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RESUMO 

 

Apresenta-se um estudo sobre dois componentes fundamentais de um Sistema de Gerência de 

Pavimentos (SGP) operando em nível de rede: as árvores de decisão requeridas para a 

detecção das necessidades de manutenção dos pavimentos e os modelos para previsão de 

desempenho de pavimentos e de recapeamentos asfálticos. As análises foram conduzidas 

utilizando como referência o SGP da Concessionária Univias e outras fontes de dados e de 

modelos. Conclui-se que a calibração dos modelos para previsão de desempenho que é feita 

no SGP-Univias é confiável em termos gerais, apesar de algumas incertezas quanto à base de 

dados ainda estarem presentes. Há diferenças significativas entre os resultados gerados por 

modelos de previsão de origens distintas quando aplicados a condições estruturais e de tráfego 

amplas, de modo que a formulação dos modelos a serem aplicados em nível de rede tem 

grande importância para a confiabilidade do processo. O mesmo pode ser dito no que diz 

respeito às árvores de decisão, que devem ser capazes de detectar as deficiências estruturais e 

funcionais dos pavimentos de forma apropriada antes de atribuir as medidas corretivas 

apropriadas. 
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ABSTRACT 

A study on two fundamental components of a network level Pavement Management System 

(PMS) is presented: the decision trees required to detect pavement maintenance needs and the 

performance prediction models for pavements and overlaid pavements. The analises were 

conducted using the Univias PMS as a reference, as well as other sources of data and models. 

It was concluded that the models calibration that is performed inside the Univias PMS is 

overly reliable, in spite of some uncertainties on the data base. There are significant 

differences on the results generated by performance models from various sources when 

applied to wide structural and traffic conditions, which stresses the importance of the model 

formulation to the process reliability. The same can be said about the decision trees, which 

must be able to adequately detect the pavements structural and functional weaknesses before 

alloting the proper corrective measures. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo conhecimento e domínio dos mecanismos e fatores que interagem em um 

pavimento, fazendo com que ele atue ou não de maneira satisfatória ao longo de sua vida útil, 

vem sendo empreendida ao longo do tempo. Acompanhando esta contínua evolução no campo 

da pavimentação encontram-se os conceitos e ferramentas da gerência de pavimentos e, 

conseqüentemente, os Sistemas de Gerência de Pavimentos (SGP’s). Estes sistemas de 

gerência vêm sendo desenvolvidos e implantados em diversos locais e para diversas situações, 

sejam a administração pública ou o setor privado através das concessões rodoviárias.  

A implantação de SGP’s vem ocorrendo de forma crescente em todo o mundo (Haas, 2001). 

No Brasil, só nos últimos anos é que se tem atentado para este tipo de ferramenta, pois, com 

os programas de concessão de rodovias à iniciativa privada a partir da metade da década de 

90, os atuais gestores começaram a perceber cada vez mais que a adequada e eficaz 

administração desta infra-estrutura passa pela implantação e operação de SGP’s. 

A compreensão dos mecanismos envolvidos na construção e manutenção de um pavimento 

faz-se necessária na tentativa de se controlar os aspectos de maior importância no 

comportamento desta infra-estrutura, pois este comportamento reflete diretamente nos custos 

de construção e manutenção. Deve-se considerar também que os engenheiros e 

administradores de uma determinada rede pavimentada, pública ou privada, devem 

compreender e gerenciar o desempenho dos pavimentos de modo que se possa estabelecer 

índices mínimos de conforto e segurança ao usuário frente às limitações e restrições 

orçamentárias existentes. Um dos principais desafios de um SGP implantado e em operação é 

a busca pelo equilíbrio entre as necessidades dos pavimentos e os recursos disponíveis, sendo 

que na maior parte dos casos, os recursos são insuficientes ao atendimento de todas as 

necessidades detectadas, aumentando ainda mais a importância de um sistema que racionalize 

a aplicação dos escassos recursos disponíveis. 

De modo geral, a Gerência de Pavimentos pode ser definida como um conjunto de atividades 

envolvidas no planejamento, no projeto, na construção, na manutenção e na avaliação dos 

pavimentos. Desta forma, um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) tem como função 

primordial auxiliar os responsáveis pelas tomadas de decisão a encontrarem estratégias 
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“ótimas” para construir, avaliar e manter os pavimentos em uma condição funcional aceitável 

durante um certo período de tempo (Hudson et al, 1979). 

Segundo Rodrigues (2001 a), um SGP opera fundamentalmente sob dois níveis: nível de rede 

e nível de projeto. Em nível de rede é realizado o planejamento de toda a malha submetida a 

um determinado “teto” financeiro. Destaca-se a geração de diferentes estratégias de 

investimentos ao longo do tempo, sendo que estas devem assegurar condições mínimas de 

funcionalidade (conforto ao rolamento e segurança). Quando a abordagem se dá em nível de 

projeto, o objetivo principal passa a ser a busca pelo aproveitamento ótimo de determinado 

recurso (já alocado em nível de rede), ou seja, a otimização dos recursos e a determinação da 

solução final a ser implantada em um determinado momento quando da execução do projeto 

de engenharia associado. 

 

1.1 – O problema da pesquisa 

A melhor utilização de um SGP se dá quando o planejamento em nível de rede apresenta 

coerência com os resultados obtidos em nível de projeto, ou ainda, em última análise, quando 

são adotados as próprias ferramentas e métodos de projeto para as análises da rede toda. O 

que ocorre é que a prática da gerência de pavimentos ao longo de sua existência 

(aproximadamente 40 anos) sempre necessitou de ferramentas e métodos mais simplificados e 

expeditos para sua viabilização em redes pavimentadas de maior extensão. A dificuldade de 

se gerenciar uma grande quantidade de informações há algumas décadas era imensa, pois não 

se dispunha, na época, de ferramentas computacionais de fácil utilização. Além disto, os 

equipamentos de aquisição dos dados representativos dos diferentes aspectos 

comportamentais de um pavimento eram também muito restritos e de pequena produtividade. 

Isto explica porque a gerência de pavimentos desenvolveu-se sob dois grandes grupos: 

gerência de pavimentos em nível de rede e gerência de pavimentos em nível de projeto. 

Historicamente, o desenvolvimento e avanços de maior monta foram em nível de projeto 

(métodos de dimensionamento, projetos de misturas, etc.). Atualmente, os pesquisadores e 

estudiosos envolvidos com a gerência de pavimentos chegam a supor que no futuro será 

possível incorporar definitivamente a gerência em nível de projeto para toda uma rede, 

dispensando, assim, um tratamento diferenciado nos diferentes níveis de operação de um 

SGP. 
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Deixando de lado as tendências futuras acerca da gerência de pavimentos, a situação atual 

pode ser resumida da seguinte forma: 

 

• Embora com aproximadamente quatro décadas de existência, a gerência de 

pavimentos ainda é muito pouco difundida no Brasil, existindo poucos SGP's 

devidamente implantados e em operação; 

• Há uma escassez de ferramentas e métodos adequadamente desenvolvidos, 

fundamentalmente em termos da operação em nível de rede; 

• A problemática da previsão adequada do desempenho futuro, que é fundamental 

para a gerência de pavimentos, ainda necessita de muitos avanços para que possa gerar 

resultados mais adequados; 

• O desconhecimento por parte dos responsáveis pelas tomadas de decisão (tanto nas 

instituições públicas quanto privadas) acerca dos benefícios proporcionados pela 

implantação de SGP’s ainda é elevado; 

• Algumas instituições internacionais de fomento à infra-estrutura passaram a exigir 

que os candidatos à obtenção de financiamentos possuam, implantados e em operação, 

sistemas de gerência, tanto de pavimentos bem como de sistemas de gerência dos 

demais elementos envolvidos na via como as obras-de-arte-especiais. 

 

A presente pesquisa aborda ferramentas em nível de rede, pois a aplicação direta e eficaz em 

nível de projeto para uma malha pavimentada extensa ainda não é ainda a maneira mais 

adequada de se tratar o problema, principalmente porque os métodos de avaliação e 

dimensionamento em nível de projeto exigem grandes quantidades de informações e 

parâmetros para a sua utilização, onerando e dificultando assim as tarefas de planejamento, 

que em última análise são realizadas fundamentalmente em nível de rede. Desta forma, 

simplesmente adotar ferramentas e métodos de projeto na operação de SGP’s para toda a rede 

traria implicações negativas como: 
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• Os custos de monitoramento e acompanhamento seriam, na maioria dos casos, 

restritivos; 

• O tempo necessário para o monitoramento, avaliação e aquisição dos dados de 

campo também poderia em alguns casos, inviabilizar o processo; 

• Ainda, o volume de informações e parâmetros a ser gerenciado e manipulado 

também aumentaria muito, aumentando a complexidade dos bancos de dados utilizados. 

Embora atualmente as ferramentas computacionais sejam de grande capacidade, ainda 

assim, bases de dados mais enxutas facilitam em muito a operação e adequada 

atualização dos dados ao longo do tempo. 

 

Ainda, tratando-se especificamente dos modelos de previsão de desempenho, no final da 

década de oitenta, Hudson et al (1979) defenderam que os diversos Sistemas de Gerência de 

Pavimentos (SGP’s) existentes no mundo haviam demonstrado o seu valor. Haas (2001) 

comenta que, ainda hoje, os benefícios gerados pela implantação de um SGP vêm sendo 

limitados pela baixa confiabilidade das previsões de desempenho, tanto de pavimentos recém 

construídos quanto de pavimentos restaurados. 

 

1.2 – Objetivo 

O objetivo da presente pesquisa é o de analisar algumas das ferramentas mais importantes que 

compõem a base técnica de sistemas de gerência de pavimentos rodoviários operando em 

nível de rede, de modo a apontar aspectos críticos referentes a sua formulação e utilização na 

prática. Para tanto, pretende-se investigar o comportamento dessas ferramentas em aplicações 

práticas no contexto da rede gerenciada pela Concessionária Univias, onde foi implantado um 

SGP no ano de 2002. 

 

1.3 – Motivação 

Muito se tem discutido e apresentado sobre gerência de pavimentos e os sistemas de gerência 

de pavimentos (SGP’s). A relevância atual desta abordagem é verificada quando se compara a 
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situação do Brasil, que se encontra em fase de implantação e consolidação dos primeiros 

SGP’s, frente a outros países da Europa e Estados Unidos onde tal ferramenta encontra-se 

amplamente difundida. 

Quando do início da presente pesquisa, tinha-se como foco central o estudo das ferramentas 

para a tomada de decisão em nível de rede. Com a análise dos resultados gerados pelas 

árvores de decisão, percebeu-se a necessidade de refinar os resultados, adotando e 

incorporando modelos e métodos mais acurados. Desta forma, a pesquisa voltou-se para a 

investigação de ferramentas e métodos existentes na literatura (nacional e estrangeira) que 

oferecessem melhores resultados nas análises e previsões em nível de rede e tendo como foco 

central o SGP que se encontra em operação na Univias. 
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2 – GERÊNCIA DE PAVIMENTOS 

 

2.1 – Introdução 

Segundo Hudson et al (1979), a gerência de pavimentos, em seu sentido mais amplo, inclui 

todas as atividades envolvidas no planejamento, projeto, construção, manutenção e avaliação 

dos pavimentos integrantes de uma determinada malha viária, seja ela rodoviária, 

aeroportuária ou urbana, e, neste contexto, um Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) é 

um conjunto de ferramentas e métodos para auxiliar os responsáveis pelas tomadas de decisão 

na busca de estratégias “ótimas” para manter o pavimento em condições de serventia 

previamente determinadas e aceitáveis durante um certo período de tempo, visando o 

aproveitamento mais adequado dos recursos. O guia da AASHTO (1986) define gerência de 

pavimentos como o direcionamento efetivo e eficiente de várias atividades tendo como 

objetivo manter os pavimentos em condições de utilização aceitáveis ao menor custo possível. 

Haas (2001) mostra que os primeiros esforços em torno da gerência de pavimentos foram 

realizados na América do Norte por volta da metade da década de sessenta. Naquele 

momento, grande parte da rede pavimentada após a segunda guerra mundial (após o término 

da segunda guerra houve uma grande ampliação da rede rodoviária pavimentada nos países 

desenvolvidos) necessitava de investimentos em manutenção. Com a incompatibilidade entre 

os recursos disponíveis e as necessidades dos pavimentos, percebeu-se que havia a 

necessidade do desenvolvimento de ferramentas para o auxílio na determinação dos trechos 

prioritários na aplicação dos recursos surgindo, então, as primeiras premissas do que hoje se 

conhece a respeito dos Sistemas de Gerência de Pavimentos (SGP’s). 

 

2.2 – Finalidades de um SGP 

Conforme Rodrigues (2001a), dentre o grande número de funções que podem ser atribuídas a 

um sistema de gerência de pavimentos, destacam-se como principais o aumento da eficiência 

e da confiabilidade nas tomadas de decisão realizadas em ambos os níveis organizacionais 

(administrativo e técnico) e a justificativa e consistência das decisões tomadas nos diferentes 

níveis administrativos existentes na organização (pública ou privada). Destaca-se, ainda, 
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como uma das finalidades primordiais a obtenção de melhores resultados econômicos, ou 

seja, a maximização dos benefícios em relação aos recursos aplicados. 

Shahin (1994) comenta que o desenvolvimento de um sistema de gerência de pavimentos tem 

por objetivo gerar uma metodologia sistemática e consistente para selecionar e apurar as 

necessidades de conservação e de restauração. Esta metodologia possui, como uma de suas 

atribuições principais, a determinação das prioridades e a definição do momento ótimo para a 

realização das intervenções através da previsão da condição futura dos pavimentos. Rodrigues 

(2001a) destaca como um dos principais objetivos que um SGP deve cumprir a colaboração 

com a administração para responder fundamentalmente o seguinte: sob certas restrições 

orçamentárias, quais as medidas de manutenção (conservação e restauração), quando e onde 

devem ser realizadas de modo a se preservar o patrimônio representado pela infra-estrutura 

existente e se obter o máximo retorno possível dos investimentos a serem realizados? 

Outra importante finalidade de um SGP é possibilitar uma sistematização e memorização de 

todos os processos e atividades realizadas, fornecendo desta forma subsídios para o 

aperfeiçoamento do próprio sistema, bem como o aperfeiçoamento de novas e melhores 

técnicas de pavimentação, melhores materiais e aumento da confiabilidade dos modelos de 

previsão de desempenho. 

 

2.3 – Funcionamento de um SGP 

 

2.3.1 – Introdução 

A operação de um SGP ocorre fundamentalmente em dois níveis: rede e projeto. Em nível de 

rede gera-se o planejamento global para toda a malha, detectando as deficiências, estimando 

soluções de saneamento das mesmas, priorizando quando há restrições orçamentárias e 

analisando as melhores estratégias de investimento comparativamente. Pode-se notar, a priori, 

fundamental importância atribuída aos critérios de decisão. Tais critérios são estabelecidos 

através de árvores logicamente montadas onde cada unidade de análise (subtrecho 

homogêneo) é avaliada individualmente, com vistas a detecção de eventuais deficiências de 

funcionalidade e de comportamento estrutural frente às solicitações impostas pelo tráfego e 
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clima. A operação em nível de projeto objetiva o detalhamento e a especificação final, ou 

seja, uma solução mais refinada e confiável. Este nível de operação busca aplicar da melhor 

forma possível os recursos alocados em nível de rede. A operação em nível de projeto 

trabalha com ferramentas e métodos de maior acurácia exigindo, assim, levantamentos e 

dados de maior precisão e detalhamento. Em nível de projeto, busca-se fundamentalmente a 

maximização do desempenho futuro das intervenções dentro das limitações orçamentárias já 

previstas ou impostas em nível de rede. 

Um SGP completo e operacional existe através da composição coordenada e integrada de seus 

subsistemas. De forma geral, um sistema possui os seguintes subsistemas na sua estrutura de 

funcionamento (Figura 2.1) (Rodrigues, 2001a): 

 

• Banco de dados (base de dados sistematizada e desenvolvida computacionalmente); 

• Subsistema de planejamento (nível de rede); 

• Subsistema de projeto; 

• Subsistema de implementação (construção e manutenção); 

• Subsistema de monitoramento e pesquisa. 
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Figura 2.1 – Estrutura de um SGP completo e operacional (Fonte: Rodrigues, 2001a). 

 

2.3.2 - Banco de dados 

Um sistema de gerência de pavimentos parte de uma base de dados que é obtida e estruturada 

através da reunião de diversas informações pertinentes à malha na qual o sistema será 

implantado. Dentre os dados principais para a implantação destacam-se: 

• Dados básicos da via como número de faixas e suas larguras, largura dos 

acostamentos, geometria vertical (plana ou em rampa) e geometria horizontal (em 

tangente, sinuosa ou em curvas fechadas), velocidade média dos veículos ou velocidade 

máxima permitida (fundamentalmente os veículos comerciais), obras de arte (pontes, 

viadutos, acessos); 

• Estrutura dos pavimentos existentes, ou seja, identificação do tipo de materiais das 

camadas, espessuras das mesmas, idade do pavimento e das intervenções quando estas 

existirem (histórico de manutenção), levantamento das propriedades do solo de subleito, 

propriedades dos materiais das camadas; 
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• Levantamento das condições ambientais existentes, ou seja, temperaturas médias, 

pluviosidade média; 

• Dados relativos ao tráfego atuante, ou seja, classe e seu respectivo volume, pesagens 

(nem sempre disponíveis), estimativa de crescimento do tráfego; 

• Avaliação do pavimento em termos da condição superficial, condição funcional e 

condição estrutural quando possível (dados deflectométricos principalmente). A 

condição superficial pode ser avaliada através de metodologias pré-determinadas como 

a estabelecida na DNER-PRO 08-94 (DNER, 1994) ou, ainda, alguma metodologia de 

levantamento mais expedito pré-determinada e que, talvez, possa simplificar e agilizar o 

processo de avaliação de superfície. A avaliação funcional é feita através da 

irregularidade longitudinal, que é expressa em termos de QI (quociente de 

irregularidade, expresso em contagens por quilômetro). O atrito é registrado em termos 

da resistência à derrapagem em pista molhada através da utilização de equipamentos 

específicos para este fim. Há também a avaliação subjetiva da funcionalidade dos 

pavimentos, que pode ser feita através da atribuição de conceitos que representam a 

percepção do avaliador a requisitos de conforto ao rolamento, segurança e tempo de 

viagem. Uma das maneiras de se atribuir parâmetros de serventia é através do índice 

PSR (Present Serviceability Rating). Este índice é atribuído pelo avaliador quando o 

mesmo trafega pela rodovia na velocidade operacional desta e com isso é atribuído o 

conceito conforme a percepção do avaliador. 

 

2.3.3 – Subsistema de Planejamento 

O subsistema de planejamento, como o próprio nome já diz, é um subsistema responsável 

pelo planejamento de toda a malha em que o sistema atua. Desta forma, por atuar sempre em 

toda a rede pode ser também definido como Subsistema em nível de Rede. Este subsistema 

busca fundamentalmente (Rodrigues, 2001a): 

• Analisar as implicações de cada estratégia conforme as necessidades específicas de 

cada tipo de organização, ou seja, organizações públicas ou pertencentes à iniciativa 

privada. Para as organizações públicas, busca-se estabelecer estratégias com a definição 

de uma alocação de recursos mínima necessária para o atendimento de certos níveis da 
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condição dos pavimentos considerados críticos e que, se não atendidos, afetam 

diretamente o Custo Total de Transporte (CTT). Já no setor privado, busca-se 

estabelecer estratégias de maior benefício financeiro, mas desde que sejam atendidos os 

limites mínimos impostos pelo órgão concedente; 

• Com o estabelecimento de restrições orçamentárias ou funcionais conhecidas, 

estabelecer as obras prioritárias, tanto de construção quanto de manutenção, de modo a 

maximizar os benefícios resultantes do investimento destes recursos. 

