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RESUMO 

Há algumas décadas a viga de Benkelman vem sendo utilizada como um meio de 

controlar a qualidade das camadas de pavimento recém-executadas, ao aferir as 

deflexões máximas na superfície dos materiais. Apesar disto, não existe qualquer 

referência que auxilie na determinação das deflexões admissíveis, uma vez que 

nenhuma norma técnica trata sobre os valores aceitáveis para a liberação das 

camadas. Neste contexto, as responsáveis pela definição dos parâmetros de controle 

passam a ser as projetistas, que muitas vezes não possuem conhecimento suficiente 

sobre os materiais de pavimentação para cumprir esta tarefa. O resultado disto são 

valores de controle sem fundamentos e inconsistentes, que são incapazes de 

representar de forma fidedigna as condições de campo, gerando uma série de 

dificuldades em obra. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão 

crítica sobre o modo como as deflexões de controle são definidas pelas projetistas, 

analisando as considerações de projeto que podem levar a resultados incoerentes em 

campo e propondo diretrizes para o aperfeiçoamento desta prática. Para isto, foi feita 

uma revisão bibliográfica sobre os principais fatores que podem afetar os valores de 

módulos de resiliência dos materiais e, consequentemente, as medidas de deflexões. 

Complementarmente,  foram revisados valores de módulos de resiliências obtidos em 

laboratório e retroanalisados em pista. Em seguida, foi estudado o caso da obra de 

ampliação do Aeroporto Internacional Tom Jobim no Rio de Janeiro, em que 

resultados insatisfatórios de deflexões obtidas em campo levaram a uma revisão dos 

parâmetros de controle, revelando os principais equívocos cometidos pela projetista e 

os pontos críticos do processo de determinação dos valores de controle. Com base 

nisto, foi feita uma análise crítica das deflexões revisadas, mostrando como a variação 

de alguns critérios e parâmetros pode afetar os resultados e o que isto representa em 

termos práticos para o controle deflectométrico. Por fim, foi realizado um refinamento 

dos valores de deflexões de controle definidos pela projetista.   

Palavras-chave: Viga de Benkelman. Controle deflectométrico. Deflexão. Controle de 

qualidade de pavimentos. Construção de pavimentos. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

For decades, the Benkelman beam has been used to assure the quality of pavement 

construction by measuring the maximum deflections on top of the materials. 

Nevertheless, there are neither technical standards nor any references that determine 

a range of acceptable values for deflection. In this context, the definition of these 

parameters of control is the responsibility of the designers, who mostly do not have the 

expertise to complete the task. Consequently, the control values tend to be 

inconsistent and unable to represent in a reliable way the site conditions, creating a 

number of constraints/shortcomings. Hence, the objective of this dissertation is to 

undertake a critical analysis on the way the acceptable deflections are determined by 

the designers, evaluating the project assumptions that can lead to incoherent results 

on site and proposing guidelines for the improvement of this practice. For this, the main 

factors that can affect the elasticity of the materials and its deflections were reviewed, 

in addition to typical values of resilient modulus obtained in laboratory and from 

backanalysis. Next, the case of the Rio de Janeiro International Airport expansion 

project was studied. On that occasion, the deflections measured on site during the 

construction of the pavements were constantly greater than the control values 

indicated in the project. A revision of the parameters was undertaken by the designer 

to identify the reasons for the discrepancies and thus, unveiling the critical points of 

the process. Based on that, a critical analysis on the revised deflections was carried 

out, showing how the variation of some criteria and parameters can affect the results 

and what this represents in practical terms for the deflectometric control. Finally, a 

refinement of the acceptable deflections defined by the designer was proposed.  

Keywords: Benkelman beam. Deflection control. Deflection. Quality assurance of 

pavements. Pavement construction. 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 2.1 – Elementos do sistema de garantia da qualidade ................................... 28 

Figura 2.2 – Diferentes bacias de deflexões para mesmo valor de deflexão máxima

 .................................................................................................................................. 38 

Figura 2.3 – Bulbo de pressões de um pavimento asfáltico ...................................... 39 

Figura 2.4 – Modelo de Boussinesq .......................................................................... 41 

Figura 2.5 – Modelo inicial de Burmister ................................................................... 43 

Figura 2.6 – Esquema ilustrativo da viga de Benkelman ........................................... 46 

Figura 2.7 – Representação esquemática do início do ensaio com viga de 

Benkelman ................................................................................................................ 47 

Figura 2.8 – Perfis de deflexão sob duas rodas ........................................................ 55 

Figura 2.9 – Esquema do processo construtivo da plataforma de terraplenagem .... 58 

Figura 2.10 – Efeito do corte em rocha nos valores de deflexões ............................. 59 

Figura 2.11 – Efeito da variação do material da fundação nos valores de deflexões 60 

Figura 2.12 – Módulo de resiliência de solos com base no estado de tensões ......... 63 

Figura 2.13 – Processo de mudança da umidade do subleito ................................... 70 

Figura 2.14 – Influência da temperatura no comportamento do material asfáltico em 

função de sua espessura .......................................................................................... 79 

Figura 2.15 – Histerese na relação entre a deflexão medida com viga de Benkelman 

e a temperatura do revestimento asfáltico ................................................................ 80 

Figura 2.16 – Fatores de correção da deflexão com a temperatura para pavimentos 

com base granular segundo o Asphalt Institute (1982) ............................................. 83 

Figura 2.17 – Fatores de correção da deflexão em função da temperatura para 

pavimentos com base granular ou asfáltica segundo a AASHTO (1993) .................. 84 

Figura 2.18 – Fatores de correção da deflexão em função da temperatura propostos 

pelo DER/SP com base em Andreatini (1988) .......................................................... 85 

Figura 2.19 – Influência da temperatura no comportamento do material granular .... 89 

Figura 3.1 – Imagem aérea do Aeroporto do Galeão .............................................. 104 

Figura 3.2 – Antes e depois da obra de ampliação do Aeroporto do Galeão .......... 105 

Figura 3.3 – Planta de identificação dos tipos de pavimentos projetados ............... 107 

Figura 3.4 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao eixo rodoviário 

padrão ..................................................................................................................... 116 



 

 

 
 

Figura 3.5 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao eixo rodoviário 

padrão ..................................................................................................................... 118 

Figura 4.1 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao semieixo 

rodoviário padrão .................................................................................................... 145 

Figura 4.2 – Taxilanes/Taxiways: deflexões de controle considerando semieixo e 

eixo padrão.............................................................................................................. 146 

Figura 4.3 – Acostamentos: deflexões de controle considerando semieixo e eixo 

padrão ..................................................................................................................... 146 

Figura 4.4 – Viário de Serviço: deflexões de controle considerando semieixo e eixo 

padrão ..................................................................................................................... 146 

Figura 4.5 – Pátio de Aeronaves: deflexões de controle considerando semieixo e 

eixo padrão.............................................................................................................. 147 

Figura 4.6 – Piso Térreo: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão

 ................................................................................................................................ 147 

Figura 4.7 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D

 ................................................................................................................................ 151 

Figura 4.8 – Acostamentos: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D ... 151 

Figura 4.9 – Viário de Serviço: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D

 ................................................................................................................................ 151 

Figura 4.10 – Pátio de Aeronaves: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e 

D0D ........................................................................................................................... 152 

Figura 4.11 – Piso Térreo: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D ..... 152 

Figura 4.12 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C

 ................................................................................................................................ 152 

Figura 4.13 – Acostamentos: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C ... 153 

Figura 4.14 – Viário de Serviço: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C

 ................................................................................................................................ 153 

Figura 4.15 – Pátio de Aeronaves: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C

 ................................................................................................................................ 153 

Figura 4.16 – Piso Térreo: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C ....... 154 

Figura 4.17 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos módulos de resiliência .......................................................... 158 

Figura 4.18 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base 

na variação dos módulos de resiliência ................................................................... 158 



 

 

 
 

Figura 4.19 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos módulos de resiliência .......................................................... 158 

Figura 4.20 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos módulos de resiliência .......................................................... 159 

Figura 4.21 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle com base na 

variação dos módulos de resiliência ........................................................................ 159 

Figura 4.22 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos coeficientes de Poisson ........................................................ 163 

Figura 4.23 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base 

na variação dos coeficientes de Poisson ................................................................ 163 

Figura 4.24 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos coeficientes de Poisson ........................................................ 163 

Figura 4.25 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação dos coeficientes de Poisson ........................................................ 164 

Figura 4.26 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle com base na 

variação dos coeficientes de Poisson ..................................................................... 164 

Figura 4.27 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação das condições de aderência........................................................ 167 

Figura 4.28 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base 

na variação das condições de aderência ................................................................ 168 

Figura 4.29 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação das condições de aderência........................................................ 168 

Figura 4.30 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com 

base na variação das condições de aderência........................................................ 168 

Figura 4.31 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle 

considerando diferentes programas computacionais .............................................. 172 

Figura 4.32 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle 

considerando diferentes programas computacionais .............................................. 172 

Figura 4.33 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle 

considerando diferentes programas computacionais .............................................. 172 

Figura 4.34 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle 

considerando diferentes programas computacionais .............................................. 173 

Figura 4.35 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle considerando 

diferentes programas computacionais ..................................................................... 173 



 

 

 
 

Figura 4.36 – Taxas de aprovação dos trechos de pavimento ensaiados segundo 

diferentes critérios de aprovação ............................................................................ 175 

Figura 4.37 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre deflexões de projeto e 

deflexões refinadas ................................................................................................. 181 

Figura 4.38 – Acostamentos: comparação entre deflexões de projeto e deflexões 

refinadas.................................................................................................................. 181 

Figura 4.39 – Viário de Serviço: comparação entre deflexões de projeto e deflexões 

refinadas.................................................................................................................. 181 

Figura 4.40 – Pátio de Aeronaves: comparação entre deflexões de projeto e 

deflexões refinadas ................................................................................................. 182 

Figura 4.41 – Piso Térreo: comparação entre deflexões de projeto e deflexões 

refinadas.................................................................................................................. 182 

  



 

 

 
 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 2.1 – Módulos de resiliência sugeridos para o topo da camada granular ...... 66 

Tabela 2.2 – Fatores de correção sazonal ................................................................ 70 

Tabela 2.3 – Modelos de previsão do módulo de elasticidade de materiais 

cimentados em função de sua resistência ................................................................ 76 

Tabela 2.4 – Constantes “a” e “b” para definição de temperaturas em revestimentos 

asfálticos no Brasil .................................................................................................... 81 

Tabela 2.5 – Modelos para determinação de fatores de correção do módulo de 

resiliência em função da temperatura ....................................................................... 88 

Tabela 2.6 – Valores médios de módulos de resiliência para solos não-lateríticos ... 90 

Tabela 2.7 – Valores de módulos de resiliência de solos a partir do ensaio triaxial 

dinâmico .................................................................................................................... 90 

Tabela 2.8 – Valores típicos de módulos de resiliência de materiais granulares ...... 91 

Tabela 2.9 – Valores de módulos de resiliência das camadas granulares de base e 

sub-base da AASHO Road Test ................................................................................ 91 

Tabela 2.10 – Valores de módulos de resiliência da BGS a partir de ensaios triaxiais 

dinâmicos .................................................................................................................. 92 

Tabela 2.11 – Valores típicos de módulos de elasticidade para BGTC ..................... 92 

Tabela 2.12 – Valores de módulos de elasticidade propostos para materiais 

cimentados ................................................................................................................ 93 

Tabela 2.13 – Valores de módulos de elasticidade da BGTC para 3 idades diferentes

 .................................................................................................................................. 93 

Tabela 2.14 – Valores típicos de módulos de resiliência de concreto asfáltico ......... 94 

Tabela 2.15 – Valores de módulos de resiliência de CAUQ ...................................... 94 

Tabela 2.16 – Valores de módulos de resiliência para misturas asfálticas a 25°C.... 95 

Tabela 2.17 – Módulos de resiliência obtidos por retroanálise sobre as camadas de 

BGS e PMQ ............................................................................................................... 96 

Tabela 2.18 – Valores médios de módulo de resiliência em função do segmento 

homogêneo ............................................................................................................... 98 

Tabela 2.19 – Módulos de resiliência obtidos em laboratório e por retroanálise ..... 100 

Tabela 2.20 – Valores de módulo de resiliência retroanalisados para os dois 

segmentos de pavimentos flexíveis ......................................................................... 101 



 

 

 
 

Tabela 3.1 – Resultados de ensaios de laboratório para o subleito do Aeroporto do 

Galeão ..................................................................................................................... 106 

Tabela 3.2 – Estruturas de pavimento projetadas para a obra de expansão do 

Aeroporto do Galeão. .............................................................................................. 108 

Tabela 3.3 – Composição granulométrica do corpo do aterro ................................. 109 

Tabela 3.4 – Composição granulométrica da CFT .................................................. 110 

Tabela 3.5 – Faixa granulométrica especificada e obtida para a BGS .................... 111 

Tabela 3.6 – Faixa granulométrica especificada e obtida para o PMQ ................... 113 

Tabela 3.7 – Dosagem Marshall do PMQ ............................................................... 113 

Tabela 3.8 – Faixa granulométrica especificada e obtida para o CAUQ ................. 114 

Tabela 3.9 – Dosagem Marshall do CAUQ ............................................................. 115 

Tabela 3.10 – Deflexões de controle iniciais para as estruturas do Aeroporto do 

Galeão ..................................................................................................................... 117 

Tabela 3.11 – Valores revisados de deflexões de controle ..................................... 124 

Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT .................................................. 127 

Tabela 4.2 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Viário de Serviço

 ................................................................................................................................ 132 

Tabela 4.3 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Piso Térreo ...... 133 

