a qual 

se relaciona ao mecanismo que deu origem à trinca (Tabela 5.1). 

 

Tabela 5.1 - Códigos Relativos ao Padrão Predominante do Trincamento 

Código Significado 
TI Trinca isolada 
TII Trinca interligada em padrão irregular 
TB Trincamento em blocos 
TL Trinca longitudinal 
TT Trinca transversal 
CR Couro de crocodilo 

  

O padrão oferecido pelas deformações plásticas existentes é classificado de acordo 

com os tipos de defeitos apresentados na Tabela 5.2 

 

 

Tabela 5.2 - Códigos Relativos ao Padrão Predominante das Deformações Plásticas 
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Código Significado 
O Ondulações 

ATR Afundamento em trilha de roda 
EM Escorregamento de massa 
ALC Afundamentos localizados de consolidação  

 

  

 Para quantificar a incidência dos defeitos de superfície presentes no segmento 

homogêneo analisado é determinado o Índice de Defeitos de Superfície (IDS), de acordo 

com os parâmetros apresentados na Tabela 5.3.  Os valores utilizados foram atribuídos 

com base em uma generalização da metodologia do Índice de Gravidade Global (IGG).  

 

( )IDS f f fpi 1i 2i
i 1

n

=
=
∑  

 

onde: 

 

n = número de tipos de defeitos existentes dentro do segmento; 

fpi = fator de ponderação, estabelecido de acordo com o tipo de defeito; 

f1i = fator relativo à extensão do segmento atingida pelo defeito “i”; 

f2i = fator relativo à severidade do defeito “i”.  

 

Tabela 5.3  - Parâmetros Adotados para Obtenção do IDS 

Defeito fp Extensão f1 Severidade f2 
      

Trincas 0.7 Alta 75 Inaceitável 1.2 
      
      

Def. Plásticas 1.0 Média 30 Tolerável 1.0 
      
      

Desgaste 0.3 Baixa 5 Aceitável 0.8 
      

 

 

1.31. Árvores de Decisão 
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Com o objetivo de identificar o nível de degradação oferecido pela estrutura e de se 

compreender os  principais mecanismos de deterioração que porventura possam estar 

presentes e, portanto, que vêm contribuindo para sua queda de serventia ao longo do 

tempo, foram elaboradas árvores de decisão, cuja função principal é permitir a realização 

de inferências acerca das necessidades de manutenção requeridas pelo pavimento a partir 

das informações preliminares fornecidas pelo usuário. Na seqüência, estão apresentadas 

algumas das árvores de decisão que compõem a base de conhecimento do protótipo 

desenvolvido, as quais possibilitam a obtenção dos seguintes resultados principais em 

nível de Subsistema de Planejamento: 

 

• Geração do diagnóstico preliminar; 

• Conclusões sobre a necessidade da solicitação de informações complementares. 

 

1.31.1.Potencial para Reflexão de Trincas 
 

A reflexão de trincas pode ser definida como o trincamento de uma camada de 

recapeamento a partir de trincas ou juntas subjacentes do pavimento antigo, resultando no 

reaparecimento na superfície do um padrão de trincamento sub-superficial pré-existente. 

Esta definição também se aplica ao trincamento da camada asfáltica de revestimento em 

pavimentos semi-rígidos, a partir das trincas de retração ou de fadiga que se desenvolvem 

na base cimentada. De acordo com a Ref. [43],  a reflexão de trincas pode ser analisada 

como um processo de trincamento por fadiga, oriundo da repetição de solicitações das 

cargas do tráfego e/ou térmicas.  

 No protótipo concebido, a busca da identificação do potencial para reflexão de 

trincas em recapeamentos asfálticos é realizada através da integração dos seguintes 

aspectos principais, cujo raciocínio de decisão está representado na Figura 5.2: 

 

• Verificação da ocorrência de trincas; 

• Nível do tráfego atuante; 

• Padrão predominante do trincamento; 

• Espessura do revestimento; 

• Severidade do trincamento; 



 

 117 

• Extensão do trincamento. 

 

 Quando o potencial para ocorrência da reflexão de trincas em camadas asfálticas 

de recapeamento for elevado, tende a ser ineficaz, em termos econômicos, o simples 

aumento da espessura dessas camadas com o objetivo de se obter uma vida de serviço 

igual ao período de projeto. Um Sistema Anti-Reflexão de Trincas deve ser então 

concebido, definindo-se a natureza dos materiais e as espessuras das camadas 

constituintes. 
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VERIFICAÇÃO DO POTENCIAL PARA REFLEXÃO DE TRINCAS

   Nano <  103

  TRINCAS

PADRÃO=TI

  S

  H1 ≤  4

  SEVERIDADE=ACEITÁVEL

  EXTENSÃO=BAIXA

REFLEXÃO = NÃO

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  S

  S

  S

       S

  S

DIAGNÓSTICO

  O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado. É importante
avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou ponderar-se: abertura das trincas
x granulometria da mistura asfáltica.

  O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento não é elevado por não
haver tráfego pesado.

 O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento não é  elevado
principalmente devido à espessura do revestimento existente.

 O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento não é elevado
principalmente devido ao tipo de trincamento predominante no segmento (trincas isoladas).

    D2

    D3

    D4

    D5

    D6

    D7

    D1

 O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento não é  elevado
principalmente devido à severidade das trincas existentes (pequena abertura).

  Em princípio, não existem grandes preocupações quanto à reflexão de trincas em uma camada
de recapeamento principalmente devido à baixa extensão trincada (menos de 10 % ) .

REFLEXÃO = SIM

SART = NÃO

SART = SIM

  A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração.D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

 
Figura 5.2 - Verificação do Potencial para Reflexão de Trincas em Recapeamentos  

Asfálticos 
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1.31.2.Impermeabilização da Superfície 
 

A necessidade de impermeabilização da superfície do pavimento é definida a partir da 

verificação da existência ou não de trincas no segmento analisado. Em caso afirmativo, os 

questionamentos subseqüentes realizados consistem na idenficação da extensão e da 

severidade do trincamento atuante. Na Figura 5.3 está representado o processo de decisão 

configurado com o propósito de identificar a necessidade de impermeabilização da 

superfície do pavimento (selagem de trincas). 

 

TRINCAS EXTENSÃO  =  ALTA
 S

    N

SELAGEM = SIM

 EXTENSÃO  =  MÉDIA

SELAGEM = NÃO

 SEVERIDADE = ACEITÁVEL

  S

 S

S

    N

    N

    N

 D2

 D1

DIAGNÓSTICO

  É  preciso impermeabilizar a superfície do pavimento

  Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimentoD2

D1

 

Figura  5.3 - Verificação da Necessidade de Impermeabilização da Superfície 
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1.31.3.Regularização Devido a Deformações Plásticas Excessivas 
 

A verificação preliminar da necessidade de regularização do pavimento é estabelecida em 

função da extensão e da severidade das deformações plásticas que porventura possam 

estar presentes. O processo de decisão relativo a esse aspecto está representado na Figura 

5.4. 

 

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DEVIDO À PRESENÇA DE DEFORMAÇÕES PLÁSTICAS

DEFORMAÇÕES PLÁSTICAS

SIM NÃO

EXTENSÃO REGULARIZAR=NÃO

SEVERIDADE SEVERIDADE

REGULARIZAR=SIM

A

M

B

3

2

1 3

2

1

    D1

    D2

DIAGNÓSTICO

  Não há necessidade, em pricípio, de se regularizar a superfície do pavimento;
  Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade longitudinal, para

controle de custos operacionais.

 Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo (> 1000),
levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito.

D1

D2
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Figura 5.4 - Verificação da Necessidade de Regularização devido a Deformações 

Plásticas 

1.31.4.Ocorrência da Descompactação da Base  
 

A busca da verificação subjetiva de indícios que permitam inferir sobre a ocorrência de 

descompactação da camada de base é realizada de acordo com o esquema representado 

nas Figuras 5.5 e 5.6, onde são confrontados os seguintes aspectos principais: 

 

• Necessidade de selagem de trincas; 

• Necessidade de regularização do pavimento; 

• Verificação da ocorrência de bombeamento de finos; 

• Idade do pavimento. 

 

 SELAGEM

DESCOMPACTAÇÃO = NÃO

   S
 REGULARIZAR

    D2    D3

VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA DESCOMPACTAÇÃO DA BASE

  BOMBEAMENTO

  IDADE > 8  BOMBEAMENTO

    D1
   S   S

  S

DESCOMPACTAÇÃO = SIM

DIAGNÓSTICO
A entrada de águas pluviais pelas trincas está comprometendo a capacidade de suporte da camada de base

A camada de base do pavimento deve ter sido degradada pela prolongada exposição às águas pluviais
infiltradas através das trincas
A entrada de águas pluviais pelas trincas poderá vir a comprometer a capacidade de suporte da base dentro
de algum tempo

D1

D2

D3

   N

  N

  N

    N

  N

   S

 
Figura 5.5 - Verificação da Ocorrência de Descompactação  da Base em Pavimentos 

Flexíveis  
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Selagem ?  D1 Bombeamento ?   ATR ?

 D4

 D3

Pluviometria é
Alta ou Média ?

 D5

RRT

SART

 D2

RRT

  ATR ?  D6

RRV (h1)

Conserva

DIAGNÓSTICO

D1
A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em casos de soluções
que envolvam recapeamento

D2
A base cimentada está sendo erodida pela entrada de água através das
trincas

D3 A base cimentada deve se encontrar em avançado estágio de trincamento

D4 A base cimentada atingiu o fim de sua vida de fadiga

D5
A impermeabilização imediata da superfície é fundamental para se proteger
a base de perda de coesão

D6

As camadas asfálticas estão sofrendo deformações plásticas excessivas.
Pode ser instabilidade da mistura sob tráfego canalizado ou lento e
temperaturas elevadas, ou PMA que rompeu sob compressão

 N

 N

 N

 N

 N

 S

 S

 S  S

 S

Figura 5.6 - Verificação da Ocorrência de Descompactação  da Base em Pavimentos 

Semi-Rígidos 

 

1.31.5.Reforço Estrutural do Pavimento 
 

A detecção da necessidade de reforço estrutural em pavimentos asfálticos, em função do 

tráfego atuante e da estrutura existente (Figura 5.7), é realizada através da verificação dos 

seguintes parâmetros: 
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CAMADAS  ASFÁLTICAS

CAMADAS GRANULARES

SUBLEITO CBR

 H1

 Hg

   HTnec.

 
Figura 5.7 - Seção Transversal Típica de um Pavimento Flexível  

 

1. Verificação da necessidade de reforço quanto à geração de deformações plásticas: 

 

a) Espessura total necessária em termos de material granular para proteção do 

subleito contra deformações plásticas excessivas (Ref. [48], Método do DNER): 

 

( )H 9.02 0.23log N 0.05 7011
CBR

234.33Tnec. 10 p

1
2

= + + × 





 −









                 [5.2] 

 

sendo: 

 

HTnec. =  Espessura total necessária; 

 Np     =  Número equivalente de solicitações do eixo padrão de 80 kN; 

CBR   =  Valor do CBR do solo do subleito. 

 

 

b) Espessura total existente: 

 

H 2H HTexist. 1 g= +                                                    [5.3] 

sendo: 

 

HTexist. =  Espessura total das camadas existentes; 
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  H1     =  Espessura do revestimento existente; 

  Hg     =  Espessura total das camadas granulares. 

 

c) Determinação da espessura de reforço necessária quanto à proteção do subleito em 

relação à ocorrência de deformaçõs plásticas excessivas: 

 

H
H H

2R(DP)
Tnec. Texist.=

−
                                               [ 5.4 ] 

 

2. Verificação da necessidade de reforço quanto à proteção do revestimento asfáltico 

para ocorrência de trincamento por fadiga: 

 

a) Espessura mínima do revestimento (Ref. [36]): 

 

Tabela 5.4 - Espessura Mínima do Revestimento em Função do Tráfego Atuante 

 

                Np
*                      H1 mín. (cm) 

<  50 000                   2.5 
50 001 - 150 000                   5.0 

150 001 - 500 000                   6.4 
500 001 - 2000 000                   7.6 

2000 001 - 7000 000                   8.9 
>  7000 000                   10.2 

 
 

sendo: 

 

 NP
*      =   Número de operações do eixo padrão (AASHTO); 

H1 mín. =   Espessura mínima do revestimento. 