 

O Planejamento opera inicialmente através da determinação das necessidades atuais de 

manutenção (conservação e restauração), ou seja, o estabelecimento de medidas corretivas em 

função da detecção das deficiências funcionais e estruturais dos pavimentos. O 

estabelecimento das necessidades de intervenção é realizado através da aplicação de critérios 

decisórios que proporcionam limites e parâmetros para a realização de determinadas 

intervenções. Através do estabelecimento das necessidades atuais de manutenção da rede, 

pode-se obter os custos necessários para o saneamento das necessidades atuais e, assim, tomar 

conhecimento da defasagem em que a rede encontra-se neste momento. O plano para sanar 

todas as necessidades estabelecidas pelo Planejamento é freqüentemente denominado de 

“Estratégia Base”. Com a elaboração da estratégia base, outras estratégias alternativas para a 

alocação de recursos são estabelecidas. 

No subsistema de planejamento são realizadas todas as atividades em nível de rede, ou seja, o 

estabelecimento de critérios e parâmetros atende a uma visão geral da rede, deixando para a 

operação do sistema em nível de projeto detalhar e otimizar as decisões estabelecidas em rede 

através da aplicação de métodos de dimensionamento mais refinados, através de melhores 

condições de levantamento dos dados e através de ferramentas de otimização diferenciadas.  

A função primordial do subsistema de planejamento é alocar recursos ao longo de um período 

de análise através de uma determinada estratégia. É importante lembrar que a eficácia de todo 

o sistema depende muito das análises realizadas em nível de rede, pois é a partir desta 

definição (plano de ação) que ocorre o estabelecimento do Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), ou seja, são determinados a magnitude e o momento de aplicação dos recursos para 

cada unidade de análise da rede. 
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Uma das principais ferramentas a ser aplicada em nível de rede consiste dos modelos de 

previsão de desempenho. A utilização de modelos adequados às condições e particularidades 

da rede é de suma importância, pois através destes modelos são realizadas as previsões futuras 

da condição funcional e estrutural dos pavimentos. Conseqüentemente, os modelos devem 

representar de forma adequada a velocidade de deterioração dos pavimentos, ou seja, devem 

ser utilizados modelos adequados e calibrados para as condições de clima, tráfego e estrutura 

de pavimento. Dificilmente os modelos aplicados inicialmente representarão de forma ideal 

(ou satisfatória) o desempenho ocorrido em campo, mas com o passar do tempo os modelos 

podem ser ajustados e calibrados, tendo em vista que Sistemas de Gerência de Pavimentos 

completos possuem um subsistema de pesquisa que, dentre outras atividades, é responsável 

pelo aperfeiçoamento de diversas atividades e ferramentas. 

 

2.3.4 – Subsistema de Projeto 

Na operação em nível de projeto o subsistema que é justamente denominado Subsistema de 

Projeto é responsável pela realização dos projetos executivos finais de engenharia, tanto para 

as obras de restauração dos pavimentos quanto para as obras de construção de pavimentos 

novos. Estes projetos são realizados considerando a alocação orçamentária estabelecida no 

subsistema de Planejamento como uma restrição orçamentária, ou seja, são definidas soluções 

o mais apuradas e confiáveis possíveis, mas sem ultrapassar a restrição orçamentária imposta 

em nível de rede. Outra característica importante, é que este subsistema atua em um segmento 

ou conjunto de segmentos isoladamente, e, desta forma, pode-se lançar mão de dados mais 

precisos e confiáveis para a realização dos projetos de engenharia. Sua existência separada do 

Subsistema de Planejamento visa permitir que este determine e faça uso apenas das variáveis 

mais críticas e fundamentais, de modo a manter a simplicidade necessária à alocação de 

recursos em nível de rede. 

 

2.3.5 – Subsistema de Implementação 

É responsável pela implementação das atividades programadas no subsistema de 

planejamento (em nível de rede) e que foram detalhadas e especificadas pelo subsistema de 

projeto. Este subsistema é responsável pela execução, fiscalização e acompanhamento das 
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obras “in situ” e a posterior realimentação no Banco de Dados do SGP. Esta realimentação 

dos dados é necessária face aos problemas de ordem executiva ou, ainda, devido a eventuais 

mudanças necessárias e detectadas somente quando da execução das obras. Os custos 

unitários efetivamente praticados dos materiais e serviços são atualizados no Banco de Dados 

por este subsistema. 

 

2.3.6 –Subsistema de Monitoramento 

Neste subsistema são realizadas as avaliações periódicas que mantêm o banco de dados 

atualizado quanto às condições atuais dos pavimentos. Os levantamentos mais usuais neste 

subsistema são os contínuos, ou seja, são realizados em toda a malha periodicamente e sob o 

ponto de vista da operação dos dados em nível de rede no subsistema de planejamento e os 

localizados, que são mais detalhados e são realizados em unidades amostrais espalhadas ao 

longo de toda a rede. Estes levantamentos localizados são também acompanhados pelo 

subsistema de pesquisa visando aproveitar o nível de confiabilidade deste tipo de 

levantamento. 

 

2.3.7 – Subsistema de Pesquisa 

Objetiva o aperfeiçoamento do sistema através do estudo, análise e acompanhamento do 

comportamento dos pavimentos em serviço, bem como o comportamento dos materiais 

constituintes da estrutura quando analisados em laboratório. As principais metas deste 

subsistema são: 

• Proporcionar uma evolução nas técnicas de avaliação e monitoramento dos 

pavimentos; 

• Aumentar a confiabilidade dos resultados gerados pelos modelos de previsão de 

desempenho e, até mesmo, desenvolver novos modelos; 

• Descobrir melhores materiais e melhores técnicas de construção e manutenção; 

• Melhorar o funcionamento do SGP e sua relação com a estrutura organizacional 

existente. 
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3 – GERÊNCIA DE PAVIMENTOS EM NÍVEL DE 

REDE 

 

3.1 – Introdução 

Um dos aspectos mais importantes e significativos de um SGP é o funcionamento adequado 

do subsistema de planejamento, pois é ele quem define o que será feito, quando, onde e qual 

será a magnitude de recursos necessários. Para que estas atividades de planejamento sejam 

eficientes são necessárias ferramentas que auxiliem o responsável pela tomada de decisão a 

detectar as deficiências dos pavimentos em um dado momento (atual ou futuro) de forma 

adequada. A partir de parâmetros que representem a condição do pavimento (funcional, 

estrutural e de superfície), são atribuídas medidas corretivas capazes de sanar as deficiências 

ou justificar que não há necessidade de uma intervenção. Segundo Rodrigues (2001a), a 

determinação do momento mais adequado para a restauração (Figura 3.1) é uma tarefa a ser 

executada pelos critérios decisórios (árvores de decisão) que determinam as necessidades de 

manutenção dos pavimentos da rede. Quanto mais consistentes e realistas forem essas árvores 

de decisão, maior a probabilidade de se efetuar intervenções no momento oportuno com maior 

eficácia daquele recurso. Haas (2001) aponta o planejamento em nível de rede como o aspecto 

mais relevante e significativo na gerência de pavimentos, pois nesta etapa de análise e 

operação de um SGP é realizado o diagnóstico da condição dos pavimentos, definidas as 

necessidades de intervenção e geradas diferentes estratégias de investimento ao longo do 

período de análise. Ainda segundo Haas (2001), a operação em nível de rede deve ser capaz 

de: 

 

• Apontar para cada ano do período de análise a recomendação em termos de 

conservação e restauração, indicar os custos correspondentes, indicando quais 

benefícios serão alcançados (relação benefício-custo); 
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• Determinar a condição do pavimento ao longo do período de análise através de 

parâmetros como a medida de irregularidade longitudinal (QI) e índice de serventia 

atual (PSI) para diferentes estratégias de investimentos; 

• Sintetizar a extensão da malha com deficiências em função da adoção das diferentes 

estratégias de investimentos. 

 

t
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Figura 3.1 – Conseqüências de se postergar a restauração (Fonte: Shahin, 1994). 

 

A presente pesquisa avaliou algumas ferramentas utilizadas em nível de rede para o processo 

de tomada de decisão com o objetivo de analisar e comparar diferentes ferramentas 

disponíveis. Estas ferramentas, de modo geral, são estruturadas na forma de árvores de 

decisão, ou seja, fluxogramas estabelecidos dentro dos conceitos e técnicas de avaliação e 

diagnóstico, de forma a possibilitar através do questionamento de certos parâmetros que 

representam a condição do pavimento (área trincada, afundamentos em trilha de roda, etc.) a 

detecção de possíveis deficiências e, conseqüentemente, auxiliar na tomada de decisão para a 

escolha das soluções mais adequadas e consistentes. 

Na literatura, há diferentes árvores de decisão que são utilizadas para a detecção das 

deficiências e indicação de medidas corretivas para os pavimentos. Os diversos SGP’s 

existentes possuem árvores de decisão próprias para as suas necessidades e particularidades. 
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A acurácia dos resultados gerados através da utilização destas árvores é que deve ser 

analisada, pois na maioria dos casos a extensão da rede é significativa e inviabiliza a 

utilização de dados mais detalhados para a utilização de ferramentas e métodos de maior 

precisão. 

No desenvolvimento da presente pesquisa, procurou-se avaliar algumas ferramentas utilizadas 

no processo de tomada de decisão quanto à detecção das necessidades dos pavimentos, bem 

como na indicação das medidas corretivas. 

 

3.2 – Árvores de decisão apresentadas por Rodrigues (2001a) 

Com o objetivo de avaliar a estrutura de funcionamento, os parâmetros considerados e o nível 

de confiabilidade dos resultados gerados quando da aplicação destas ferramentas para a 

tomada de decisão foram avaliadas um conjunto de árvores de decisão muito aplicáveis ao 

contexto da pesquisa que trata de pavimentos flexíveis rodoviários. 

Como pode ser observado na Figura 3.2, inicialmente é identificado o nível de intervenção 

necessário em termos de operações mais leves de conservação ou de operações de maior porte 

como a restauração. Os questionamentos inseridos nas árvores são feitos em ordem 

decrescente de gravidade dos problemas, de forma a atender aspectos de maior gravidade de 

forma prioritária aos aspectos menos importantes. O primeiro aspecto diz respeito à 

irregularidade longitudinal, representada pelo parâmetro QI em contagens por quilômetro. A 

avaliação da irregularidade longitudinal está relacionada com o conforto ao rolamento e com 

os custos operacionais dos veículos. Em função da velocidade usual das rodovias brasileiras, 

recomenda-se que o índice encontre-se abaixo de valores da ordem de 35 (rodovias de alto 

padrão) a 55 (rodovias de padrão médio) contagens por quilômetro. Quando a irregularidade 

encontra-se acima do limite recomendado, determina-se a restauração como solução a ser 

adotada. Quando a irregularidade longitudinal encontra-se dentro dos limites tecnicamente 

aceitáveis, passa-se à verificação dos níveis de degradação da superfície do pavimento. Esta 

degradação pode ser representada através do índice de gravidade global (IGG) estabelecida 

pela metodologia DNER-PRO 08-94 (DNER, 1994). Este índice engloba os defeitos de 

superfície em termos de extensão e severidade, e aponta diferentes pesos para os diferentes 

tipos de defeitos. Quando os níveis de tolerância são ultrapassados, o pavimento passa a sofrer 

operações de conserva com relativa freqüência e, ainda, aumenta a possibilidade de abertura 
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de panelas na pista. Como um limitante crítico, tem-se o valor de IGG acima de 50, pois um 

índice de degradação (IGG) maior que 50 corresponderia a 100% das estacas com trincas 

classe FC2. Define-se o padrão de trincamento do tipo FC2, e que também é estabelecido pela 

metodologia DNER-PRO 08-94 (DNER, 1994), como um padrão de trincamento do 

revestimento com trincas severas interligadas sem erosão nos bordos. A medida recomendada, 

para sanar estes níveis de deterioração na superfície, é a restauração. Finalmente, quando a 

irregularidade longitudinal e a deterioração de superfície encontram-se abaixo dos níveis de 

tolerância adotados, é realizada a verificação quanto à irregularidade transversal do 

pavimento. Esta irregularidade é expressa através da medida do afundamento nas trilhas de 

roda (ATR). Quando ATR ultrapassa o limite considerado crítico, a segurança do tráfego em 

pista molhada é comprometida, ou seja, ocorre a geração de um acúmulo de água nas trilhas 

de roda sob chuvas intensas e, conseqüente, risco de hidroplanagem dos veículos. Outro 

problema verificado em pavimentos que apresentam afundamentos em trilhas de roda 

elevados é o comprometimento da segurança nas mudanças de faixa de tráfego em 

ultrapassagens. Evidências práticas apontadas por diversos pesquisadores salientam que o 

afundamento em trilha de roda crítico se dá a partir de 12 milímetros. 
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Figura 3.2 – Definição do nível de intervenção (Fonte: Rodrigues, 2001a). 

 

Sendo (Rodrigues, 2001a): 

QI – Quociente de irregularidade longitudinal, em contagens por quilômetro. 

Considerado crítico acima de 45 cont/km; 

IGG – Índice de gravidade global (adimensional), considerado crítico acima de 50; 

ATR – Afundamento em trilha de roda, em milímetros. Considerado crítico acima de 

12. 

 

Após a definição do nível de intervenção necessária, busca-se um refinamento da solução a 

ser adotada. No que diz respeito à intervenção de restauração (Figura 3.3), o primeiro aspecto 

considerado é a degradação da superfície do pavimento. Quando o IGG é maior do que 180, 

indica-se a reconstrução total ou parcial do pavimento, uma vez que níveis excessivos de 

deterioração representados por um IGG elevado possivelmente corresponderiam a uma 
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estrutura que permaneceu longo tempo sem manutenção, acarretando, assim, o 

comprometimento da condição das camadas subjacentes que compõem a estrutura do 

pavimento. A indicação de necessidade de reconstrução quando é atingido o índice crítico 

também é verificada nas metodologias próprias para avaliação e dimensionamento de reforço 

do DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem), ou seja, as normas DNER-PRO 

10-79 (DNER, 1979a) e DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b). Quando o índice IGG não se 

apresentar maior do que 180, passa-se para a verificação do padrão de trincamento existente, 

ou seja, se a ocorrência de trincas interligadas, com e sem erosão de bordos (FC2 e FC3, 

respectivamente) encontra-se elevada. Esta verificação diz respeito ao potencial de reflexão 

de trincas que determinará se o pavimento necessita de medidas anti-reflexão de trincas ou 

apenas uma restauração simples (recapeamento). Sistemas anti-reflexão de trincas (SART) 

podem ser de vários tipos, ou seja, através de procedimentos como a fresagem e posterior 

recapeamento asfáltico, bem como até a inserção de camadas intermediárias (geotêxteis e 

geogrelhas, micro concreto asfáltico, grelhas metálicas) entre o pavimento antigo e a nova 

camada de reforço. Realiza-se a verificação através da avaliação do percentual de trincas do 

tipo FC2+FC3, ou seja, o somatório do percentual de trincas do tipo FC2 anteriormente 

definidas, com o percentual de trincas do tipo FC3, esta última sendo definido pelo 

procedimento DNER-PRO 08-94 (DNER, 1994) como sendo trincas interligadas no 

revestimento, já com erosão de bordos. Se o somatório for maior que 50%, deve-se realizar 

algum procedimento que atenda a exigência de um SART. Caso a verificação quanto a 

necessidade de um SART não se confirme, adota-se o recapeamento simples, ou seja, uma 

camada de reforço em concreto asfáltico que trará o pavimento para uma condição de 

pavimento novo. Apenas quando a espessura de recapeamento necessária ultrapassar 12,5 

centímetros é que se deve adotar uma medida de reconstrução parcial, uma vez que o custo da 

solução torna-se muito elevado, ou seja, neste caso torna-se vantajosa uma remoção parcial do 

pavimento, compreendendo a camada de revestimento na sua totalidade ou não, e até mesmo 

uma parcela da camada granular abaixo do revestimento. 

É importante observar que a aplicação pura e simples da árvore de decisão apresentada na 

Figura 3.3 não estabelece qualquer magnitude da espessura da camada de reforço, ou seja, 

faz-se necessária, com a aplicação destas árvores de decisão, que sejam utilizadas outras 

ferramentas de modo que se possa dimensionar uma espessura de reforço adequada. A 

definição da magnitude do reforço é fundamental para que na realização do Plano Plurianual 
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de Investimentos (PPI) possa-se alocar a quantidade de recursos condizente com a espessura 

da camada de reforço quando esta for necessária.  
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sim sim
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não

sim sim
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Figura 3.3 – Definição da medida para restauração (Fonte: Rodrigues, 2001a). 

 

Sendo: 

IGG – Índice de gravidade global (adimensional), sendo considerado crítico quando 

maior do que 180 para a decisão de se reconstruir o pavimento segundo 

DNER-PRO 10-79 (DNER, 1979a); 

FC2+FC3 – Presença de trincas classe 2 e 3 segundo metodologia de avaliação 

DNER-PRO 08-94 (DNER, 1994). Quando a área afetada for maior do que 

50%, é verificado o potencial para a ocorrência de reflexão de trincas; 

HR/h1 – Espessura de recapeamento dividida pela espessura da camada asfáltica 

existente. Segundo análises realizadas através de elementos finitos, resultados 
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abaixo de 1,7 mostram-se altamente afetados pelos mecanismos de reflexão de 

trincas (Rodrigues, 2001a); 

HR – Espessura da camada de recapeamento em concreto asfáltico; 

RRP – Remoção e reconstrução parcial do pavimento; 

RRT – Remoção e reconstrução total do pavimento; 

RS(HR) – Restauração simples em concreto asfáltico. 

 

O refinamento da solução a ser implementada em termos de medidas de conservação (Figura 

3.4) é realizado inicialmente através da verificação do número de operações estimado de 

todos os veículos ao longo do período desde a última restauração ou da construção original do 

revestimento (Natual) frente ao número de operações calculado como admissível (Nadm). Esta 

verificação diz respeito ao atrito, que é medido em condições adversas como a resistência à 

derrapagem em pista molhada, sendo este um requisito fundamental para a segurança do 

tráfego na via. Através da equação apresentada em Rodrigues (2001a), pode-se relacionar a 

deterioração da resistência à derrapagem em função do tráfego. Para que o pavimento atinja 

um estado terminal em termos de resistência à derrapagem, a função g(N) apresentada na 

equação a seguir, adquire o valor máximo igual a um. Assim, igualando-se a equação a este 

valor máximo, obtém-se o tráfego estimado como terminal para o pavimento (em milhões de 

operações do eixo padrão). A relação para revestimentos em concreto asfáltico é (Rodrigues, 

2001a): 

                                                            383,0.354,0)( NNg =      

logo, isolando-se N e com g(N) igual a 1, têm-se que: 

6
min 1005,15 xNN admalter ==   

Quando a verificação “Natual > Nadm” for afirmativa, recomenda-se a aplicação de lama 

asfáltica ou tratamento superficial (duplo ou triplo), pois neste caso o pavimento já atingiu seu 

limite quanto ao desgaste superficial. Medidas corretivas como lama asfáltica ou tratamentos 

superficiais trazem a condição de superfície do pavimento aos níveis de atrito adequados, bem 

como também amplia a vida de serviço daquele pavimento, pois evita a entrada de água pelas 

eventuais fissuras existentes. Se o tráfego que já solicitou a camada atual de revestimento não 

for maior do que o tráfego considerado admissível, considera-se o tempo de exposição da 
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camada de rolamento ao tráfego para avaliar o potencial de desagregação do revestimento. Se 

o tempo de exposição for maior que 15 anos, recomenda-se novamente a lama asfáltica como 

medida corretiva. No caso de o pavimento não requerer nenhuma das medidas acima, ainda é 

realizada a verificação quanto a degradação de superfície. Se o índice IGG estiver acima de 

30, recomenda-se a execução de reparos localizados no pavimento. Para o caso negativo, 

recomenda-se apenas a conserva rotineira, que compreende serviços como desobstrução de 

bueiros, roçada, etc. 