Tabela 4.4 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Acostamento .... 134 

Tabela 4.5 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS das 

Taxilanes/Taxiways ................................................................................................. 135 

Tabela 4.6 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Pátio de Aeronaves

 ................................................................................................................................ 136 

Tabela 4.7 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGTC do Pátio de 

Aeronaves ............................................................................................................... 138 

Tabela 4.8 – Resumo das deflexões sobre a camada de PMQ das 

Taxilanes/Taxiways ................................................................................................. 140 

Tabela 4.9 – Deflexões corrigidas sobre a camada de PMQ das Taxilanes/Taxiways

 ................................................................................................................................ 141 

Tabela 4.10 – Resumo das deflexões sobre a camada de binder das 

Taxilanes/Taxiways ................................................................................................. 142 

Tabela 4.11 – Deflexões corrigidas sobre a camada de binder das 

Taxilanes/Taxiways ................................................................................................. 143 

Tabela 4.12 – Deflexões de controle considerando semieixo padrão ..................... 145 



 

 

 
 

Tabela 4.13 – Deflexões de controle considerando a variação das espessuras das 

camadas .................................................................................................................. 150 

Tabela 4.14 – Deflexões de controle considerando a variação dos módulos de 

resiliência ................................................................................................................ 157 

Tabela 4.15 – Deflexões de controle considerando a variação dos coeficientes de 

Poisson ................................................................................................................... 162 

Tabela 4.16 – Deflexões de controle considerando a variação das condições de 

aderência entre as camadas dos pavimentos ......................................................... 167 

Tabela 4.17 – Deflexões de controle calculadas com BISAR 3.0 e Elsym5 ............ 171 

Tabela 4.18 – Módulos de resiliência da BGS por subcamadas, de acordo com 

Austroads (2008) ..................................................................................................... 178 

Tabela 4.19 – Refinamento das deflexões de controle ........................................... 180 

  



 

 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AASHO American Association of State Highway Officials 

AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

ABCP Associação Brasileira de Cimento Portland 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACI American Concrete Institute 

BGS Brita Graduada Simples 

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento 

CAUQ Concreto Asfáltico Usinado a Quente 

CBR California Bearing Ratio 

CCG Consórcio Construtor Galeão 

CCP Concreto de Cimento Portland 

CCR Concreto Compactado com Rolo 

CFT Camada Final de Terraplenagem 

CGRA Canadian Good Roads Association 

DAER/RS Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande 
do Sul 

DER Departamento de Estradas de Rodagem 

DER/PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná 

DER/SP Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 

DIRENG Diretoria de Engenharia da Aeronáutica 

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

EUA Estados Unidos da América 

FAA Federal Aviation Administration 

FAB Força Aérea Brasileira 



 

 

 
 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FHWA Federal Highway Administration 

FWD Falling Weight Deflectometer 

HRB Highways Research Board 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IP Instrução de Projeto 

JCGM Joint Committee for Guides in Metrology 

LVDT Linear Variable Differential Transformer 

LWD Light Weight Deflectometer 

NBR Norma Brasileira Regulamentadora 

NITRR National Institute for Transport and Road Research 

MCF Método das Camadas Finitas 

MCT Miniatura, Compactado e Tropical 
 

MDF Método das Diferenças Finitas 

ME Método de Ensaio 

MEF Método dos Elementos Finitos 

PAEP Pesquisa de Avaliação Estrutural de Pavimentos 

PCA Portland Cement Association 

PDDLE Pavement Deflection Data Logging Equipment 

PMQ Pré-Misturado a Quente 

SHRP Strategic Highway Research Program 

SUCS Sistema Unificado de Classificação dos Solos 

TRB Transportation Research Board 

TRL Transport Research Laboratory 

TRRL Transportation and Road Research Laboratory 

TSCE Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas 



 

 

 
 

TSD Tratamento Superficial Duplo 

USACE United States Army Corps of Engineers 

WASHO Western Association of State Highway Organizations 

  



 

 

 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

D0 Deflexão máxima 

E Módulo de resiliência/elasticidade 

σd Tensão desvio 

εr Deformação elástica 

Dadm Deflexão máxima admissível 

N Número de solicitações do eixo padrão rodoviário de 8,2 t 

R Raio de curvatura da bacia de deflexões 

D25 Deflexão a 25 cm do ponto de aplicação de carga 

z Profundidade abaixo da superfície 

μ Coeficiente de Poisson 

p Pressão 

r Raio da área circular de aplicação de carga 

Dr Deflexão a uma distância “r” da aplicação da carga 

x Distância horizontal 
 

Fd Fator de deflexão 

a/b Relação entre braços, também chamada de “constante da viga” 

L0 Leitura inicial de deflexãol 

Lf Leitura final de deflexão 

L25 Leitura de deflexão medida a 25 cm do ponto de aplicação de carga 

L i Leitura intermediária de deflexão 

% Porcentagem 

σ1 Tensão vertical de compressão 

σ3 Tensão confinante 

θ Soma das tensões principais 

h Espessura 



 

 

 
 

t Tempo 

Fs Fator de correção sazonal 

fc (t) Resistência à compressão aos “t” dias de idade 

Ec Módulo de resiliência/elasticidade em compressão axial 

G Módulo de gradação 

fc Resistência à compressão axial 

fct,f  Resistência à tração na flexão 

Et Módulo de resiliência/elasticidade em tensão 

fc,7 Resistência à compressão axial em corpo de prova cúbico aos 7 
dias de idade 

fc,28 Resistência à compressão axial em corpo de prova cúbico aos 28 
dias de idade 

fcl,28 Resistência à compressão axial em corpo de prova cilíndrico aos 28 
dias de idade 

ρ Massa específica 

Et Módulo de resiliência/elasticidade em flexão 

°C Graus Celsius 

Ma Média mensal da temperatura atmosférica 
 

Mp Média da temperatura do pavimento 

T Temperatura 

DTo Deflexão corrigida para uma temperatura de referência “T0” 

DT Deflexão a uma temperatura “T” 

λd Fator de correção da deflexão em função da temperatura 

°F Graus Fahrenheit 

λE Fator de correção do módulo de resiliência/elasticidades em função 
da temperatura 

ETo Módulo de resiliência corrigido para uma temperatura de referência 
“T0” 



 

 

 
 

ET Módulo de resiliência/elasticidade a uma temperatura “T” 

wot Umidade ótima 

w Umidade 

ρs Massa específica aparente 

LL Limite de Liquidez 

IP Índice de Plasticidade 

LP Limite de Plasticidade 
 

GC Grau de compactação 

fcd Resistência à compressão axial de projeto 

fct,f,d  Resistência à tração na flexão de projeto 

s Desvio padrão 

Dc Deflexão característica 

CV Coeficiente de variação 
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1 INTRODUÇÃO 

O controle deflectométrico com viga de Benkelman durante a construção de 

pavimentos é uma prática amplamente adotada pelas empreiteiras no Brasil. O baixo 

custo do equipamento, a facilidade de operação e o procedimento não destrutivo 

motivam estas empresas a utilizarem este tipo de ensaio como parte do controle de 

qualidade previamente à liberação das camadas de pavimento. 

O processo consiste basicamente na comparação entre os valores de deflexões 

recuperável, medidos com a viga sobre as camadas recém-executadas, e os valores 

de deflexões de controle, definidos pela projetista durante a etapa de projeto, 

permitindo uma avaliação quanto à necessidade de correções preventivas de defeitos 

localizados ou de reconstrução da camada. Além de permitir a comparação do 

comportamento elástico previsto dos materiais com aquele obtido em campo, o ensaio 

também limita a deformabilidade elástica da estrutura, que está associada à ruptura 

por fadiga dos revestimentos asfálticos (fissuração). 

Segundo Soares et al. (2000), o primeiro a divulgar resultados de controle construtivo 

com a viga de Benkelman no Brasil foi Porto (1978), ao discorrer sobre sua experiência 

na construção da Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. Desde então, este tipo 

de controle tem sido cada vez mais difundido em âmbito nacional, de modo que alguns 

órgãos públicos passaram a incluí-lo em suas especificações técnicas, tais como o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP), o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), o 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER/RS) 

e a Prefeitura do Rio de Janeiro. As empreiteiras, seguindo esta tendência, passaram 

então a exigir das projetistas a definição em projeto dos valores de deflexões de 

controle, como meio de viabilizar a execução do ensaio. 

Porém, atualmente não existe nenhuma normalização para que isto seja feito, 

cabendo às projetistas definir estes parâmetros com base em considerações muitas 

vezes simplistas e equivocadas, adotadas como meio de contornar o problema. Pode-

se afirmar que o grande obstáculo do controle com viga de Benkelman é o fato de não 

existir qualquer referência de quais níveis de deflexão devem ser atingidos para a 

liberação das camadas do pavimento.  
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Para que o controle por viga de Benkelman seja confiável e bem-sucedido é primordial 

que os valores de controle sejam condizentes com as condições de campo e com o 

comportamento dos materiais, principalmente por tratar-se de um processo empírico. 

Contudo, boa parte das projetistas não conhece as propriedades dos materiais de 

pavimentação, pois raramente tem contato com o trabalho em campo ou com ensaios 

de laboratório. Desta forma, duvidosos paradigmas costumam guiá-los na busca pelos 

parâmetros de controle, resultando em valores irreais que ignoram as particularidades 

de cada material. Mesmo assim, tais valores são considerados absolutos e seguidos 

pelas empreiteiras durante o processo construtivo, que esperam que o processo seja 

à prova de falhas. As projetistas, por sua vez, difundem a imprecisão destes 

parâmetros entre diferentes projetos. 

Um dos agravantes deste problema é o fato das deflexões de controle geralmente não 

admitirem qualquer tipo de tolerância em relação aos resultados obtidos em campo. 

Diversos parâmetros regulamentados por normas técnicas quanto ao controle de 

qualidade, como o grau de compactação e o teor de umidade por exemplo, tem sua 

aceitação atrelada à uma certa variação em relação ao valor especificado, 

considerando a heterogeneidade e variabilidade dos materiais em campo. Apesar 

disto, é uma prática comum entre as projetistas assumir que os materiais de 

pavimentação são homogêneos, com o intuito de permitir a definição de parâmetros 

de controle únicos e constantes, quando na realidade o mais sensato seria a 

determinação de intervalos de valores aceitáveis. 

Ao se pesquisar sobre o assunto, nota-se que a grande maioria dos trabalhos 

existentes sobre o controle de deflexões com viga de Benkelman se limita a detalhar 

o procedimento do ensaio e discorrer sobre as análises estatísticas dos resultados 

obtidos em campo, deixando de debater sobre as características dos materiais 

constituintes do pavimento que influenciam as medidas de deflexão e a definição dos 

níveis de deflexões aceitáveis. 

Em vista destes aspectos, é imprescindível uma discussão sobre o modo como as 

projetistas abordam esta questão, uma vez que é cada vez mais comum a ocorrência 

de problemas executivos na obra devido à inconsistência dos parâmetros de controle 

estabelecidos durante o projeto.  
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Para isto, este trabalho irá abordar um caso real que ocorreu durante o controle 

deflectométrico com viga de Benkelman realizado em uma grande obra de 

infraestrutura – a ampliação do segundo terminal de passageiros do Aeroporto 

Internacional Tom Jobim no Rio de Janeiro, também conhecido como Aeroporto do 

Galeão, realizada entre os anos de 2014 e 2016. 

Naquela ocasião, os valores de deflexões medidos em campo durante a execução 

dos novos pavimentos, que dão acesso ao novo terminal, eram majoritariamente 

superiores aos valores de controle indicados no projeto. A empreiteira queixava-se da 

dificuldade encontrada para atingir os valores estabelecidos, mesmo com um rigoroso 

controle de qualidade dos materiais. Neste contexto, foi realizada então uma análise 

crítica da metodologia adotada pela projetista para determinação dos valores de 

deflexões admissíveis, de modo que algumas questões puderam ser levantadas, tais 

como: 

• Os valores de deflexões de controle estimados estariam incorretos? Se sim, 

estariam incorretos para todas as camadas do pavimento? 

• Os requisitos de compactação estavam sendo atendidos em campo? 

• O programa computacional utilizado na análise mecanicista do pavimento era 

capaz de tratar o problema? Quais eram suas limitações? 

• Foram consideradas as condições de aderência entres as camadas de 

pavimento? 

• Os valores de módulos de resiliência estimados eram coerentes? 

Este estudo de caso mostra o impacto que as decisões tomadas na etapa de projeto 

têm no controle deflectométrico realizado em obra, principalmente quando não existe 

o respaldo de uma norma técnica que sugira possíveis valores de deflexões de 

controle. A má interpretação do comportamento dos materiais, ou mesmo as 

limitações de um determinado programa computacional, tendem a gerar resultados 

insatisfatórios em campo, podendo levar à reconstrução desnecessária de camadas 

do pavimento ou à liberação de camadas que não apresentam capacidade estrutural 

adequada. 

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão crítica sobre o modo 

como as deflexões de controle são definidas pelas projetistas, analisando as 

considerações de projeto que podem levar a resultados incoerentes em campo e 
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propondo diretrizes para o aperfeiçoamento desta prática. Deste modo, espera-se 

amenizar os problemas que frequentemente ocorrem durante o controle 

deflectométrico dos pavimentos. 

Como parte do processo, são analisados alguns dos fatores que influenciam o 

comportamento elástico de materiais de pavimentação em campo, apoiando-se nas 

dificuldades encontradas em obra durante o controle de deflexões com viga de 

Benkelman realizado no Aeroporto do Galeão. 