 

b) Determinação da espessura de reforço necessária: 

 

 

H H mín. HR(F) 1 1= −                                                               [ 5.5 ] 
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  HR ≤  1 NULA
S

PEQUENA
S

MÉDIA
S

GRANDE

   HR > 1 e  ≤  4

    HR > 4  ≤  8

    D1

    D2

    D3

    D4

  HR =máx. (HR(DP) , HR(F) )

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REFORÇO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO

 Não há necessidade de reforço estrutural

 Há uma pequena necessidade de reforço estrutural

 Há uma necessidade de reforço estrutural significativa

 Há uma grande necessidade de reforço estrutural

D1

D2

D3

D4

Não

Sim (VBK)

Sim (VBK e ensaios destrutivos)

Sim (FWD e ensaios destrutivos)

DIAGNÓSTICO NECESSIDADE  DE  AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

 N

 N

 N

 

Figura 5.8 - Verificação da Necessidade de Reforço Estrutural em Pavimentos Flexíveis  

 

 Para estimativa da necessidade de reforço estrutural em estruturas de pavimento 

do tipo semi-rígido é aplicado o seguinte modelo de previsão de desempenho do HDM-

III: 

 

( )TY 1,11exp 0,035HS 0,371lnCMOD 0,418lnD 2,87YE Dcr2 0 4 0= + − −         [ 5.6 ] 

 

onde: 

TYcr2 = número de anos para o surgimento das primeiras trincas na superfície; 

HS =  ∑ espessuras das camadas asfálticas ( em mm); 



 

 126 

CMOD = módulo de resiliência do material cimentado (GPa); 

 YE4 = número anual de operações do eixo padrão de 80 kN (em 106); 

 D0 =  deflexão sob o eixo de 80 kN (em mm). 

 

 

  TYc12  ≤  4

NULA

  S

MÉDIA
  S

GRANDE     D1

    D2

    D3

TYc12

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REFORÇO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO

  4 < TYc12  ≤  7

 Há uma grande necessidade de reforço estrutural

 Há uma necessidade de reforço estrutural

 Não há necessidade de reforço estrutural

D1

D2

D3

Sim (FWD e ensaios destrutivos)

Sim (VBK e ensaios destrutivos)

Não

DIAGNÓSTICO NECESSIDADE  DE  AVALIAÇÃO ESTRUTURAL

   N

   N

 

Figura 5.9 - Verificação da Necessidade de Reforço Estrutural em Pavimentos Semi-

Rígidos  

 

 

1.31.6.Ocorrência de Deficiências Construtivas ou de Drenagem 
 

O processo de decisão representado na Figura 5.10 busca permitir o estabelecimento de 

evidências que possibilitam concluir acerca de possíveis indicações da ocorrência de 

deficiências construtivas e/ ou de drenagem na estrutura do pavimento.  
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    S    S     S

VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DEFICIÊNCIAS CONSTRUTIVAS OU DE DRENAGEM

 REGULARIZAR REFORÇO=NULA          SELAGEM    IDADE ≥ 20

             EM             IDADE > 15

DEFICIÊNCIA=NÃO DEFICIÊNCIA=SIM

     S

     S       S

   N   N      N      N

     N      N

   D1    D2

É provável que o pavimento apresente alguma deficiência
construtiva (ex.: má compactação) ou de drenagem profunda.

É provável que não hajam deficiências construtivas e/ou de
drenagem no pavimento.

D1

D2

    Levantamento acerca da drenagem existente;
Condições dos materiais das camadas (ensaios destrutivos).

____

DIAGNÓSTICO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 

Figura 5.10 - Verificação da Possibilidade de Deficiências Construtivas ou de Drenagem  

 

 

1.31.7.Correção do Atrito 
 

O processo de decisão concebido para o estabelecimento de conclusões acerca da 

necessidade de correção do atrito na superfície do pavimento está representado na Figura 

5.11. Esse procedimento é aplicável a estruturas de pavimento dos tipos flexível em 

concreto asfáltico e semi-rígido. 
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DESGASTE ?

SIM

NÃO

EXTENSÃO ?

ATRITO = NÃO

  g(N)

SEVERIDADE ?

1

2

3

SEVERIDADE ?

1

2

3

SEVERIDADE ?

1

2

3

ATRITO = SIM

 D2
 D3

 D8

 D7

EXSUDAÇÃO ?
 D1

 D4

 D5

 D6

 D6

SIM

NÃO

≥ . 5

< . 5

≥ . 5

< . 5

≥ . 8

< . 8

A

M

B

DIAGNÓSTICO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

A exsudação do ligante existente deve ser corrigida por reduzir a resistência à derrapagem
A  resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis adequados
A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve
A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve
A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos muito em breve
A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve
A resistência à derrapagem não aparenta ser um problema, hoje
A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos

g N N

g N
SK SK

SK S
mín

má x mín

( ) ,

( )

,

.

. .

=

=
−

−

0 354 0 383
      onde:

g(N) ⇒ Função de deterioração, que varia de 0 a 1.  N é
o número acumulado de passagens de veículos,
em milhões por faixa;

SK  ⇒ Skid Number (sendo Skmín. = 35 o valor crítico)

 
Figura 5.11 - Verificação da Necessidade de Correção do Atrito 

 

 

 

 

1.32. Diagnóstico Preliminar 
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O diagnóstico preliminar, que é elaborado de forma automática pelo sistema a partir dos 

dados fornecidos de maneira interativa pelo usuário na fase inicial, é a chave para todo o 

processo subseqüente. Sua geração é realizada de acordo com as seguintes etapas: 

 

1. Avaliação qualitativa do potencial para ocorrência de reflexão de trincas em 

uma camada asfáltica que seja eventualmente aplicada como recapeamento; 

2. Avaliação da necessidade ou não de que a restauração seja efetuada por meio 

de um Sistema Anti-Reflexão de Trincas; 

3. Detecção de necessidade de reforço estrutural do pavimento existente, em 

função do tráfego atuante e da estrutura do pavimento; 

4. Verificação da necessidade de impermeabilização superficial, devido ao 

trincamento existente; 

5. Avaliação da necessidade ou não de correção de atrito; 

6. Avaliação da necessidade de regularização superficial devido às deformações 

plásticas; 

7. Detecção de deficiências construtivas ou de drenagem, a partir de síntese de 

todos os dados fornecidos e das conclusões parciais obtidas nas etapas 

anteriores.  

 

1.33. Medidas de Manutenção Aplicáveis 
 

A partir da identificação da necessidade atual  de manutenção requerida pelo pavimento, 

revelada no diagnóstico preliminar, o sistema, com base na deterioração de superfície 

apresentada e na necessidade de reforço estrutural detectada, classifica, para efeito de 

planejamento, o tipo genérico de intervenção capaz de corrigir as deficiências funcionais 

e estruturais que porventura possam estar presentes na estrutura do pavimento (Figuras 

5.12, 5.13 e 5.13a). A definição do tipo de intervenção a ser aplicada em pavimentos 

asfálticos é realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Quadro 5.1, dentre as 

seguintes categorias principais: Conservação, Restauração, Reforço e Reconstrução. 

Quadro 5.1 - Estabelecimento das Classes de Intervenção para Pavimentos Asfálticos 
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Necessidade de Reforço Estrutural

Nula Pequena Média Grande
Estado de
Superfície

IDS

Bom
< 40

Regular
≥ 40 e < 80

Mau
≥ 80 e < 150

Péssimo
≥ 150

Conserva Conserva Reforço Reforço

Conserva

Restauração

Restauração Restauração Restauração

Restauração

Restauração Restauração

Restauração Reconstrução

Reconstrução Reconstrução
 

 

 Na seqüência, é realizada a fase de detalhamento das alternativas de manutenção. 

As medidas que podem ser consideradas aplicáveis, geradas pelo sistema e associadas ao 

diagnóstico preliminar estabelecido anteriormente, são classificadas em “recomendáveis” 

(quando corrigem todas as deficiências funcionais e estruturais), “aceitáveis” (quando 

corrigem as deficiências funcionais e atuam na direção de combater os mecanismos de 

degradação estrutural predominantes) ou “paliativas” (quando apenas corrigem as 

deficiências funcionais). As árvores de decisão desenvolvidas para geração das medidas 

de manutenção em pavimentos asfálticos  incluem as seguintes opções: 

 

• Atividades de conservação do pavimento existente; 

• Recapeamento simples em CBUQ na espessura HR ; 

• Fresagem do revestimento existente na espessura HC seguida de recapeamento 

na espessura HR; 

• Uso de camada intermediária especial contra reflexão de trincas, seguida de 

recapeamento (sistema anti-reflexão de trincas);  

• Reciclagem a frio de uma espessura H do pavimento existente, seguida de 

aplicação de revestimento em TSD ou em CBUQ; 

• Remoção e reconstrução completa do revestimento, com nova espessura a ser 

dimensionada; 
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• Remoção e reconstrução parcial do pavimento, abrangendo as camadas de 

revestimento e base; 

• Reconstrução total do pavimento existente. 

 

 No caso de pavimentos rígidos, o estabelecimento das classes de intervenção a 

partir das informações preliminares, em nível de planejamento, é realizado de acordo com 

o esquema representado na Figura 5.14 e envolve as seguintes categoria principais: 

conservação, recuperação, restauração e reconstrução. 

 A seguir, estão apresentadas as árvores de decisão elaboradas com o propósito de 

permitir o detalhamento em nível de planejamento das intervenções definidas com base 

nos defeitos de superfície e na necessidade de reforço estrutural do pavimento.   
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 CONSERVA

  ATRITO    SELAGEM

MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                      - RS (hr)
                      - TSD

MEDIDA  ACEITÁVEL

                       - LA

MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                      - RS (hr)
                      - RPROF

MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                     - RS (hr)
                     - TSD
                     - LA

   SELAGEM
MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                     - RS (hr)
                     - TSD

   IDS > 40
Severidade do Desgaste =

Inaceitável ou Severidade das Def.
Plásticas =  Inaceitável

MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                           - RS (hr)
                           - RSUP

MEDIDAS RECOMENDÁVEIS

                          - RS (hr)
                          - CR

D1

S S

S

  S   S

N

N

N

N
N

DETALHAMENTO DAS CLASSES DE INTERVENÇÃO

 RESTAURAÇÃO  REFORÇO RECONSTRUÇÃO

SUBSISTEMA DE PLANEJAMENTO

 • AVALIAÇÃO DA DETERIORAÇÃO DE SUPERFÍCIE

 • VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REFORÇO ESTRUTURAL

 • IDENTIFICAÇÃO DAS CLASSES DE INTERVENÇÃO

    1
MEDIDA RECOMENDÁVEL

                     - RRT

MEDIDA RECOMENDÁVEL

                     - RS (hr)

D2 e D3

DIAGNÓSTICO
O recapeamento simples foi incluído como alternativa apenas para o caso de ser necessária uma
compatibilização geométrica com faixas de tráfego adjacentes;D1

O pavimento não necessita ser restaurado, mas há uma deficiência estrutural, cuja conseqüência
poderá ser uma velocidade de degradação elevada;D2

Recomenda-se a realização de estudos detalhados para se verificar a causa exata da deficiência
estrutural (ex.: levantamentos deflectométricos e sondagens para confirmação da estrutura existente).D3

 
Figura 5.12 - Detalhamento das Classes de Intervenção 

 



 

 133 

  Deficiência = S ou Descompactação = S

MEDIDA RECOMENDÁVEL

- RRT

MEDIDAS  RECOMENDÁVEIS

            - RRV + RC (hr)
            - CI + RC (hr)
            - FR (hc) + CI + RC (hr)

MEDIDA ACEITÁVEL

FR (hc) + RC (hR)

MEDIDAS  ACEITÁVEIS

            - RRV + RC (hr)
            - CI + RC (hr)
            - FR (hc) + CI + RC (hr)

MEDIDA PALIATIVA

FR (hc) + RC (HR)

    IDS <  80

MEDIDA PALIATIVA

     - RL + RS (hr >>h1/2)

MEDIDA PALIATIVA

        - RL +  MF + RS (hr >>h1/2)

REGULARIZAR   Reforço = Nula ou Pequena

MEDIDA  ACEITÁVEL

         -  RS(hr)
         -  FR (hc) + RC (hr)

MEDIDA  PALIATIVA

         -  RS(hr)
         -  FR (hc) + RC (hr)

 EM   Reforço = Nula ou Pequena

MEDIDA  RECOMENDÁVEL

                   - RRV

MEDIDA ACEITÁVEL

- FR (hc) + RC (hr=hc)

MEDIDA PALIATIVA

- RS (hr) mín.
MEDIDA  RECOMENDÁVEL

            - RRV + RC (hr)

MEDIDA ACEITÁVEL

- FR (hc) + RC (hr)

MEDIDA PALIATIVA

- RS (hr)

D3

RESTAURAÇÃO

  Reforço = Nula ou Pequena

MEDIDAS ACEITÁVEIS

        - FR (hc) + RC (hr=hc)
        - RS (hr) mín.