Conservação

Natual>Nadm ?

Tempo transcorrido 
desde a última 

intervenção            
> 15 anos ?

IGG>30?

Lama ou TSD

RL

CR

não

não

sim

sim

sim

não
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não

sim

sim

sim

não

 
Figura 3.4 – Definição da medida para conservação (Fonte: Rodrigues, 2001a). 

 

Sendo (Rodrigues, 2001a): 

 

Natual – Tráfego acumulado desde a construção do revestimento em questão; 

Nadm – Tráfego considerado admissível até a perda de atrito pneu/pavimento na 

equação g(N) apresentada anteriormente; 

IGG – Índice de gravidade global (adimensional), considerando 30 como mínimo para 

a realização de reparos localizados; 
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RL – Reparos (remendos) localizados; 

CR – Conserva rotineira, ou seja, apenas medidas como desobstrução de drenos, etc. 

 

3.3 – Árvores de decisão do SGP Univias 

As árvores de decisão que serão analisadas a seguir integram o sistema de gerência de 

pavimentos (SGP) da concessionária de rodovias Univias no estado do Rio Grande do Sul. 

Esta concessionária administra uma extensa malha rodoviária constituída por estradas 

estaduais e federais. Este sistema de gerência de pavimentos foi desenvolvido e implantado no 

ano de 2002 para toda a malha rodoviária sob responsabilidade da concessionária, totalizando 

aproximadamente mil quilômetros de rodovias pavimentadas. As árvores de decisão têm a 

função de determinar a medida de manutenção necessária para corrigir as deficiências atuais 

dos pavimentos. 

O sistema de gerência opera na determinação das necessidades de manutenção dos 

pavimentos da seguinte forma: 

 

• Determinação das necessidades de reforço estrutural eventualmente existentes; 

• Determinação da espessura de recapeamento requerida devido a aspectos funcionais 

(redução da irregularidade longitudinal e dos afundamentos em trilha de roda a valores 

admissíveis); 

• Estimativa da Vida Restante do pavimento (tempo que deve transcorrer até que o 

pavimento venha necessitar de restauração). 

 

As árvores de decisão abordadas e que integram o sistema são apresentadas nas Figuras 3.5, 

3.6 e 3.7. 

Para as definições quanto ao tipo de intervenção necessária no pavimento (Figura 3.5), pode-

se observar que, se a condição do pavimento não atende à condição mínima de serventia, 

condição esta que é representada pelo parâmetro PSIf = 2,5, a restauração do pavimento é 

recomendada. Em caso negativo, ou seja, se a condição de serventia do pavimento é 
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satisfatória, é recomendada uma análise quanto ao tempo de vida restante (VR), pois o 

pavimento pode atender atualmente tal condição, mas deverá se avaliar por quanto tempo esta 

condição favorável será mantida. Se este período de vida restante for menor que o período que 

se deseja permanecer sem intervenções significativas (período de projeto, VRmín) a 

restauração é também recomendada. Neste caso, o sistema levará em conta, no cálculo da 

espessura da camada de recapeamento em CBUQ, a existência dessa vida restante, através da 

determinação da espessura efetiva de recapeamento associada à vida restante existente. 

 

Decisão geral

PSI≤ PSIf

VR < VR mín

RESTAURAÇÃO

CONSERVAÇÃO

sim

sim

não

não

Decisão geral

PSI≤ PSIf

VR < VR mín

RESTAURAÇÃO

CONSERVAÇÃO

sim

sim

não

não

 
Figura 3.5 – Definição do nível de intervenção (Fonte: Rodrigues, 2002). 

 

sendo: 

PSI – Índice de serventia atual (Present Serviciability Index). Considerado crítico 

(PSIf) quando atinge limites da ordem de 2,5 para a restauração em uma escala 

de zero a cinco, sendo cinco um pavimento em perfeitas condições e zero um 

pavimento destruído; 

VR – Vida restante do pavimento em anos. 

 

Já no grupo das intervenções de restauração (Figura 3.6), inicialmente é avaliado se o 

parâmetro de serventia PSI atual do pavimento encontra-se abaixo do valor crítico (PSIcrít  = 

1,5 por exemplo) e o índice que expressa a degradação de superfície, ou seja, índice de 

degradação de superfície (IDS), que é similar ao IGG do extinto DNER, encontra-se acima do 
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valor crítico. Se ambas as condições anteriores forem afirmativas, é recomendada a 

reconstrução do pavimento, pois torna-se evidente que a condição estrutural do revestimento 

está comprometida. No entanto, se uma das condições avaliadas acima for negativa, parte-se 

para a definição de uma medida de reforço estrutural do pavimento. Esta medida de reforço 

visa o restabelecimento do pavimento para uma condição de pavimento novo. Desta forma, 

define-se uma espessura de reforço em concreto asfáltico (HR) que assume o valor de 

espessura pré-determinada como sendo a espessura necessária para atender as necessidades 

detectadas pelos modelos de previsão de desempenho utilizados (HR
MPD). Em seguida, se a 

espessura de revestimento existente for maior que 6 centímetros, recomenda-se, caso 

necessário, uma solução que utilizará o processo de fresagem do revestimento asfáltico tendo 

como espessura de corte máxima a espessura da camada existente (a ser fresada) menos 3 

centímetros de espessura residual. Para os casos onde a espessura de revestimento existente é 

menor do que 6 centímetros, não é recomendada a fresagem do revestimento. 

Em seguida, a espessura pré-dimensionada em termos da necessidade de proteção contra o 

trincamento por fadiga (HR
fadiga) da camada asfáltica de reforço é avaliada frente à espessura 

de reforço estabelecida até então, ou seja, HR
MPD e, desta forma, avalia-se qual destas duas 

espessuras é a maior, ou seja, a mais desfavorável. Se a espessura estimada em termos de 

trincamento por fadiga for maior nesta verificação, então a nova espessura de reforço passa a 

ser HR
fadiga. No entanto, se a espessura HR

fadiga não for maior que a atual, avalia-se o padrão de 

irregularidade transversal, caracterizado em termos ATR. Se o padrão de ATR estiver em uma 

das seguintes condições: com extensão alta e severidade alta, extensão alta e severidade média 

ou, ainda, extensão média e severidade alta, deve-se avaliar se a espessura de reforço pré-

dimensionada para suprir as deficiências em termos de deformações plásticas excessivas 

durante o período de projeto (HR
DP) é ou não maior que a espessura de reforço atual. Para o 

caso de nenhuma ocorrência das condições de presença de ATR descritas acima ou, ainda, 

quando a avaliação da espessura HR
DP não for maior que a atual, avalia-se se a espessura de 

reforço atual é menor do que a espessura de reforço calculada como desejável em termos do 

alcance de índices desejáveis de irregularidade longitudinal (HR
QI) durante o período de 

projeto adotado. Seguindo a lógica, para o caso anterior da avaliação da espessura de reforço 

em termos de deformações plásticas (HR
DP), se esta espessura for maior que a espessura de 

reforço atual, então a nova espessura de reforço determinada passa a ser HR
DP.  Com a 

verificação quanto à maior espessura de reforço entre a atual e a necessária em termos de 
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irregularidade longitudinal (HR
QI), quando a HR

QI for maior, então essa passa a ser a nova 

espessura de reforço e em caso negativo, é avaliado se existem deformações no pavimento, 

como as corrugações (COR) de extensão e severidade alta (A3) ou algum escorregamento de 

massa (EM) com extensão alta e severidades média e alta (A2 ou A3). Se, uma ou mais 

condições em termos de deformações no pavimento for atendida, a recomendação será 

recapeamento simples com a espessura atual (HR atual). Se houver possibilidade de fresagem 

(h1 > 6 cm) recomenda-se uma solução que contemple esta técnica. A especificação quanto à 

intervenção com fresagem depende da avaliação se a espessura de reforço atual (HR atual) é 

maior que a espessura de corte máxima admitida (hcmáx). Em caso afirmativo, a espessura de 

corte da fresagem será a espessura hcmáx e, em caso negativo, a espessura de corte será a 

espessura HR atual. Voltando ao caso anterior acima, onde são avaliadas as deformações no 

pavimento (corrugações e escorregamentos de massa) e no caso de nenhuma das condições 

apresentadas ocorrerem, deve-se avaliar a presença de trincamento couro-de-crocodilo (CR) 

nas extensões, alta com severidade alta (A3), extensão alta e severidade média (A2) ou, ainda, 

extensão média e severidade alta (M3). Caso nenhuma destas condições de trincamento 

estiver presente no pavimento, a recomendação quanto à intervenção de restauração será um 

recapeamento simples com espessura determinada em HR atual. Mas, se alguma das condições 

de trincamento estiver presente, deve-se avaliar a possibilidade de fresagem. Para o caso sem 

a possibilidade de fresagem, recomenda-se reperfilagem com uma massa fina (espessura de 3 

centímetros) e sobre esta, a espessura de recapeamento dimensionada em HR atual (MF + RC). 

Finalmente, para o caso afirmativo, ou seja, quando houver possibilidade de fresagem, deve-

se avaliar se a espessura HR atual é maior do que a espessura máxima de corte na fresagem 

(hcmáx) e, em caso afirmativo, a espessura de corte será hcmáx. Em caso negativo, ou seja, HR 

atual não é maior do que hcmáx , a espessura de corte recomendada na fresagem será a própria 

espessura HR atual. 
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Figura 3.6 – Definição das necessidades de restauração (Fonte: Rodrigues, 2002). 
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Figura 3.7 – Continuação das necessidades de restauração (Fonte: Rodrigues, 2002). 

 

Sendo (Rodrigues, 2002): 

 

PSI – Índice de serventia atual (present serviciability index). Considerado crítico 

(PSIcrít) quando atinge limites da ordem de 1,5 para a reconstrução em uma 

escala de zero a cinco, sendo cinco um pavimento em perfeitas condições e 

zero um pavimento destruído; 

IDS – Índice de degradação da superfície. Um IDS crítico para a reconstrução é maior 

ou igual a 200; 

HR – Espessura de recapeamento em concreto asfáltico; 

h1 – Espessura da camada asfáltica existente; 

hcmáx – Espessura máxima a ser fresada; 

HR
MPD – Espessura de recapeamento devido a necessidade estabelecida pelo modelo 

de previsão de desempenho; 
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HR
fadiga – Espessura de recapeamento devido a necessidade em termos do trincamento 

por fadiga; 

HR
DP – Espessura de recapeamento devido a necessidade em termos do acúmulo de 

deformações plásticas; 

HR
QI – Espessura de recapeamento devido a necessidade em termos da evolução da 

irregularidade longitudinal; 

ATR – Afundamento em trilha de roda avaliado pela metodologia LVC; 

COR – Corrugações avaliadas pela metodologia LVC; 

EM – Escorregamento de massa avaliado pela metodologia LVC; 

CR – Trincamento por fadiga nas trilhas de roda, também chamado de trincamento 

couro de crocodilo ou jacaré. Também avaliado pela metodologia LVC; 

RS – Recapeamento simples (execução de camada em concreto asfáltico) diretamente 

sobre o pavimento antigo a ser restaurado; 

FR+RC – Fresagem e recomposição da camada de revestimento; 

MF+RC – Massa fina e recapeamento em concreto asfáltico. 

 

O dimensionamento da espessura da camada de reforço realizado pelo sistema é um dos 

grandes diferenciais, pois além de alocar o grupo de uma determinada intervenção 

(conservação ou restauração), o sistema ainda determina qual a magnitude da camada de 

reforço por ventura necessária e que, em última análise, envolve os maiores custos 

concentrando, assim, grande importância dentro do processo gerencial em nível de rede. 

A determinação da magnitude do reforço é realizada com o critério de escolha da espessura 

mais desfavorável (maior espessura) dentre a verificação em termos de reforço que atenda os 

principais mecanismos de degradação que podem estar atuando no pavimento (fadiga, 

acúmulo de deformações plásticas e problemas correlacionados como queda da serventia a 

níveis críticos ou, ainda, aumento da irregularidade longitudinal para patamares inaceitáveis). 

 

O dimensionamento do recapeamento em termos de proteção contra a fadiga (HRfadiga) é 

realizado através da adoção da maior espessura entre as seguintes considerações: 
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• Diferença entre a espessura mínima de revestimento exigida pelo método de 

dimensionamento de pavimentos flexíveis do extinto DNER de 1981 (DNER, 1981) e a 

espessura efetiva do revestimento existente, sendo que esta última é calculada 

considerando um fator de minoração da espessura em função do trincamento da camada 

existente. O cálculo da espessura efetiva é preconizado pelo método de avaliação 

estrutural DNER-PRO 10-79 (DNER, 1979a); 

• Espessura da camada asfáltica de recapeamento requerida para reduzir a deflexão 

característica (Dc) do pavimento (HRdeflex) ao valor admissível considerado pelo método 

DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b); 

• Espessura da camada asfáltica de recapeamento capaz de resistir a reflexão de 

trincas subjacentes (HRreflex). Rodrigues (2002) realizou um estudo de sensibilidade 

utilizando métodos de dimensionamento mecanístico-empíricos, como o Pavesys8 

desenvolvido pelo mesmo autor, onde foi verificado que o parâmetro estrutural mais 

influente na reflexão de trincas, depois da espessura e das propriedades da camada 

asfáltica de recapeamento, é a espessura total das camadas trincadas subjacentes.  

 

Em termos da consideração da queda de serventia dos pavimentos ao longo do tempo, 

serventia esta que depende fundamentalmente do tráfego atuante, da condição em que o 

pavimento se encontra e da estrutura do mesmo, a necessidade de reforço em concreto 

asfáltico (HRMPD) é calculada estimando-se a espessura da camada necessária para que o 

pavimento apresente condição funcional adequada durante todo o período de projeto. 

 

O sistema também realiza uma verificação quanto às necessidades em termos de evolução dos 

afundamentos em trilha de roda (HRDP). A verificação é realizada através do modelo de 

previsão da evolução dos afundamentos plásticos em trilha de roda do HDM-III (Watanatada 

et al, 1987) onde o seguinte modelo é apresentado: 

ERMNECOMPSNCAGERRDM 4
30,2502,0166,0 .... −−= α  

 
sendo: 
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( ) ( ) 43,1log.85,0log.51,3 2
1010 −−+= CBRCBRSNSNC  

 
CRXMMPRHDEFERM ..00158,0.009,0.0384,00902,0 +−+=  

 
onde: 

RDM – Afundamento em trilha de roda (mm); 

α - Fator de calibração experimental (calibração para cada caso de análise); 

COMP – Índice de compacidade do pavimento (em relação a um padrão); 

AGER – Idade do pavimento ou última restauração (anos); 

NE4 – Número equivalente acumulado de passagens do eixo padrão rodoviário (80kN) 

considerando os fatores de equivalência de carga da AASHTO; 

DEF – Deflexão da viga Benkelman sob carga de 80kN (mm); 

RH – Estado quanto a restauração (1 para pavimento restaurado e 0 para pavimentos 

originais); 

MMP – Precipitação pluviométrica mensal (m/mês); 

CRX – Percentagem de área trincada; 

SNC – Número estrutural do pavimento corrigido; 

SN – Número estrutural do pavimento (AASHTO); 

CBR – Índice de suporte Califórnia do solo de subleito. 

 

A estimativa da necessidade de reforço em termos de deformações plásticas é calculada 

aplicando o modelo acima e verificando se para o período de projeto adotado, os 

afundamentos em trilha de roda atingirão níveis críticos (em geral, ATR é considerado crítico 

quando o mesmo atinge níveis superiores a 12 milímetros). Para os casos onde ATR 

ultrapassa o patamar considerado aceitável, o próprio sistema calcula qual seria a espessura de 

recapeamento necessária para que os afundamentos em trilha de roda não alcancem o patamar 

crítico durante o período de projeto. Desta forma, a espessura de reforço requerido contra 

deformações plásticas será: 

 

44,0
SNCSNC

HR PDP −
=  
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onde HRDP é dado em polegadas. 

 

 

O dimensionamento da espessura da camada asfáltica de recapeamento necessária para manter 

a condição de irregularidade do pavimento em patamares aceitáveis (HRQI) é: 

 

1.602,0
19

19
+

−
+=

HR
QI

QI a
d  

 
onde: 

QId – Irregularidade após a aplicação de uma camada em concreto asfáltico de 

espessura HR (HR em centímetros e QI em contagens por quilômetro); 

QIa – Irregularidade do pavimento existente (contagens por quilômetro). 

 

A correlação entre a irregularidade e a espessura da camada de reforço foi desenvolvida em 

um estudo realizado por Coelho e Queiroz em 1985 que é citado por Rodrigues (2002). 

 

3.4 – Critérios de decisão estabelecidos por Shahin (1994) 

Shahin (1994) estabelece algumas ferramentas para o processo de tomada de decisão para 

serem utilizados em nível de rede, ou seja, decisões de âmbito geral em toda a malha. O 

critério de decisão analisado foi estruturado em uma árvore de decisão, onde a mesma é 

aplicada com o intuito de estabelecer medidas que possam retardar a degradação e o desgaste 

acentuado dos pavimentos que estejam, segundo recomendação do autor, ainda em condições 

aceitáveis de serventia. O contexto de aplicação deste critério de decisão consiste em 

pavimentos cuja vida de serviço ainda não chegou ao fim e que tenham condições estruturais 

ainda razoáveis, sem a presença de trincamento por fadiga e afundamentos em trilha de roda 

acentuados. Conforme a Figura 3.8, três medidas corretivas são recomendadas conforme a 

condição de superfície do pavimento. A primeira verificação diz respeito às condições de 

atrito que o pavimento oferece, ou seja, quando há exsudação de asfalto ou, ainda, quando há  



 33

ocorrência de desgaste excessivo do revestimento, ocasionando o aparecimento de agregados 

expostos, sendo que estes são polidos pelo tráfego. A presença destes defeitos faz com que 

ocorra uma queda significativa de atrito entre o pneu e o pavimento, tornando o pavimento 

perigoso para as operações do tráfego, principalmente em condições climáticas desfavoráveis.  
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Figura 3.8 – Determinação de medidas preventivas de conservação em nível de rede (Fonte: 

Shahin, 1994). 

 

Desta forma, uma solução indicada seria a aplicação de uma camada de ligante e, sobre ela, 

uma fina camada de agregados miúdos (o que poderia ser identificado com grande 
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semelhança aos tratamentos superficiais) ou, ainda, uma camada delgada de massa asfáltica 

usinada a frio (pré-misturado a frio) de pequena espessura. Estes tipos de medida são 

freqüentemente chamados de camadas porosas de atrito. Para o caso onde não há deficiências 

de atrito, são verificados os problemas ocasionados pelos efeitos das variações de 

temperatura, ou seja, trincas em bloco, desagregação (perda da película de asfalto e 

conseqüente arrancamento dos agregados) e, ainda, trincas longitudinais ou transversais (este 

tipo de trincamento não é causado pelos efeitos do tráfego, e sim por defeitos construtivos, 

reflexão de juntas subjacentes, etc). Para estes casos, recomenda-se a aplicação de uma 

camada de rejuvenescimento, ou seja, uma camada capaz de selar as trincas existentes e 

amenizar ou até sanar a desagregação do revestimento. Camadas de rejuvenescimento, 

segundo Shahin (1994), são banhos de ligante asfáltico em taxas de aplicação adotadas para 

imprimação de bases granulares e podem ser de asfalto diluído ou de emulsão asfáltica. 