Para atingir o objetivo proposto, este trabalho possui uma estrutura baseada em 

capítulos. No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica dos conceitos que 

permeiam o tema do estudo de caso, dentre os quais estão:  

• O controle de qualidade na construção de pavimentos;  

• Os princípios teóricos que sustentam a interpretação dos dados obtidos durante 

o controle de deflexões;  

• As particularidades do ensaio com a viga de Benkelman;  

• Os fatores que afetam os módulos de resiliência das camadas de pavimento e, 

consequentemente, as medidas de deflexões, e; 

• Valores indicativos de módulos de resiliência encontrados na literatura para os 

materiais de pavimentação que fazem parte das estruturas de pavimento do 

estudo de caso em questão, considerando valores obtidos em laboratório e 

valores retroanalisados em pista. 

No capítulo 3 é apresentado o estudo de caso sobre o controle deflectométrico 

realizado durante a execução dos novos pavimentos referentes à ampliação do 

segundo terminal de passageiros do Aeroporto do Galeão.  

No capítulo 4 é apresentada a análise estatística das medidas de deflexões obtidas 

em campo para cada estrutura de pavimento. Apresenta-se também uma análise 

crítica das deflexões de controle determinadas em projeto, considerando a variação 

de diversos parâmetros para entender como os valores de deflexões são afetados. 

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões e as considerações finais do 

trabalho, incluindo recomendações para futuros controles deflectométricos e 

sugestões de pesquisas complementares a este estudo.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Controle de qualidade na construção do pavimento 

O termo controle de qualidade (ou controle de processos) pode ser definido como “o 

conjunto de ações e considerações necessárias para avaliar e ajustar a produção e 

os processos construtivos, de modo que o nível de qualidade do produto final seja 

controlado” (TRB, 2002, p. 7, tradução nossa). 

Já o termo garantia de qualidade consiste no “grupo de ações sistemáticas e 

planejadas necessárias para garantir que um produto ou facilidade tenha um 

desempenho satisfatório quando em serviço” (TRB, 2002, p. 7, tradução nossa). 

Em outras palavras, o controle de qualidade é um dos elementos que compõem o ciclo 

da garantia de qualidade, conforme ilustrado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Elementos do sistema de garantia da qualidade 

 
Fonte: adaptado de TRB, 2002. 

Aplicando estas definições ao meio da pavimentação, pode-se afirmar que o controle 

de qualidade é representado por todos os ensaios, testes de laboratório e verificações 
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adotados durante a construção de um pavimento, envolvendo as características dos 

materiais de insumo, as condições de armazenagem, as condições de transporte, os 

processos executivos e o desempenho das estruturas recém-construídas em campo.  

Enquanto o controle de qualidade, também conhecido no meio técnico como controle 

tecnológico, é uma responsabilidade da empreiteira encarregada da obra em questão, 

a garantia de qualidade é um dever da concessionária que gerencia o sistema de 

infraestrutura, seja ele uma rodovia, um aeroporto ou um porto. Em vista disso, a 

empreiteira é motivada a desenvolver o controle de qualidade para atender aos 

critérios de aceitação impostos pela respectiva agência rodoviária, agência 

aeroportuária, operadora ou concessionária, que visa garantir a qualidade do 

pavimento ao usuário. 

Segundo Ferri (2013), o desempenho do pavimento depende diretamente do controle 

de qualidade, uma vez que esta é a única maneira de verificar se o comportamento 

estrutural do pavimento em campo condiz com aquele previsto durante a fase de 

projeto. Isto se deve ao fato de que a maioria dos parâmetros de entrada adotados no 

dimensionamento do pavimento, como os módulos de resiliência por exemplo, são 

estimativas que devem ser comprovadas em campo, caso contrário a estrutura pode 

estar sub ou superdimensionada. 

No Brasil, as principais metodologias para controle de qualidade na construção de 

pavimentos rodoviários são preconizadas pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT, órgão federal), pelos Departamentos de Estradas 

de Rodagem (DER, órgãos estaduais), e pelas prefeituras municipais. Algumas 

grandes concessionárias (órgãos privados) disponibilizam metodologias próprias, mas 

em grande parte baseiam-se nas publicações dos órgãos públicos. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) também possui algumas normas referentes a 

determinados materiais de pavimentação. 

Com relação aos pavimentos aeroportuários, o órgão responsável pela publicação 

destas metodologias é a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG) da Força 

Aérea Brasileira (FAB). Muitas vezes são seguidas as recomendações da Federal 

Aviation Administration (FAA), por ser uma entidade reconhecida internacionalmente.  

Não é incomum observarmos o uso deliberado das especificações técnicas 

rodoviárias como metodologia para o controle tecnológico de materiais a serem 
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incorporados em um pavimento aeroportuário. Esta é uma prática extremamente 

arriscada, pois o comportamento dos materiais de pavimentação em campo depende 

diretamente do estado de tensões gerado pelas cargas aplicadas ao pavimento. Em 

outras palavras, a magnitude, o tempo de aplicação e a frequência das cargas 

aplicadas por aeronaves sobre o pavimento resulta em um desempenho dos materiais 

diferente daquele apresentado por estes quando submetidos às cargas de veículos 

comerciais. Portanto, as especificações rodoviárias devem ser utilizadas com 

ressalvas em projetos aeroportuários, mediante aprovação das partes envolvidas. 

Em suma, a maior parte destas metodologias, sejam rodoviárias ou aeroportuárias, 

possui uma estrutura muito similar no que concerne ao controle de qualidade de 

pavimentos, dividindo o processo em três etapas principais, sendo elas: 

• Controle dos materiais; 

• Controle da usinagem (ou produção); 

• Controle da execução. 

O controle dos materiais refere-se ao primeiro controle a ser feito antes da construção 

do pavimento, pois é capaz de caracterizar e filtrar os materiais que servirão de insumo 

para o pavimento, selecionando apenas aqueles com as características que irão 

melhor atender às necessidades do projeto. Fazem parte destes materiais os 

agregados, os solos, os ligantes hidráulicos, os materiais asfálticos, os aditivos, os 

modificantes, dentre outros. Todos eles são testados em laboratório antes de 

incorporarem a camada de um pavimento, visando atender aos requisitos mínimos de 

qualidade estipulados pelas normas técnicas.  

O controle da usinagem, também chamado de controle da produção, consiste na 

avaliação das propriedades dos materiais de pavimentação que estão prontos para 

serem utilizados em campo, ou seja, após a incorporação de todas as matérias-primas 

necessárias para a formulação de cada tipo de material, o mesmo é testado como um 

aglomerado de insumos qualificados e não mais como componentes brutos 

individuais. Os ensaios desta etapa podem tanto ser realizados em laboratório como 

no próprio campo, antes do material ser lançado no seu lugar de aplicação. O material 

só é liberado para utilização a partir do momento em que os requisitos mínimos pré-

estabelecidos pelo projeto ou pelas normas técnicas são atendidos. 
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O controle da execução refere-se à última etapa do controle de qualidade de um 

pavimento durante seu processo construtivo, quando são realizados testes nas 

camadas recém-executadas em campo para se averiguar se os parâmetros mínimos 

exigidos pelas normas e pelas diretrizes de projeto são atendidos, bem como se a 

capacidade estrutural do pavimento condiz com aquela considerada em seu 

dimensionamento.  

Esta é uma etapa crucial para o bom desempenho do pavimento ao longo de sua vida 

de serviço, pois é neste momento que se define se o pavimento foi construído de 

forma adequada ou não, permitindo a correção de possíveis falhas em tempo hábil. É 

também nesta etapa que o contratante decide se a empreiteira deve ser penalizada 

ou bonificada conforme a qualidade do serviço executado (FERRI, 2013). 

O controle dos materiais e o controle da usinagem são etapas primordiais para o 

controle de qualidade, uma vez que eles amenizam os riscos associados às 

características físico-químicas dos insumos e à produção dos materiais, 

respectivamente. No entanto, somente estes controles não são capazes de garantir o 

bom desempenho do pavimento, pois a capacidade estrutural das camadas em pista 

também precisa ser atestada (FERRI, 2013). É neste contexto que o controle 

deflectométrico aparece como uma ferramenta complementar, auxiliando os 

engenheiros na tomada de decisão quanto à liberação das camadas. 

O objetivo do controle deflectométrico é controlar a deformabilidade da estrutura do 

pavimento, garantindo que a contribuição de cada camada na deflexão total não 

exceda ao limite admissível (NÓBREGA, 2003). Além disso, é através do controle das 

deflexões que se verifica se os valores de módulos de resiliência adotados para as 

camadas no dimensionamento do pavimento estão sendo atingidos em campo. 

Nos últimos anos, órgãos como o DER/SP, o DER/PR, o DAER/RS e a Prefeitura do 

Rio de Janeiro passaram a exigir oficialmente que este tipo de controle seja feito 

durante o processo construtivo, com o intuito de suprir a demanda por testes que 

avaliem a qualidade das camadas do pavimento em pista. Apesar desta tendência, 

ainda não existe no país uma norma técnica que estabeleça faixas de valores 

admissíveis de deflexões em campo em função do tipo de material. 

Para ilustrar o atual panorama do controle de qualidade no Brasil, foram reunidos no 

Apêndice A os critérios de controle estabelecidos por norma para os seguintes 
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materiais de pavimentação: solo do subleito, brita graduada simples (BGS), brita 

graduada tratada com cimento (BGTC), pré-misturado a quente (PMQ) e concreto 

asfáltico usinado a quente (CAUQ). Foi dada prioridade às normas preconizadas pelo 

DNIT.  

É importante ressaltar que os referidos materiais foram selecionados por serem 

aqueles que compõem as estruturas de pavimento executadas na obra de ampliação 

do Aeroporto do Galeão, objeto de estudo deste trabalho. Nota-se também que, 

apesar do DNIT apresentar um documento oficial que trata da BGS, esta não foi 

incluída na tabela por tratar-se de um projeto de norma que carece de aprovação. 

Analisando as tabelas do Apêndice A é possível observar que, de fato, as normas do 

DER/SP exigem a determinação das deflexões máximas como um critério de controle 

da execução de alguns materiais de pavimentação, tais como a BGS, a BGTC e o 

PMQ. Entretanto, para aceitação do ensaio, as normas apenas indicam que “a 

deflexão característica de cada subtrecho deve ser menor ou igual à estabelecida em 

projeto”. Assim sendo, as projetistas passam a ser responsáveis pela determinação 

do parâmetro de controle que irá definir se a camada de pavimento construída em 

campo possui qualidade o suficiente para ser liberada para tráfego ou não, abrindo 

margem para diferentes interpretações e possíveis equívocos. 

Outro ponto que chama atenção é o fato do subleito não ser incluído por nenhuma 

normativa nacional no rol de materiais que precisam ser controlados quanto às 

deflexões máximas, apesar desta ser a camada mais heterogênea do pavimento e a 

que mais contribui para os valores de deflexões medidos no topo das demais 

camadas. Além disso, possíveis falhas estruturais são muito mais fáceis de serem 

corrigidas quando detectadas durante a regularização do subleito. 

Observa-se também que as normas nacionais são omissas com relação ao 

procedimento a ser tomado quando os valores de deflexões de controle não são 

atingidos em campo. Não fica claro se camada do pavimento deve ser reconstruída, 

reforçada ou se outros parâmetros devem ser aferidos para averiguar a real 

inadequabilidade do material. 

Com respeito às normas de pavimentação de outros países, é extremamente raro 

encontrar alguma publicação oficial que estabeleça os níveis de deflexão a serem 

atingidos durante o controle deflectométrico das camadas de pavimento. Normas 
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técnicas de países como Estados Unidos (EUA), Portugal e França recomendam a 

aferição do módulo de resiliência das camadas recém-executadas por meio de 

ensaios não destrutivos, utilizando-se principalmente equipamentos do tipo FWD 

(Falling Weight Deflectometer), mas não entram em detalhes sobre os valores de 

controle. 

Dentre as normas estrangeiras pesquisadas, a única que faz alguma menção sobre 

valores máximos de deflexão admissível durante a construção do pavimento é a 

norma inglesa IAN 73/06, da Highways England (2009), que trata do dimensionamento 

da fundação de pavimentos rodoviários. O termo “fundação” aqui mencionado refere-

se ao conjunto de camadas formado pelo subleito, pelo reforço do subleito (quando 

necessário) e pela sub-base.  

Segundo esta norma, ao dimensionar-se a fundação do pavimento adotando uma 

abordagem mecanicista, denominada como Performance Foundation Design, o 

principal critério de aprovação para construção é a aferição in situ da rigidez da 

fundação, representado pelo parâmetro Foundation Surface Modulus, que nada mais 

é que o módulo de resiliência obtido na superfície da camada de sub-base. Este 

parâmetro deve ser medido imediatamente antes da execução da camada de base, 

através do ensaio de carga dinâmica com FWD ou LWD (Light Weight Deflectometer). 

Com base nisto, a norma estabelece as deflexões máximas permitidas na superfície 

da fundação sob a ação da carga de uma roda padrão (40 kN sobre uma área 

carregada de 151 mm de raio), de acordo com a categoria de fundação que deseja-

se construir: 

• Classe 1 (módulo de resiliência superficial ≥ 50 MPa) – D0 = 2,96 mm; 

• Classe 2 (módulo de resiliência superficial ≥ 100 MPa) – D0 = 1,48 mm; 

• Classe 3 (módulo de resiliência superficial ≥ 200 MPa) – D0 = 0,74 mm; 

• Classe 4 (módulo de resiliência superficial ≥ 400 MPa) – D0 = 0,37 mm; 

Estes valores de controle são determinados simplesmente com base no modelo de 

Boussinesq, conforme será apresentado mais adiante. Trata-se de uma etapa 

fundamental para o dimensionamento de pavimentos rodoviários segundo o método 

inglês da Highways England, que se baseia no empirismo de gráficos e tabelas para 

a determinação das espessuras das camadas de base e revestimento. 
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 Princípios teóricos do comportamento elástico dos materiais 

 O conceito de deformação 

Os pavimentos, quando submetidos à ação de cargas externas, sofrem deformações 

que podem ser classificadas em dois tipos: permanentes (ou plásticas) e recuperáveis 

(ou elásticas). 