MEDIDAS ACEITÁVEIS

        - FR (hc) + RC (hr)
        - RS (hr)

S S S

S S

S

S

    S

S

   N

   N

   N

   N

    N     N

   N

 REFLEXÃO     RRT
S

D1

D2

2

 RRT

1

N

N

  N

 
Figura 5.13 -  Detalhamento das Medidas de Restauração 
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S
  Reforço = Nula ou Pequena

MEDIDAS  RECOMENDÁVEIS

                       - TSD
                       - RS (hr) mín.

  SELAGEM

  ATRITO   Reforço = Nula ou Pequena

MEDIDAS  RECOMENDÁVEIS

                         - LA
                         - RS (hr) mín.

DIAGNÓSTICO
As medidas indicadas são suficientes para se corrigir as deformações plásticas existentesD1

As deformações plásticas existentes serão corrigidas pelo Sistema Anti-Reflexão de Trincas  indicadoD2

Não há dados suficientes para se determinar a causa das deformações plásticas existentesD3

S

MEDIDA  RECOMENDÁVEL

                       - RS (hr)

MEDIDA  RECOMENDÁVEL

                       - RS (hr)

    N

   N

S  S

2

   N

   N

 
 

Figura 5.13a - Detalhamento das Medidas de Restauração 
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DEFINIÇÃO DAS CLASSES DE INTERVENÇÃO PARA PAVIMENTOS RÍGIDOS

TRINCAS, DEGRAUS OU ESBORCINAMENTO INTERFEREM
NA SERVENTIA DO PAVIMENTO ?

TT > 40 TRINCAS/KM
OU

DEGRAU > 6 mm
OU

>  30 JUNTAS ESBORCINADAS /KM

O PAVIMENTO ESTÁ
SEVERAMENTE
DETERIORADO ?

OS ACOSTAMENTOS
ESTÃO EM BOAS

CONDIÇÕES ?

RECUPERAÇÃO
+

RECAPEAMENTO

RECONSTRUÇÃO

RECAPEAMENTO
COM C.C.P. NÃO

ADERIDO

CONSERVAÇÃO

RECUPERAÇÃO

 S

      S

  N

  N

     N

     N

     S

     S

 
Figura 5.14 - Identificação das Classes de Intervenção para Pavimentos Rígidos  

 
 

1.34. Dados Complementares 
 

De acordo com o diagnóstico preliminar gerado pelo sistema, serão recomendadas ao 

usuário, se necessário, a aquisição e/ou utilização de dados adicionais importantes ao 

processo subseqüente de análise das medidas de manutenção possíveis de serem 

implementadas. A partir das informações obtidas através da avaliação inicial, pode ser 

detectada, por exemplo, a necessidade ou a conveniência da realização de uma avaliação 

estrutural (por meio de levantamentos deflectométricos e sondagens) para a elaboração do 

projeto de restauração. 
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 A elaboração de um diagnóstico final e mais confiável para o pavimento, com o 

qual serão determinadas as medidas de conservação ou de restauração aplicáveis, depende 

das seguintes atividades principais: 

 

• Identificação da necessidade de reforço estrutural; 

• Estimativa da vida restante do pavimento; 

• Cálculo da espessura de reforço necessária, em termos de uma camada asfáltica 

de recapeamento; 

• Detalhamento das necessidades atuais de manutenção; 

• Identificação e, se necessário, solicitação de parâmetros complementares (ex.: 

ensaios destrutivos e/ou não destrutivos). 
 

1.35. Interface Gerenciadora 
 

O Gerenciador de Aplicativos é responsável pelo controle da interface com o programa de 

elementos finitos FLAPS (Finite Layer Analysis of Pavement Structures), o qual  

possibilita o cálculo de tensões e deformações  na estrutura do pavimento,  com o 

programa PAVESYS, que permite a previsão da ocorrência de trincamento por fadiga e 

de deformações plásticas ao longo da vida da estrutura, e com o programa PROSART, o 

qual possibilita ao usuário efetuar o dimensionamento das alternativas de restauração a 

serem testadas com base na reflexão de trincas. 

 

1.36. Medidas de Manutenção a serem Testadas 

 

De posse do diagnóstico preliminar e das medidas consideradas aplicáveis que foram  

geradas anteriormente, o usuário interage com o sistema, selecionando as alternativas a 

serem testadas  para cada segmento. Nesta fase,  o usuário deve lançar mão dos 

aplicativos disponíveis, os quais possibilitam a análise detalhada das alternativas e o 

estabelecimento do conjunto de técnicas individuais que corrigem as deficiências 

apresentadas em conformidade com as restrições oferecidas em nível de projeto, incluindo 

itens como: 
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• Dimensionamento de espessuras para as medidas consideradas aplicáveis, de 

modo a se atender a uma vida de serviço mínima especificada pelo usuário; 

 

• Previsão do desempenho futuro das estratégias de manutenção consideradas, 

elaborada em termos dos principais e mais prováveis defeitos (ex.: reflexão de 

trincas e afundamentos em trilhas de roda) a serem apresentados pela estrutura 

nos próximos anos, considerando para isso a expectativa de crescimento do 

tráfego ao longo do tempo. 

 

 Na seqüência, deverá ser realizada a análise de custos das alternativas. Para tanto, 

deverão ser calculados os quantitativos aproximados que compõem as técnicas de 

conservação e/ou restauração inseridas em cada estratégia de manutenção, permitindo, 

dessa maneira, a obtenção do custo total de cada item e, na seqüência o custo total  das 

alternativas propostas. De acordo com a previsão de desempenho apresentada na etapa 

anterior (vida de serviço), será calculado o custo anual das alternativas. Para a escolha da 

estratégia de manutenção a ser implementada, o usuário não deve considerar  somente o 

custos oferecidos pelas alternativas, mas também as restrições em relação ao projeto 

(tempo de execução, controle de tráfego). Com base na estimativa de custos, expectativa 

da vida de serviço (desempenho) e nas restrições impostas, o usuário seleciona a 

estratégia de manutenção preferida dentre as estratégias avaliadas. 
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Capítulo 6 
 

 

Implementação do Protótipo  
 
 

1.37. Introdução 
 

Após o desenvolvimento das etapas de aquisição e representação do conhecimento, 

através das árvores de decisão apresentadas no capítulo 5, seguiu-se a fase de sua 

formalização  em um ambiente computacional. O objetivo principal a ser atingido nessa 

fase é a estruturação de um protótipo de ES que permita a obtenção dos resultados 

preconizados na fase de concepção do sistema. 

 Nesse capítulo, são apresentadas as principais etapas envolvidas no processo de 

implementação e formalização do conhecimento necessário à realização de inferências 

acerca das condições oferecidas por um segmento homogêneo de pavimento, 

considerando os diferentes tipos de estruturas abordadas (flexível, semi-rígido e rígido). 

Além disso, é apresentado o ambiente computacional selecionado para o desenvolvimento 

do protótipo. 

 Grande parte do tempo disponível para a realização desse trabalho foi consumido 

nessa etapa do desenvolvimento, devido aos seguintes aspectos principais: 

 

• Necessidade de compreensão do ambiente computacional que foi escolhido 

para implementação do protótipo; 

• Ampla diversidade de caminhos para a formalização do conhecimento; 

• Desenvolvimento de diversos protótipos durante a etapa intermediária de 

formalização do conhecimento. 
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1.38. Escolha do Ambiente Computacional 

 

Para o desenvolvimento do protótipo inicial de um ES que seja aplicável à manutenção de 

pavimentos, optou-se pela utilização de um “shell” denominado Kappa-PC, desenvolvido 

em linguagem “C ” e comercializado pela empresa Intellicorp Inc. (E.U.A.). O Kappa 

roda em ambiente Windows e pode ser descrito como um sistema orientado por objetos. A 

representação dos objetos é realizada por meio de “frames”, os quais permitem a 

utilização da herança de propriedades, característica preponderante dessa técnica de 

representação do conhecimento. 

 O “software” Kappa-PC, disponível em várias versões, consiste de um ambiente 

gerado com propósitos específicos para a geração de sistemas com base de conhecimento. 

Para isto, permite vários caminhos para o desenvolvimento de aplicações, tais como: 

programação orientada por objetos, resolução baseada em regras com encadeamento para 

frente e para trás (“backward-chaining” e “forward-chaining”), programação tradicional 

ou uma combinação de vários métodos (Ref. [49]). Dentre as características apresentadas 

pelo sistema, destacam-se: 

 

• Possibilita a geração de interfaces com outros pacotes computacionais; 

• Permite a geração de rotinas em linguagem C; 

• Facilita a geração de interfaces com o usuário (ambiente Windows); 

• Inclui ferramentas para se acompanhar o processo de inferências em regras; 

• Permite a representação hierárquica de objetos; 

• Possui funções, métodos e objetos pré-definidos, facilitando o desenvolvimento 

de novas aplicações. 
 

 As principais ferramentas disponíveis no Kappa-PC, as quais possuem propósito 

específico de auxiliar o usuário no desenvolvimento de aplicativos, são: 

 

1. “KAL View Debugger”: permite a execução de rotinas isoladas que compõem 

a base de conhecimento, tais como funções e métodos (Figura 6.1); 

2. “Find Replace”: colabora na busca de elementos e na promoção de alterações 

da base de conhecimento a partir do fornecimento de palavras-chave (Figura 

6.2); 
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3. “Inference Browser”: Permite a visualização através de uma rede gráfica das 

regras acionadas pela máquina de inferência, mostrando a linha de raciocínio 

percorrida e a conclusão atingida em um processo de encadeamento (Figura 

6.3).   

  
Figura 6.1 - Ferramenta “KAL View Debugger”  

 

 
Figura 6.2 - Ferramenta “Find/Replace” 
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Figura 6.3 - Ferramenta  “Inference Browser” 

 

 A estrutura inicial do protótipo concebido consiste dos seguintes módulos 

principais, cujos procedimentos de implementação estão descritos na seqüência (Figura 

6.4): 

 

• Interface do usuário; 

• Entrada de Dados; 

• Base de Conhecimento; 

• Interface Gerenciadora; 

• Saída de Resultados. 
 

ENTRADA
DE

 DADOS

BASE
DE

 CONHECIMENTO

MÁQUINA
 DE

INFERÊNCIA

SAÍDA
 DE

 RESULTADOS

INTERFACE
GERENCIADORA
(APLICATIVOS)

INTERFACE
DO

 USUÁRIO

 

Figura 6.4 - Descrição do Modelo Computacional 
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1.39. Módulo Interface do Usuário 

 

A interface do usuário concebida é formada por um conjunto de objetos gráficos, tais 

como botões, menus, janelas e telas. A preocupação principal durante essa etapa de 

desenvolvimento do protótipo é a de permitir uma maior clareza, tanto no que se refere ao 

conhecimento inserido na base, como dos caminhos a serem percorridos durante o 

processo de consulta. Para tanto, foram desenvolvidos textos explicativos que podem ser 

acessados pelo usuário ao longo da execução do aplicativo. Um aspecto importante a ser 

destacado é o potencial do ambiente utilizado (“shell”) para o desenvolvimento da 

interface com o usuário,  o qual permite ao responsável pela implementação do sistema 

diversos caminhos para geração da seção de consulta. Algumas telas do protótipo estão 

apresentadas nas Figuras 6.5 a 6.12. 