Quando nenhuma das verificações anteriores for positiva, recomenda-se um banho de ligante 

asfáltico a fim de selar trincas eventualmente existentes, e ainda melhorar o aspecto visual do 

pavimento. As taxas de aplicação para este caso são menores do que no caso do 

rejuvenescimento 

 

3.5 – Critérios de decisão estabelecidos no procedimento DNER-PRO 10-79 

Com o objetivo de analisar diferentes ferramentas utilizadas para processos de tomada de 

decisão, busca-se nesta análise avaliar um procedimento de tomada de decisão historicamente 

utilizado em nível de projeto, como é o caso do critério estabelecido no procedimento DNER-

PRO 10-79 (DNER, 1979a) e que é apresentado na Figura 3.9. A avaliação de critérios 

adotados em nível de projeto poderá ser válida com o intuito de analisar e discutir alguns 

aspectos que podem ou não ser incorporados em critérios e análises em nível de rede ou, até 

mesmo quem sabe, incorporar o critério completo do nível de projeto para o nível de rede. 

Desta forma, analisou-se um critério de decisão estabelecido pelo procedimento DNER-PRO 

10-79 (DNER, 1979a), sendo que este procedimento visa estabelecer as recomendações para a 

realização da avaliação estrutural de pavimentos e para a determinação das necessidades de 

reforço dos pavimentos flexíveis. Recomendações quanto à correta utilização do critério de 

decisão analisado (Figura 3.9) alertam que este critério visa a fixação de diretrizes a serem 

assumidas para efeito de projeto de restauração de pavimentos flexíveis, ou seja, a 

determinação quanto ao aproveitamento da estrutura existente e, ainda, o critério 
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(deformabilidade ou resistência) que deve ser utilizado para a especificação do reforço. Os 

critérios de deformabilidade e resistência representam, respectivamente, um critério baseado 

na avaliação do nível de deflexões recuperáveis apresentado pelo pavimento, ou seja, através 

da magnitude das deflexões são estabelecidas medidas corretivas de modo que, depois de 

restaurada, a estrutura do pavimento apresente deflexões menores ou iguais à deflexão 

considerada admissível para a estrutura analisada e um critério estabelecido com vistas ao 

dimensionamento da estrutura de pavimento necessária para a proteção do subleito contra 

deformações plásticas excessivas. 

Segundo o procedimento DNER-PRO 10-79 (DNER, 1979a), a avaliação e definição das 

medidas indicadas para o restabelecimento das condições de serventia da estrutura são 

realizadas mediante o fornecimento de respostas a algumas questões básicas como: 

• A estrutura de pavimento existente deve ou não ser aproveitada totalmente? 

• Para o caso de aproveitamento total ou parcial do pavimento existente, atribui-se os 

critérios a serem considerados para o dimensionamento (deformabilidade ou 

resistência); 

• Para o aproveitamento total do pavimento existente, aponta-se projeto de reforço 

baseado no critério da deformabilidade ou apenas tratamento de rejuvenescimento. 
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Figura 3.9 – Estabelecimento das diretrizes de projeto (Fonte: DNER, 1979a). 

onde: 

IGG – Índice de Gravidade Global estabelecido em DNER (1994); 

F – Média das flexas nas trilhas de roda; 

AP % - Percentagem de estações inventariadas apresentando afundamentos plásticos 

consideráveis; 

do – Deflexão de projeto corrigida para o eixo de carga de 6.8 toneladas (do 8.2 

toneladas X 0.7); 

dadm – Deflexão admissível pelo pavimento existente. 

 

O detalhamento das decisões apontadas através da árvore de decisão da Figura 3.9 é 

apresentado na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Descrição das decisões apontadas na Figura 3.9 (DNER, 1979a). 
Decisão   Descrição  

1 
Remoção parcial ou total do pavimento existente e sua substituição parcial ou 

total por nova estrutura projetada com base no critério de resistência 

2 

1. Aproveitamento total ou parcial do valor residual do pavimento existente 

2. Programação de reparos locais 

3. Projeto de reforço com base no critério de resistência, no caso de 

aproveitamento total do valor residual do pavimento existente 

Obs.: Projeto de nova estrutura com base no critério de resistência, no caso de 

aproveitamento parcial do valor residual do pavimento existente 

3 

1. Aproveitamento total ou parcial do valor residual do pavimento existente 

2. Programação de reparos locais, se necessário 

3. Projeto de reforço com base no critério de deformabilidade e projeto de 

reforço com base no critério de resistência, no caso de aproveitamento total do 

valor residual do pavimento existente 

Obs.: Projeto de nova estrutura com base no critério de resistência, no caso de 

aproveitamento parcial do valor residual do pavimento existente 

4 

1. Aproveitamento total do valor residual do pavimento existente 

2. Programação de reparos locais, se necessário 

3. Projeto de reforço com base no critério de deformabilidade 

5 

1. Aproveitamento total do valor residual do pavimento existente 

2. Programação de reparos locais, se necessário 

3. Programação de tratamento de rejuvenescimento, se necessário 

 

3.6 – Critérios de decisão estabelecidos no procedimento DNER-PRO 11-79 

Apresenta-se um critério de decisão para a avaliação estrutural de pavimentos flexíveis 

estabelecido no procedimento DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b). Este procedimento é 

utilizado em nível de projeto para a avaliação estrutural de pavimentos flexíveis e, ainda, 

detectar as causas e estabelecer critérios para a determinação do reforço estrutural. No que se 

diz respeito a procedimentos e métodos de projeto de restauração de pavimentos, o DNER-

PRO 11-79 (DNER, 1979b) é um dos mais difundidos no meio rodoviário nacional devido, 

principalmente, a sua facilidade de aplicação. Trata-se do estabelecimento do critério que será 

adotado para o dimensionamento (deflectométrico ou resistência) e o tipo de intervenção que 

será necessário (correções superficiais, reforço ou reconstrução) conforme pode ser analisado 

na Figura 3.10. 
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A primeira verificação é feita tendo em vista um parâmetro que representa a deterioração da 

superfície do pavimento e toma como referência para o estabelecimento da necessidade de 

reconstrução (parcial ou total) o índice de gravidade global (IGG) maior que 180. Em caso 

afirmativo, é atribuído ao pavimento um conceito de má qualidade estrutural com necessidade 

de estudos complementares. O nível de degradação de superfície utilizado como crítico (IGG 

> 180) representaria, conforme já discutido anteriormente, um pavimento que sofreu um 

processo de degradação considerável e que deve ter permanecido por um período de tempo 

elevado sem intervenções, permitindo desta forma, a entrada de água e o conseqüente 

comprometimento da estrutura subjacente. Se a condição de degradação de superfície não é 

crítica, verifica-se então se a deflexão de projeto (Dp) é maior do que a deflexão considerada 

admissível (Dadm), e se o raio de curvatura (R) é menor do que 100. Em caso afirmativo, fica 

caracterizada uma qualidade estrutural insatisfatória, recomendam-se maiores estudos acerca 

das condições estruturais, define-se a utilização do critério de resistência para o 

dimensionamento da intervenção e as medidas corretivas são apontadas em termos de reforço 

ou de reconstrução. Em caso negativo, é realizada uma nova verificação, ou seja, se a 

deflexão de projeto (Dp) é menor ou igual à deflexão admissível (Dadm) e o raio de curvatura 

(R) é menor do que 100. Se esta verificação for atendida, a condição estrutural encontra-se 

entre regular à má, há uma recomendação de maiores estudos, são estabelecidos critérios tanto 

de deflectometria quanto de resistência para o dimensionamento da intervenção e, também, 

apresenta possibilidades tanto de reforço quanto de reconstrução como medidas de correção. 

Para os casos onde a deflexão de projeto (Dp) é maior do que a deflexão admissível (Dadm), e 

o raio de curvatura se encontrar acima de 100, é verificado se a deflexão de projeto é maior 

que três vezes a deflexão admissível, ou seja, em caso afirmativo, atribui-se ao pavimento má 

qualidade estrutural, sendo que, desta forma, o mesmo necessita de maiores estudos e 

possibilita uma definição entre os critérios de deflectometria e de resistência e, ainda, as 

medidas corretivas poderão ser tanto de reforço, quanto de reconstrução. Se a deflexão de 

projeto não for maior do que três vezes a deflexão admissível (Dadm), a qualidade estrutural é 

dita regular, não há necessidades de maiores estudos, o critério de dimensionamento é o 

deflectométrico e a medida recomendada para a correção das deficiências é o reforço. Se 

nenhuma das verificações anteriores for atendida é atribuída ao pavimento uma qualidade 

estrutural adequada e são recomendadas apenas medidas de correção de superfície. 
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Figura 3.10 – Critérios para avaliação estrutural (Fonte: DNER, 1979b). 
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4 – MODELOS DE PREVISÃO DE DESEMPENHO 

EM NÍVEL DE REDE 

 

4.1 – Introdução 

O desenvolvimento de modelos de previsão de desempenho apresenta fundamental 

importância na gerência de pavimentos, pois tais ferramentas possibilitam a realização de 

previsões de desempenho futuro e, desta forma, a realização de análises comparativas entre 

diferentes estratégias ou soluções, tanto de construção quanto de restauração de pavimentos. 

Haas (2001) salienta que os diversos sistemas de gerência de pavimentos existentes já 

demonstraram que são ótimas ferramentas no processo decisório. Contudo, os benefícios 

obtidos ainda vêm sendo limitados pela baixa confiabilidade dos modelos de previsão de 

desempenho, seja de pavimentos existentes ou das diferentes intervenções de manutenção já 

aplicadas. 

A problemática da previsão de desempenho é um dos aspectos de maior influência no avanço 

e consolidação dos Sistemas de Gerência de Pavimentos (SGP’s). Na literatura há diversos 

modelos de previsão de desempenho. A presente pesquisa procurou apresentar alguns destes 

modelos para a aplicação na gerência de pavimentos em nível de rede. 

 

4.2 - Modelo de George e Rajagopal (1989) 

George e Rajagopal (1989) apresentam o seguinte modelo para a estimativa da vida de serviço 

de uma camada de reforço em concreto asfáltico: 

 
cb THOVBELFaOVL )()(=  

 

onde: 

OVL - Overlay life ou vida de serviço da camada de reforço (anos); 

BELF – Tempo (em anos) do pavimento em serviço; 



 41

THOV – Espessura (em polegadas) da camada de reforço em concreto asfáltico; 

a = 4,42; 

b = - 0,76; 

c = 0,37. 

 

A base de dados utilizada no desenvolvimento do modelo consistiu de 52 seções de 

pavimentos flexíveis com dois ou mais recapeamentos em diversas rodovias em serviço do 

norte do estado do Mississippi nos Estados Unidos (George e Rajagopal, 1989).  

Segundo os autores, o modelo é válido basicamente para: 

• Vida de serviço da camada de reforço entre 2 e 22 anos; 

• Idade do pavimento antes do reforço entre 7 e 31 anos; 

• Espessura da camada de reforço entre 2,5 e 15 cm. 

 

Com o objetivo de proporcionar uma verificação do modelo, os autores apresentam na Figura 

4.1 a seguir os resultados do acompanhamento real das seções testes utilizadas para o 

desenvolvimento do modelo, frente aos resultados obtidos com a previsão de desempenho 

realizada através do modelo. A Figura 4.2 apresenta o efeito na vida de serviço da camada de 

reforço frente a variações de espessura e de idade do pavimento. 
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Figura 4.1 – Vida de serviço medida frente à previsão realizada (Fonte: George e Rajagopal, 

1989). 

 

 
Figura 4.2 – Vida de serviço da camada de reforço frente a variações de espessura de reforço 

e idade do pavimento existente (Fonte: George e Rajagopal, 1989). 
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4.3 – Modelo de Hajek et al, 1987 (George e Rajagopal, 1989) 

Em um trabalho de Hajek et al de 1987, citado por George e Rajagopal (1989) foi apresentado 

um modelo para a previsão da vida de serviço da camada de reforço em pavimentos. O 

modelo, desenvolvido com dados da província de Ontário no Canadá, foi: 

 

patchDESALTHOVBELFAFT 14,132,155 097,047,033,0 −=  

 

onde: 

AFT55 – Vida de serviço (em anos) da camada de reforço até a mesma atingir um 

nível PCR igual a 55 (dentro de uma escala de 0 a 100, o nível 55 é 

considerado o final da vida de serviço do pavimento); 

BELF – Idade do pavimento ou da última camada aplicada; 

DESAL – Volume diário de passagens do eixo simples equivalente considerando os 

fatores de equivalência de cargas da AASHTO; 

PCR – Present Condition Rating, ou seja, estado de condição atual. Varia de 0 

(pavimento em ruína) até 100 (pavimento em ótimo estado); 

Patch – Indicador que considera a presença de remendos no pavimento já no seu ciclo 

de vida inicial, sendo zero para casos em que não há uma política de reparos e 

um para os casos em que há campanhas regulares de reparos; 

THOV - espessura do recapeamento em CBUQ (mm). 

 

Ao contrário do modelo de George e Rajagopal (1989), o modelo de Hajek et al (1987) 

apresenta a idade do pavimento diretamente proporcional a vida de serviço. 

 

4.4 – Modelo SGP-Univias (2003) 

O modelo de previsão de desempenho a seguir apresentado foi desenvolvido com a finalidade 

de simular a queda da serventia ao longo do tempo da malha sob responsabilidade do 

Consórcio Univias. Diferentemente de modelos puramente empíricos com poucos parâmetros 

correlacionados, o referido modelo agrega dois aspectos fundamentais para uma adequada 

avaliação do desempenho futuro, ou seja, o tráfego atuante e a estrutura do pavimento. É 

importante observar que as condições climáticas também afetam diretamente o desempenho 
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de um pavimento, mas em termos de previsão de desempenho em nível de rede, a adoção de 

modelos que respondam às solicitações de tráfego e condições estruturais torna-se de grande 

valia, fundamentalmente quando comparados a diversos outros modelos de maior 

simplicidade existentes e muitas vezes aplicados com pouquíssima confiabilidade. 

O modelo simula a queda da serventia do pavimento ao longo do tempo, em termos do índice 

de serventia atual (Present Serviceability Index - PSI). Este índice expressa a condição global 

do pavimento, ou seja, expressa fundamentalmente a condição funcional em termos de 

irregularidade longitudinal, defeitos de superfície e da percepção de um ou mais avaliadores 

ao percorrerem a via atribuindo um conceito subjetivo (escala de zero para pavimentos 

completamente destruídos e cinco para pavimentos em ótimo estado). Estudos da AASHTO 

citados por Rodrigues (2002) demonstram que o parâmetro de maior influência na serventia 

do pavimento é a irregularidade longitudinal, pois esta afeta a segurança, o conforto ao 

rolamento e os custos operacionais dos veículos. 

A previsão da serventia futura em termos do PSI (Índice de Serventia Atual) é aferida em 

função do tráfego acumulado (número N) e de parâmetros e modelos que refletem as 

características da estrutura de pavimento a ser avaliada da seguinte forma: 

 

)exp(
0
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5)(
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Com o objetivo de ilustrar a queda de desempenho avaliada através do modelo, apresenta-se a 

seguir na Figura 4.3, o desempenho de uma determinada estrutura de pavimento sob a 

solicitação de três níveis de tráfego diferentes (leve, médio e pesado). 
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Figura 4.3 – Previsão de desempenho através do modelo SGP-Univias para três níveis de 

tráfego (leve, médio e pesado). 

 

Este modelo foi desenvolvido tomando-se partido de uma evidência fornecida pelos dados da 

pesquisa LTTP americana acerca da evolução da irregularidade longitudinal em termos do 

quociente de irregularidade (QI). O modelo de evolução da irregularidade indicado por 

aqueles dados é 

( )NQINQI αexp)( 0=  

Segundo Rodrigues (2002), o pesquisador César Queiroz já em 1979, apontava para uma 

relação entre a irregularidade longitudinal e o índice de serventia (PSI), como: 
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chegando-se ao modelo propriamente dito: 
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É importante observar que o modelo PSI(N) depende explicitamente: 

• Do índice de serventia inicial (PSI0 quando da construção ou restauração); 

• Da parcela correspondente a estrutura do pavimento (α) e ao clima; 

• Da parcela correspondente ao tráfego expresso em termos do número N em milhões de 

repetições acumuladas do eixo padrão de 80 kN por faixa. 

 

Segundo Rodrigues (2002), o parâmetro α corresponde à velocidade com que ocorre a perda 

de serventia com o acúmulo das cargas do tráfego do eixo de 80 kN (eixo padrão rodoviário). 

Ainda, o parâmetro α seria o responsável pela inclusão no modelo das características 

estruturais do pavimento. O modelo da AASHTO (1986) para pavimentos flexíveis inclui os 

parâmetros de capacidade estrutural do pavimento, ou seja, módulo de elasticidade do solo de 

subleito e número estrutural (SN) para pavimentos novos, bem como módulo equivalente da 

estrutura do pavimento antigo e número estrutural da camada de reforço para as restaurações. 

Contudo, o modelo da AASHTO não é adequado para descrever a curva PSI × TEMPO, 

sendo possivelmente adequado para descrever o tráfego acumulado requerido para produzir 

uma queda global de serventia desde a condição de pavimento novo até aquela em que precisa 

ser restaurado (∆PSI = PSI0-PSIt). Sendo assim, Rodrigues (2002) recomenda a utilização da 
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equação acima como modelo de previsão de desempenho, deixando a definição do parâmetro 

α para as equações da AASHTO (1986). Ajustes adicionais são feitos através de um fator de 

calibração Fc, da seguinte forma: 

FcA .αα =  

onde αA é o valor de α requerido pela fórmula geral do modelo quando aplicada ao modelo da 

AASHTO, ou seja,  
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onde W18 é o tráfego acumulado requerido pelo modelo da AASHTO (1986) para produzir 

uma queda na serventia do pavimento até 2,5. Desta forma, a obtenção do parâmetro W18 para 

pavimentos flexíveis se dá através das fórmulas: 
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O cálculo do número estrutural da AASHTO (SN) é realizado através do somatório das 

espessuras de cada camada corrigidas para os parâmetros de equivalência estrutural de cada 

material (SN = a1 x h1 + a2 x h2 + ... + an x hn). 

No caso de pavimentos que já receberam algum recapeamento em CBUQ, o modelo é 

utilizado de forma diferenciada. Nesta situação, o maior interesse é o de determinar a 

expectativa de vida de serviço da camada de recapeamento que foi aplicada. O desempenho 

da estrutura global será condicionado pela natureza e espessura da camada de recapeamento, 

na medida em que um pavimento já restaurado tende a ter sido consolidado de forma 
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significativa pelo tráfego que passou antes da restauração. O modelo é utilizado fazendo com 

que o número estrutural a ser considerado na fórmula seja dado pela própria camada de 

recapeamento apresentada a seguir. Desta forma, dois conjuntos distintos de fatores de 

calibração devem ser determinados, o primeiro referindo-se a pavimentos que nunca foram 

restaurados e o segundo dizendo respeito aos recapeamentos asfálticos. 