Segundo Borges (2013), as deformações permanentes podem ocorrer em virtude dos 

seguintes fatores: 

• Escoamento plástico do material asfáltico decorrente de uma alta quantidade 

de ligante; 

• Excesso de carga aplicada ao pavimento, resultando em uma ruptura por 

cisalhamento de uma das camadas; 

• Subdimensionamento do pavimento; 

• Expansão do subleito devido a sua saturação, afetando o valor de CBR; 

• Recalque das camadas de pavimento por conta de problemas construtivos 

(compactação e drenagem deficientes) ou de altas cargas impostas pelo 

tráfego, gerando trilhas de rodas. 

As deformações recuperáveis dependem do comportamento elástico do pavimento, 

que é caracterizado pela capacidade da estrutura de absorver energia de deformação 

e dissipá-la quando as cargas externas são cessadas. Neste caso, a deformação 

recebe o nome de “deformação elástica”, enquanto a energia de deformação 

armazenada no pavimento durante a fase elástica é denominada como “resiliência”. 

Nota-se que toda deformação elástica carrega consigo uma pequena parcela de 

microdeformações plásticas (BALBO, 2007). 

Francis Hveem, engenheiro da California Division of Highways, em seu estudo 

pioneiro sobre a deformabilidade dos pavimentos em 1955, optou pelo uso da 

expressão “deformação resiliente” ao invés de “deformação elástica”, pelo fato das 

deformações nos pavimentos serem muito superiores àquelas que ocorrem em 

sólidos elásticos, tais como o concreto ou o aço (MEDINA; MOTTA, 2015). 
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 O conceito de módulo de resiliência 

De acordo com Huang (1993), o módulo de elasticidade é o parâmetro elástico que 

relaciona a carga aplicada a um determinado material e sua respectiva deformação, 

representando a resistência intrínseca do material à deformação imposta, ou seja, a 

sua rigidez. Quando esta carga é repetitiva e de pequena magnitude, como em um 

ensaio de compressão uniaxial ou triaxial por exemplo, a deformação pode ser 

considerada completamente recuperável e proporcional à carga. Neste caso, o 

módulo de elasticidade é chamado de módulo de resiliência, e pode ser determinado 

pela seguinte equação: 

     (2.1) 

onde:  

E = módulo de resiliência, em MPa; 

σd = tensão desvio, caracterizada pela diferença entre a tensão vertical de 

compressão e a tensão de confinamento (quando existente), em MPa; 

εr = deformação axial recuperável ou elástica, em mm/mm. 

É importante salientar que a relação tensão/deformação definida pelo módulo de 

resiliência na maioria das vezes não é constante ou linear, dependendo dos níveis de 

tensões que ocorrem e, em algumas situações, da frequência de aplicação das cargas 

e da temperatura (comportamento viscoelástico), como é o caso dos materiais 

asfálticos (BALBO, 2007). 

O módulo de resiliência pode ser obtido por meio dos seguintes métodos: ensaios de 

laboratórios ou em campo, interpretação das deformações apresentadas pelo 

pavimento quando submetido a cargas conhecidas e retroanálise. No laboratório, o 

módulo de resiliência pode ser determinado através dos seguintes testes: ensaio 

triaxial dinâmico (compressão), ensaio de compressão diametral (tração indireta) e 

ensaio de tração na flexão. 

O ensaio triaxial dinâmico é mais utilizado na determinação do módulo de resiliência 

de solos e materiais granulares, por meio da aplicação de cargas repetidas em 

amostras cilíndricas. Os valores obtidos dependem das características intrínsecas ao 

material, tais como composição mineralógica, textura e plasticidade da fração fina, e 
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também de propriedades como massa específica, umidade e nível de tensões. Os 

ensaios de compressão diametral e tração na flexão são habitualmente aplicados na 

obtenção do módulo de resiliência de misturas asfálticas ou cimentadas, controlando-

se a temperatura ou a umidade, respectivamente (MEDINA; MOTTA, 2015). 

O módulo de resiliência, juntamente com o coeficiente de Poisson (relação entre a 

deformação radial e a deformação axial de um material), formam os parâmetros 

elásticos normalmente empregados na análise mecânica de sistemas de camadas. 

 A deflexão e seu uso na avaliação estrutural do pavimento 

O conjunto de deformações elásticas sofridas pelas camadas do pavimento resulta 

em um deslocamento em sua superfície, que quando medido ortogonalmente à 

superfície do pavimento recebe o nome de “deflexão”. A deflexão não 

necessariamente é medida abaixo do ponto de aplicação de carga (BALBO, 2007). 

Segundo Yoder e Witczak (1975), a deflexão é simplesmente a integração matemática 

da deformação vertical ao longo da profundidade do material. Como a magnitude de 

uma deformação depende diretamente do estado de tensão triaxial, deduz-se que os 

mesmos fatores que interferem na deformação também interferem na deflexão do 

pavimento. 

Medina e Motta (2015) afirmam que os valores de deflexões variam desde o momento 

da construção do pavimento até o final de sua vida útil, aumentando com o tempo e 

com o número de repetições de carga, em função do surgimento de microfissuras que 

evoluem paulatinamente até culminar na fadiga do revestimento. Estas fissuras são 

decorrentes das deformações elásticas das camadas inferiores do pavimento, 

principalmente o subleito, conforme observou Hveem em seu estudo. 

Em função disto, valores máximos admissíveis de deflexões na superfície do 

pavimento passaram a ser estabelecidos de modo a limitar a fadiga do revestimento 

asfáltico. Os primeiros valores foram determinados de forma empírica em 1938, pelo 

órgão rodoviário da Califórnia, a partir de medidas de deflexões de pavimentos 

submetidos ao tráfego. Naquela ocasião, foram observados os valores de deflexões 

que correspondiam a um comportamento à fadiga satisfatório de diferentes tipos de 

pavimentos e cargas de eixo (MEDINA; MOTTA, 2015).  
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Desde então, diversos valores máximos admissíveis foram pesquisados e 

estabelecidos, principalmente aqueles que se relacionam com o número de repetições 

de carga sobre o pavimento. No Brasil, a equação mais difundida no meio rodoviário 

para a determinação dos limites admissíveis de deflexão é aquela preconizada pelo 

método de restauração de pavimentos PRO-011/79 do DNER (1979b): 

    (2.2) 

onde:  

Dadm = deflexão máxima admissível na superfície do pavimento (em pavimentos 

semirrígidos divide-se o valor por 2, e em pavimentos revestidos com tratamento 

superficial multiplica-se o valor por 2), em 10-2 mm. 

N = número de solicitações do eixo padrão rodoviário de 80 kN. 

De acordo com Rocha Filho e Rodrigues (1998), as deflexões máximas são capazes 

de indicar como o pavimento irá se comportar em relação à fadiga e ao estado de 

fissuração das camadas asfálticas ou cimentadas, mas são insuficientes para 

descrever o comportamento estrutural e o processo de distribuição de cargas no 

interior do pavimento. 

No caso do controle deflectométrico durante o processo construtivo, a deflexão 

máxima é o principal parâmetro de controle a ser obtido, pois indica a resposta 

estrutural do subleito e de cada camada do pavimento à aplicação do carregamento 

em termos de rigidez, representada pelo valor de módulo de resiliência. Uma vez que 

os valores teóricos de módulo de resiliência são estabelecidos durante o 

dimensionamento do pavimento, é possível estimar os valores de deflexões máximas 

atuantes em cada camada com base na Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas, 

de modo que, para verificar a capacidade estrutural da camada recém-executada, 

basta realizar uma comparação com os valores de deflexões obtidos em campo. 

No caso da restauração de pavimentos, em que os valores de módulos de resiliência 

de cada camada precisam ser estimados a partir das deflexões resultantes na 

superfície do pavimento, é primordial a incorporação de leituras adicionais de 

deflexão, distanciadas do centro de aplicação de carga, com o propósito de se 

determinar a deformada do pavimento quando solicitado por uma carga externa, 
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também chamada de “bacia de deflexões”, e o raio de curvatura da deformada da 

superfície. 

Isto porque um mesmo valor de deflexão máxima pode indicar diferentes níveis de 

solicitação, dependendo da estrutura do pavimento e das condições de carregamento, 

de modo que um mesmo valor de deflexão pode ser obtido em situações distintas, 

conforme ilustrado na Figura 2.2 (GONTIJO; GUIMARÃES, 1995). 

Figura 2.2 – Diferentes bacias de deflexões para mesmo valor de deflexão máxima 

 
Fonte: GONTIJO; GUIMARÃES, 1995. 

Segundo o DNER (1994a), o raio de curvatura pode ser calculado de acordo com a 

equação apresentada a seguir, considerando-se uma parábola de 2º grau: 

     (2.3) 

onde:  

R = raio de curvatura da bacia de deflexões, em m; 

D0 = deflexão máxima medida no ponto de aplicação de carga, em 10-2 mm; 

D25 = deflexão medida a 25 cm do ponto de aplicação de carga, em 10-2 mm. 

Fabrício et al. (1988) afirmam que a deflexão máxima depende da estrutura do 

pavimento como um todo, enquanto as deflexões obtidas nas áreas mais distantes do 
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ponto de aplicação de carga sofrem influência apenas do comportamento elástico do 

subleito. As deflexões intermediárias são afetadas pelas camadas de base, sub-base 

e subleito. Isto ocorre por conta do modo como as cargas se distribuem ao longo da 

estrutura do pavimento, seguindo um bulbo de pressões, conforme apresentado na 

Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Bulbo de pressões de um pavimento asfáltico 

 
Fonte: FABRÍCIO et al., 1988. 

Campello et al. (1995), durante um experimento com bacias de deflexões, mostram 

que o módulo de resiliência do revestimento tem influência apenas nas deflexões 

medidas nos 30 cm mais próximos do centro de aplicação de carga, enquanto os 

módulos de resiliência da base e da sub-base interferem nas deflexões medidas entre 

30 cm e 80 cm do centro do carregamento. Para distâncias acima de 80 cm, as 

medidas de deflexão são afetadas apenas pelo módulo de resiliência do subleito. 

Em suma, o uso da deflexão como critério de avaliação estrutural de pavimentos pode 

ser dividido em três níveis (MEDINA; MOTTA, 2015): 

1) Quando se usa apenas a deflexão máxima como parâmetro para avaliar a 

capacidade estrutural do pavimento. Trata-se do procedimento utilizado no 

controle deflectométrico durante o processo construtivo, quando as deflexões 

são medidas sobre cada camada, com a finalidade de verificar os módulos de 

resiliência; 
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2) Além da deflexão máxima, usa-se uma medida de deflexão distanciada a 25 cm 

do centro de carga para o cálculo do raio de curvatura da bacia de deflexões, 

permitindo uma melhor distinção quanto à flexibilidade da estrutura; 

3) É analisada a bacia de deflexões por completo, a partir das medidas de 

deflexão ao longo de toda a deformada da superfície. Neste caso obtém-se o 

melhor indicativo da capacidade estrutural do pavimento, sendo o método mais 

utilizado para avaliar quanto tempo o pavimento ainda tem de vida útil e se há 

necessidade de reforço estrutural. 

 Relação deflexão x módulo de resiliência: abordagem mecanicista 

Conforme dito anteriormente, um dos principais procedimentos a ser feito em um 

controle deflectométrico durante a construção do pavimento é a conversão do valor 

de módulo de resiliência teórico de cada camada em medida de deflexão (máxima) de 

referência, com a finalidade de estabelecer um parâmetro de comparação com as 

medidas de deflexões obtidas em campo. 

Para isto, são aplicados modelos mecanicistas que consideram a interação entre a 

carga aplicada e a estrutura do pavimento, analisando-se as tensões, deformações e 

deflexões resultantes. O ponto de partida para esta análise é o modelo desenvolvido 

por Boussinesq em 1885.  

 Modelo de Boussinesq 

O modelo proposto por Boussinesq considera um meio semi-infinito elástico-linear, 

homogêneo, isotrópico e contínuo, sob a ação de carregamento estático, de tal modo 

que as forças internas são desprezadas. As tensões são caracterizadas pelo módulo 

de resiliência e pelo coeficiente de Poisson do material, ao qual se aplica a Lei de 

Hooke generalizada (BALBO, 2007).  

As tensões e os deslocamentos podem ser calculados em qualquer ponto do meio a 

partir de equações diferenciais que são integradas nas posições limites. 

Originalmente, as equações foram desenvolvidas considerando-se uma carga 

pontual, sendo posteriormente adaptadas para uma carga distribuída sobre área 

circular, tal como ocorre com uma carga de roda sobre a superfície de um pavimento. 

O modelo pode ser visto de forma esquemática na Figura 2.4 a seguir. 
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Figura 2.4 – Modelo de Boussinesq 

 
Fonte: adaptado de MACÊDO, 2003. 

O modelo de Boussinesq tem uma abordagem simplista ao considerar o espaço semi-

infinito como perfeitamente homogêneo e elástico linear. No entanto, segundo Huang 

(1993), a contribuição da deformação plástica para a medida de deformação total de 

um material se estabiliza a partir do momento em que a carga aplicada, que é muito 

inferior à resistência do material analisado, atinge um certo número de repetições, de 

tal modo que a deformação logo abaixo do ponto de aplicação de carga é 

completamente recuperável e proporcional à carga, podendo ser considerada elástica 

linear. 