 

 

Figura 6.5 -  Tela de Abertura do Protótipo 
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Figura 6.6 -  Escolha do Tipo de Estrutura de Pavimento a ser Analisada 

 

  
Figura 6.7 -  Mensagem Apresentada Durante a Execução do Sistema 

 
 

 
Figura 6.8 -  Apresentação dos Dados Gerais de Configuração 
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Figura 6.9 -  Mensagem Apresentada Durante a Execução do Sistema  

 

 
Figura 6.10 -  Apresentação dos Custos  

 

 
Figura 6.11 -  Alteração dos Custos (parcial)  
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Figura 6.12 -  Opção Saída do Sistema 

 

1.40. Módulo Entrada de Dados 

 

É responsável pela aquisição das informações básicas ou fundamentais que serão 

utilizadas pelo módulo base de conhecimento em nível de planejamento para a realização 

de inferências e conseqüente estabelecimento dos seguintes resultados: 

 

• Geração do diagnóstico preliminar; 

• Definição das medidas de manutenção consideradas aplicáveis; 

• Indicação da necessidade de informações adicionais e/ou complementares; 

 

 As informações solicitadas pelo sistema são dirigidas ao usuário na forma de 

perguntas apresentadas na tela do computador, as quais variam de acordo com as 

respostas fornecidas. Nessa fase, a idéia básica é a de se permitir a realização de uma 

consulta interativa entre o usuário e o sistema. Quanto ao modo de solicitação das 

informações na interface do usuário, optou-se pela utilização da caixa de diálogo 

apresentada na Figura 6.13, a qual exemplifica a forma de solicitação de algumas das 

informações relativas à caracterização da estrutura do pavimento existente, cuja função 

utilizada para o seu estabelecimento possui a seguinte forma geral: PosInputForm (Titulo, 

Objeto1:Slot1, Titulo1, ... ObjetoN:SlotN, TituloN). Portanto, nesse caso, a função foi 

escrita da seguinte forma:   
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{ 

PostInputForm  

 

("CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA:",Dados:idade1,"Qual a idade do 

Pavimento(anos)? ",Dados:seção,"Tipo de Seção:",Dados:revestimento,"Tipo de 

Camada do Revestimento:",Dados:mbase,"Qual o tipo de material da base ?", 

Dados:subleito1,"Qual o tipo de solo do subleito?",Dados:drenagem1,"Qualidade 

da Drenagem :",Dados:pluviometria,"Pluviometria:"); 

} 

 

 
Figura 6.13 - Caracterização da Estrutura do Pavimento Existente (Informações Parciais) 

 

 Além do procedimento adotado para a entrada de informações, através da 

utilização da função PostInputForm, o shell dispõe de vários outros caminhos para 

realizar a aquisição e o armazenamento de dados nos slots. A opção pelo uso desse tipo de 

caixa de diálogo na geração da interface do usuário do protótipo deve-se, principalmente, 

ao fato da sua simplicidade e clareza na solicitação das informações, permitindo ao 

usuário a obtenção de maiores informações sobre o parâmetro solicitado a partir de um 
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duplo click com o botão do mouse sobre o questionamento. Um exemplo da ajuda  

estabelecida com o propósito de auxiliar o usuário na fase de entrada de dados é 

apresentado na Figura 6.14 (essa caixa de diálogo é disparada mediante um duplo click 

com o botão do mouse sobre o questionamento relativo à qualidade de drenagem do 

pavimento analisado). 

 

 
Figura 6.14 - Exemplo da Ajuda ao Usuário no Módulo Entrada de Dados 

 

 A caracterização dos defeitos de superfície que porventura possam estar presentes 

no segmento analisado também é realizada na forma de questionamentos, os quais 

incluem as informações apresentadas no capítulo 5. As Figuras 6.15 e 6.16 exemplificam 

a seqüência estabelecida com o propósito de identificar se existe trincamento no 

pavimento e, em caso afirmativo, qual a extensão e a severidade do mesmo. 

 

 
Figura 6.15 - Verificação da Presença de Trincas na Superfície do Pavimento 
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Figura 6.16 - Caracterização do Trincamento Existente no Pavimento 

 

1.41. Módulo Base de Conhecimento 

 

A base de conhecimento do protótipo desenvolvido é constituída fundamentalmente pelo 

conhecimento representado nas árvores de decisão apresentadas no capítulo 5. Para 

representar o conhecimento foram utilizados diversos caminhos e elementos disponíveis 

no ambiente  kappa, tais como: classes, instâncias, “slots”, programação orientada a 

objetos, regras, funções e métodos. A seguir, estão descritos brevemente o funcionamento 

do sistema computacional e a estruturação do domínio gerado para permitir a 

representação e a manipulação do conhecimento necessário para o processo de geração 

dos resultados previstos na fase de concepção do protótipo. 

 A fase inicial do processo de aquisição do conhecimento consistiu na formalização 

e no entendimento das premissas presentes no programa SIGMA, o qual permite o 

estabelecimento de medidas de manutenção para pavimentos flexíveis em concreto 

asfáltico. Na seqüência, partiu-se para a etapa de formalização da base de conhecimento 

do protótipo. Para tanto, foram promovidas alterações e/ou expansões na base de 

conhecimento do SIGMA, permitindo a abordagem e o conseqüente auxílio ao processo 
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de tomada de decisão relativo aos seguintes tipos de estruturas de pavimentos: flexíveis, 

rígidos e semi-rígidos. 

 

1.41.1.Hierarquia de Objetos 

 

No kappa-PC, a base de representação do conhecimento é formada por objetos, os quais 

podem ser relacionados entre si de modo a representar conceitos ou objetos do mundo real 

(Ref.[18]). Considerando um pavimento como um objeto, este possui atributos, tais como: 

tipo de estrutura, custo, desempenho, etc. Também possui componentes, tais como: 

tráfego atuante, número de faixas de tráfego, largura de  cada faixa de tráfego, idade do 

pavimento, estado de superfície, etc. A representação desses objetos é realizada por meio 

de classes ou instâncias. Uma classe pode ser definida como um objeto geral que possui 

propriedades que são herdadas pelas suas instâncias ou subclasses, enquanto que uma 

instância é classificada como um objeto específico, tal como um membro individual de 

uma classe, representando o fim de um braço na hierarquia dos objetos, não possuindo, 

portanto, subclasses ou instâncias. Na Figura 6.17 está representada  uma das hierarquias 

presente no protótipo. 

 

 

Figura  6.17 - Hierarquia de Objetos do Protótipo (Concepção Inicial).   

 Na Figura 6.18 é apresentado o editor de classes do Kappa -PC, através do qual, é 

possível, por exemplo, criar, excluir e renomear “slots” e “methods” (esses elementos 
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estão descritos abaixo). O campo de comentários permite o armazenamento de 

informações relativas a caracterização, posição hierárquica, função do objeto, etc., 

servindo, portanto, como um elemento adicional que concorre para o esclarecimento e 

melhor compreensão da estruturação e do funcionamento do sistema. Os elementos 

denominados “slots” e “methods” também possuem o campo de comentários.  

 

 
Figura 6.18 -  Editor de Classes do Kappa-PC 

 

 

1.41.2. “Slots” 

 

“Slots”, são elementos que permitem descrever características específicas de um 

determinado objeto. Os objetos podem ter suas próprias “slots” ou herdá-las de seus 

antecessores. Os valores a serem assumidos pelos “slots” podem ser de quatro tipos 

(texto, numérico, boleano e objeto) e servem para descrever a propriedade assumida. 

  O tipo de valor que poderá ser assumido pelos “slots” deve ser informado no 

campo “Value Type”. No caso de “slot” do tipo texto, existe um campo chamado 

“Allowable Values”, que permite o estabelecimento dos valores  que podem ser 

assumidos pelo “slot”. Se o “slot” for do tipo numérico, surge um campo permitindo 

informar os valores mínimo e máximo que poderão ser assumidos.  
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 A opção “prompt” existente no editor de “slots” (Figura 6.19) permite a geração 

de perguntas e  comentários que estarão vinculados ao “slot”, podendo, portanto, serem 

dirigidos ao usuário durante a execução do sistema. 

 

 
Figura 6.19 -  Editor de “Slots” do Kappa-PC 

 

 

1.41.3. Métodos 

 

Métodos são procedimentos capazes de dar ação e mobilidade aos atributos de um  objeto. 

O processo de ativação de um método em um objeto particular é chamado de envio da 

mensagem (“sending a message”). Quando o objeto recebe a mensagem que corresponde 

a um método, este método é ativado e o objeto recebe todo o procedimento especificado 

no método. Os métodos também podem ser disparados automaticamente, funcionando 

como monitores dos valores existentes nos “slots’. Para que esse tipo de monitoramento 

ocorra é preciso definir  no estabelecimento do “slot” a ação a ser realizada pelo método 

(Figura 6.19). Neste caso, os métodos podem atuar de quatro modos: 
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1. If Needed: O método é automaticamente executado quando o valor é 

requisitado e não há nenhum valor presente no “slot.   

2. When Acessed Method: O método é automaticamente executado quando um 

valor é requisitado e o valor do “slot” é conhecido.   

3.  Before Change:   É executado antes do “slot” receber o novo valor. Pode ser 

utilizado para testar a validade da informação a ser inserida pelo usuário. 

4. After Change: É executado após o valor ser alterado. Pode ser utilizado para 

identificar as conseqüências provocadas pela alteração do valor inserido no 

“slot”. 

 

1.41.4. Funções 

 

As funções constituem uma das ferramentas mais importantes presentes no Kappa-PC. 

Todas etapas ou procedimentos necessários ao desenvolvimento da aplicação podem ser 

estabelecidos através da utilização de funções. O sistema possui uma biblioteca contendo 

300 funções que podem ser acessadas e utilizadas na definição de expressões ou na 

geração de outras funções a serem definidas pelo projetista do aplicativo. A sintaxe geral 

de uma função é: nome da função (argumento1, argumento2,... ) . A Figura 6.20 mostra a 

função chamada trincas do protótipo desenvolvido. Esta função possui as tarefas de 

questionar a existência de trincas na superfície do pavimento. No caso de se confirmar a 

presença de trincas, o sistema irá questionar o usuário do sistema com relação a extensão, 

severidade e padrão predominante do trincamento existente.   
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Figura 6.20 - Função  Trincas Utilizada no Protótipo 

  

 Outra ferramenta importante  que pode ser utilizada durante  o desenvolvimento 

do aplicativo  é denominada “KAL Interpreter”, através da qual é possível editar e avaliar 

expressões escritas em  KAL (“Kappa Application Language”), que é a linguagem própria 

do Kappa-PC. A Figura 6.21 mostra um exemplo de utilização do “KAL Interpreter” 

durante o desenvolvimento do protótipo. No caso da ocorrência de erros de sintaxe ou 

falhas na execução de algum comando escrito na linguagem KAL, o sistema envia 

mensagens que permitem a identificação das falhas, agilizando, dessa maneira, a correção 

das mesmas. 
 

 
Figura 6.21  - Edição e Avaliação da Função Trincas no “KAL Interpreter”   
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1.41.5.   Regras 

 

Os sistemas baseados em regras são formados por uma base de conhecimento (fatos e 

regras) e por um mecanismo de inferência que manipula o conhecimento presente na base. 

O conhecimento modelado por meio de regras é similar ao disponível em  programas 

convencionais de computador (IF, THEN), ou seja, as regras especificam uma série de 

condições e uma série de conclusões que devem ser aceitas, caso as condições sejam 

verdadeiras. 