A obtenção do módulo de elasticidade equivalente da estrutura do pavimento no caso de 

recapeamento se dá através de: 

 

onde MR é o módulo equivalente da estrutura do pavimento, p é a pressão aplicada ao 

pavimento durante o pulso de carga do ensaio deflectométrico e “υ” é o coeficiente de 

Poisson. O parâmetro B é o diâmetro da placa de carga no levantamento deflectométrico e Dc 

é a deflexão característica. 

Um dos aspectos de maior importância na problemática da previsão de desempenho, através 

da aplicação de modelos desenvolvidos em condições diferentes das encontradas atualmente 

no Brasil, é a adequada calibração destes modelos. O processo adotado deve ser capaz de 

adequar modelos desenvolvidos em diferentes locais para uma determinada malha ou trecho, 

aumentando o nível de confiabilidade das previsões e, conseqüentemente, todo o processo de 

gerenciamento dos pavimentos. 

Neste contexto, o modelo aqui avaliado é utilizado no Sistema de Gerência de Pavimentos do 

Consórcio Univias em mais de mil quilômetros de rodovias, sendo que estas apresentam 

condições diferenciadas de tráfego, estrutura e de desempenho, localizadas em diferentes 

regiões do estado do Rio Grande do Sul. 

A calibração adequada e eficaz de um modelo de previsão de desempenho não é tarefa fácil, 

pois este tipo de procedimento depende de diversos aspectos. Dentre os principais destacam-

se: 

( )
C

R D
pB

M 212 υ−=
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• Informações confiáveis sobre o histórico de manutenção (idade desde a construção e 

das intervenções de restauração), bem como as características (espessura, tipo de 

material, etc.); 

• Informações sobre o tráfego (atual e que já solicitou o pavimento); 

• Informações consistentes e confiáveis sobre a condição atual dos pavimentos, bem 

como das condições após a construção (em geral considera-se que um pavimento recém 

construído apresente uma condição de serventia após a execução da camada em termos 

de PSI entre 4,2 e 4,5). 

 

Com o objetivo de analisar o comportamento do modelo frente a uma base de dados de maior 

confiabilidade, Rodrigues (2002) calibrou o modelo em termos de pavimentos ainda não 

restaurados e já restaurados utilizando a base de dados da pesquisa do Banco Mundial que 

originou o HDM-III (Highway Design and Maintenance Standards Model – Watanatada et al, 

1987). Os pavimentos considerados na pesquisa abrangeram rodovias do estado de Minas 

Gerais e São Paulo. Desta forma, a realização de uma calibração através desta base de dados 

torna-se possivelmente mais adequada do que a realização deste tipo de análise em bases de 

dados de outros países que não refletem as condições climáticas, de tráfego e estruturais 

presentes no Brasil. 

A obtenção de fatores de calibração objetivando o melhor ajuste entre o desempenho 

detectado pela base de dados do HDM-III e o desempenho previsto pelo modelo foi realizada 

através de tentativas que fizessem com que as curvas obtivessem o melhor ajuste possível 

quando comparadas simultaneamente. 

A análise foi realizada sob dois aspectos, pavimentos ainda não restaurados e pavimentos já 

restaurados. Esta separação justifica-se quando é analisado o comportamento destas estruturas 

de pavimento, onde: 

• Pavimentos asfálticos não restaurados tem seu desempenho gerenciado por dois 

fenômenos de degradação principais, ou seja, fadiga do revestimento levando ao 

trincamento da camada e afundamentos plásticos nas trilhas de roda; 
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• Pavimentos restaurados com uma nova camada de revestimento asfáltico têm seu 

desempenho controlado pela fadiga do recapeamento, eventualmente sob efeito de 

reflexão de trincas da camada subjacente. O comportamento da estrutura neste caso não 

é mais a de uma camada assente sobre material granular e sim, uma camada assente 

sobre um pavimento antigo (mais ou menos deteriorado). 

 

Os fatores de calibração obtidos como sendo aqueles que ocasionaram o melhor ajuste entre o 

desempenho registrado pelos modelos do HDM-III e o previsto pelo modelo aqui analisado 

foram (Rodrigues, 2002): 

• Fator de calibração de melhor ajuste para pavimentos não restaurados = 2,5; 

• Fator de calibração de melhor ajuste para pavimentos já restaurados = 0,25. 

 

Para esta análise, foram adotadas as condições médias dos dados que deram origem aos 

modelos do HDM-III (Watanatada et al, 1987), ou seja: 

 

• Tráfego atuante de 3.00×105 ao ano para pavimentos não restaurados e 3,85x105 

para pavimentos já restaurados; 

• Estrutura de pavimento conforme Tabela 4.1 e 4.2 a seguir; 

• Solo de subleito com CBR igual a 7% (Califórnia Bearing Ratio ou Índice de 

suporte Califórnia). 

 
Tabela 4.1 – Estrutura média considerada na calibração para pavimentos não restaurados 

(Rodrigues, 2002). 
Espessura MR CBR

cm kgf/cm² %
CBUQ 8 0.44

BG 15 0.14

SBG 27 0.11

SL 700 7

Material ai

 
 
onde: 
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CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente; 

BG – Brita graduada; 

SBG – Sub-base granular; 

SL – Subleito; 

ai – Coeficiente estrutural do material da camada; 

MR – Módulo resiliente do subleito; 

CBR – “Califórnia Bearing Ratio” ou Índice de Suporte Califórnia. 

 

Tabela 4.2 – Estrutura média considerada na calibração para pavimentos já restaurados 
(Rodrigues, 2002). 

Espessura MR CBR
cm kgf/cm² %

HR CBUQ 8 0.44

Pav exist Dc (x10-2 mm) 60 2539 7

Material ai

 
 
onde: 

HR CBUQ – Camada de reforço em concreto betuminoso usinado a quente; 

ai – Coeficiente estrutural do material da camada; 

MR – Módulo resiliente do subleito; 

CBR – “Califórnia Bearing Ratio” ou Índice de Suporte Califórnia; 

Dc – Deflexão característica. 

 

Com relação aos dados informados nas Tabelas 4.1 e 4.2 é importante observar que: 

• O parâmetro ai presente em ambas às tabelas (4.1 e 4.2) diz respeito ao coeficiente 

de equivalência estrutural (AASHTO, 1986) para os diferentes materiais que compõem 

a estrutura do pavimento e que são multiplicados pelas espessuras de cada camada para 

integrar o somatório que corresponderá ao cálculo do número estrutural (structural 

number) (AASHTO, 1986); 

• Para pavimentos não restaurados importa a estratificação da estrutura em tipo de 

material e espessura das camadas, além da contribuição de suporte do subleito expressa 

em termos do CBR e posteriormente do módulo resiliente (MR); 

• Para pavimentos já restaurados importa fundamentalmente o comportamento global 

da estrutura de pavimento existente e a nova camada de revestimento aplicada. O 
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comportamento da estrutura existente pode ser adequadamente considerado através da 

magnitude das deflexões obtidas através de equipamentos deflectométricos em ensaios 

não destrutivos do pavimento. 

A Figura 4.4 apresenta o melhor ajuste obtido entre a curva que reflete o desempenho 

observado na pesquisa do Banco Mundial frente à curva que reflete a previsão de 

desempenho para a mesma estrutura e tráfego segundo o modelo e com um fator de 

calibração médio de 2,5 para pavimentos não restaurados. As duas curvas apresentam-se 

próximas até aproximadamente o décimo terceiro ano e depois há uma divergência 

elevada. Há uma falta de acurácia nos modelos do HMD-III para idades acima de 15 

anos, não se observando, na prática, a tendência por eles indicada de uma deterioração 

com velocidade decrescente com o tempo. 
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ano

P
S

I

HDM-III

Modelo PSI(N)

 
Figura 4.4 – Curvas de desempenho obtidas da pesquisa do Banco Mundial no Brasil x 

Modelo PSI(N) - Fonte: Rodrigues (2002). 

 
 
A Figura 4.5 apresenta o resultado de uma calibração experimental do modelo PSI(N) frente à 

base de dados da pesquisa do Banco Mundial no Brasil, em termos dos pavimentos que já 

haviam recebido uma ou mais restaurações. Pode-se notar uma concordância adequada entre 

as duas curvas até aproximadamente o décimo quinto ano. A obtenção de tal concordância foi 

atingida com a adoção de um fator de calibração de 0,25. A partir do décimo quinto ano, há 

um afastamento gradual das duas curvas. 
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Desempenho - Pavimentos Já Restaurados

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ano

P
S

I

HDM-III

Modelo PSI(N)

 
Figura 4.5 – Curvas de desempenho obtidas da pesquisa HDM x Modelo PSI(N) Fonte: 

Rodrigues (2002). 

Ainda com relação à problemática dos fatores de calibração, são apresentados a seguir os 

fatores de calibração (médios) calculados para todos os trechos da malha do Univias. A 

análise destas calibrações objetiva a avaliação deste parâmetro dentro do contexto de 

operação de um SGP em nível de rede. Os fatores de calibração a seguir apresentados foram 

calculados sobre a base de dados do ano de 2002, gerando assim um conjunto de fatores para 

cada um dos subtrechos que, após o cálculo, são agrupados em cada um dos trechos, gerando 

desta forma os fatores médios apresentados na Figura 4.6 e Tabela 4.3 a seguir. 
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Figura 4.6 – Fatores de calibração médios do SGP-Univias. 
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No intuito de contribuir com uma avaliação crítica nos trechos contemplados pelo SGP-

Univias no que se refere aos fatores de calibração, é importante distinguir trechos de maior e 

de menor confiabilidade na base de dados. Rodovias como a BR/386 (Trecho L1 e L2 da 

Tabela 4.3), BR/116 (Trecho M4), BR/290 (Trecho M6A), BR/153 (Trecho M6B) e RS/122 

(Trecho 04A) apresentam hoje as melhores informações quanto à estrutura existente e 

histórico de manutenção. Desta forma, pode-se agrupar os fatores de calibração em termos 

dos pavimentos já restaurados como é apresentado na Tabela 4.4 a seguir. A extensão total 

destes trechos representa aproximadamente 37% do total da malha contemplada pelo SGP-

Univias. 

 
Tabela 4.3 – Fatores de calibração para os trechos da rede do SGP-Univias. 

Trecho FC pav ñ restaurado FC pav restaurado

C1 1.5671 0.0665

C2 1.1506 0.2500

C3 1.2958 0.2500

C4A 2.3937 0.3105

C4B 0.5004 0.0647

C4C 8.3091 0.0140

L1 2.5000 0.2661

L2 2.0128 1.7404

L3A 6.0873 0.2500

L3B 4.3202 0.2500

L4 2.5000 0.0180

L5 0.1441 0.0700

L6 2.5000 0.0276

M4 2.5000 0.7637

M5 2.9644 0.2500

M6A 4.6677 0.3552

M6B 2.5000 0.1079

M7 2.5000 0.2500

M8 2.5000 0.1183

M9 2.5000 0.2500

Rede 2.3548 0.3666  
 

Tabela 4.4 – Trechos com alta confiabilidade na base de dados. 
Trecho FC recap

C4A 0.3105
L1 0.2661
L2 1.7404
M4 0.7637

M6A 0.3552
M6B 0.1079

FC médio 0.5906  
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Quanto aos trechos de maior confiabilidade e que ainda não foram restaurados, a Tabela 4.5 

apresenta os resultados obtidos para este grupo. A extensão acumulada de trechos agrupados 

na Tabela 4.5 representa aproximadamente 34% da malha considerada. 

 

Tabela 4.5 – Trechos com alta confiabilidade na base de dados. 
Trecho FC pav ñ restaurado

C1 1.5671
C2 1.1506
C3 1.2958

C4A 2.3937
L3B 4.3202
M5* 2.9644

FC médio 2.2820
* Trecho reconstruído  

 

É oportuno salientar que a condição atual da base de dados encontra-se em fase de 

refinamento, ou seja, ainda existem dúvidas quanto à estrutura de pavimento existente bem 

como também (principalmente) dúvidas quanto ao histórico de manutenção. Estas 

informações afetam de forma significativa a previsão de desempenho, fundamentalmente em 

termos do fator de calibração. Segundo informações da concessionária, serão realizadas 

campanhas de reconhecimento da estrutura através de equipamentos não invasivos como o 

Georradar. Este equipamento permite inferir as interfaces das camadas de diferentes materiais 

através da propagação de ondas eletromagnéticas na estrutura do pavimento. Esta campanha, 

associada a análises de bacias do Falling Weight Deflectometer, fará com que as dúvidas e 

inconsistências na base de dados quanto à estrutura existente sejam sanadas, restando ainda, e 

de grande importância, obter informações quanto à idade das camadas, especialmente as 

últimas restaurações, pois a grande maioria delas foi realizada antes da concessão ser 

implantada. 

No caso dos pavimentos que nunca foram restaurados, a separação feita em termos de 

provável confiabilidade dos dados não afetou significativamente o fator de calibração, o qual 

permaneceu sempre bastante próximo ao valor que foi determinado para as características 

médias dos dados utilizados na estruturação dos modelos do HDM-III. Já no caso dos 

pavimentos restaurados houve um maior distanciamento do fator de calibração médio em 

relação ao HDM-III, mas a causa deve estar no trecho L2, cujo fator de calibração médio se 

afasta muito dos demais. Com sua exclusão, resulta um valor médio para o fator de calibração 

igual a 0,36. Este valor é praticamente igual ao valor médio para toda a rede, sem exclusão de 
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dados, e se encontra próximo do valor associado às condições médias dos dados utilizados 

nos modelos do HDM-III (0,25), de modo que se pode concluir que, em termos globais, a 

calibração que é feita dentro do SGP da Univias para a base de dados do ano de 2002 pode ser 

considerada adequada e confiável. 
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5 – APLICAÇÃO-TESTE DE ÁRVORES DE 

DECISÃO 

 

Apresenta-se a seguir as principais considerações feitas quando da análise de algumas das 

árvores de decisão estudadas. Foram avaliados diferentes trechos de rodovias em serviço, 

como o trecho da rodovia BR/116 no extremo sul do país sob administração do Governo 

Federal, e outros dois trechos de rodovias concedidas à iniciativa privada sob os programas de 

concessão do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

5.1 – Trecho da BR/116 

A aplicação-teste realizada através da base de dados da rodovia BR/116, em um subtrecho de 

63,12 quilômetros localizado próximo à cidade de Pelotas/RS, possibilitou a geração de 

resultados em nível de rede através da aplicação das árvores de decisão apresentadas por 

Rodrigues (2001a). Neste primeiro teste, foi avaliada a representatividade do diagnóstico e 

determinação das necessidades de manutenção frente ao diagnóstico realizado com 

ferramentas de projeto, como o procedimento para a determinação das necessidades de 

reforço DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b). Para a definição dos subtrechos homogêneos, o 

trecho foi dividido em segmentos que podem constituir unidades de análise independentes 

para efeito de projeto de restauração. Desta forma é possível uniformizar o desempenho 

futuro do pavimento restaurado ao longo do trecho. A extensão total avaliada foi dividida em 

18 segmentos homogêneos. Essa homogeneidade depende de parâmetros fundamentais que 

condicionam o desempenho do pavimento existente e de medidas de restauração a serem 

aplicadas. Os parâmetros que condicionaram a divisão do trecho foram: 

 

• Espessura da camada asfáltica, que neste caso apresenta três segmentos 

diferenciados em termos de espessura da camada asfáltica; 

• Estado de deterioração da superfície (natureza e freqüência dos defeitos verificados 

no pavimento); 
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• Comportamento estrutural do pavimento frente às cargas de tráfego, considerado 

através das deflexões levantadas com o equipamento deflectométrico “Falling Weight 

Deflectometer (FWD)”. Devido ao fato de que o procedimento DNER-PRO 11-79 

(DNER, 1979b) foi desenvolvido tomando por base deflexões aferidas através da viga 

Benkelman, as deflexões foram convertidas tomando-se partido de correlações 

apresentadas por Rocha Filho (1996) entre as deflexões dos dois equipamentos mais 

usuais no Brasil; 

• QI (quociente de irregularidade longitudinal em contagens por quilômetro). 

 

No que diz respeito à construção original do pavimento, a entrega final de todo o trecho 

ocorreu por volta do ano de 1963. O pavimento foi construído originalmente da seguinte 

forma: 

• Revestimento em tratamento superficial duplo (TSD) com 2,5 centímetros de 

espessura; 

• Base de solo estabilizado granulometricamente com 20 centímetros (ISC ≥ 60%); 

• Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com 20 centímetros de 

espessura (ISC ≥ 30%); 

• O subleito apresenta solos variados, oriundos da decomposição de rocha granítica 

(ISC = 9%).  

 

Quanto ao histórico de manutenção, pode-se constatar que a primeira intervenção significativa 

ocorreu na metade da década de 70. As soluções adotadas na época eram constituídas 

basicamente por uma camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) sobre uma camada inferior denominada “binder”. Segundo definição do Manual de 

Pavimentação (DNER, 1996), “binder” pode ser definido como uma mistura a quente, de 

graduação mais aberta que a de um CBUQ convencional, sendo que sua utilização acarreta em 

menores custos quando estes são comparados ao CBUQ convencional. Através das 
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informações obtidas referentes à construção original e às intervenções ao longo do tempo, 

apresenta-se na Tabela 5.1 as espessuras adotadas para a camada betuminosa de revestimento.  

 

Tabela 5.1 – Espessura da camada betuminosa adotada. 
Revest

Est inic Est final cm
448+580 462+020 27.0
462+020 483+140 20.0
483+140 511+700 30.0

Trecho

 

 

5.1.1 – Aplicação dos critérios de decisão em nível de rede 

Os resultados em nível de rede foram gerados através da implementação dos critérios de 

decisão em uma planilha eletrônica. Os dados e parâmetros necessários foram corretamente 

agrupados por subtrecho homogêneo (Tabela 5.2) e, desta forma, implementados os critérios 

de decisão. 

Os resultados em nível de rede são apresentados da seguinte forma na Tabela 5.2: 

• Em “Decisão geral”, define-se qual o nível de intervenção (restauração ou 

conservação) requerido pelo pavimento em função dos parâmetros condicionantes 

impostos e as respectivas medidas corretivas; 

• Após a definição do grupo de intervenção requerido, define-se em “Nível de 

Conservação ou Restauração”, uma solução final em função de parâmetros considerados 

críticos, tanto para a restauração quanto para a conservação do pavimento. 
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Tabela 5.2 – Resultados gerados em nível de rede para a BR/116. 

Subtrechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estaca inicial 448+580 452+660 453+980 456+020 462+020 463+700 466+340 467+540 470+660 473+780 474+860 479+780 483+140 490+580 494+660 495+860 501+380 508+940
Estaca final 452+660 453+980 456+020 462+020 463+700 466+340 467+540 470+660 473+780 474+860 479+780 483+140 490+580 494+660 495+860 501+380 508+940 511+700
Extensão (km) 4.08 1.32 2.04 6.00 1.68 2.64 1.20 3.12 3.12 1.08 4.92 3.36 7.44 4.08 1.20 5.52 7.56 2.76
IGG 109 25 133 114 112 101 127 78 98 128 103 81 15 39 50 38 53 39
ATR (mm) 9.00 2.00 9.70 7.90 2.60 4.00 4.90 1.30 0.50 2.60 2.00 1.30 2.50 2.50 10.10 1.60 2.30 1.80
FC 2 e 3 (% médio) 21.36 3.03 24.53 32.00 79.55 70.15 80.65 57.69 58.44 89.29 65.32 37.35 2.16 24.04 0.00 31.62 7.33 23.19
QI (cont/km) 25.00 32.00 25.00 26.00 24.00 24.00 28.00 29.00 31.00 28.00 30.00 27.00 19.00 22.00 24.00 25.00 27.00 24.00
Decisão Geral Rest Conserv Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest Rest ConservConservConservConserv Rest Conserv
Nível Cons ou Rest RS(Hr) LAMA RS(Hr) RS(Hr) SART SART SART SART SART SART SART RS(Hr) LAMA LAMA LAMA LAMA RS(Hr) LAMA

RESULTADO DA APLICAÇÃO DAS ÁRVORES DE DECISÃO (RODRIGUES, 2001)
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5.1.2 – Principais considerações acerca da aplicação do procedimento DNER PRO-11 

No que diz respeito em nível de tráfego atuante na rodovia realiza-se, primeiramente, a 

estimativa do tráfego que já solicitou o pavimento. Em seguida, deve-se realizar a estimativa 

de tráfego que irá solicitar o trecho para o período de projeto estabelecido (em geral, o 

período de projeto mais adotado para um pavimento asfáltico rodoviário é de 10 anos). Para a 

consideração do tráfego já suportado pelo pavimento (NS), considerou-se um período de 25 

anos, ou seja, este período compreende a data da última grande restauração até a data dos 

levantamentos dos dados. O cálculo foi realizado através da correção do volume médio diário 

(VMD) de veículos para 25 anos atrás e, desta forma, obteve-se o valor de 1.830 veículos por 

dia. Também, aplicando-se a correção ao fator veículo (FV) para o mesmo período, obteve-se 

o valor de 3,57. Desta forma, obtém-se um número NS igual a 7,64 x 107 operações do eixo 

padrão rodoviário. Os principais dados utilizados para o cálculo de NS foram: 

• Período considerado desde a última intervenção de 25 anos; 

• Volume médio diário (VMD) atual de 3246 veículos por dia; 

• Taxa de crescimento do tráfego (tx) de 2% ao ano (adotada para os últimos 25 

anos); 

• Fator veículo atual de 6,34. 

 

O número “N” de projeto é igual a 3,68 x 107. Este valor refere-se ao período de projeto de 10 

anos. Foi aplicada uma taxa de crescimento dos veículos comerciais de 2% ao ano para o 

cálculo do número “N” de projeto.  

 Os dados relativos ao primeiro ano do período são: 

• VMD de 3.246 veículos por dia; 

• Fator de veículo médio igual a 6,34; 

• Fator direcional de 0,50 (devido a duplicação da rodovia); 

• Fator de faixa igual a 0,9. 
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Há ainda, um terceiro número “N” a ser dimensionado para determinar o número máximo de 

repetições do tráfego admitido em função da deflexão de projeto. Este número “N” é estimado 

através da seguinte equação (DNER, 1979b): 

TNDp log.175,001,3log −=  

onde: 

Dp - Deflexão de projeto; 

NT - Número de solicitações do eixo padrão correspondente à deflexão de projeto. 

 

Com a análise quanto ao tráfego realizada, apresenta-se às considerações acerca dos 

parâmetros deflectométricos envolvidos no procedimento adotado. As deflexões medidas em 

uma estrutura de pavimento são deformações recuperáveis que ocorrem com a aplicação das 

cargas dinâmicas, ou seja, são deformações elásticas. Estruturas com maior rigidez 

apresentam menores deflexões e, com isso, maior vida de fadiga. As deflexões são medidas 

através de equipamentos deflectométricos, ou seja, equipamentos que são capazes de medir a 

deformação elástica in situ dos pavimentos quando estes são solicitados através de cargas 

dinâmicas. Os dados de deflectometria foram obtidos através do equipamento conhecido 

como Falling Weight Deflectometer (FWD). A unidade de medida destas deflexões é o 

centésimo de milímetro (x 10-2mm). O método DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b) considera 

as deflexões do pavimento medidas através da Viga Benkelman (VB). Devido a isto, aplicou-

se uma correlação apresentada por Rocha Filho (1996) para que a deflexão já levantada com 

equipamento de FWD pudesse ser prudentemente aplicada. Esta correlação mostra que, para 

espessuras maiores ou iguais a 15 centímetros de revestimento asfáltico, o parâmetro α será 

igual a 0,62. Desta forma, deve-se aplicar (Rocha Filho, 1996): 

VB

FWD

Do
Do

=�  

É importante observar que, em virtude da grande variação de suporte estrutural que se observa 

nos pavimentos, inclusive naqueles bem construídos, usa-se critério estatístico para a 

interpretação das medidas de deflexão. Com isso, fez-se necessário o cálculo do desvio-

padrão (σ) e do coeficiente de variação (CV em %). A deflexão característica (Dc) é calculada 
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através da soma da deflexão média (Do) e o desvio-padrão. Para a obtenção da deflexão de 

projeto (Dp), é necessário que a Dc seja corrigida através de um fator sazonal. Este fator 

refere-se a uma correção das medidas de deflexão de qualquer época do ano para a época mais 

desfavorável, ou seja, logo após ou durante a estação chuvosa. Conforme as informações 

fornecidas a respeito para o presente projeto, os levantamentos foram realizados na estação de 

maiores chuvas do ano. 

Na aplicação do método de projeto DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b), é fundamental o 

estabelecimento da deflexão admissível (Dadm). Esta condição admissível diz respeito a dois 

conceitos importantes: 

• A deflexão máxima a ser suportada por uma estrutura existente, antes que ela entre 

na fase de fadiga, é calculada através da seguinte equação (DNER, 1979b): 

SNDadm log.175,001,3log −=  

• E a deflexão máxima a ser suportada para uma nova camada resultante do projeto de 

restauração, é calculada através da seguinte equação (DNER, 1979b): 

PROJNDadm log.175,001,3log −=  

Os demais parâmetros considerados na aplicação do procedimento e apresentados na Tabela 

5.3 são: 

• Número de solicitações correspondente à Dp (Nt); 

• Deflexão a 25 centímetros do centro de aplicação da carga, ou seja, D25 segundo 

DNER-ME 24/78 (DNER, 1978). Este parâmetro também foi corrigido pelo mesmo 

fator de correção utilizado anteriormente (α = 0,62); 

• Raio de curvatura (R) da bacia de deformação no ponto de prova, calculado através 

da seguinte equação (DNER, 1978): 

( )252
6250

DDo
R

−
=  
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Tabela 5.3 – Parâmetros adotados e resultados obtidos da aplicação do procedimento DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b). 

Subtrechos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Estaca inicial 448+580 452+660 453+980 456+020 462+020 463+700 466+340 467+540 470+660 473+780 474+860 479+780 483+140 490+580 494+660 495+860 501+380 508+940
Estaca final 452+660 453+980 456+020 462+020 463+700 466+340 467+540 470+660 473+780 474+860 479+780 483+140 490+580 494+660 495+860 501+380 508+940 511+700
Extensão (km) 4,08 1,32 2,04 6,00 1,68 2,64 1,20 3,12 3,12 1,08 4,92 3,36 7,44 4,08 1,20 5,52 7,56 2,76
Revest exist (cm) 27 27 27 27 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30
IGG 109 25 133 114 112 101 127 78 98 128 103 81 15 39 50 38 53 39
ATR (mm) 9,00 2,00 9,70 7,90 2,60 4,00 4,90 1,30 0,50 2,60 2,00 1,30 2,50 2,50 10,10 1,60 2,30 1,80
Do (10-2mm) VB 34,03 27,10 31,94 37,42 50,32 42,26 40,00 50,81 83,87 77,26 55,32 35,81 25,32 34,52 18,71 31,94 40,81 40,16
σ VB 12,55 5,81 8,10 16,19 41,32 15,23 25,16 24,92 37,16 24,42 33,63 26,89 10,53 17,05 9,44 11,39 15,87 27,23
CV (%) 36,88 21,44 25,36 43,27 82,11 36,04 62,90 49,05 44,31 31,61 60,79 75,09 41,59 49,39 50,45 35,66 38,89 67,80
Dc (10-2mm) 46,58 32,91 40,04 53,61 91,64 57,49 65,16 75,73 121,03 101,68 88,95 62,70 35,85 51,57 28,15 43,33 56,68 67,39
Fator Sazonal 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Dp (10-2mm) 46,58 32,91 40,04 53,61 91,64 57,49 65,16 75,73 121,03 101,68 88,95 62,7 35,85 51,57 28,15 43,33 56,68 67,39
NS 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07 7,64E+07

NT 4,65E+07 3,38E+08 1,10E+08 2,08E+07 9,73E+05 1,40E+07 6,83E+06 2,89E+06 1,98E+05 5,37E+05 1,15E+06 8,51E+06 2,08E+08 2,60E+07 8,27E+08 7,03E+07 1,51E+07 5,63E+06

NPROJ 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07 3,68E+07

Dadm exist (10-2mm) 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93 41,93
Dadm proj (10-2mm) 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69 47,69
D 25 VB 27,53 22,21 28,15 29,42 38,48 37,46 33,91 39,51 59,97 55,12 41,39 28,71 21,43 26,05 16,11 23,84 33,11 29,66
R (m) VB 481 639 825 391 264 651 513 277 131 141 224 440 803 369 1202 386 406 298
Vida Rest.(nº oper) 0,00E+00 2,62E+08 3,40E+07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,31E+08 0,00E+00 7,50E+08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Critério Tab III Pro11 II I I II II II II II II II II II I II I II II II
Critério cálc.Reforço Deflect RL RL Deflect Deflect Deflect Deflect Deflect Deflect Deflect Deflect Deflect RL Deflect RL Deflect Deflect Deflect
esp. total calc (cm) 3,00 ---- ---- 3,00 11,35 3,25 5,42 8,03 16,18 13,15 10,83 4,75 ---- 3,00 ---- 3,00 3,00 6,01
Binder (c.e.1,4) (cm) - - - - 9,07 - 0,60 4,33 15,97 11,65 8,33 - - - - - - 1,44
Esp. Total (cm) 3 ---- ---- 3 14 3 6 9 21 17 13 5 ---- 3 ---- 3 3 6

BR/116 - PROCEDIMENTO DNER-PRO 11/79
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5.1.3 – Análise dos resultados obtidos na BR/116 

Uma análise comparativa entre os dois níveis de operação (rede e projeto) é apresentada de 

forma a avaliar os resultados entre si. 

Analisando-se os resultados obtidos (Tabela 5.3) e comparando-os entre si, pode-se observar: 

• No primeiro subtrecho homogêneo (STH 1) a análise em nível de rede apontou uma 

intervenção de restauração devido ao elevado índice de deterioração da superfície 

representado pelo parâmetro IGG. Com a aplicação do critério definido para refinar a 

solução dentro das medidas possíveis para a restauração, foi estabelecida uma camada 

de reforço em concreto asfáltico denominada de recapeamento simples “RS(HR)”. 

Quanto a análise em nível de projeto, o parâmetro condicionante para a definição do 

critério II (reforço estrutural) foi que a deflexão de projeto é superior à deflexão 

admissível da estrutura existente estabelecendo, desta forma, a necessidade de uma 

camada de reforço. Os resultados em ambos os níveis de operação concordam entre si, 

pois apresentaram necessidades de restauração; 

• O segundo subtrecho (STH 2) apresenta boas condições de superfície e de 

funcionalidade, ou seja, índice de gravidade global (IGG) baixo, afundamento em trilha 

de roda inexpressivo, poucas trincas de severidade alta e, ainda, quociente de 

irregularidade adequado. Desta forma, este segmento, quando analisado em nível de 

rede, apresenta apenas necessidade de medidas de conservação. Diante desta 

constatação, verifica-se que dentro das possibilidades de conserva, a lama asfáltica foi 

recomendada devido ao fato de que o tráfego que já solicitou o pavimento desde a 

última intervenção é maior que o tráfego considerado admissível em função dos índices 

de atrito. Quando comparadas às recomendações, constata-se que houve coerência, pois 

a recomendação em nível de projeto não apresentou necessidade de reforço estrutural e, 

sim, apenas reparos localizados conforme indica o procedimento DNER-PRO 11-79 

(DNER, 1979b); 

• Analisando o terceiro subtrecho (STH 3) constata-se que a intervenção recomendada 

em nível de rede é restauração. Esta recomendação se deu devido ao elevado índice de 

degradação de superfície expresso pelo IGG. Já em nível de projeto, não haveria 
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necessidade de reforço estrutural devido ao fato de o pavimento apresentar uma 

deflexão de projeto abaixo da deflexão considerada admissível para a atual estrutura; 

• Quando o quarto subtrecho (STH 4) é analisado em nível de rede, a necessidade 

detectada é a restauração, devido ao grau de deterioração de superfície encontrar-se 

acima do limite máximo tolerado. Na determinação da medida de restauração a ser 

adotada, uma camada de reforço sobre o pavimento existente é apontada. Quando da 

análise em nível de projeto, com a deflexão de projeto superior à admissível, é definida 

uma intervenção de reforço estrutural. É importante salientar que, embora em nível de 

rede não se tenha uma determinação da magnitude do reforço, pode-se constatar que há 

uma afinidade nos resultados dos dois níveis de operação, devido ao fato de que 

soluções de reforço simples são as mais amenas dentre as outras possibilidades do 

critério, ao passo que em nível de projeto, a espessura mínima é a mais inexpressiva 

dentre as intervenções de reforço; 

• O quinto subtrecho (STH 4) apresenta elevado índice de degradação de superfície e, 

ainda, elevado percentual de trincas severas, ocasionando a recomendação de uma 

restauração e, neste grupo, de um sistema anti-reflexão de trincas (SART). Já em nível 

de projeto, o dimensionamento da espessura de recapeamento é de grande magnitude, o 

que também reflete, através do levantamento deflectométrico, os problemas apontados 

em nível de rede. O resultado em nível de rede vem de encontro à elevada espessura da 

camada de reforço dimensionada em nível de projeto, mesmo sem que considerações 

quanto ao padrão de trincamento estejam diretamente embutidas no procedimento 

DNER-PRO 11-79 (DNER, 1979b); 

• O sexto e o sétimo segmentos (STH 6 e STH 7) apresentam elevados índices de 

degradação de superfície e também, elevada presença de trincas de alta severidade (FC 

2 e FC 3 segundo o procedimento DNER-PRO 08-94, 1994). Desta forma é detectada, 

em nível de rede, a necessidade de restauração dos segmentos e, neste contexto, a 

necessidade de uma solução que contemple um SART. Em nível de projeto, a deflexão 

admissível é inferior à deflexão de projeto, gerando desta forma uma solução de reforço 

estrutural com espessuras de menor vulto. Nota-se, desta forma, que a necessidade de 

medidas de porte como SART’s não coincidem com a magnitude de reforço 

dimensionado em nível de projeto. É importante observar que, novamente, foi 
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determinante a consideração do estado de superfície do pavimento para a recomendação 

de uma medida como um SART, o que não ocorre no procedimento DNER-PRO 11-79 

(DNER, 1979b); 

• Os segmentos 8, 9, 10 e 11 apresentam elevado percentual de trincamento, bem 

como elevadas deflexões. Desta forma, em nível de rede é detectada a necessidade de 

restauração do segmento e, dentro deste grupo, a definição de um SART para tentar 

evitar a propagação acelerada das trincas subjacentes. Já em nível de projeto, através da 

adoção de um procedimento deflectométrico como o DNER-PRO 11-79 (DNER, 

1979b), dimensionou-se uma camada de reforço considerável para a restauração do 

pavimento. Desta forma, ambos os segmentos analisados apresentaram afinidade no tipo 

de intervenção recomendada; 

• O décimo segundo (STH 12) segmento recebeu a recomendação de restauração em 

nível de rede, pois apresenta um índice de gravidade global (IGG) elevado, ou seja, 

acima do considerado como máximo tolerável e, desta forma, foi definido o 

recapeamento simples como a medida mais adequada. Em nível de projeto, houve o 

dimensionamento de uma camada de reforço em concreto asfáltico, com magnitude 

considerada coerente ao recomendado em nível de rede, havendo concordância entre os 

resultados gerados; 

• Analisando o décimo terceiro segmento (STH 13), verifica-se que a condição do 

pavimento expressa em termos do percentual de trincamento severo, do quociente de 

irregularidade longitudinal e do índice de gravidade global da superfície, apresenta-se 

em boas condições. Deste modo, a intervenção detectada em nível de rede é a 

conservação. A medida de conservação detectada foi a lama asfáltica, tendo em vista 

que o nível de tráfego que já solicitou o pavimento desde a última intervenção é 

elevado, causando desgaste superficial e conseqüente baixa nos índices de atrito. 

Quanto à análise em nível de projeto, verifica-se que a deflexão analisada (Dp) é menor 

do que a admissível, levando a uma recomendação sem a necessidade de reforço 

estrutural. Analisando as recomendações em ambos os níveis de operação, constata-se 

que houve uma excelente concordância nos resultados; 

• Para o subtrecho 14, a recomendação em nível de rede foi de atividades de conserva, 

e, neste contexto, a lama asfáltica foi definida em função das considerações quanto aos 
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níveis de atrito da pista. Já em nível de projeto, ocorreu a determinação de um reforço 

estrutural com espessura mínima construtiva, já que a deflexão de projeto é superior a 

admissível. Desta forma, há uma enorme incoerência entre os dois grupos de resultados, 

causando desta forma muitos problemas para uma especificação adequada da 

intervenção realmente necessária no segmento; 

• O segmento 15 apresenta um bom resultado quanto às medidas recomendadas em 

ambos os níveis de operação analisados. Isto se deve ao fato de que, em nível de rede, 

nenhum dos parâmetros verificados encontra-se fora dos limites aceitáveis, gerando, 

desta forma, uma recomendação de conserva. Em nível de projeto, a deflexão de projeto 

é inferior à admissível, concordando desta forma com o resultado gerado em nível de 

rede; 

• O segmento 17 apresenta conformidade entre os resultados gerados, pois em ambos 

os níveis há indicações de bom comportamento do pavimento (superficial, funcional e 

estrutural). Desta forma, foram recomendadas medidas de conserva em ambos os níveis 

de operação; 

• Os segmentos 16 e 18 apresentaram incoerências quanto às necessidades detectadas. 

Em nível de rede, devido ao fato de as condições avaliadas encontrarem-se dentro dos 

limites aceitáveis, não foi detectada nenhuma necessidade de intervenção significativa 

como o reforço estrutural, por exemplo. Já em nível de projeto, foi dimensionada uma 

camada de reforço, pois a deflexão de projeto é maior do que à admissível. 

 

De forma a sintetizar os resultados, apresenta-se na Figura 5.1 um resumo dos resultados 

comparativos.  
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Resumo da análise comparativa

78%

22%
Há concordância

Ñ há concordância

 
Figura 5.1 – Resumo da análise comparativa e qualitativa. 

 

5.2 – Trecho da RS/122 

A análise em um trecho da rodovia RS/122, conhecido como contorno de Caxias do Sul, 

possibilitou a avaliação comparativa entre os resultados gerados em nível de rede frente aos 

resultados gerados em nível de projeto. Em rede, os resultados foram obtidos com a utilização 

do SGP-Univias contemplando desta forma as árvores de decisão apresentadas anteriormente. 

Em nível de projeto, realizou-se um estudo completo considerando desde a obtenção dos 

módulos de elasticidade até a consideração apurada do tráfego e dos defeitos de superfície 

através de métodos de dimensionamento mecanístico-empíricos. 