Desta forma, o valor da deflexão na superfície do material (z = 0), sob o ponto de 

aplicação de carga, pode ser definido pela seguinte equação (MEDINA; MOTTA, 

2015): 

    (2.4) 

onde:  

D0 = deflexão máxima na superfície do material, em mm; 

p = pressão (força por unidade de área), em MPa; 

r = raio da área circular de aplicação de carga, em mm; 

μ = coeficiente de Poisson do material; 

E = módulo de resiliência do material, em MPa. 

�� �
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Quando o ponto de análise está afastado do centro de aplicação de carga, calcula-se 

a deflexão na superfície (z = 0) de acordo com a seguinte equação (BALBO, 2007): 

    (2.5) 

onde:  

Dr = deflexão na superfície do material, a uma distância “r” da aplicação da carga, em 

mm; 

p = pressão (força por unidade de área), em MPa; 

r = raio da área circular de aplicação de carga, em mm; 

E = módulo de resiliência do material, em MPa; 

μ = coeficiente de Poisson do material; 

x = distância horizontal entre o ponto de análise e o ponto de aplicação de carga, em 

mm. 

O cálculo da deflexão em ponto afastado do centro de aplicação de carga é importante 

nos casos em que o equipamento para medição da deflexão utiliza um eixo de 

caminhão ao invés de uma placa circular, uma vez que a deflexão é medida entre as 

rodas, conforme será visto no subcapítulo 2.3.  

 Modelo de Burmister 

Com base nas equações de Boussinesq, Burmister desenvolveu em 1945 a chamada 

Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas (TSCE), capaz de analisar as tensões e 

deformações em qualquer ponto de um sistema de duas camadas, sendo 

posteriormente extrapolada para sistemas de múltiplas camadas (BALBO, 2007). 

Segundo Macêdo (2003), as principais condições de contorno consideradas pelo 

modelo de Burmister são: 

• A carga é caracterizada por uma pressão vertical uniforme “p” distribuída sobre 

uma área circular de raio “r”; 

• Todas as tensões normais e de cisalhamento fora da área carregada são nulas; 

• O sistema é composto por duas camadas elásticas lineares, infinitas 

horizontalmente, homogêneas e isotrópicas, que obedecem à Lei de Hooke 

generalizada. A camada superior, sem peso, tem espessura finita e está em 

� �

 · �	 ∙ 1 � �	
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pleno contato com a camada inferior, que tem espessura infinita quando esta 

for o subleito; 

• À profundidade infinita não existem tensões e deslocamentos. 

Na Figura 2.5 é apresentado esquematicamente o modelo inicial de Burmister para 

duas camadas. 

Figura 2.5 – Modelo inicial de Burmister 

 
Fonte: HUANG, 1993. 

O modelo de Burmister é mais apropriado para a análise de pavimentos do que o 

modelo de Boussinesq, uma vez que os pavimentos são sistemas de camadas 

diferenciadas, caracterizadas por diferentes módulos de resiliência, e não uma massa 

única homogênea. 

Segundo o modelo, a deflexão na superfície do pavimento (z = 0), sob o ponto de 

aplicação de carga, pode ser calculada pela seguinte equação (HUANG, 1993): 

     (2.6) 

onde:  

D0 = deflexão na superfície do material, em mm; 

p = pressão (força por unidade de área), em MPa; 

r = raio da área circular de aplicação de carga, em mm; 

E2 = módulo de resiliência da camada inferior, em MPa; 

Fd = fator de deflexão. 

�� � 1,5 ·
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O fator de deflexão (Fd) é um parâmetro adimensional estabelecido em função da 

razão entre os módulos de resiliência das camadas superior e inferior (E1/E2) e da 

razão entre a espessura da camada superior e o raio da área de aplicação de carga 

(h1/r). No caso de o carregamento ser aplicado por uma placa rígida, o coeficiente 1,5 

passa a ser substituído por 1,18.  

Vale ressaltar que quando os módulos de resiliência E1 e E2 se igualam, as equações 

de Burmister para cálculo de tensões e deflexões se reduzem às equações de 

Boussinesq. 

Segundo Medina e Motta (2015), a extensão da solução apresentada no sistema de 

duas camadas para o sistema de três camadas exigiu a adoção de faixas de variação 

para os diferentes parâmetros, de modo que, nos anos seguintes, muitos autores 

passaram a apresentar soluções gráficas para as equações de Burmister, tais como 

Fox (1948), Acum e Fox (1951), Jones (1962) e Peattie (1962). 

Nas últimas cinco décadas, foram desenvolvidos diversos programas computacionais 

baseados na TSCE, permitindo a extrapolação da análise para sistemas com um 

número muito grande de camadas, através do emprego de diferentes métodos 

numéricos, tais como o Método das Diferenças Finitas (MDF), o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) e o Método das Camadas Finitas (MCF). 

Segundo Visser e Priambodo Koesrindartono (2000), as vantagens de se utilizar estes 

programas são: 

• A rapidez do processo, devido à simplicidade na inserção de dados juntamente 

com a solução analítica automatizada, reduzindo consideravelmente o tempo 

de processamento; 

• A alta disponibilidade de programas com preços acessíveis. Atualmente 

existem programas disponíveis sem nenhum custo, tais como o MnLayer e o 

Everstress 5.0; 

• A experiência obtida quando consegue-se relacionar os resultados do 

programa com o comportamento real do pavimento. A maioria destes 

programas são utilizados atualmente como ferramenta para o 

dimensionamento de pavimentos com uma abordagem mecanicista. 
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Como principal desvantagem destes programas pode-se citar a consideração de um 

comportamento elástico linear para os materiais, principalmente no caso dos materiais 

asfálticos, que são significativamente influenciados pela temperatura e pela frequência 

de aplicação de carga. Alguns programas, no entanto, já consideram o 

comportamento viscoelástico dos materiais asfálticos, e outros permitem a simulação 

de dezenas de camadas que auxiliam na superação desta dificuldade (VISSER; 

PRIAMBODO KOESRINDARTONO, 2000). 

 A viga de Benkelman 

A viga de Benkelman foi desenvolvida em 1953 pelo engenheiro Alvin Carlton 

Benkelman, do U. S. Bureau of Public Roads, durante testes efetuados na pista 

experimental da WASHO, em Idaho nos EUA. Posteriormente foi aprimorada pelos 

engenheiros da Canadian Good Roads Association (CGRA) em 1965, que difundiram 

o procedimento de ensaio pelo mundo todo. No Brasil, trabalhos pioneiros com a viga 

de Benkelman foram realizados por Nestor José Aratangy em 1962 e Francisco 

Bolivar Lobo Carneiro em 1965 (BORGES, 2001).  

A viga de Benkelman é um equipamento mecânico portátil capaz de registrar, de forma 

não destrutiva, as deflexões em diferentes pontos do pavimento decorrentes da carga 

estática das rodas duplas de um caminhão carregado. É considerado um ensaio 

quase-estático por conta do caminhão de teste que se desloca a uma velocidade muito 

baixa durante a realização do ensaio. 

Segundo Albernaz (1997), o advento da viga de Benkelman se deu à necessidade de 

diminuir o tempo e os custos das avaliações estruturais de pavimentos, que até então 

eram feitas por intermédio de provas de carga com o ensaio de placa, considerado 

lento e trabalhoso. Deste modo, foi introduzido um ensaio mais rápido e simples, em 

que o carregamento era feito com os próprios pneus do caminhão. 

O equipamento é formado por um conjunto de sustentação que se apoia fixamente no 

pavimento por meio de três pés ajustáveis (dois pés dianteiros e um pé traseiro) e 

uma viga móvel acoplada à parte fixa através de uma articulação, formando dois 

braços com comprimentos “a” e “b”. A relação “a/b” deve seguir as proporções 2/1, 3/1 

ou 4/1. A extremidade do braço maior contém a ponta de prova, que fica em contato 

com o pavimento, enquanto a extremidade do braço menor aciona um extensômetro 
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com precisão de 0,01 mm, responsável pela medida das deflexões (DNER, 1994a; 

BORGES, 2001). Uma representação da viga de Benkelman é apresentada na Figura 

2.6 abaixo. 

Figura 2.6 – Esquema ilustrativo da viga de Benkelman 

 
Fonte: MEDINA; MOTTA, 2015. 

O vibrador tem o objetivo de eliminar a inércia inicial da articulação da viga móvel 

quando não em uso e estimular a livre movimentação do ponteiro do extensômetro. 

Já a trava de proteção deve ser utilizada quando o equipamento é transportado, para 

evitar que o braço menor da viga seja bruscamente levantado contra o extensômetro, 

o que causaria danos. Sempre que não estiver sendo utilizada, recomenda-se que a 

viga seja protegida com isopor para evitar deformações diferenciais de origem térmica 

(DNER, 1994a). 

O caminhão padronizado para este tipo de levantamento tem rodas duplas traseiras 

com pneus calibrados à pressão de 0,56 MPa (5,6 kgf/cm2 ou 80 lbf/pol2) e carga de 

80 kN (8,2 tf) no eixo traseiro simples (DNER, 1994a). 

No Brasil, o ensaio com a viga de Benkelman é normatizado atualmente pela norma 

DNER-ME 024/94 – “Pavimento - determinação das deflexões pela viga Benkelman”. 

A ABNT possuía uma norma para ensaio com viga de Benkelman desde 1984 (ABNT 

NBR 8547), mas foi cancelada em 2011. 

Conforme Rocha Filho e Rodrigues (1996), há duas formas de se realizar o ensaio: 

1) Creep Speed Normal Deflection. O caminhão parte de um ponto anterior à 

ponta de prova e desloca-se até ultrapassar a mesma, em velocidade baixa e 



47 

 

 
 

constante. A leitura da deflexão é feita quando o caminhão passa por cada 

ponto de interesse. Trata-se do método preconizado pela AASHTO (1993) e 

adotado pelo Transportation Research Laboratory (TRL), por exemplo. 

2) Creep Speed Rebound Deflection. O caminhão parte do ponto inicial 

(estabelecido como o ponto em que o eixo traseiro do caminhão está sobre a 

ponta de prova) e desloca-se para frente, parando sobre cada ponto de 

interesse para que a medida de deflexão seja efetuada. Trata-se do método 

preconizado pelo DNER (1994a), utilizado no Brasil. 

Por conta das propriedades viscoelásticas do revestimento asfáltico, a medida de 

deflexão obtida pelo segundo procedimento é altamente afetada pelo tempo em que 

o caminhão fica parado sobre o ponto de interesse, resultando em valores que podem 

ser distintos daqueles obtidos pelo primeiro procedimento, embora este seja 

relativamente mais simples de ser aplicado (KENNEDY et al., 1978). 

Com relação ao procedimento utilizado no Brasil, o ensaio inicia-se assim que o 

caminhão estiver estacionado perpendicularmente ao eixo da via e a ponta de carga 

da viga posicionada simetricamente entre os pneus das rodas duplas do eixo traseiro 

do caminhão, coincidindo com o ponto escolhido para medida da deflexão, conforme 

a Figura 2.7. 

Figura 2.7 – Representação esquemática do início do ensaio com viga de Benkelman 

 

Fonte: adaptado de SUZUKI et al., 2008. 
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Com o equipamento devidamente posicionado, liga-se o vibrador e faz-se a leitura 

inicial (L0) após o extensômetro indicar movimento igual ou menor que 0,01 mm/min, 

ou após 3 minutos da ligação do vibrador. Em seguida, desloca-se lentamente o 

caminhão para frente por pelo menos 10 m, até que seu peso não exerça mais 

influência sobre a área de posicionamento da ponta de prova da viga de Benkelman, 

e então faz-se a leitura final (Lf) após o extensômetro indicar movimento igual ou 

menor que 0,01 mm/min, ou passados 3 minutos após o caminhão deixar sua posição 

inicial (DNER, 1994a). 

Por semelhança de triângulos, é possível calcular o valor do deslocamento vertical da 

ponta de prova da viga, multiplicando-se a diferença entre as leituras inicial e final pela 

relação “a/b” (BALBO, 2007). O cálculo das deflexões é realizado pelas expressões: 

      (2.7) 

onde:  

D0 = deflexão máxima recuperável, em 10-2 mm; 

L0 = leitura inicial de deflexão, em 10-2 mm; 

Lf = leitura final de deflexão, em 10-2 mm; e, 

a/b = relação entre braços, também chamada de “constante da viga”. 

A leitura adicional com o caminhão 25 cm à frente do ponto de prova (L25) é realizada 

quando deseja-se determinar o raio de curvatura da bacia de deformação. Para o 

controle deflectométrico de camadas recém-construídas o raio de curvatura não é um 

parâmetro a ser considerado; portanto, esta medida intermediária não se faz 

necessária.  

A viga de Benkelman pode ser operada por apenas uma pessoa, além do motorista 

do caminhão; todavia, isto pode tornar o processo moroso e ineficiente. O ideal é que 

o ensaio seja executado por uma equipe de quatro pessoas: uma para configurar e 

operar a viga, uma para checar os locais do teste, outra para ajudar em ambas as 

tarefas e uma última responsável por dirigir o caminhão (DEFENCE ESTATES, 2009). 

Com isso, é possível aumentar a produtividade do ensaio sem resultar em sobrecarga 

de trabalho ou omissão de checagem. 
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De acordo com o DNER (1994b), a viga deve ser calibrada em laboratório antes de 

cada campanha de medições e sempre que houver algum contratempo, para que as 

medidas de deflexão não percam sua precisão, utilizando-se o procedimento 

preconizado pela norma DNER-ME 175/94 – “Aferição de viga Benkelman”. Apesar 

disto, dificilmente as empreiteiras calibram a viga com a frequência recomendada, 

sendo que muitas vezes o mesmo equipamento é utilizado em diversas obras em 

sequência, sem qualquer tipo de manutenção. Esta prática é um dos fatores 

responsáveis pela obtenção de dados imprecisos que comprometem a avaliação do 

pavimento. 