  A principal vantagem do uso do “shell”, no caso da utilização do raciocínio 

baseado em regras, em relação aos procedimentos convencionais de programação, 

consiste na existência de um mecanismo de inferência especialmente desenvolvido para 

manipular e gerenciar  a aplicação das regras, assegurando, portanto, o uso apropriado das 

mesmas. Outro aspecto a ser considerado em sistemas baseados em regras é a 

modularidade e a transparência da aplicação que permitem explicar o raciocínio utilizado 

e esclarecer o encadeamento disparado nas seções de consulta.   

 O Kappa-PC  possui dois tipos de encadeamento em regras, o encadeamento para 

frente (“forward-chaining”) e o encadeamento para trás (“backward-chaining”), os quais 

foram discutidos durante a revisão bibliográfica apresentada anteriormente. No 

desenvolvimento do protótipo, até o momento, o raciocínio baseado em regras está sendo 

utilizado para a gerar parte do diagnóstico preliminar acerca das condições funcionais e 

estruturais do pavimento analisado.  O mecanismo de inferência adotado é o “backward-

chaining”, o qual é também denominado de raciocínio dirigido ao “goal”. No Kappa, para 

a adoção do  “backward-chaining” como mecanismo de inferência, é necessário o 

estabelecimento prévio de um “goal”. O “goal” pode ser entendido como uma expressão 

que representa o problema a ser resolvido ou as conclusões a serem atigidas durante o 

processo de encadeamento. 

 As regras são escritas em um editor desenvolvido especificamente para sua 

geração, utilizando a linguagem de programação orientada a objetos própria do Kappa - 

PC, a qual possui uma sintaxe flexível (Figura 6.22),  permitindo, portanto, a realização 

de  modificações sem que seja necessário alterar toda base de conhecimento e facilitando 

a manutenção do sistema.   
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Figura 6.22 - Editor de Regras do Kappa-PC. 

 

 O acompanhamento do raciocínio baseado em regras pode ser realizado através da 

utilização de uma ferramenta denominada “Rule Relations” (Figura 6.23), a qual permite 

a visualização das relações existentes entre as regras do aplicativo, ou seja, mostra o 

caminho que o raciocínio percorre durante a execução de um processo de encadeamento 

(“forward-chaining’ ou “backward-chaining”). 

 

 
Figura 6.23 - Ferramenta Denominada “Rule Relations” 

 

 Na fase inicial de formalização do conhecimento no ambiente computacional, foi 

concebida uma base de conhecimento constituída fundamentalmente por regras (uma 

versão do protótipo chegou a atingir 364 regras). Embora, o Kappa possua diversas 

ferramentas auxiliares ao desenvolvimento da aplicação, durante a evolução dos trabalhos 
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e com uma maior familiarização com o ambiente, percebeu-se que a utilização de métodos 

e  funções pode vir a oferecer vantagens significativas, principalmente no que se refere ao 

tempo de desenvolvimento e na realização de alterações na base de conhecimento do 

sistema. Isso decorre do fato de que a promoção de mudanças e/ou expansão em regras é 

bastante trabalhosa e exige uma documentação muita clara do processo de concepção e 

raciocínio adotado (denominação, função e contéudo de cada regra), considerando 

também que o sistema mantém a sua modularidade, uma vez que cada função ou método 

compõe uma parte isolada da base de conhecimento.  

 

1.42. Módulo Gerenciador de Aplicativos 
 

Com o propósito de permitir a utilização do protótipo em situações que envolvam  

atividades em nível de projeto de restauração de pavimentos foi gerada uma interface que 

permite a sua comunicação, a partir do ambiente computacional utilizado, com programas 

aplicativos concebidos com fins de auxilio à análise mecanística e de desempenho das 

medidas de manutenção a serem testadas. Além disso, devido ao fato do “shell” não 

apresentar ferramentas eficazes para a geração de relatórios, foram desenvolvidas funções 

que permitem a sua comunicação com outros aplicativos que rodam em ambiente 

windows. A interface estabelecida integra os aplicativos mostrados na Figura 6.24. 

 

 

Figura 6.24 - Gerenciador de Aplicativos 
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1.43. Módulo Saída de Resultados 

 

Os resultados gerados durante a etapa de planejamento (diagnóstico preliminar, medidas 

de manutenção aplicáveis e verificação da necessidade da obtenção de informações 

complementares) são apresentados de imediato na tela do computador, quando do término 

da consulta realizada pelo usuário (Figura 6.25). Também foi desenvolvida uma função 

que permite ao usuário transferir os resultados da consulta realizada para uma planilha 

Excel, de onde pode ser feita a impressão e/ou arquivamento dos mesmos, bem como a 

dos questionamentos com as respectivas respostas relativas a um determinado pavimento. 

Da mesma forma, após a realização da consulta o sistema gera, de maneira automática, 

um relatório contendo informações relevantes à analise do pavimento, o qual,  pode ser 

visualizado na tela ou editado no Word.  

 

 
Figura 6.25 - Apresentação dos Resultados Gerados na Fase de Planejamento 
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Capítulo 7 
 
 

Aplicações-Teste 
 
 

1.44. Introdução 
 

O objetivo da realização das aplicações-teste nessa fase de desenvolvimento do protótipo 

é  validar as premissas formalizadas. Além disso, devem ser identificadas possíveis 

necessidades de alterações e/ou expansão do modelo computacional concebido. 

 De modo geral, os problemas para os quais os ES’s são construídos não podem ser 

modelizados através de caminhos tradicionais de programação, portanto, os métodos 

usados para validar ES’s devem ser diferentes daqueles adotados em “softwares” 

convencionais. De acordo com a Ref. [50],  após centenas de casos estudados, chegou-se 

à conclusão de que um dos caminhos possíveis de serem adotados quando da validação de 

ES’s é considerá-los como um caso especial, pois os problemas tratados são do tipo que 

não tem respostas facilmente identificáveis como corretas ou incorretas. A resposta 

correta é o assunto de julgamento por parte de especialistas humanos (esse julgamento, é 

claro, está sujeito a erros). Então, embora o objetivo da validação seja assegurar que o ES 

apresente respostas corretas, sempre irá existir uma incerteza no que diz respeito a que 

isso realmente esteja acontecendo. 

 Um dos caminhos para tratar essa incerteza seria assumir a hipótese de que as 

respostas do (s) especialista (s) estão corretas (entendendo que isso não é necessariamente 

verdade). Admitindo essa hipótese, o sistema deve, então, buscar conclusões  similares 

àquelas do (s) especialista (s). Em geral, teste, verificação e validação de um ES requer 

que as seguintes questões sejam respondidas: 
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1. A codificação do sistema está correta (não existem erros de sintaxe)? 

2. Existem falhas na base de conhecimento (“bugs”)? 

3. A base de conhecimento é adequada? 

4. A interface do usuário é adequada ou está originando confusões e 

ambigüidades? 

 

 A primeira questão pode ser respondida diretamente, sem maiores dificuldades. As 

questões relativas ao domínio e à base de conhecimento (estruturas) são mais difíceis e 

exigem respostas às seguintes questões: 

 

• O nível de desempenho é aceitável? 

• De que maneira foi quantificado o desempenho? 

• Se as inferências do ES concordam com o (s) especialista (s) humano (s) em 

somente alguns casos, por que elas não concordam em outros? Seria 

codificação incorreta, base de conhecimento inadequada ou imperfeita, ou 

confusão gerada pela interface do usuário? 

• O que acontece com o desempenho quando o conhecimento é alterado? 

 

 A abordagem usada para avaliar o protótipo concebido, no atual estágio de 

desenvolvimento, foi a realização de uma série de aplicações-teste, as quais estão 

apresentadas na seqüência e envolvem a geração e análise dos seguintes aspectos 

principais. 

 

• Diagnóstico preliminar; 

• Interface do usuário; 

• Medidas de manutenção aplicáveis; 

• Dados adicionais recomendados. 

 

1.45. Aplicação-Teste 01 - Pavimentos Flexíveis  
 



 

 160 

Na Tabela 7.1 estão apresentados os significados dos códigos utilizados nas aplicações-

teste.  
 

Aplicação-Teste 01

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 1000

Ônibus e Caminhões Leves 200

Caminhões Médios 180

Caminhões Pesados 150

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

sim

sim

Tipo
TII

O

-

-

Extensão
média

média

-

média

Severidade
tolerável

tolerável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 01

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

20 cm

 

Q uestionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo  do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento  apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento  de finos
As trincas estão  confinadas às trilhas de roda
O pavimento  apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento  apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE01
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é

elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas

ou ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do  pavimento;

 • A exsudação do ligante existente deve ser corrigida por reduzir a

resistência à derrapagem;

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Há uma pequena necessidade de reforço  estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM /faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no  pavimento;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via.

33
34
35

O pavimento  apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

M edidas de M anutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     M edidas recomendáveis:

                - RRV + RC (Hr)

                - CI + RC (Hr)

                - FR (Hc) + CI + RC ( Hr)

     M edida aceitável:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

     M edida paliativa:

                 - RL +  RS (Hr >>H1/2)

 • CAM

 • VBK

inaceitável
1000
200
180
150
70

mista
CBUQ

BG
arenoso

boa
média

5
20
40
10
sim

média
tolerável

TII
não
não
sim

média
tolerável

O
sim

média
tolerável

não

 

Planilha 01 - Resultados da Aplicação-Teste 01 
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Aplicação-Teste 02

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 2000

Ônibus e Caminhões Leves 400

Caminhões Médios 360

Caminhões Pesados 300

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

sim

Tipo
TI

-

-

-

Extensão
baixa

-

-

média

Severidade
aceitável

-

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 02

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

10 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE02
média

moderada

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De acordo

com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas ou as trincas não

são significativas);

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Há uma pequena necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso de ser

necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego adjacentes;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - TSD

                - LA

 • VBK

aceitável
2000
400
360
300
60

aterro
CBUQ

BG
argiloso

ruim
média

5
20
30
8

sim
baixa

aceitável
TI
não
não
não

-
-
-

sim
média

tolerável
não

 

Planilha 02 - Resultados da Aplicação-Teste 02 
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Aplicação-Teste 03

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 500

Ônibus e Caminhões Leves 30

Caminhões Médios 20

Caminhões Pesados 10

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

não

não

não

não

Tipo
-

-

-

-

Extensão
-

-

-

-

Severidade
-

-

-

-

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 03

     TS

  BG

  SE

  SL

2.5 cm

20 cm

10 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE03
acentuada

sinuosa

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De acordo

com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas ou as trincas não

são significativas);

 • Há uma pequena necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso de ser

necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego adjacentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - CR

 • VBK

aceitável
500
30
20
10
60

aterro
TS
BG

cascalho
boa

média
2,5
20
30
8

não
-
-
-
-
-

não
-
-
-

não
-
-

não

 

Planilha 03 - Resultados da Aplicação-Teste 03 
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Aplicação-Teste 04

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 1200

Ônibus e Caminhões Leves 230

Caminhões Médios 100

Caminhões Pesados 30

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TII

O

-

-

Extensão
média

baixa

-

baixa

Severidade
tolerável

inaceitável

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 04

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

10 cm

20 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE04
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é

elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas

ou ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis adequados;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso

de ser necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego

adjacentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - TSD

 • CAM

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento;

  

aceitável
1200
230
100
30
60

aterro
CBUQ

BG
arenoso

ruim
baixa

10
20
40
10
sim

média
tolerável

TII
não
não
sim

baixa
inaceitável

O
sim

baixa
inaceitável

não

 

Planilha 04 - Resultados da Aplicação-Teste 04 
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Aplicação-Teste 05

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 2000

Ônibus e Caminhões Leves 450

Caminhões Médios 200

Caminhões Pesados 180

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TB

ATR

-

-

Extensão
alta

alta

-

alta

Severidade
tolerável

tolerável

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 05

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE05
leve
reta

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos;

 • Há uma necessidade de reforço estrutural significativa;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo

(>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • A camada de base deve ter sido degradada pela prolongada exposição às águas

pluviais infiltradas através das trincas;

 • A entrada de águas pluviais pelas trincas está comprometendo a capacidade de

suporte da camada de base;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via(segurança,

conforto ao rolamento), bem como elevando os custos operacionais dos veículos.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                 - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RRV + RC (Hr)

                 - CI + RC ( Hr)

                 - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas paliativas:

                 - FR (Hc) + RC ( Hr)

                 - RS (Hr)

     - CAM

     - VBK e Ensaios Destrutivos

inaceitável
2000
450
200
180
60

aterro
CBUQ

BG
arenoso

boa
média

5
20
40
20
sim
alta

tolerável
TB
sim
não
sim
alta

tolerável
ATR
sim
alta

inaceitável
não
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Aplicação-Teste 06

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 2000

Ônibus e Caminhões Leves 450

Caminhões Médios 200

Caminhões Pesados 180

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

sim

Tipo
TB

-

-

-

Extensão
média

-

-

média

Severidade
tolerável

-

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 06

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE06
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Há uma necessidade de reforço estrutural significativa;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem;

 • É preciso corrigir a irregularidade existente;

 • O pavimento não necessita ser restaurado, mas há uma deficiência estrutural, cuja

consequência poderá ser uma  velocidade de degradação elevada;

 • Recomenda-se a realização de estudos detalhados para se verificar a causa exata da

deficiência estrutural (ex.: levantamentos deflectométricos e sondagens para

confirmação da estrutura existente).