 

5.2.1 – Estado de superfície 

A condição de superfície dos subtrechos analisados foi avaliada através do levantamento 

visual contínuo (LVC) desenvolvido especificamente para ser utilizado no SGP-Univias. Na 

Tabela 5.4 são apresentados os resultados obtidos com a avaliação de superfície, realizada 

pela concessionária de modo a abastecer o sistema de gerência com a condição da superfície 

dos pavimentos. Pode-se observar que ambos os subtrechos (exceto os de número 2 e 3) 

apresentam trincamento couro-de-crocodilo em extensão baixa a média e, quanto à 

severidade, média e alta. Há também a presença de panelas. A avaliação de cada defeito é 

realizada através de critérios em termos de severidade e extensão que cada defeito ocupa no 

subtrecho analisado. 
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Em termos de severidade, os seguintes níveis são avaliados: 

• Nível 1: O defeito é considerado aceitável (defeito na condição inicial); 

• Nível 2: O defeito é considerado tolerável (encontra-se em um estágio de crescente 

evolução em termos de severidade bem como de extensão); 

• Nível 3: O defeito é considerado intolerável (necessita de reparos imediatos no 

pavimento). 

 

Já quanto a extensão que cada defeito se manifesta, têm-se: 

• Baixa (B): Presença do defeito em menos de 10% da área avaliada; 

• Média (M): Presença do defeito entre 10 e 50% da área avaliada; 

• Alta (A): Presença do defeito em mais de 50% da área avaliada. 

 

5.2.2 – Condição estrutural 

Os dados pertinentes à condição estrutural dos pavimentos, caracterizada pelas deflexões 

medidas através de levantamentos deflectométricos com o equipamento FWD (Falling Weight 

Deflectometer), foram analisados através da bacia média de cada subtrecho homogêneo. 

Apresenta-se na Tabela 5.5 a bacia de deflexão considerada para cada um dos subtrechos 

homogêneos. 
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Tabela 5.4 – Avaliação de superfície RS/122. 

STH km km
inic final

1 73.0 74.2 2.2 B2 B1 A2 A B2
2 74.2 74.4 2.2 M2 M2
3 74.4 74.7 2.2 A2 B2
4 74.7 74.8 1.8 M2 M2
5 74.8 75.9 2.0 M2 A2 A
6 75.9 76.4 2.1 M2 B2 M
7 76.4 77.5 2.0 A2 B3 B
8 77.5 78.0 1.8 B2 M3 A M1
9 78.0 79.0 1.8 B2 A3 A M1

10 79.0 80.0 1.8 B2 A2 A M1

DP ELR ATR COR EMDS ER BF DC

Avaliação da superfície (Metodologia LVC / SGP-Univias)

PSR CR BL TT TL TE TB P D

 

 

onde: 
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Tabela 5.5 – Bacia média de deflexão de cada subtrecho homogêneo com FWD. 
DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 DF7
0 cm 20 cm 30 cm 45 cm 65 cm 90 cm 120 cm

kgf x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mm ºC ºC
1 4135 75 57 44 29 17 10 6 17 19
2 4137 67 48 36 24 14 8 5 20 24
3 4176 70 52 39 24 13 6 3 20 24
4 4110 80 59 43 28 16 9 5 20 22
5 4099 80 58 43 27 15 8 5 21 23
6 4072 64 45 33 21 12 7 4 22 26
7 4109 57 41 30 19 10 6 4 22 26
8 4098 60 45 34 23 12 7 4 23 25
9 4136 54 40 29 19 10 6 4 23 27

10 4081 65 49 38 24 13 7 4 24 27

STH CARGA T ar T sup

 
 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

DF1, DF2, DF3, …, DF”n” – Deflexão do pavimento medida em diferentes posições 

em relação ao ponto de aplicação da carga (em centésimo de milímetro); 

T ar – Temperatura média do ar no momento do levantamento; 

T sup – Temperatura média da superfície do pavimento no momento do levantamento. 

 

5.2.3 – Estrutura do pavimento 

A estrutura existente em cada um dos subtrechos homogêneos é apresentada na Tabela 5.6. 

Pode-se observar que todos os subtrechos apresentam uma camada de revestimento asfáltico 

da ordem de 9 centímetros assente sobre uma camada de base granular da ordem de 35 

centímetros. Devido às poucas informações acerca do subleito, considerou-se para esta análise 

como sendo composto por um solo argiloso de baixa plasticidade. 

Tabela 5.6 – Estrutura atual em cada subtrecho. 

Subleito
esp esp
cm cm

1 9 CA 35 BG CL
2 9 CA 35 BG CL
3 9 CA 35 BG CL
4 9 CA 35 BG CL
5 9 CA 35 BG CL
6 9 CA 35 BG CL
7 9 CA 35 BG CL
8 9 CA 35 BG CL
9 9 CA 35 BG CL

10 9 CA 35 BG CL

mat

Estrutura de pavimento existente

STH
Revestimento Base

mat mat
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onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

esp cm – Espessura da camada em centímetros; 

mat – Material da camada; 

CA – Concreto asfáltico; 

BG – Brita graduada; 

CL – Argila de baixa plasticidade pela classificação unificada (Oliveira e Brito, 1998). 

 

5.2.4– Determinação dos módulos de elasticidade por retroanálise 

Através da retroanálise das bacias de deflexão foram obtidos os módulos de elasticidade de 

cada uma das camadas constituintes da estrutura do pavimento. A retroanálise foi realizada 

através da utilização do programa computacional LAYMOD-4 (Rodrigues, 2001a,b). Na 

Tabela 5.7 são apresentados os módulos obtidos pela retroanálise para cada camada. É 

importante observar que o módulo de elasticidade do revestimento asfáltico apresentado 

corresponde à temperatura de referência de 25ºC. 

 

Tabela 5.7– Módulos elásticos obtidos na retroanálise. 

Revest. Base Subleito
E rev E2 E3

% kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm²

1 3.8 9269 490 635
2 2.9 15318 490 2381
3 6.9 11747 490 515
4 5.6 7686 490 577
5 5.9 8176 490 2049
6 3.7 17417 490 820
7 4.7 11326 680 2499
8 2.4 21478 490 826
9 4.5 16449 680 2516
10 4.0 14772 490 699

Erro 
ajuste

Módulos obtidos por retroanálise

STH

 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

Revest. – Camada de revestimento do pavimento; 

E rev – Módulo elástico da camada de revestimento em kgf/cm2; 

E2 – Módulo elástico da camada de base (em kgf/cm2); 
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E3 - Módulo elástico do subleito (em kgf/cm2). 

 

5.2.5 - Tráfego 

As considerações acerca do tráfego atuante na rodovia, bem como a classe de cada um deles 

(peso e número de eixos) podem ser sintetizadas através de um número equivalente de 

operações do eixo padrão de 8,2 toneladas (eixo padrão rodoviário), conhecido como número 

“N”. Para o trecho em questão, o número “N” foi calculado pelo próprio SGP-Univias 

considerando um conjunto de dados de pesagens em várias rodovias do Rio Grande do Sul, as 

informações das praças de pedágio bem como os fatores de equivalência da AASHTO 

(American Association of State Highway and Transportation Oficials). Os subtrechos que 

apresentam um nível de tráfego mais baixo são os locais onde há uma terceira faixa, o que 

causa a divisão do tráfego no local. 

 

5.2.6 – Análise em nível de rede 

Quanto aos resultados gerados em nível de rede através do SGP-Univias, vale destacar que o 

sistema gera um diagnóstico para cada seção analisada, bem como, sugere soluções para o 

saneamento de eventuais problemas. Na Tabela 5.8 é mostrado o diagnóstico gerado para cada 

subtrecho da RS/122 analisado. 
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Tabela 5.8 – Diagnóstico em nível de rede. 
STH Diagnóstico gerado em nível de rede

1
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

2
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

3
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

4
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

5
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

6
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

7
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

8
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

9
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

10
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.  

A Tabela 5.9 a seguir apresenta a recomendação de intervenção em nível de rede para o trecho 

analisado. 
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Tabela 5.9 – Intervenções apontadas em nível de rede. 

tipo cm tipo cm
1 FR 3.0 RC 11.0
2 - - RS 11.0
3 - - RS 11.0
4 - - RS 11.0
5 FR 4.0 RC 11.0
6 - - RS 10.0
7 FR 9.0 RC 11.0
8 - - RS 11.0
9 - - RS 11.0
10 - - RS 10.0

Nível de Rede
Intervenção recomendada

STH Fresagem Camada reforço

 
 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

FR – Fresagem do revestimento, com a espessura de corte dada em centímetros; 

RC – Recapeamento em CBUQ após a fresagem; 

RS – Recapeamento asfáltico diretamente aplicado sobre o pavimento existente, com 

espessura dada em centímetros. 

 

 

5.2.7 – Análise em nível de projeto 

A análise em nível de projeto possibilitou a geração de resultados através da aplicação de 

critérios e ferramentas mecanístico-empíricos (estes de maior confiabilidade e maior grau de 

precisão). Desta forma, aplicou-se o programa PAVESYS-9 (Rodrigues, 2002) para que os 

resultados baseados no desempenho da estrutura ao longo do tempo pudessem ser avaliados 

(Tabela 5.10). Considerou-se como parâmetro limitador da vida de serviço do pavimento 20% 

da área trincada. O trincamento por fadiga atingindo 20% da área significa que as trilhas de 

roda já se encontram trincadas significativamente, decretando assim, o final da vida de serviço 

do pavimento. 
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Tabela 5.10 – Resultados obtidos em nível de projeto. 

QI HR Trinc. ATR
atual CA 20% mm
cont/km atual AASHTO cm anos 10 anos

1 41 2.10 Não 3.7E+05 2395 7.0 9.8 2.0
2 46 2.60 Não 4.9E+05 3193 6.0 11.8 2.5
3 52 2.50 Não 4.9E+05 3193 7.0 11.1 8.0
4 57 2.50 Sim 4.9E+05 3193 8.0 10.1 5.3
5 45 1.90 Sim 4.9E+05 3193 8.0 10.1 2.1
6 43 2.60 Sim 4.9E+05 3193 6.0 10.6 3.3
7 46 2.40 Sim 3.7E+05 2395 7.0 11.1 4.6
8 48 1.90 Não 4.9E+05 3193 6.0 11.5 4.8
9 42 1.80 Não 4.9E+05 3193 5.0 11.6 2.8

10 43 1.90 Não 4.9E+05 3193 5.0 10.3 6.1

Dimension Reforço

PSI N anoSTH

Condição Funcional

S
up

er
fíc

 
Tr

in
c?

Tráfego

VDM

 

onde: 

QI – Quociente de irregularidade longitudinal, expresso em contagens por quilômetro; 

PSI – Present Serviceability Index, varia em uma escala de zero a cinco, sendo zero 

para um pavimento completamente destruído e cinco para um pavimento em 

perfeitas condições; 

Superfíc Trinc? – Confirmação quanto à existência ou não de trincamento significativo 

na superfície no momento da restauração; 

N ano – Tráfego acumulado ao longo de um ano considerando-se os fatores de 

equivalência de cargas da AASHTO; 

VDM – Volume diário médio de veículos por faixa de tráfego; 

HR CA – Espessura de revestimento em concreto asfáltico dimensionada para atender 

o período de projeto adotado; 

Trinc – Trincamento por fadiga da camada de revestimento asfáltico, expresso em 

termos do percentual de área afetada; 

ATR – Afundamentos em trilha de roda, expresso em milímetros, estimado para o 

final do período de projeto (10 anos). 

 

5.2.8 – Análise dos resultados obtidos em nível de rede e em nível de projeto 

Apresenta-se na Tabela 5.11 e na Figura 5.2 um resumo dos resultados obtidos em ambos os 

níveis de operação para cada um dos subtrechos analisados. Através do estabelecimento de 

uma relação entre a magnitude do reforço estimada em nível de rede, frente a magnitude do 
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reforço estimada em nível de projeto, pode-se dizer que a determinação de espessuras de 

recapeamento com base no trincamento por fadiga é menos exigente que no caso da aplicação 

do modelo em termos de perda de serventia do pavimento, para os casos aqui analisados. Este 

fato revela que a aplicação do modelo PSI = f(N) para a rede não deve levar ao risco de se 

subestimar as necessidades de restauração, evitando, portanto, um dos principais problemas 

dos SGP's em geral que é a baixa confiabilidade em nível de rede. Deve-se considerar, além 

disso, que as espessuras determinadas com o modelo PSI= f(N) apresentam um grau de 

confiabilidade elevado, fundamentalmente porque levaram em consideração o modelo 

calibrado previamente para as condições da própria rede. 

 

Tabela 5.11 – Síntese dos resultados obtidos em nível de rede e em nível de projeto. 
Projeto

HR
CA
cm

1 11.0 * 7.0
2 11.0 6.0
3 11.0 7.0
4 11.0 8.0
5 11.0 * 8.0
6 10.0 6.0
7 11.0 * 7.0
8 11.0 6.0
9 11.0 5.0

10 10.0 5.0
* Fresagem + recape em rede

STH

cm
CA
HR

Rede

 
 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

HR CA cm – Camada de recapeamento em concreto asfáltico (em centímetros). 
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Figura 5.2 – Resultado da relação HR REDE / HR PROJ para a RS/122. 

 

5.3 – Trecho da BR/386 

A rodovia BR/386 é um importante corredor de escoamento da safra agrícola da região norte 

do estado aos portos e grandes receptores de grãos. Apresenta-se a seguir, os principais 

resultados obtidos, bem como as principais considerações realizadas de modo a se avaliar a 

coerência entre os resultados em nível de rede e nível de projeto. 

 

5.3.1 – Estado de superfície 

O estado de superfície foi considerado conforme a Tabela 5.12 a seguir. Nota-se a presença de 

trincamento por fadiga (CR) em todos os subtrechos (exceto o 9). Embora trincado, a 

extensão do defeito ainda não é crítica em nenhum dos casos. 

 

5.3.2 – Condição estrutural 

A condição estrutural do pavimento foi considerada fundamentalmente em função das bacias 

de deflexão. Desta forma, apresenta-se na Tabela 5.13 a bacia de deflexão média de cada 

subtrecho analisado. 
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Tabela 5.12 – Avaliação de superfície. 

STH km km
inic final

1 293.2 294.3 2.0 M2 B3 M B1 B1
2 294.3 295.0 2.0 M2 M2 B B M
3 295.0 296.0 2.1 M2 M2 M B B1
4 296.0 297.0 2.1 B2 B M B1
5 297.0 298.0 2.2 B3 B1
6 298.0 298.5 2.2 B2 B3 B B1
7 298.5 299.3 2.2 B3 B3 B3
8 299.3 300.0 2.2 B3 B3 B3
9 300.0 301.2 2.0 B2 B B B1 B1

10 301.2 302.0 2.0 B2 B2 B1

DP ELR ATR COR EMDS ER BF DC

Avaliação da superfície (método LVC - SGP-Univias)

PSR CR BL TT TL TE TB P D

 
 
onde: 
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Tabela 5.13 – Bacia média de deflexão. 
DF1 DF2 DF3 DF4 DF5 DF6 DF7
0 cm 20 cm 30 cm 45 cm 65 cm 90 cm 120 cm

kgf x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mm x10-2mmx10-2mm x10-2mm ºC ºC
1 4336 31 24 21 16 12 8 5 18 19
2 4355 34 24 20 15 10 6 4 18 18
3 4233 35 24 18 13 8 5 3 15 17
4 4213 34 23 19 13 9 5 3 18 18
5 4238 31 21 17 13 9 6 4 18 20
6 4238 31 21 16 11 7 5 3 18 20
7 4213 50 34 25 15 8 4 3 18 21
8 4265 25 18 16 12 8 5 3 19 23
9 4245 37 28 23 17 10 6 3 20 22

10 4233 37 28 24 19 13 9 6 21 22

T supSTH CARGA T ar

 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

DF1, DF2, DF3, …, DF”n” – Deflexão do pavimento medida em diferentes posições 

em relação ao ponto de aplicação da carga (em centésimo de milímetro); 

T ar – Temperatura média do ar no momento do levantamento; 

T sup – Temperatura média do pavimento no momento do levantamento. 

 

5.3.3 – Estrutura do pavimento 

A estrutura do pavimento existente em cada um dos subtrechos homogêneos é apresentada na 

Tabela 5.14. Nota-se a espessa camada asfáltica existente (18 centímetros em média). 

 

Tabela 5.14 – Estrutura atual em cada subtrecho. 

Subleito
esp esp esp
cm cm cm

1 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
2 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
3 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
4 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
5 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
6 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
7 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
8 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL
9 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL

10 10 CBUQ+PMQ 8 CBUQ 27 BG CL

mat

Estrutura de pavimento existente

STH
Revestimento Base

mat matmat

 
onde: 
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esp cm – Espessura da camada em centímetros; 

mat – Material da camada; 

CBUQ – Concreto betuminoso usinado a quente; 

PMQ – Pré-misturado a quente; 

BG – Brita graduada; 

CL – Argila de baixa plasticidade. 

 

5.3.4 – Determinação dos módulos elásticos por retroanálise 

Apresenta-se na Tabela 5.15 os módulos de elasticidade obtidos para cada camada 

componente da estrutura, bem como o erro de ajuste. 

 

Tabela 5.15 – Módulos elásticos obtidos na retroanálise. 

Base Subleito
E1 E2 E3 E4

% kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm² kgf/cm²

1 3.8 12813 7200 587 1900
2 3.6 7830 7200 587 2260
3 2.1 9101 2000 973 2260
4 3.7 12458 2000 973 2260
5 3.6 5839 7200 973 1900
6 1.1 10736 2000 1360 2260
7 9.5 3490 2000 587 2980
8 2.7 9330 28000 587 3700
9 5.0 42409 2000 587 2260

10 3.4 26675 2000 973 1180

Módulos obtidos por retroanálise

STH
Erro 

ajuste
Revest. Asfáltico

 
 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

E1 – Módulo elástico da camada atual de rolamento (em kgf/cm2); 

E2 – Módulo elástico da camada de revestimento antigo (em kgf/cm2); 

E3 – Módulo elástico da camada de base (em kgf/cm2); 

E4 – Módulo elástico do subleito (em kgf/cm2). 

 

5.3.5 - Tráfego 

O tráfego atuante é adequadamente apresentado na Tabela 5.18 em termos do número N e do 

volume médio diário de veículos. 
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5.3.6 – Análise em nível de rede 

O diagnóstico gerado para cada um dos casos analisados é apresentado na Tabela 5.16. Este 

diagnóstico apresenta o que apontou a necessidade de restauração quando esta for necessária 

e, ainda, um comentário sobre o trincamento de superfície. 

 

Tabela 5.16 – Diagnóstico em nível de rede. 
STH Diagnóstico gerado em nível de rede

1
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

2
Pavimento deve ser restaurado devido ao baixo Indice de Serventia. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso.

3
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

4
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

5
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

6
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

7
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

8
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

9
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso

10
Pavimento deve ser restaurado devido à vida restante insuficiente. Espessura de 
recapeamento é condicionada pela perda de serventia. Pavimento sem trincamento 
severo e extenso  

 

Na Tabela 5.17 a seguir, é apresentada a intervenção definida para cada subtrecho analisado 

através da análise em nível de rede. Quatro subtrechos apresentam necessidade de fresagem e, 

os demais, recapeamento simples. 
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Tabela 5.17 – Recomendação em nível de rede. 

tipo cm tipo cm
1 - - RS 7.0
2 - - RS 11.0
3 FR 10.0 RC 10.0
4 FR 10.0 RC 10.0

5 * - - RS 10.0
6 * FR 9.0 RC 9.0
7 FR 3.0 RC 3.0
8 - - RS 9.0
9 - - RS 11.0
10 - - RS 8.0

* Necessid. Atual Manutenção p/ PP 10 anos

Nível de Rede
Intervenção recomendada

STH Fresagem Camada reforço

 

onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

FR – Fresagem do revestimento, com a espessura de corte dada em centímetros; 

RC – Recapeamento em CBUQ após a fresagem; 

RS – Recapeamento asfáltico diretamente aplicado sobre o pavimento existente, com 

espessura dada em centímetros. 