Existem algumas situações, principalmente em pavimentos com maior rigidez (com 

base cimentada, por exemplo), em que os pés de suporte dianteiros da viga podem 

estar dentro da bacia de deflexões, por esta ser mais extensa, resultando também em 

medidas imprecisas (HAAS et al., 1994). Medina e Motta (2015) sugerem verificar se 

isto ocorre fazendo-se a leitura da deflexão quando a carga estiver a 2,65 metros da 

ponta de prova, para vigas com relação “a/b” de 2/1. Se a medida não for nula, deve-

se corrigir a deflexão ou utilizar uma viga com relação de braços de no mínimo 3/1.  

Para fazer esta correção, Carneiro (1966) recomenda utilizar uma segunda viga de 

Benkelman entre os pés dianteiros, de modo a considerar o afundamento dos pés da 

viga principal. A primeira versão da norma DNER-ME 024, de 1975, indicava a 

seguinte equação para a correção: 

  (2.8) 

onde:  

D0 = deflexão real ou verdadeira na ponta de prova, em 10-2 mm; 

L0 = leitura inicial de deflexão, em 10-2 mm; 

Lf = leitura final de deflexão, em 10-2 mm; 

Li = leitura intermediária de deflexão para verificar se os pés dianteiros da viga estão 

dentro da bacia deflectométrica, em 10-2 mm; 

a, b, c, d = distâncias indicadas na Figura 2.6, em m. 

É importante salientar que o ensaio com a viga de Benkelman tem uma abordagem 

completamente empírica, limitando a aplicação de seus resultados às condições 
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observadas em campo no momento do ensaio, de modo que a heterogeneidade dos 

materiais tem importante influência sobre as medidas obtidas. Alguns exemplos dos 

limites empíricos são: as condições climáticas, as características do tráfego, o tipo de 

estrutura de pavimento, as dimensões da viga de Benkelman, as características da 

carga aplicada ao pavimento e os parâmetros derivados das deflexões (MOLENAAR, 

19951 apud VISSER; PRIAMBODO KOESRINDARTONO, 2000). 

Rocha Filho e Rodrigues (1996) argumentam que a alta dispersão das leituras de 

deflexões, ou seja, a baixa repetibilidade dos testes, é uma das principais dificuldades 

associadas à operação da viga de Benkelman, principalmente quando a medição é 

feita a uma distância maior do ponto de aplicação da carga. Apesar disso, esta 

situação crítica não ocorre quando o equipamento é utilizado para efeito de controle 

construtivo de pavimentos, já que o parâmetro principal é a deflexão máxima, medida 

entre as rodas do eixo traseiro do caminhão. Além disso, a dispersão das leituras não 

é tão significativa quando o ensaio é realizado com o caminhão parado sobre o ponto 

de análise, pois a carga aplicada é constante.  

De acordo com Motta et al. (1995), as medidas de deflexões com a viga de Benkelman 

apresentam alta dispersão principalmente quando são efetuadas sobre camadas de 

solos e brita. Isto se deve ao fato destes materiais serem particulados e apresentarem 

alta irregularidade em suas superfícies, além de não possuírem o efeito de placa 

quando solicitados por forças externas. Para amenizar este problema, é aconselhável 

adotar uma distribuição normal na análise dos resultados obtidos, ao invés de 

considerar valores médios de deflexão. 

Borges (2001) afirma que embora a dispersão dos testes seja alta, a medida de 

deflexão com viga de Benkelman consegue retratar com considerável grau de 

confiabilidade o valor real da deformação do pavimento.   

Apesar de suas limitações, a viga de Benkelman é uma ferramenta de baixo custo de 

aquisição, relativamente fácil de ser operada e que não requer mão de obra altamente 

qualificada. Pode-se afirmar que se trata de uma solução acessível para o controle de 

                                                           
1 MOLENAAR, A. A. A. Pavement evaluation and overlay design using falling-weight deflectometers 

and other deflection measurement devices. Lecture Notes, Delft University of Technology, March 
1995. 
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qualidade durante a execução de pavimentos novos, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil, onde o seu uso para este fim é amplamente difundido. 

Uma evolução da viga convencional é a viga de Benkelman automatizada, que 

apresenta como melhorias a medição automática das deflexões por intermédio de 

sensores LVDT (Linear Variable Differential Transformer) e o registro do 

deslocamento do caminhão através de algumas adaptações, tais como um hodômetro 

acoplado à roda e um registrador na cabine do motorista (MEDINA; MOTTA, 2015). 

Desta forma, a equipe responsável por executar o ensaio é reduzida, sendo 

necessária somente uma pessoa para dirigir o caminhão e outra para acompanhar o 

desempenho da viga. Isto representa um aumento na produtividade e na eficiência do 

teste, além da maior acurácia nas medidas de deflexões, principalmente em pontos 

mais distantes do ponto de aplicação de carga. 

Nóbrega (2003) cita alguns exemplos deste tipo de equipamento, entre eles: 

• Deflectógrafo Lacroix, criado na França e utilizado em larga escala na Europa; 

• California Travelling Deflectometer, concebido nos EUA; 

• British Pavement Deflection Data Logging Equipment (PDDLE), adaptação do 

Lacroix feita no Reino Unido; 

• Deflectógrafo Digital Solotest, elaborado no Brasil. 

Apesar de virem ganhando cada vez mais espaço ao longo dos últimos anos, ainda 

não existem normas técnicas nacionais que regulamentem o uso destes 

equipamentos para realização do controle deflectométrico. 

 Erros nas medidas de deflexões com a viga de Benkelman 

De acordo com o JCGM (2008), a definição de erro de medição consiste na diferença 

entre o valor apurado e o valor verdadeiro da grandeza, podendo ser dividido em dois 

grupos distintos:  

• Erros aleatórios: são aqueles que apresentam diferenças aleatórias em relação 

ao valor verdadeiro, em virtude de variações indeterminadas, incontroláveis e 

imprevisíveis, prejudicando a precisão dos resultados. Este tipo de erro não 

pode ser eliminado, mas pode ser amenizado quando o número de medidas é 

aumentado; 
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• Erros sistemáticos: são aqueles que apresentam um desvio constante do valor 

medido em relação ao valor real, afetando a acurácia dos resultados. As causas 

deste tipo de erro são parcialmente identificáveis. Não é possível eliminar 

completamente os erros sistemáticos, mas quando eles são significativos e 

quantificáveis, pode-se reduzi-los por meio da aplicação de fatores de correção. 

Vuolo (1996) afirma que os erros sistemáticos e aleatórios tendem a ocorrer ao mesmo 

tempo em uma mesma medição, e que ainda existe um terceiro tipo de erro chamado 

grosseiro. Segundo o autor, os erros grosseiros são na realidade enganos que 

eventualmente ocorrem durante a medição ou cálculo dos resultados, como por 

exemplo a inversão dos algarismos de um número. Para evitar este tipo de erro, deve-

se revisar os valores das medidas e analisar a consistência dos resultados, de modo 

que caso um erro grosseiro seja identificado, ele possa ser corrigido ou descartado. 

Os três tipos de erros tendem a acontecer durante o controle deflectométrico com viga 

de Benkelman, prejudicando o desempenho do ensaio. Erros aleatórios nas medidas 

de deflexões tipicamente ocorrem pelos seguintes motivos: 

• Vibrações decorrentes do tráfego de veículos e/ou do uso de equipamentos de 

obra nas adjacências do local onde as deflexões estão sendo medidas; 

• Variações de temperatura quando a viga de Benkelman passa rapidamente de 

áreas sombrias para áreas ensolaradas à medida que o caminhão teste se 

move, causando a expansão do equipamento por conta de diferenciais 

térmicos. Sob estas condições, o uso de coberturas sobre a viga que previnam 

a radiação solar e a medida final de deflexão, obtida quando o caminhão está 

afastado do ponto inicial, ajudam a minimizar o erro (KENNEDY et al., 1978); 

• Ventos fortes que podem causar a movimentação da viga de Benkelman; 

• Movimentações involuntárias do caminhão teste decorrentes de condições 

mecânicas insatisfatórias, tais como embreagem e/ou freios deficientes 

(ROCHA FILHO; RODRIGUES, 1996). 

Para reduzir os erros aleatórios e aumentar a precisão dos resultados, Balbo (2007) 

sugere a aplicação de médias ajustadas por métodos estatísticos. Com relação aos 

erros sistemáticos nas medidas de deflexões, suas principais causas são: 
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• Viga de Benkelman descalibrada, decorrente da calibração inicial deficiente ou 

da descalibração do equipamento durante o uso; 

• Falta de controle da pressão dos pneus do caminhão teste e/ou da carga 

aplicada no eixo de teste; 

• Deflexões medidas nas camadas asfálticas dependentes da temperatura e do 

tempo de carregamento; 

• Método de observação inconsistente, como por exemplo a realização da leitura 

final de deflexão enquanto o extensômetro indica movimento maior do que 

0,01 mm/min; 

• Percepção do operador da viga ao realizar a leitura da escala no extensômetro 

analógico. O uso de um relógio comparador digital com alta precisão pode 

amenizar o erro (BALBO, 2007). 

Rocha Filho e Rodrigues (1996) afirmam que os erros sistemáticos nas medidas de 

deflexões com a viga de Benkelman podem ser reduzidos se os valores obtidos forem 

ajustados usando o método dos mínimos quadrados; no entanto não ao ponto de 

aumentar a acurácia dos resultados. 

Os erros grosseiros tendem a ocorrer durante o ensaio com a viga de Benkelman 

devido aos seguintes fatores: 

• Ponta de prova da viga não centralizada entre as rodas duplas do eixo traseiro 

do caminhão teste (BALBO, 2007); 

• Registro da temperatura do ar ao invés da temperatura do pavimento; 

• Capacidade técnica limitada da equipe responsável pelas leituras e/ou do 

motorista do caminhão (ROCHA FILHO; RODRIGUES, 1996); 

• Anotação e/ou cálculo de valores errados por desatenção. Muitas vezes isto 

ocorre por conta de uma produção intensa sob condições de trabalho 

desconfortáveis (excesso de calor, excesso de chuva, ausência de luz). Para 

evitar este problema, Balbo (2007) recomenda automatizar o processo e limitar 

a produção a no máximo 4 km a 5 km diários, considerando medidas a cada 

40m; 

Macêdo (2003) propõe as seguintes providências para reduzir as situações que 

favorecem a ocorrência de erros nas medidas com a viga de Benkelman: 
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• Sempre calibrar a viga antes do início do ensaio; 

• Verificar diariamente, antes do início dos trabalhos, a pressão dos pneus do 

caminhão; 

• Carregar o caminhão com material seco (areia ou cascalho, por exemplo) e 

distribuí-lo de maneira uniforme sobre toda a área da caçamba ou carroceria. 

É de suma importância que a carga seja coberta permanentemente com lona 

plástica para evitar que o material seja molhado; 

• Verificar a carga no eixo traseiro (eixo de teste) ao menos uma vez por semana; 

• Checar se o ponteiro do extensômetro está se movimentando livremente. 

 Ponto de ocorrência da deflexão máxima 

Durante o controle deflectométrico com a viga de Benkelman, deve-se levar em conta 

as situações em que a deflexão medida com a ponta de prova situada entre as rodas 

duplas do eixo traseiro do caminhão não representa o ponto de maior deformada da 

camada do pavimento. Segundo Soares et al. (2000), isto ocorre sobretudo quando a 

medida é feita sobre camadas granulares e de solos, uma vez que estes materiais não 

tem o mesmo efeito de placa apresentado por materiais asfálticos e cimentados. 

Consequentemente, a curvatura da deformada é mais acentuada na área sob a 

aplicação da carga, de modo que a deflexão medida no ponto médio entre as rodas é 

aparentemente mais baixa. 

Como as camadas de fundação do pavimento são responsáveis por grande parte da 

deflexão total medida sobre o pavimento asfáltico, este comportamento dos materiais 

granulares e de solo muitas vezes são refletidos na superfície do pavimento, 

principalmente quando o revestimento asfáltico é pouco espesso (WALKER; YODER, 

1961). Deste modo, existe a possibilidade da deflexão medida com a viga de 

Benkelman sobre o revestimento não ser o valor máximo apresentado pelo pavimento.  

Na Figura 2.8 a seguir são ilustrados os perfis típicos de deflexão para cada camada 

do pavimento, sob o carregamento de duas rodas na superfície. Nota-se que para 

baixas profundidades o valor máximo de deflexão ocorre na área sob a aplicação da 

carga, observando-se um comportamento similar da base granular e do revestimento 

asfáltico. À medida que a profundidade vai aumentando, as deflexões sob a área 

carregada e entre as rodas vão se aproximando. 
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Figura 2.8 – Perfis de deflexão sob duas rodas 

 
Fonte: WALKER; YODER, 1961. 

Como exemplo prático, Balbo (2007) calculou as deflexões causadas pelas rodas 

duplas do eixo traseiro de um caminhão (eixo padrão USACE, em 1960) sobre uma 

superfície homogênea com coeficiente de Poisson de 0,50, aplicando as equações de 

Boussinesq. As deflexões foram calculadas em três pontos distintos: no ponto abaixo 

do centro da roda, no ponto tangente à face interna da roda e no centro geométrico 

de ambas as rodas. De acordo com os resultados, o valor de deflexão máxima foi 

obtido na borda da roda, sendo que para profundidades acima de 1 metro os valores 

de deflexões se aproximam, conforme observado na figura anterior. 