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                 - RS (Hr)

     - CAM

     - VBK e Ensaios Destrutivos

tolerável
2000
450
200
180
60

aterro
CBUQ

BG
arenoso

ruim
média

5
20
40
14
sim

média
tolerável

TB
não
não
não

-
-
-

sim
média

tolerável
não
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Aplicação-Teste 07

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 1500

Ônibus e Caminhões Leves 400

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 150

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TII

ALC

-

-

Extensão
alta

baixa

-

média

Severidade
tolerável

aceitável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 07

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE07
acentuada

sinuosa

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Há uma pequena necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RRV + RC (Hr)

                - CI + RC ( Hr)

                - FR (Hc) + CI + RC ( Hr)

     Medida aceitável:

                 - FR (Hc) + RC ( Hr)

     Medida paliativa:

                 - RL + RS (Hr >>H1/2)

     - CAM

     - VBK

aceitável
1500
400
600
150
60

corte
CBUQ

BG
arenoso

excelente
média

5
20
40
16
sim
alta

tolerável
TII
não
não
sim

baixa
aceitável

ALC
sim

média
tolerável

não
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Aplicação-Teste 08

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 6000

Ônibus e Caminhões Leves 700

Caminhões Médios 400

Caminhões Pesados 300

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
CR

ATR

-

-

Extensão
alta

alta

-

alta

Severidade
inaceitável

inaceitável

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 08

  CBUQ

  BG

SE

SL

5 cm

20 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE08
leve

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos;

 • Há uma pequena necessidade de reforço estrutural ;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo

(>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • A camada de base deve ter sido degradada pela prolongada exposição às águas

pluviais infiltradas através das trincas;

 • A entrada de águas pluviais pelas trincas está comprometendo a capacidade de

suporte da camada de base;

 • É preciso corrigir a irregularidade existente;

 • As medidas indicadas são suficientes para se corrigir as deformações plásticas

existentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RRV + RC (Hr)

                 - CI + RC (Hr)

                 - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas paliativas:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

                 - RS (Hr)

     - CAM

      - VBK

tolerável
6000
700
400
300
80

aterro
CBUQ

BG
argiloso

boa
alta
5

20
40
20
sim
alta

inaceitável
CR
sim
não
sim
alta

inaceitável
ATR
sim
alta

inaceitável
não

 

Planilha 08 - Resultados da Aplicação-Teste 08 
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Aplicação-Teste 09

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 800

Ônibus e Caminhões Leves 100

Caminhões Médios 50

Caminhões Pesados 20

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

-

Tipo
TL

-

-

-

Extensão
média

-

-

-

Severidade
tolerável

-

-

-

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 09

     TSD

SE

SL

2,5 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE09
acentuada

reta

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento não é

elevado, principalmente devido a espessura do revestimento existente;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • Há uma necessidade de reforço estrutural significativa;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O pavimento não necessita ser restaurado, mas há uma deficiência estrutural, cuja

consequência poderá ser uma velocidade de degradação elevada;

 • Recomenda-se a realização de estudos detalhados para se verificar a causa exata da

deficiência estrutural (ex.: levantamentos deflectométricos e sondagens para

confirmação da estrutura existente).

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendável:

                 - RS (Hr)

     - VBK e Ensaios Destrutivos

aceitável
800
100
50
20
60

aterro
TSD
SE

arenoso
boa

média
2.5
20
20
15
sim

média
tolerável

TL
não
não
não

-
-
-

não
-
-

não

 

Planilha 09 - Resultados da Aplicação-Teste 09 
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Aplicação-Teste 10

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 9500

Ônibus e Caminhões Leves 1000

Caminhões Médios 550

Caminhões Pesados 400

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

sim

Tipo
TI

-

-

-

Extensão
baixa

-

-

baixa

Severidade
tolerável

-

-

aceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 10

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

12 cm

30 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE10
acentuada
moderada

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De acordo

com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas ou as trincas não

são significativas);

 • A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso de ser

necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego adjacentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - CR

 • Não se prevê a necessidade de uma

avaliação estrutural do pavimento.

  

aceitável
9500
1000
550
400
60

aterro
CBUQ

BG
arenoso

boa
baixa

12
30
50
5

sim
baixa

tolerável
TI
não
não
não

-
-
-

sim
baixa

aceitável
não

 

Planilha 10 - Resultados da Aplicação-Teste 10 
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Aplicação-Teste 11

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 9800

Ônibus e Caminhões Leves 1200

Caminhões Médios 530

Caminhões Pesados 380

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TI

ATR

-

-

Extensão
baixa

alta

-

média

Severidade
aceitável

inaceitável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 11

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

12 cm

30 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE11
acentuada

reta

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De

acordo com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas

ou as trincas não são significativas);

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for

significativo (>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse

respeito;

 • É provável que o pavimento apresente alguma deficiência construtiva (ex.:

má compactação) ou de drenagem profunda;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação

exata dos problemas de drenagem;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da

via(segurança, conforto ao rolamento), bem como elevando os custos

operacionais dos veículos.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                  - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RS (Hr)

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

 • Não se prevê a necessidade de uma

avaliação estrutural do pavimento;

 • Levantamento acerca da drenagem

existente;

 • Condições dos materiais das

camadas (ensaios destrutivos).

  

inaceitável
9800
1200
530
380
60

corte
CBUQ

BG
arenoso

ruim
baixa

12
30
50
12
sim

baixa
aceitável

TI
não
não
sim
alta

inaceitável
ATR
sim

média
tolerável

não

 

Planilha 11 - Resultados da Aplicação-Teste 11 
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Aplicação-Teste 12

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 12000

Ônibus e Caminhões Leves 1200

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 400

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

não

não

não

sim

Tipo
-

-

-

-

Extensão
-

-

-

alta

Severidade
-

-

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 12

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

12 cm

30 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE12
acentuada

reta

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De

acordo com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas

ou as trincas não são significativas);

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso

de ser necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego

adjacentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - TSD

                - LA

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

aceitável
12000
1200
600
400
60

aterro
CBUQ

BG
arenoso
regular
baixa

12
30
50
5

não
-
-
-
-
-

não
-
-
-

sim
alta

inaceitável
não

 

Planilha 12 - Resultados da Aplicação-Teste 12 
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Aplicação-Teste 13

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 7500

Ônibus e Caminhões Leves 1200

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 550

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

sim

Tipo
TI

-

-

-

Extensão
baixa

-

-

baixa

Severidade
aceitável

-

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 13

  CBUQ

      BG

   SE

  SL

8 cm

20 cm

20 cm

  CBUQ6 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)

Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)

O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE13
leve
reta

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluído como alternativa apenas para o caso

de ser necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego

adjacentes.

35 O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - CR

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

aceitável
7500
1200
600
550
60

corte
CBUQ sobre CBUQ

BG
siltoso

boa
média

14

20
40
12

sim
baixa

aceitável
TI

não
não
não

-
-
-

sim
baixa

tolerável
não

17 Espessura da camada de recapeamento (cm) 6

21 Idade da última camada (anos) 4
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Planilha 13 - Resultados da Aplicação-Teste 13 

Aplicação-Teste 14

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 8500

Ônibus e Caminhões Leves 1300

Caminhões Médios 800

Caminhões Pesados 450

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
CR

ALC

-

-

Extensão
alta

média

-

média

Severidade
inaceitável

tolerável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 14

  CBUQ

      BG

   SE

  SL

8 cm

20 cm

20 cm

  CBUQ6 cm

 
 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)

Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)

O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE14
média

sinuosa

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é
elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou
ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;
 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;
 • Não há necessidade de reforço estrutural;
 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;
 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;
 • A entrada de águas pluviais pelas trincas poderá vir a comprometer a

capacidade de suporte da base dentro de algum tempo;
 • É preciso corrigir a irregularidade existente.

35 O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

        - RRV + RC (Hr)

        - CI + RC (Hr)

        - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medida aceitável:

        - FR (Hc) +  RC (Hr)

     Medida Paliativa:

        -  RL + MF + RS (Hr >> H1 / 2)

 • CAM;
  
 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do
pavimento.

tolerável
8500
1300
800
450
60

corte
CBUQ sobre CBUQ

BG
arenoso

boa
média

14

20
40
25

sim
alta

inaceitável
CR
sim
não
sim

média
tolerável

ALC
sim

média
tolerável

não

17 Espessura da camada de recapeamento (cm) 6

21 Idade da última camada (anos) 10

 



 

 174 

Planilha 14 - Resultados da Aplicação-Teste 14 

Aplicação-Teste 15

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 10000

Ônibus e Caminhões Leves 1500

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 500

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TL

O

-

-

Extensão
alta

baixa

-

média

Severidade
tolerável

tolerável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 15

  CBUQ

      BG

   SE

  SL

8 cm

20 cm

20 cm

12 cm   CBUQ
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Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)

Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)

O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE15
média

sinuosa

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso de ser

necessária uma compatibilização  geométrica com faixas de tráfego adjacentes;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem.

35 O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - TSD

     Medida aceitável:

                 - LA

 • CAM;

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

  

inaceitável
10000
1500
600
500
60

corte
CBUQ sobre CBUQ

BG
cascalho

ruim
baixa

20

20
40
25

sim
alta

tolerável
TL
não
não
sim

baixa
tolerável

O
sim

média
tolerável

não

17 Espessura da camada de recapeamento (cm) 12

21 Idade da última camada (anos) 10

 

Planilha 15 - Resultados da Aplicação-Teste 15 
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Aplicação-Teste 16

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 10000

Ônibus e Caminhões Leves 2000

Caminhões Médios 1000

Caminhões Pesados 800

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

não

sim

não

sim

Tipo
-

EM

-

-

Extensão
-

alta

-

média

Severidade
-

inaceitável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 16

  CBUQ

      BG

   SE

  SL

8 cm

20 cm

20 cm

  CBUQ6 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)

Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)

O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE16
acentuada

reta

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De acordo

com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas ou as trincas não

são significativas);

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo

(>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via(segurança,

conforto ao rolamento), bem como elevando os custos operacionais dos veículos.

35 O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendáve:

                - RRV

     Medida aceitável:

               - FR (Hc) + RC (Hr=Hc)

     Medida paliativa:

              - RS (Hrmín.)