  

5.3.7 – Análise em nível de projeto 

Apresenta-se na Tabela 5.18 os resultados obtidos com a aplicação do método para o 

dimensionamento e avaliação do desempenho da estrutura frente às solicitações do tráfego e 

do clima. 

Tabela 5.18 – Resultados obtidos em nível de projeto. 

QI HR Trinc. ATR
atual CA 20% mm
cont/km atual AASHTO cm anos 10 anos

1 51 2.50 Sim 4.5E+05 597 5.0 11.6 2.2
2 46 2.40 Sim 1.8E+06 2388 9.0 9.7 2.4
3 31 2.70 Sim 1.8E+06 2388 10.0 10.5 2.4
4 49 2.80 Não 1.8E+06 2388 9.0 9.9 2.3
5 36 Não 1.8E+06 2388 10.0 10.6 2.4
6 34 Não 1.8E+06 2388 9.0 9.8 2.3
7 35 Não 4.5E+05 597 8.0 10.5 2.1
8 48 2.90 Não 1.8E+06 2388 8.0 10.0 2.1
9 56 2.80 Não 1.8E+06 2388 7.0 10.1 2.6

10 50 3.00 Não 4.5E+05 597 4.0 10.0 2.8

STH

Condição Funcional

S
up

er
fíc

 
Tr

in
c?

PSI N ano

Tráfego Dimension Reforço

VDM
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onde: 

QI – Quociente de irregularidade longitudinal, expresso em contagens por quilômetro; 

PSI – Present Serviciability Index, varia em uma escala de zero a cinco, sendo zero 

para um pavimento completamente destruído e cinco para um pavimento em 

perfeitas condições; 

Superfíc Trinc? – Confirmação quanto a existência ou não de trincamento significativo 

na superfície no momento da restauração; 

N ano – Tráfego acumulado ao longo de um ano considerando-se os fatores de 

equivalência de cargas da AASHTO; 

VDM – Volume diário médio de veículos por faixa de tráfego; 

HR CA – Espessura de revestimento em concreto asfáltico dimensionada para atender 

o período de projeto adotado; 

Trinc – Trincamento por fadiga da camada de revestimento asfáltico, expresso em 

termos do percentual de área afetada; 

ATR – Afundamentos em trilha de roda, expresso em milímetros, estimado para o 

final do período de projeto (10 anos). 

 

5.3.8 – Análise dos resultados obtidos em nível de rede e em nível de projeto 

Apresenta-se na Tabela 5.19 uma síntese dos resultados obtidos em ambos os níveis de 

operação da gerência de pavimentos, bem como, na Figura 5.3, uma análise através da relação 

entre os resultados em rede e em projeto. 
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Tabela 5.19 – Síntese dos resultados obtidos. 
Projeto

HR
CA
cm

1 7.0 5.0
2 10.0 9.0
3 10.0 * 10.0
4 10.0 * 9.0
5 10.0 10.0
6 9.0 * 9.0
7 9.0 * 8.0
8 9.0 8.0
9 11.0 7.0

10 8.0 4.0
* Fresagem + recape

STH

Rede
HR
CA
cm

 
onde: 

STH – Subtrecho homogêneo; 

HR CA cm – Camada de recapeamento em concreto asfáltico (em centímetros). 
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Figura 5.3 – Resultado da relação HR REDE / HR PROJ para a BR/386. 

 
 

A concordância entre os modelos foi boa, neste caso, voltando a haver maiores espessuras 

com o modelo PSI = f(N) apenas em dois subtrechos (9 e 10), devido aos elevados valores do 

módulo de elasticidade do revestimento existente, condição que leva o modelo Pavesys9 a 

introduzir pouco efeito de reflexão de trincas no consumo à fadiga da camada de 

recapeamento. Novamente, o modelo PSI = f(N) evitará a alocação insuficiente de recursos 

para trechos a serem restaurados. 
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6 – APLICAÇÃO-TESTE DE MODELOS DE 

PREVISÃO DE DESEMPENHO 

 

Fez-se uma análise comparativa entre os três modelos de previsão de desempenho avaliados 

nesta pesquisa. Esta análise procura avaliar o nível de convergência entre os diferentes 

modelos, bem como proporcionar uma análise crítica dos mesmos. 

 

6.1 – Modelo SGP-Univias (2003) 

O modelo SGP-Univias (Rodrigues, 2002) foi avaliado em três subtrechos de diferentes 

rodovias da malha sob concessão do Univias. A Tabela 6.1 a seguir apresenta os parâmetros e 

fatores adotados na aplicação do modelo, bem como os resultados em termos de previsão da 

vida de serviço. 

Os casos analisados foram convenientemente agrupados em três sub-grupos, pois se trata do 

mesmo segmento variando apenas a espessura da camada de reforço, ou seja, 3, 6 e 9 

centímetros. Os demais parâmetros considerados pelo modelo foram extraídos diretamente da 

base de dados do SGP-Univias e também estendidas às análises com os demais modelos 

abordados. 
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Tabela 6.1 – Parâmetros e fatores adotados na análise do modelo SGP-Univias. 

Dc Dc B p MR MR HR NAASHTO NAASHTO VS
x10-² 

mm cm cm kgf/cm² kgf/cm²lb/in² (psi) cm /ano x106 anos
1.1 36 0.036 30 5.80 4302 61195 3 0.52 125.06 4.2 0.03 39.846 0.19 7.571 1.8E+06 0.18 0.10 2.530
1.2 36 0.036 30 5.80 4302 61195 6 1.04 27.49 4.2 0.54 2.573 0.19 0.489 1.8E+06 2.79 1.55 2.528
1.3 36 0.036 30 5.80 4302 61195 9 1.56 8.74 4.2 4.33 0.319 0.19 0.061 1.8E+06 22.50 12.50 2.531
2.1 30 0.030 30 5.80 5162 73434 3 0.52 125.06 4.2 0.05 26.103 0.55 14.357 1.5E+06 0.10 0.07 2.466
2.2 36 0.036 30 5.80 4302 61195 6 1.04 27.49 4.2 0.54 2.573 0.55 1.415 1.5E+06 0.98 0.65 2.501
2.3 36 0.036 30 5.80 4302 61195 9 1.56 8.74 4.2 4.33 0.319 0.55 0.175 1.5E+06 8.03 5.35 2.454
3.1 37 0.037 30 5.80 4186 59541 3 0.52 125.06 4.2 0.03 42.462 0.83 35.243 3.9E+05 0.04 0.10 2.510
3.2 37 0.037 30 5.80 4186 59541 6 1.04 27.49 4.2 0.50 2.742 0.83 2.276 3.9E+05 0.60 1.55 2.508
3.3 37 0.037 30 5.80 4186 59541 9 1.56 8.74 4.2 4.06 0.340 0.83 0.282 3.9E+05 4.91 12.60 2.491

Caso

SGP-UNIVIAS, 2003

SNrecap ββββ PSIo W18 ααααA FCrecap αααα PSI (N)

 
 
onde: 

Dc – Deflexão característica em centésimo de milímetro e em centímetro; 

B, p – Diâmetro da placa de aplicação da carga e pressão aplicada por ela durante o pulso de carga no ensaio deflectométrico, 

respectivamente; 

MR – Módulo de resiliência equivalente da estrutura do pavimento; 

HR – Espessura da camada de reforço em concreto asfáltico; 

SNrecap – Número estrutural da AASHTO; 

β,  –W18, aA, Fcrecap, a -  Calculados conforme equações apresentadas em 4.3; 

PSI0 – Índice de serventia inicial do pavimento; 

NAASHTO /ano – Tráfego anual segundo fatores de equivalência de cargas da AASHTO;  

VS – Vida de serviço em anos; 

PSI(N) – Índice de serventia após uma determinada passagem de tráfego (N). 
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6.2 – Modelo George & Rajagopal (1989) 

Os mesmos subtrechos avaliados com o modelo SGP-Univias foram submetidos ao modelo 

George & Rajagopal (1989). Os resultados obtidos, bem como os parâmetros de entrada 

adotados são apresentados na Tabela 6.2. Novamente, cada segmento foi analisado sob a 

influência de uma camada de reforço diferente e, desta forma, agrupados três a três para 

salientar a diferença quando da variação do reforço. 

As diferenças entre os casos pertencentes ao mesmo segmento apresentam-se 

significativamente menores do que no modelo SGP-Univias. Isto se deve ao fato de que este 

modelo não leva em conta na previsão de desempenho o tráfego atuante mas, sim, apenas a 

idade do pavimento e a espessura da camada de reforço. É importante observar que, ao 

considerar a idade do pavimento, é provável que os autores tenham procurado sintetizar a 

condição desfavorável da superfície do pavimento em termos dos principais mecanismos de 

degradação de um pavimento (trincamento por fadiga, afundamentos plásticos nas trilhas de 

roda, bem como, a queda da condição estrutural que vai ocorrendo ao longo do tempo com a 

repetição das cargas do tráfego). 

 

Tabela 6.2 – Parâmetros e fatores adotados na análise do modelo. 

BELF HR THOV
anos cm poleg

1.1 64.43 18 -0.76 3.00 1.18 0.37 7.6
1.2 64.43 18 -0.76 6.00 2.36 0.37 9.8
1.3 64.43 18 -0.76 9.00 3.54 0.37 11.4
2.1 64.43 22 -0.76 3.00 1.18 0.37 6.5
2.2 64.43 22 -0.76 6.00 2.36 0.37 8.5
2.3 64.43 22 -0.76 9.00 3.54 0.37 9.8
3.1 64.43 28 -0.76 3.00 1.18 0.37 5.4
3.2 64.43 28 -0.76 6.00 2.36 0.37 7.0
3.3 64.43 28 -0.76 9.00 3.54 0.37 8.2

GEORGE & RAJAGOPAL, 1989

Caso a b c OVL

 
 
onde: 

“a”, “b” e “c” – Fatores pré-determinados pelo próprio autor do modelo para a 

aplicação em camadas de reforço com concreto asfáltico; 

BELF – Idade do pavimento em anos; 

HR – Espessura da camada de reforço; 

OVL – Vida de serviço da camada de reforço, em anos. 
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6.3 – Modelo de Hajek et al, 1987 (George e Rajagopal, 1989) 

A aplicação do modelo Hajek et al, 1987 (George e Rajagopal, 1989) foi realizada nos moldes 

das aplicações com os outros dois modelos apresentados, ou seja, para cada segmento 

analisado variou-se em três magnitudes diferentes a espessura da camada de reforço. 

Os resultados obtidos, bem como os parâmetros adotados na aplicação do modelo são 

apresentados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Parâmetros e fatores adotados na análise do modelo. 

Caso BELF HR THOV DESAL OVL
anos cm mm tráf dia

1.1 18 3.0 30 4932 8.5
1.2 18 6.0 60 4932 11.7
1.3 18 9.0 90 4932 14.2
2.1 22 3.0 30 4110 9.2
2.2 22 6.0 60 4110 12.8
2.3 22 9.0 90 4110 15.4
3.1 28 3.0 30 1068 11.4
3.2 28 6.0 60 1068 15.7
3.3 28 9.0 90 1068 19.0

HAJEK et al, 1987

 
 

onde: 

BELF – Idade do pavimento em anos; 

HR – Espessura da camada de reforço; 

THOV – Espessura da camada de recapeamento; 

DESAL – Volume diário de tráfego (daily ESAL) para os fatores de equivalência de 

carga da ASSHTO; 

OVL – Vida de serviço da camada de reforço, em anos. 

 

6.4 – Análise comparativa dos modelos 

Com o intuito de avaliar a coerência entre os diferentes modelos, realizou-se uma comparação 

direta entre a vida de serviço prevista por um modelo frente o outro. Os resultados desta 

comparação são apresentados nas Figuras 6.1, 6.2 e 6.3 a seguir. 

Inicialmente, a comparação foi realizada entre o modelo SGP-Univias e o modelo George & 

Rajagopal de forma a detectar a coerência entre os resultados obtidos. 
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Analisando a Figura 6.1, percebe-se que as maiores vidas de serviço foram obtidas com a 

aplicação do modelo George & Rajagopal. Este fato deve-se fundamentalmente à grande 

influência que o tráfego apresenta no modelo SGP-Univias, fazendo com que o desempenho 

das camadas de reforço mais esbeltas não seja adequado em condições de tráfego pesado. Os 

dados que levaram ao modelo de George & Rajagopal referem-se a rodovias sob tráfego leve 

(Nano < 1,5 × 105), o que explicaria as vidas de serviço mais elevadas indicadas por esse 

modelo, bem como a sua insensibilidade em nível de tráfego atuante. 

y = 1.6901x - 10.136
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Figura 6.1 – Resultados SGP-Univias vs George & Rajagopal 

 

Na análise comparativa entre o modelo SGP-Univias e o modelo Hajek et al, 1987 (George e 

Rajagopal, 1989) obteve-se os resultados sintetizados na Figura 6.2. Diante destes resultados, 

pode-se dizer que: 

• Como já havia ocorrido com a análise comparativa anterior, a previsão de vida de 

serviço obtida com o modelo Hajek et al, 1987 (George e Rajagopal, 1989) foi superior 

ao modelo SGP-Univias; 

• Embora o modelo Hajek et al, 1987 (George e Rajagopal, 1989) considere 

explicitamente o tráfego atuante, seu efeito no modelo é significativamente menor do 

que os demais parâmetros como a idade e espessura da camada de reforço. 
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y = 1.1237x - 10.894
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Figura 6.2 – Resultados SGP-Univias vs Hajek et al, 1987 

Devido ao paralelismo entre as duas curvas, pode-se dizer que há um efeito sistemático do 

fator de calibração calculado para as rodovias da malha rodoviária sob administração da 

Univias quando confrontados com os resultados obtidos através do modelo desenvolvido no 

Canadá. 

A comparação dos modelos George & Rajagopal com Hajek et al gerou os resultados 

apresentados na Figura 6.3 a seguir. Nota-se que: 

• Os resultados aproximaram-se da reta de equivalência quando comparados aos dos 

outros dois casos; 

• Ambos os modelos apresentam poucos parâmetros de entrada, principalmente em 

termos do tráfego atuante e da estrutura de pavimento existente, resultando, assim, em 

ordens de grandeza aproximadas para a vida de serviço das seções analisadas. 

y = 0.1733x + 5.9924
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Figura 6.3 – Resultados George & Rajagopal vs Hajek et al 
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7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sob o ponto de vista geral da pesquisa observa-se que: 

• A gerência de pavimentos encontra-se atualmente em uma importante fase de 

consolidação no meio rodoviário nacional, fundamentalmente em termos do interesse do 

assunto pela iniciativa privada. Esta constatação se dá com a observação de implantação 

de SGP’s em várias concessionárias brasileiras, bem como, de órgãos governamentais 

(DER’s) estarem em busca de aperfeiçoamento das técnicas e das ferramentas na gestão 

da infra-estrutura rodoviária sob sua responsabilidade; 

• É adequado que os responsáveis pela gestão da infra-estrutura de transportes 

nacional atentem para o cenário atual em que os SGP’s estão inseridos, pois já há locais 

onde fontes financiadoras como o Banco Mundial, por exemplo, exigem dos candidatos 

à obtenção dos seus recursos a implantação e operação de SGP’s como forma de 

detectar e quantificar o impacto dos investimentos no contexto atual e na previsão futura 

da condição daquela malha. É conveniente lembrar que o próprio Banco Mundial exige 

há vários anos a utilização de uma ferramenta de análise econômica dos projetos, o 

Highway Design and Maintenance Standards Model ou simplesmente HDM 

(Watanatada et al, 1987), atualmente na quarta versão, o que deixa claro que a 

implantação de um SGP também poderá vir a ser exigida. 

 

Quanto às aplicações-teste realizadas através das árvores de decisão, pode-se comentar alguns 

aspectos importantes como: 

• As chamadas árvores de decisão necessitam de melhores refinamentos para que 

possam, além de diagnosticar eventuais problemas, propor soluções mais adequadas à 

realidade de cada trecho. Para isto, faz-se necessário lançar-se mão de outras 

ferramentas e de desenvolvimento em rotinas que tornem adequado o diagnóstico e a 

indicação de soluções em nível de rede para cada situação; 
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• Dentre as árvores de decisão avaliadas, as de maior consistência foram as 

incorporadas no SGP-Univias, pois as mesmas consideram diversos aspectos 

importantes como o índice de serventia e a estimativa de vida restante, além de também 

dimensionar as magnitudes das camadas de reforço quando estas são alocadas; 

• As árvores de decisão do SGP-Univias são mais consistentes que as demais 

avaliadas tendo em vista que as mesmas levam em conta aspectos mais abrangentes para 

o diagnóstico, destacando-se a verificação quanto às condições do índice de serventia e 

da vida restante. Cabe ressaltar que o índice de serventia reflete a condição do 

pavimento em termos de conforto ao rolamento e condição geral da superfície, ou seja, é 

um parâmetro de grande eficiência para a avaliação global do pavimento. Em termos 

práticos, significa que ao avaliar um pavimento, não se deve levar em conta apenas 

defeitos de superfície visíveis, mas também aspectos como segurança e conforto ao 

rolamento e que, em última análise, são mais importantes para o usuário da rodovia; 

• Árvores de decisão simplistas em termos dos parâmetros de entrada auxiliam apenas 

numa primeira aproximação ao problema, tendo em vista que um correto diagnóstico 

necessita do maior número de informações possíveis acerca da condição do pavimento 

(estado de superfície atual, irregularidade longitudinal, condição estrutural, etc.). Ainda, 

é fundamental que haja um dimensionamento em nível de rede de forma a possibilitar a 

quantificação adequada das necessidades para cada caso. 

   

Sob o ponto de vista dos modelos de previsão de desempenho analisados, é importante 

salientar que: 

• Existe uma série de modelos de previsão, embora alguns não levem em 

consideração aspectos fundamentais como o tráfego atuante e a estrutura do pavimento; 

• Dentre os modelos abordados, destaca-se o modelo adotado no SGP-Univias, 

desenvolvido originalmente com base nos estudos da pista experimental da AASHO e 

adaptado aos estudos realizados na pesquisa LTPP (Long-Term Pavement Performance) 

do FHWA (Federal Highway Administration). Ainda, a adequação do modelo para as 

condições de tráfego, clima e estruturas brasileiras foi realizada com uma calibração do 

modelo na base de dados da pesquisa que originou o HDM-III. Diante disto, o referido 
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modelo apresenta condições adequadas de utilização nos pavimentos asfálticos 

brasileiros; 

• O modelo PSI = f(N) do SGP-Univias para previsão de desempenho revelou uma 

tendência de evitar alocação de recursos insuficiente para projetos de restauração, sem 

implicar em espessuras excessivas, quando aplicado a casos onde o trincamento por 

reflexão de camadas de recapeamento está atuante. Mostrou também essa tendência de 

levar a maiores exigências em termos de espessuras quando comparado a dois modelos 

empíricos desenvolvidos na América do Norte para rodovias de tráfego leve. Este 

resultado é favorável ao modelo PSI = f(N) por se tratarem os casos analisados de 

rodovias sob tráfego entre médio e pesado, que deveriam de fato requerer maiores 

espessuras que as indicadas por aqueles modelos; 

• A importância de uma adequada calibração dos modelos de previsão para cada 

cenário onde o mesmo é aplicado tem importância fundamental em todo o processo de 

planejamento futuro, uma vez que previsões de desempenho adequadas levarão a 

diagnósticos futuros acurados e desta forma, alocações de recursos mais confiáveis. 
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