Anderson (1977) reconhece a importância deste fenômeno e ressalta que isto pode 

levar a conclusões erradas sobre a condição estrutural do pavimento, principalmente 

no caso de estruturas mais esbeltas. O autor ainda afirma que as deflexões medidas 

nas extremidades da área carregada não variam significativamente em relação 

àquelas medidas dentro da área. 

No caso da realização do ensaio com viga de Benkelman para controle construtivo, 

esta discrepância entre o valor de deflexão aferido e o valor máximo atuante não 

representa um problema, uma vez que a base comparativa é a mesma. Em outras 

palavras, calcula-se um valor de deflexão de controle para um ponto específico da 
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superfície da camada com base na análise mecanicista, e espera-se que o valor obtido 

em campo para o mesmo ponto seja próximo àquele estimado, não necessariamente 

sendo o valor máximo atuante na estrutura.  

Como a estrutura foi supostamente dimensionada para atender à deflexão máxima 

admissível do pavimento, não é um requisito medir este valor em campo, contanto que 

os valores de módulos de resiliência e as espessuras das camadas atendam às 

especificações de projeto. Cabe ressaltar que, durante a etapa de projeto, a análise 

mecanicista deve avaliar não somente o valor de deflexão atuante entre as rodas do 

caminhão, mas também os valores atuantes nas bordas internas das rodas, com 

intenção de verificar qual situação é a mais crítica. 

 Fatores que afetam as deflexões de um pavimento 

De acordo com Rocha Filho (1996) e Medina et al. (1994), os valores de deflexões em 

um pavimento podem sofrer influência de fatores inerentes ao processo de medição, 

tais como: 

• O tipo de equipamento utilizado para aferição das deflexões, incluindo sua 

acurácia e a repetibilidade das leituras; 

• A geometria e o tipo de carregamento aplicado ao pavimento; 

• A magnitude da carga (pressão) aplicada ao pavimento; 

• O ponto de aplicação da carga; e 

• A distância entre o ponto de aplicação da carga e o ponto de medida da 

deflexão. 

Além destes aspectos, existem aqueles que afetam diretamente os valores de 

módulos de resiliência das camadas do pavimento e que estão ligados à 

heterogeneidade dos materiais em campo, interferindo, portanto, nas medidas de 

deflexões atuantes. São fatores primordiais que devem ser levados em conta pelas 

projetistas durante o processo de determinação dos valores de controle, mas que 

muitas vezes são ignorados e suplantados pelo conceito equivocado de que os 

materiais apresentam o mesmo comportamento homogêneo observado em 

laboratório. 

A seguir são discutidos alguns dos fatores que mais causam controvérsias entre as 

projetistas, levando-se em conta os tipos de materiais que geralmente compõem 
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pavimentos asfálticos, principalmente aqueles que fazem parte do objeto de estudo 

deste trabalho, conforme explicitado anteriormente. 

 Comportamento elástico do subleito do pavimento 

Segundo Yoder e Witczak (1975), o subleito contribui com a maior parte da deflexão 

atuante na superfície do pavimento, sendo responsável por 70 a 95% do valor total, 

dependendo do tipo de estrutura. Isto mostra a influência que a camada tem na 

deformabilidade da estrutura do pavimento, exigindo um controle de qualidade 

rigoroso para que possíveis deficiências não se propaguem ao longo das demais 

camadas da estrutura, uma vez que é inviável corrigir os problemas originados no 

subleito aumentando-se a resistência ou a espessura das demais camadas. 

O subleito de um pavimento é uma camada altamente heterogênea, formada por 

diferentes tipos de solos. Muitas vezes os solos são similares visualmente, mas 

possuem composições mineralógicas distintas, resultando em propriedades 

diferenciadas, tais como granulometria, expansividade, plasticidade e porosidade, de 

modo que todos estes aspectos influenciam o comportamento elástico do subleito. 

Apesar disto, para fins de projeto, é uma prática comum entre as projetistas assumir 

que o subleito se comporta como uma camada homogênea, de tal maneira que o 

módulo de resiliência da chamada Camada Final de Terraplenagem (CFT) representa 

a capacidade elástica de todo o subleito.  

A CFT, por definição, é uma camada formada por um material selecionado, 

compactado acima do corpo do aterro ou do terreno natural (no caso de um corte), 

com um valor de CBR igual ou superior àquele utilizado para o dimensionamento do 

pavimento, delimitando o greide de terraplenagem. O DNIT estabelece uma espessura 

de 60 cm para a CFT, já o DER/SP e o DER/PR consideram apenas 20 cm. Em 

projetos de aeroportos esta espessura pode chegar a 100 cm, devido à magnitude 

das cargas aplicadas ao pavimento. 

Apesar de boa parte das tensões provenientes da ação do tráfego já terem sido 

dissipadas no final da CFT, existem tensões residuais que ainda são capazes de 

solicitar os materiais das camadas inferiores, de modo que um comportamento 

elástico deficiente é capaz de influenciar as deflexões medidas no topo do subleito, 
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especialmente no caso de aterros ou cortes sem controle tecnológico da capacidade 

de suporte. 

Desta forma, é fundamental a consideração da influência dos materiais presentes 

abaixo da CFT para estimar o módulo de resiliência na superfície do subleito, para 

então determinar aos valores de deflexões de controle que serão utilizados durante o 

processo construtivo. No caso de pavimento sobre aterro, é recomendável o registro 

da capacidade de suporte do material utilizado no corpo do aterro, já no caso de 

pavimento sobre corte, é aconselhável a investigação geotécnica do material que 

compõem o terreno natural na cota final de terraplenagem. 

Como ilustração, na Figura 2.9 a seguir é apresentada uma seção típica de 

terraplenagem com elementos em corte e em aterro, indicando a CFT e o método 

construtivo convencional utilizado na construção de um pavimento. 

Figura 2.9 – Esquema do processo construtivo da plataforma de terraplenagem 

 
Fonte: FERRI, 2013. 

O valor do CBR é essencial neste processo porque, para a modelagem teórica da 

estrutura do pavimento, o valor de módulo de resiliência do subleito é calculado com 

base em equações que o correlacionam com o CBR, como por exemplo as equações 

desenvolvidas por: Heukelom e Klomp (1962); Medina e Preussler (1980); e Powell 

et. al (1984). 



59 

 

 
 

É importante salientar estas equações são meras simplificações empíricas utilizadas 

para fins de projeto, de modo que elas só devem ser aplicadas para as condições em 

que as equações foram concebidas. Alguns estudiosos criticam esse tipo de 

correlação, uma vez que relacionam um parâmetro referente ao comportamento 

elástico do material (módulo de resiliência) com um outro referente ao comportamento 

plástico (CBR). 

Como exemplo prático, Silva (1999) relata algumas situações que ocorreram durante 

as obras de duplicação da rodovia BR-381, em 1994, envolvendo mudanças nos 

valores de deflexões sobre a camada de subleito por conta da influência das camadas 

de corte e aterro. Na Figura 2.10 ilustra-se uma destas situações. 

Figura 2.10 – Efeito do corte em rocha nos valores de deflexões 

 
Fonte: SILVA, 1999. 

Neste caso, observa-se que os valores de deflexões entre as estacas 13 e 25 do 

trecho de duplicação apresentaram uma redução significativa, principalmente na 

camada regularizada de subleito. Segundo o autor, isto ocorreu por conta da presença 

de um maciço rochoso sob o corte. Por possuir uma rigidez elevada a rocha implica 

em uma redução das deflexões. Esta redução pode ser observada inclusive nas 

camadas seguintes de base e revestimento, evidenciando a contribuição do subleito 

para o valor de deflexão total na superfície do pavimento. 

Outra situação é apresentada na Figura 2.11 a seguir. Segundo o autor, o trecho entre 

as estacas 1108 e 1114 era em corte, apresentando na cota final de terraplenagem 
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um silte areno-argiloso que atendia às especificações da CFT, de modo que se optou 

por manter o material do terreno natural. Observa-se que o comportamento elástico 

do material não foi tão bom quanto se esperava, uma vez que os valores de deflexões 

apresentados são bem elevados para o trecho em questão. 

Em contrapartida, os segmentos anterior e posterior a este trecho eram em aterro, de 

modo que os 60 cm da CFT foram compostos por um material argiloso. Nota-se então, 

que os valores de deflexões obtidos nestes segmentos foram bem inferiores aos 

valores apresentados pelo trecho em corte, representando uma redução de 

aproximadamente 60%. 

Figura 2.11 – Efeito da variação do material da fundação nos valores de deflexões 

 
Fonte: SILVA, 1999. 

O autor finaliza afirmando que, com o objetivo de manter a homogeneidade do subleito 

ao longo de toda a extensão da obra, optou-se por substituir o material da camada de 

corte pelo material utilizado no aterro, levando a uma estabilização dos níveis 

deflectométricos. Isto reflete o impacto que as características elásticas de cada tipo 

de material presente no subleito podem produzir nas medidas de deflexões. 

Vale ressaltar que a presença de estruturas subterrâneas, como galerias de 

drenagem, bueiros e drenos subsuperficiais, também podem influenciar os valores de 

deflexões medidas sobre o subleito. 

Uma das alternativas viáveis para o incremento da capacidade de suporte do subleito, 

após a conclusão da fase de terraplenagem, é a estabilização do solo com materiais 
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como cimento, brita e cal. Quando realizado corretamente, este procedimento é capaz 

de melhorar as propriedades mecânicas da CFT, amenizando a dispersão dos valores 

de deflexões e, consequentemente, os valores de módulos de resiliência do subleito 

(FERRI, 2013). 

Ferri (2013) sugere como uma prática construtiva preventiva a aferição das deflexões 

antes da compactação da CFT, com o intuito de verificar a capacidade de suporte da 

fundação do pavimento, principalmente em solos muito heterogêneos. 

 Estado de tensões e efeito do confinamento de solos e materiais granulares 

O estado de tensões é um fator fundamental para a determinação do módulo de 

resiliência de solos e materiais granulares, uma vez que o comportamento elástico é 

definido através da relação entre a tensão desvio aplicada (σd) e a correspondente 

deformação elástica sofrida pelo material (εr), tal qual apresentada pela equação 2.1.  

De acordo com Medina e Motta (2015), em materiais granulares (ou não-coesivos), o 

módulo de resiliência depende diretamente da tensão de confinamento aplicada. 

Assim sendo, quanto maior o nível de tensões atuando sobre o material, maior será o 

valor modular obtido. No caso de solos coesivos (solos argilosos, por exemplo), o 

módulo de resiliência é uma função inversa da tensão desvio aplicada, ou seja, quanto 

maior a tensão, menor é o valor modular. 

Em campo, estas tensões são decorrentes do peso próprio dos materiais e dos 

esforços transmitidos ao pavimento pela ação do tráfego, sendo o segundo caso o 

mais crítico. Em laboratório, aplicam-se tensões controladas durante o ensaio triaxial 

dinâmico para se determinar a relação experimental entre o módulo de resiliência e 

os valores de tensão vertical de compressão (σ1) e de tensão de confinamento (σ3), 

para as condições de densidade, umidade e grau de saturação que o material 

apresenta in situ (MEDINA; MOTTA, 2015). 

Durante a construção do pavimento, o controle deflectométrico é fortemente 

influenciado pelo comportamento dos materiais granulares e solos coesivos em 

função do estado de tensões atuante. À medida que as camadas do pavimento vão 

sendo sobrepostas, a distância entre o ponto de aplicação de carga e as camadas 

inferiores aumenta, levando a uma redução das tensões de confinamento. Esta 

redução gera um acréscimo no valor de módulo de resiliência dos materiais coesivos 
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e em um decréscimo no módulo de resiliência dos materiais granulares, influenciando, 

portanto, os valores de deflexões medidos nas camadas superiores. 

Trichês e Júnior (2008) comprovaram esta tendência medindo em campo as deflexões 

sobre as camadas de duas seções distintas de pavimento, compostas pelas seguintes 

estruturas: 

• Seção 1: 5 cm de revestimento asfáltico, 20 cm de base de BGS e um subleito 

composto por solo argiloso (coesivo);  

• Seção 2: 5 cm do mesmo revestimento asfáltico, 16 cm de BGS e um subleito 

formado por material rochoso dinamitado (granular).  

Durante o controle deflectométrico, os autores observaram que a deflexão média 

sobre o subleito de solo coesivo era o dobro do valor médio medido obtido pelo 

subleito granular; contudo, quando foram aferidas as deflexões sobre a camada de 

base, a Seção 1 apresentou uma deflexão média apenas 16% superior ao valor 

apresentado pela Seção 2, que manteve o mesmo nível de deflexão do subleito. Com 

as medidas de deflexão sobre o revestimento, observou-se que o valor da deflexão 

média da Seção 1 já era 18% menor do que o valor médio da Seção 2, que continuou 

com o mesmo nível de deflexão do subleito granular. 

Apesar da Seção 2 possuir um subleito granular com alta capacidade de suporte, as 

deflexões medidas na superfície do pavimento são superiores àquelas medidas no 

topo do revestimento da Seção 1, que possui um subleito menos resistente formado 

por um solo coesivo. Isto ocorre por conta do valor do módulo de resiliência do material 

granular, que diminui à medida que o ponto de aplicação de carga se distancia do 

material em questão, reduzindo as tensões de confinamento que se distribuem de 

acordo com o bulbo de pressões. Em contrapartida, o módulo de resiliência do solo 

coesivo vai aumentado, reduzindo as deflexões atuantes em cada camada do 

pavimento. 