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

inaceitável
10000
2000
1000
800
60

corte
CBUQ sobre CBUQ

BG
arenoso

ruim
média

14

20
40
12

não
-
-
-
-
-

sim
alta

inaceitável
EM
sim

média
tolerável

não

17 Espessura da camada de recapeamento (cm) 6

21 Idade da última camada (anos) 4
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Planilha 16 - Resultados da Aplicação-Teste 16 

Aplicação-Teste 17

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 11200

Ônibus e Caminhões Leves 2600

Caminhões Médios 1350

Caminhões Pesados 1120

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
CR

ALC

-

-

Extensão
alta

alta

-

alta

Severidade
inaceitável

inaceitável

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 17

  CBUQ

      BG

   SE

  SL

8 cm

20 cm

20 cm

  CBUQ6 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)

Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)

O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE17
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo

(>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito;

 • É provável que o pavimento apresente alguma deficiência construtiva (ex.: má

compactação) ou de drenagem profunda;

 • A camada de base deve ter sido degradada pela prolongada exposição às águas

pluviais infiltradas através das trincas;

 • É preciso corrigir a irregularidade existente.

35 O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                - RRT

     Medidas aceitáveis:

               - RRV + RC (Hr)

               - CI + RC (Hr)

               - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas paliativas:

               - FR (Hc) + RC (Hr)

               - RS (Hr)

 • CAM;

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento;

 • Levantamento acerca da

drenagem existente;

tolerável
11200
2600
1350
1120

60
corte

CBUQ sobre CBUQ
BG

argiloso
boa

baixa
14

20
40
12

sim
alta

inaceitável
CR
não
não
sim
alta

inaceitável
ALC
sim
alta

inaceitável
não

17 Espessura da camada de recapeamento (cm) 6

21 Idade da última camada (anos) 5
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Planilha 17 - Resultados da Aplicação-Teste 17 

Aplicação-Teste 18

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 7500

Ônibus e Caminhões Leves 150

Caminhões Médios 70

Caminhões Pesados 25

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TB

ALC

-

-

Extensão
média

baixa

-

baixa

Severidade
aceitável

aceitável

-

aceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 18

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

12 cm

30 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE18
leve
reta

 • A abertura das trincas existentes é pequena (severidade aceitável), logo, a reflexão

das mesmas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • O recapeamento simples foi incluido como alternativa apenas para o caso de ser

necessária uma compatibilização geométrica com faixas de tráfego adjacentes.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - RS (Hr)

                - CR

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

aceitável
7500
150
70
25
70

corte
CBUQ

BG
arenoso

boa
alta
12
30
50
12
sim

média
aceitável

TB
não
não
sim

baixa
aceitável

ALC
sim

baixa
aceitável

não
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Planilha 18 - Resultados da Aplicação-Teste 18 

Aplicação-Teste 19

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 12300

Ônibus e Caminhões Leves 3250

Caminhões Médios 1300

Caminhões Pesados 780

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

não

sim

não

não

Tipo
-

ATR

-

-

Extensão
-

alta

-

-

Severidade
-

inaceitável

-

-

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 19

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

12 cm

30 cm

20 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE19
média

moderada

 • A reflexão de trincas não se constitui em problemas para a restauração;

 • Não há necessidade de se impermeabilizar a superfície do pavimento (De

acordo com as informações do usuário, o pavimento não apresenta trincas

ou as trincas não são significativas );

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for

significativo (>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse

respeito;

 • É provável que o pavimento apresente alguma deficiência construtiva (ex.:

má compactação) ou de drenagem profunda.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                 - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RS (Hr)

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento;

 • Levantamento acerca da

drenagem existente;

 • Condições dos materiais das

camadas (ensaios destrutivos).

aceitável
12300
3250
1300
780
70

mista
CBUQ

BG
cascalho
regular
média

12
30
50
5

não
-
-
-
-
-

sim
alta

inaceitável
ATR
não

-
-

não
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Planilha 19 - Resultados da Aplicação-Teste 19 

Aplicação-Teste 20

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 7200

Ônibus e Caminhões Leves 1200

Caminhões Médios 750

Caminhões Pesados 430

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TL

ALC

-

-

Extensão
alta

média

-

alta

Severidade
aceitável

inaceitável

-

aceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 20

  CBUQ

  BG

  SE

  SL

8 cm

20 cm

10 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE20
acentuada
moderada

 • A abertura das trincas existentes é pequena (severidade aceitável), logo, a reflexão

das mesmas não se constitui em problemas para a restauração;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem deve se encontrar em níveis críticos;

 • Há uma pequena necessidade de reforço estrutural;

 • Deve ser regularizada a superfície do pavimento. Se o VDM/faixa for significativo

(>1000), levantamentos de QI podem tirar dúvidas a esse respeito;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem;

 • A camada de base deve ter sido degradada pela prolongada exposição às águas

pluviais infiltradas através das trincas;

 • É preciso corrigir a irregularidade existente.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                 - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RS (Hr)

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

     - VBK

tolerável
7200
1200
750
430
60

corte
CBUQ

BG
cascalho

ruim
média

8
20
30
15
sim
alta

aceitável
TL
não
sim
sim

média
inaceitável

ALC
sim
alta

aceitável
não
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Planilha 20 - Resultados da Aplicação-Teste 20 

1.46. Aplicação-Teste 02 - Pavimentos Semi-Rígidos  
 

Aplicação-Teste 01

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 5000

Ônibus e Caminhões Leves 1000

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 480

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
TB

ATR

-

-

Extensão
média

média

-

média

Severidade
tolerável

tolerável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 01

  CBUQ

  BGTC

  BG

 SL

8 cm

15 cm

15 cm

 
 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE01
média

moderada

 • A resistência à derrapagem deverá entrar em níveis críticos em breve;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em caso de soluções que

envolvam recapeamento;

 • A base cimentada deve se encontrar em avançado estágio de trincamento;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via (segurança,

conforto ao rolamento), bem como elevando os custos operacionais dos veículos.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RRV + RC( Hr)

                 - CI + RC (Hr)

                 - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas paliativas:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

                 - RS (Hr)

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

  

inaceitável
5000
1000
600
480
70

aterro
CBUQ
BGTC
arenoso

boa
média

8
15
30
10
sim

média
tolerável

TB
não
não
sim

média
tolerável

ATR
sim

média
tolerável

não

 

Planilha 01 - Resultados da Aplicação-Teste 01 
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Aplicação-Teste 02

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 6000

Ônibus e Caminhões Leves 1200

Caminhões Médios 600

Caminhões Pesados 400

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

não

Tipo
TB

-

-

-

Extensão
média

-

-

-

Severidade
tolerável

-

-

-

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 02

  CBUQ

  BGTC

  BG

 SL

8 cm

15 cm

15 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE02
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em casos de soluções que

envolvam recapeamento;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação exata dos

problemas de drenagem;

 • A base cimentada atingiu o fim de sua vida de fadiga;

 • A impermeabilização imediata da superfície é fundamental para se proteger a base

de perdas de coesão;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via(segurança,

conforto ao rolamento), bem como elevando os custos operacionais dos veículos.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - CI + RC (Hr)

                - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas aceitáveis:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

                 - RS (Hr)

 • CAM;

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

inaceitável
6000
1200
600
400
60

mista
CBUQ
BGTC
arenoso

ruim
média

8
15
30
12
sim

média
tolerável

TB
não
não
não

-
-
-

não
-
-

não

 
Planilha 02 - Resultados da Aplicação-Teste 02 
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Aplicação-Teste 03

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 12000

Ônibus e Caminhões Leves 1600

Caminhões Médios 1000

Caminhões Pesados 730

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

não

não

sim

Tipo
CR

-

-

-

Extensão
média

-

-

alta

Severidade
tolerável

-

-

inaceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 03

  CBUQ

  BGTC

  BG

 SL

8 cm

15 cm

15 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE03
média

moderada

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas ou

ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • Não há necessidade de reforço estrutural;

 • A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em casos de soluções que

envolvam recapeamento;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do pavimento;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • A base cimentada está sendo erodida pela entrada de água através das trincas;

 • É preciso corrigir a irregularidade existente.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medida recomendável:

                 - RRT

     Medidas aceitáveis:

                 - RRV + RC (Hr)

                 - CI + RC (Hr)

                 - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas paliativas:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)

                 - RS (Hr)

 • CAM;

 • Não se prevê a necessidade de

uma avaliação estrutural do

pavimento.

tolerável
12000
1600
1000
730
60

mista
CBUQ
BGTC
siltoso

boa
alta
8

15
30
10
sim

média
tolerável

CR
sim
não
não

-
-
-

sim
alta

inaceitável
não

 
Planilha 03 - Resultados da Aplicação-Teste 03 
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Aplicação-Teste 04

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 15000

Ônibus e Caminhões Leves 3000

Caminhões Médios 1900

Caminhões Pesados 1100

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
CR

O

-

-

Extensão
alta

baixa

-

baixa

Severidade
inaceitável

tolerável

-

tolerável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 04

  CBUQ

  BGTC

  BG

 SL

5 cm

15 cm

15 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

Acentuada
Sinuosa

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é

 • elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas

ou ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve;

 • Há uma necessidade de reforço estrutural;

 • A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em casos de soluções

que envolvam recapeamento;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • A base cimentada atingiu o fim de sua vida de fadiga;

 • A impermeabilização imediata da superfície é fundamental para se proteger

a base de perdas de coesão;

 • A irregularidade existente está afetando as condições funcionais da via

(segurança, conforto ao rolamento), bem como elevando os custos

operacionais dos veículos.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

     Medidas recomendáveis:

                - CI + RC (Hr)
                - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

     Medidas aceitáveis:

                 - FR (Hc) + RC (Hr)
                 - RS (Hr)

 • CAM;
  

 • VBK e ensaios destrutivos.

inaceitável
15000
3000
1900
1100

60
aterro
CBUQ
BGTC
arenoso

Excelente
alta
5

15
20
5

sim
alta

inaceitável
CR
não
não
sim

baixa
tolerável

O
sim

baixa
tolerável

não

TESTE04

 

Planilha 04 - Resultados da Aplicação-Teste 04 
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Aplicação-Teste 05

Estrutura do Pavimento

Tráfego

Classificação Volume Diário Médio
Tráfego Total 10000

Ônibus e Caminhões Leves 5000

Caminhões Médios 2200

Caminhões Pesados 1500

Defeito Presença

Trincas

Deformações Plásticas

Exudação

Desgaste

sim

sim

não

sim

Tipo
CR

O

-

-

Extensão
média

baixa

-

baixa

Severidade
tolerável

aceitável

-

aceitável

Estado de Superfície

Resultado da Análise: Planilha 05

  CBUQ

  BGTC

  BG

 SL

5 cm

15 cm

15 cm

 

Questionamentos (Sistema) Respostas

Código do segmento01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Rampa Média
Curvatura horizontal
Irregularidade
Tráfego Total
Ônibus e caminhões leves
Caminhões médios
Caminhões pesados
Velocidade operacional da via (km/h)
Tipo de seção do pavimento
Tipo de camada do revestimento
Tipo de material da base
Tipo de solo do subleito
Qualidade da drenagem
Pluviometria
Espessura total das camadas asfálticas (cm)
Espessura da base (cm)
Espessura total das camadas granulares (cm)
Idade do pavimento (anos)
O pavimento apresenta trincas
Extensão do trincamento
Severidade do trincamento
Padrão predominante do trincamento
Existe bombeamento de finos
As trincas estão confinadas às trilhas de roda
O pavimento apresenta deformações plásticas
Extensão das deformações plásticas
Severidade das deformações plásticas
Padrão predominante das def. plásticas
O pavimento apresenta desgaste
Extensão do desgaste
Severidade do desgaste

TESTE05
média
reta

 • O potencial para reflexão de trincas em uma camada de recapeamento é

elevado;

 • É importante avaliar-se a deflexão diferencial entre as paredes das trincas

ou ponderar-se: abertura das trincas x granulometria da mistura asfáltica;

 • É necessário impermeabilizar a superfície do pavimento;

 • A resistência à derrapagem poderá se reduzir a níveis críticos em breve;

 • Há uma grande necessidade de reforço estrutural;

 • A reflexão de trincas será o mecanismo dominante em casos de soluções

que envolvam recapeamento;

 • Não há necessidade, em princípio, de se regularizar a superfície do

pavimento;

 • Se VDM/faixa > 5000 é recomendável um levantamento da irregularidade

longitudinal, para controle de custos operacionais;

 • É provável que não hajam deficiências construtivas no pavimento;

 • É recomendável a realização de estudos detalhados para identificação

exata dos problemas de drenagem;

 • A base cimentada está sendo erodida pela entrada de água através das

trincas.

33
34
35

O pavimento apresenta exsudação

Diagnóstico Preliminar

Medidas de Manutenção Aplicáveis Dados Adicionais Recomendáveis

 • Medida recomendável:
                - RRT

 • Medidas aceitáveis:
                 - RRV + RC (Hr)
                 - CI + RC (Hr)
                 - FR (Hc) + CI + RC (Hr)

 • Medidas paliativas:
                 - FR (Hc) + RC (Hr)
                 - RS (Hr)

 • CAM;

  

 • Levantamento deflectométrico

com o FWD.

aceitável
10000
5000
2200
1500

60
corte

CBUQ
BGTC

argiloso
ruim
alta
5

15
30
5

sim
média

tolerável
CR
sim
não
sim

baixa
aceitável

O
sim

baixa
aceitável

não

 
Planilha 05 - Resultados da Aplicação-Teste 05 
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 A análise crítica das aplicações-teste efetuadas revelou as seguintes 

inconsistências ou deficiências: 

 

1. Deve-se precisar melhor a relação entre severidade das trincas existentes e potencial 

para reflexão de trincas (aplicação-teste 01 - pavimentos flexíveis); 

 

2. A indicação do potencial para reflexão de trincas, nos casos em que o revestimento 

existente é em tratamento superficial é desnecessária em se tratando de recapeamento 

em CBUQ, sendo relevante apenas no caso de aplicação de um novo TSD sobre o 

existente (aplicação-teste 03 - pavimentos flexíveis); 

 

3. A atribuição do baixo potencial para reflexão de trincas em uma camada de 

recapeamento, nesse caso, se deve principalmente à natureza do revestimento existente 

(TSD) e não à espessura do mesmo (aplicação-teste 09 - pavimentos flexíveis);   

 

4. A deficiência estrutural identificada deve ser melhor especificada, ou seja, o problema 

detectado se refere a trincamento por fadiga ou afundamentos em trilha de roda? 

(aplicação-teste 09 - pavimentos flexíveis); 

 

5. O questionamento no  25 da planilha não está sendo utilizado pelo sistema. O mesmo 

poderia auxiliar o diagnóstico quanto à natureza do trincamento (aplicação-teste 11 - 

pavimentos flexíveis); 

 

6.  A indicação de que o pavimento não tem necessidade de reforço estrutural deveria ser 

melhor especificada (aplicação-teste 19 - pavimentos flexíveis); 

 

7. Por que apenas trincas do tipo longitudinal após 15 anos de serviço ? O diagnóstico 

deveria buscar uma resposta ou apontar dados adicionais a serem levantados 

(aplicação-teste 20 - pavimentos flexíveis); 

 

8. Por que reconstruir-se um pavimento com apenas 10 anos de idade e cujos defeitos de 

superfície são de severidade tolerável ? (aplicação-teste 01 - pavimentos semi-

rígidos). 



 

 187 

 

 

Tabela 7.1 - Significado dos Códigos Adotados nas Aplicações-Teste 
 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO  

VBK levantamento deflectométrico com a viga Benkelman 
FWD levantamento deflectométrico com o FWD 

CAM medição da deflexão diferencial entre as paredes das trincas com o “Crack 
Activity Meter” 

CR conserva rotineira 
TSD tratamento superficial duplo 
LA lama asfáltica 

RS (HR) recapeamento simples em CBUQ, na espessura HR 

FR (hc)+RC (HR) fresagem do revestimento existente na espessura hc, seguida de recapeamento na 
espessura HR 

CI+RC (HR) colocação de camada intermediária especial contra reflexão de trincas, seguida de 
recapeamento (“Sistema Anti-Reflexão de Trincas”) 

FR (hc)+CI+RC (HR) combinação das duas medidas anteriores 
 

MF+RC (HR) 
espalhamento, com patrol, de 3 cm de Massa Fina de CBUQ (φmáx = 3/8” e 12 % 
de vazios) para selagem de trincas severas (espessura final compactada = 2 cm), 
seguido de recapeamento em CBUQ 

RRV (h1) 
remoção e reconstrução completa do revestimento, em nova espessura h1, a ser 
dimensionada 

RECL(h)+RC(HR) reciclagem a frio de uma espessura h do pavimento existente, seguida de 
recapeamento em CBUQ; 

RECL (h)+TSD reciclagem de uma espessura h do pavimento existente, seguida de aplicação de 
revestimento em TSD 

RRP 
remoção e reconstrução parcial do pavimento, abrangendo as camadas de 
revestimento e base 

RRT 
remoção total do pavimento, até o nível do subleito, e reconstrução com um 
pavimento novo, dimensionado para o período de projeto 
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Capítulo 8 
 
 

Conclusões e Sugestões 
 
 
 
Com base no estudo realizado, as seguintes conclusões podem ser estabelecidas: 

 

1. A abordagem ampla preconizada no desenvolvimento do trabalho, envolvendo a 

expectativa de desenvolvimento de um protótipo de sistema que seja aplicável a 

estruturas de pavimentos dos tipos flexível, semi-rígido e rígido, tanto em pavimentos 

rodoviários quanto urbanos, permitiu, principalmente, o estabelecimento de uma 

discussão acerca dos principais fatores a serem considerados quando da geração de um 

diagnóstico relativo à identificação das necessidades de manutenção de um 

determinado pavimento. Por outro lado, as restrições impostas ao desenvolvimento dos 

trabalhos (tempo para o seu desenvolvimento, aquisição do conhecimento mínimo 

necessário para a formalização de um protótipo inicial de ES, escolha e compreensão 

do ambiente computacional, testes e identificação da necessidade de alterações da base 

de conhecimento e dos mecanismos de inferência adotados), limitam a capacidade de 

conclusões relativas à validação de determinadas hipóteses admitidas na fase de 

concepção e estruturação do protótipo; 

 

2. O sistema desenvolvido é útil por fornecer um ponto de partida para o projetista, na 

medida em que lança hipóteses baseadas no cruzamento das informações disponíveis, 

as quais o projetista deverá confirmar ou rechaçar a partir de levantamentos ulteriores 

de dados ou análises mais completas; 
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3. A maior dificuldade encontrada para o desenvolvimento do protótipo apresentado 

refere-se à fase de aquisição e conseqüente avaliação do conhecimento especializado 

existente no domínio, devido, principalmente, ao fato de que estas etapas representam 

um processo de aprendizado e de compreensão do conhecimento necessário à 

realização de inferências acerca das necessidades de manutenção requeridas pelos 

pavimentos; 

 

4. A maior parte do tempo disponível para a realização do trabalho foi consumida na 

etapa de implementação do conhecimento adquirido no ambiente computacional, 

devido, principalmente, aos seguintes fatores: 

 

a) Necessidade de familiarização com o ambiente computacional; 

b) Escolha do melhor caminho para a formalização da base de conhecimento; 

c) Escolha dos mecanismos de inferência; 

d) Geração da interface com outros aplicativos; 

e) Desenvolvimento da interface do usuário.  

 

5. O ambiente computacional utilizado (“shell”) permite, a partir da compreensão do seu 

funcionamento, uma rápida formalização do conhecimento necessário à resolução dos 

problemas relativos ao domínio considerado. Vale destacar que mesmo sendo um 

ambiente desenvolvido com propósitos específicos, o fato do Kappa-PC oferecer uma 

grande diversidade de caminhos para representação e manipulação do conhecimento 

exige um tempo mínimo para aprendizado e conseqüente entendimento das etapas 

básicas necessárias para a geração de uma aplicação; 

 

6. A geração da base de conhecimento do sistema a partir da utilização de formalismos 

próprios do shell, tais como funções e métodos, se mostrou mais eficiente, permitindo 

maior rapidez na sua manutenção do que a utilização de regras de produção. Estas 

últimas, embora sendo de fácil concepção e constituírem partes isoladas do 

conhecimento necessário para o estabelecimento de conclusões sobre um determinado 

problema, precisam ser encadeadas e, nesse processo, exigem um alto nível de 

organização para a sua manipulação adequada. Outro aspecto desfavorável, nesse caso, 

à utilização de regras é o fato de que quando da necessidade de mudanças, tem-se que 
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mudar as regras antecedentes e/ou subseqüentes, gerando grandes transtornos. Esta 

comprovação foi feita quando do desenvolvimento dos primeiros protótipos, cujas 

bases de conhecimento eram constituídas exclusivamente por regras;  

 

7. A possibilidade oferecida pelos ES’s de permitir que o usuário possa, de maneira 

interativa, percorrer os caminhos trilhados por um especialista na resolução de 

problemas relativos a um domínio específico, gera uma grande expectativa quanto à 

aplicabilidade prática desses sistemas como ferramenta auxiliar no processo de tomada 

de decisão, principalmente em órgãos como prefeituras, onde esse processo  é 

centralizado e se resume, na maioria dos casos, a profissionais de formação geral, 

aspecto esse que os impede de proporcionar uma solução racional para o problema;       

 

8. Os ES’s apresentam potencial para serem aplicados à resolução de diversos problemas 

dentro da pavimentação, podendo-se destacar: 

 

a) Na determinação das necessidades atuais de manutenção dos pavimentos, 

dentro de SGP’s em nível de rede; 

b) Na divisão de uma rodovia em Subtrechos Homogêneos, tanto em nível de 

rede como em projetos de restauração; 

c) Na interpretação dos ensaios com o FWD, inclusive levando em conta a 

dinâmica do processo, por meio da consideração das curvas carga x tempo e 

deflexão x tempo; 

d) No diagnóstico do desempenho apresentado por um pavimento. 

 

9. Com relação à utilidade na prática do Subsistema de Planejamento, ficou evidente a 

necessidade de se circunscrever bem o domínio de sua aplicação, em vista da grande 

diversidade existente entre os conjuntos de dados que os SGP’s em nível de rede 

utilizam. Pequenas alterações quanto à natureza das informações básicas requisitadas 

pelo sistema levam a reformulações quase completas das árvores de decisão; 

 

10.No que diz respeito ao Subsistema de Projeto, cuja viabilidade técnica foi evidenciada 

com o uso do Kappa-PC, a grande vantagem de sua implementação estaria em facilitar 

ao usuário o acesso a programas aplicativos de uso não tão simples e cuja associação 
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coerente dentro de um projeto é dominada por poucos projetistas, de grande 

experiência. É uma situação semelhante à dos ES’s desenvolvidos na área de 

engenharia de estruturas. Um sistema dessa natureza permitiria ao projetista ampliar o 

número de alternativas a serem dimensionadas dentro de um projeto, deixando a 

escolha da melhor solução para a análise econômica. 

 

 

Como sugestões para continuidade da presente pesquisa, pode-se indicar: 

 

1. Aprimoramento e expansão da base de conhecimento do protótipo desenvolvido, 

permitindo se obter diagnósticos mais detalhados e soluções mais adequadas; 

 

2. Desenvolvimento de rotinas de computador que permitam o cálculo e a análise 

econômica das estratégias de manutenção recomendadas pelo sistema, tanto na fase de 

planejamento quanto em nível de projeto, e que possam ser interfaceadas com o 

sistema, possibilitando auxiliar as atividades do usuário no processo de escolha da 

melhor alternativa; 

 

3. Aprimoramento das medidas de manutenção recomendadas pelo sistema na fase de 

planejamento, através do aumento de possibilidades alternativas, permitindo a 

utilização de novos materiais e/ou diferentes técnicas construtivas;  

 

4. Implementação do protótipo desenvolvido dentro de um órgão gestor de vias 

pavimentadas, como uma prefeitura por exemplo, adequando-o às necessidades 

específicas e à realidade do órgão. O subsistema de Planejamento pode ser ligado a um 

Banco de Dados que descreva a rede pavimentada, para efeito de priorização e 

programação das intervenções. O subsistema de Projeto pode ser aplicado na execução 

de projetos de restauração, especialmente onde os custos envolvidos forem mais 

elevados. 
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