Segundo Espinosa (1987), os grandes responsáveis pelo modo como o material 

granular se comporta quando submetido às tensões são: a duração e a frequência da 

aplicação da tensão desvio (σd), a pressão confinante (σ3), a razão entre as tensões 

principais (σ1/σ3), a composição granulométrica, o tipo de agregado e o seu tamanho 

máximo, a temperatura, a densidade e a umidade de compactação. 



63 

 

 
 

Fernandes (2000) afirma que os materiais granulares presentes em um pavimento 

apresentam comportamento não linear, dependendo do tempo e da história de 

tensões a que o material foi submetido, de modo que, ao ensaiar o corpo de prova em 

laboratório, é necessário reproduzir da maneira mais fidedigna possível as condições 

observadas em campo. Cardoso (1995) argumenta que ainda não existe um consenso 

no meio técnico com relação à consideração da elasticidade não linear destes 

materiais, questionando a acurácia ao adotar-se este comportamento na modelagem 

teórica de pavimentos. 

Na Figura 2.12 são apresentados modelos que correlacionam o módulo de resiliência 

dos solos com seu estado de tensões, a partir de ensaios triaxiais de cargas repetidas. 

Os modelos 1 e 2, desenvolvidos para solos arenosos, também são válidos para 

materiais granulares, como a brita graduada. 

Figura 2.12 – Módulo de resiliência de solos com base no estado de tensões 

 

Fonte: adaptado de MEDINA; MOTTA, 2015. 

Os valores “K1” e “K2” são constantes obtidas experimentalmente. O parâmetro “θ” é 

conhecido como soma das tensões principais ou primeiro invariante de tensões, sendo 

determinado pela seguinte expressão: 

       (2.9) 
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Vale mencionar que os modelos do tipo k-θ podem levar a alguns resultados 

peculiares, como por exemplo o decréscimo da rigidez em função da profundidade no 

subleito, isto é, para profundidades quase infinitas a rigidez tende a zero, o que não é 

real. Além disto, este tipo de modelo não leva em conta alguns fatores que podem 

interferir na rigidez do material, como o peso próprio do material (TRICHÊS; JÚNIOR, 

2008). Medina e Motta (2015) afirmam que a consideração das tensões decorrentes 

do peso próprio dos materiais neste tipo de modelo podem resultar em valores irreais 

de deflexões. 

Observando os modelos apresentados, nota-se que o módulo de resiliência independe 

da espessura da camada granular ou de solo. A distância entre o ponto de aplicação 

de carga e a camada é um fator determinante para a magnitude das tensões de 

confinamento.  

A dependência do módulo de resiliência do material granular em função do seu estado 

de confinamento faz com que os valores de módulos de resiliência em pista sejam 

maiores quando a camada está situada entre duas outras camadas de materiais com 

maior rigidez. Como exemplo prático, pode-se citar o caso do pavimento asfáltico 

semirrígido invertido, em que a camada de base granular (geralmente BGS) fica 

travada entre a sub-base cimentada e a camada de revestimento asfáltico, ambas 

com valores altos de módulo de resiliência, resultando em valores elevados para a 

camada granular também (BALBO, 2007). 

Campos et al. (1995) observaram, a partir de levantamentos deflectométricos 

realizados no pavimento da Rodovia Governador Carvalho Pinto, que os módulos de 

resiliência de uma mesma BGS, sob as mesmas condições de compactação, sofreram 

alterações em função da posição do material na estrutura do pavimento. Quando o 

material granular estava trabalhando como base de pavimentos flexíveis, foram 

atingidos valores máximos de módulo de resiliência de 200 MPa; já quando o material 

servia de base para pavimentos semirrígidos invertidos, não era incomum o módulo 

de resiliência superar este valor. 

Muitas vezes, o acréscimo do módulo de resiliência do material granular em 

pavimentos semirrígidos pode causar um efeito contrário à estrutura, já que a 

deformação no topo do subleito também aumenta, além de diminuir o raio de curvatura 

da bacia de deflexões na superfície do pavimento (FERNANDES, 2000). 
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Para fins de projeto, é possível considerar o efeito do confinamento na determinação 

dos módulos de resiliência de camadas granulares e de solos a partir de modelos que 

consideram a rigidez do material de suporte, seja ele o subleito, a CFT, a camada de 

reforço ou a sub-base.  

O procedimento da Shell preconizado pelo Asphalt Institute (1982), por exemplo, 

estima o módulo de resiliência da camada granular com base nas seguintes equações: 

     (2.10)  

   (2.11) 

onde:  

E1 = módulo de resiliência do material granular, em MPa; 

E2 = módulo de resiliência da camada inferior (sub-base ou subleito), em MPa; 

h = espessura da camada de material granular, em mm. 

O método de dimensionamento de pavimentos da Austroads (2008) propõe modelos 

para determinação dos módulos de resiliência da CFT (solo não-coesivo) e de 

camadas granulares, considerando o confinamento e um comportamento elástico não 

linear. Para isto, a camada em questão é dividida em subcamadas com espessuras 

iguais e módulos de resiliência diferentes entre si. Os valores de módulos de 

resiliência decrescem com a profundidade e dependem da rigidez da camada inferior. 

No caso da CFT, o seguinte passo a passo deve ser seguido para calcular os módulos 

de resiliência de cada subcamada: 

1) Divide-se a espessura total da CFT em 5 subcamadas com espessuras iguais; 

2) O módulo de resiliência no topo da CFT deve ser o mínimo dentre o valor de 

CBR multiplicado por 10 e o valor determinado pela seguinte equação: 

    (2.12) 

onde:  

Ea = módulo de resiliência no topo da CFT, em MPa; 

Eb = módulo de resiliência do subleito, em MPa; 

ht = espessura total da CFT, em mm. 

�� � �� � 2 �� ���⁄
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3) Calcula-se a razão do módulo de resiliência das subcamadas adjacentes (R): 

     (2.13) 

4) O módulo de resiliência de cada subcamada da CFT é calculado multiplicando-

se o módulo de resiliência da subcamada inferior por “R”. No caso da primeira 

subcamada, a camada inferior é o subleito.  

No caso do material granular, o confinamento considerado pelo método é 

caracterizado não só pelo suporte proporcionado pela camada inferior, mas também 

pela espessura total das camadas asfálticas e cimentadas situadas sobre a camada 

granular.  Em vista disso, o valor do módulo de resiliência no topo do material granular 

é definido de acordo com a Tabela 2.1.  

Tabela 2.1 – Módulos de resiliência sugeridos para o topo da camada granular 

Espessura total 

dos materiais 

sobrepostos (mm) 

Módulo dos materiais sobrepostos (MPa) 

1000 2000 3000 4000 5000 

40 350 350 350 350 350 

75 350 350 340 320 310 

100 350 310 290 270 250 

125 320 270 240 220 200 

150 280 230 190 160 150 

175 250 190 150 150 150 

200 220 150 150 150 150 

225 180 150 150 150 150 

≥ 250 150 150 150 150 150 

Fonte: AUSTROADS, 2008. 

Note que o módulo de resiliência dos materiais sobrepostos pode se referir tanto a 

materiais cimentados quanto a materiais asfálticos, ou até mesmo ambos. Neste 

último caso, estima-se um valor equivalente de módulo de resiliência para estes 

materiais: 

                 (2.14)  

onde:  

�� �
∑ �ℎ � � ! 
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Ee = módulo de resiliência equivalente dos materiais asfálticos e cimentados, em MPa; 

Ei = módulo de resiliência da camada “i” (asfáltica ou cimentada), em MPa; 

hi = espessura da camada “i” (asfáltica ou cimentada), em mm. 

Após isto, segue-se um procedimento similar ao da CFT, tal qual apresentado abaixo: 

1) Divide-se a espessura total da camada granular em 5 subcamadas com 

espessuras iguais; 

2) O módulo de resiliência no topo da camada granular deve ser o mínimo dentre 

o valor indicado na Tabela 2.1 e o valor determinado pela equação: 

                    (2.15) 

onde:  

Ea = módulo de resiliência no topo da camada granular, em MPa; 

Eb = módulo de resiliência da camada inferior (CFT, camada de reforço ou sub-

base), em MPa; 

ht = espessura total da camada granular, em mm. 

3) Calcula-se a razão do módulo de resiliência das subcamadas adjacentes (R) 

usando a equação 2.13. 

4) O módulo de resiliência de cada subcamada granular é calculado multiplicando-

se o módulo de resiliência da subcamada inferior por “R”. No caso da primeira 

subcamada granular, a camada inferior é a CFT, a camada de reforço ou a sub-

base.  

Caso o material granular esteja situado sobre um material cimentado, como no caso 

de pavimentos semirrígidos invertidos, a camada granular não precisa ser subdividida. 

Tanto os métodos do Asphalt Institute como da Austroads foram desenvolvidos para 

pavimentos rodoviários. No entanto, como a faixa de valores de módulos de resiliência 

dos solos e materiais granulares é restrita, é considerada uma prática razoável aplicar 

estes métodos a pavimentos aeroportuários também. 

 Umidade e sazonalidade 

A umidade é um fator que afeta o comportamento elástico tanto dos solos como dos 

materiais granulares, sendo um aspecto fundamental durante a medida das deflexões 

�� � �� � 2 ℎ# 125⁄
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no pavimento. A sua principal consequência é a queda de resistência e de rigidez dos 

materiais. Segundo Shaat et al. (1992), o teor de umidade de bases granulares e do 

subleito são afetados por diversos fatores, dentre os quais pode-se destacar: o regime 

de chuvas, o nível do lençol freático, o tamanho e o formato das partículas, a umidade 

atmosférica e a porosidade da estrutura. 

Medina e Motta (2015) afirmam que os resultados obtidos a partir de ensaios triaxiais 

de cargas repetidas em solos (com amostras não saturadas e em condições de livre 

drenagem) mostram que o valor do módulo de resiliência é extremamente sensível às 

condições de estado do material, em função de parâmetros como a densidade, a 

umidade e o grau de saturação (volume de água por volume de vazios) do solo 

compactado. 

Segundo Balbo (2007), dados da AASHO Road Test mostram que, durante o período 

de saturação do pavimento, as bases granulares com brita graduada apresentaram 

quedas de até 70% no valor de CBR, enquanto os subleitos revelaram queda de 3,5% 

para 2% no valor do CBR. 

Thompsom e Robnett (1976)2 apud Drumm et al. (1997) mostraram que o grau de 

saturação diminui de maneira significativa o módulo de resiliência dos solos com graus 

de compactação de 95% e 100%, a partir de uma série de ensaios realizados em 

diferentes tipos de solos de subleito no estado de Illinois, nos EUA. Na ocasião, foram 

estabelecidas correlações para estimar os valores de módulos de resiliência a partir 

do tipo de solo, da granulometria e do grau de compactação. 

Ksaibati et al. (2000) avaliaram o efeito da posição do nível do lençol freático na 

resistência das camadas de base, sub-base e subleito de pavimentos. Para isto, 

coletaram medidas de deflexões durante 5 anos em rodovias estaduais da Flórida, 

nos Estados Unidos, com o propósito de determinar os valores de módulos de 

resiliência destas camadas em diferentes épocas do ano, utilizando os equipamentos 

Dynaflect e FWD. Foi observado que quanto mais próximo o nível d’água em relação 

à superfície do pavimento, maiores são os teores de umidade das camadas em 

questão, de modo que os valores de módulos de resiliência da base e da sub-base 

caíram em torno de 5% a 35% para as medidas de deflexões obtidas com o Dynaflect, 

                                                           
2 THOMPSON, M. R.; ROBNETT, Q. L. Final Report, Resilient Properties of Subgrade Soils. Urbana, 

Illinois: University of Illinois, 1976. (Final Report FHWA-IL-UI-160). 
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e até 96% para as medidas obtidas com o FWD. Quanto ao subleito as reduções mais 

relevantes foram de aproximadamente 5% (Dynaflect) e 8% (FWD). 

De acordo com Nuñes et al. (1997), a elevação do grau de saturação do subleito 

resulta em uma significante diminuição do seu módulo de resiliência por conta das 

poropressões positivas que levam ao decréscimo da tensão efetiva do solo, em 

comparação com a tensão geostática efetiva. Deste modo, o módulo de resiliência do 

subleito diminui à medida que o teor de umidade da camada aumenta. 

Balbo (2007) afirma que a resistência de solos e de materiais granulares diminui com 

a umidade excessiva por conta do efeito lubrificante que a água possui, reduzindo o 

atrito entre os grãos que compõem estes materiais. 

Silva (2009) construiu um modelo físico de verdadeira grandeza que permitia a 

entrada de água por capilaridade no subleito, chamado Tanque Teste, para mostrar 

os efeitos da variação da umidade na estrutura de um pavimento. Foi constatado que, 

de fato, os módulos de resiliência do subleito e das camadas granulares de base e 

sub-base sofreram um decréscimo significativo com o aumento da umidade, de modo 

que as deflexões medidas com FWD na superfície do pavimento passaram a ser 

maiores. 

Em campo, o teor de umidade da fundação do pavimento sofre alterações desde 

quando o pavimento é compactado sobre o terreno natural até o momento em que o 

solo e os materiais granulares entram em equilíbrio hídrico, através da pluviosidade e 

da evapotranspiração. Desta forma, os valores de módulos de resiliência e de deflexão 

destas camadas mudam constantemente ao longo do tempo, com base no grau de 

saturação do meio. Na Figura 2.13 a seguir ilustra-se o processo de mudança da 

umidade com o fluxo natural da água. 

Pode-se afirmar que a umidade presente nas camadas de solo e materiais granulares 

sofre variações sazonais, aumentando nas estações chuvosas e diminuindo nos 

períodos de seca, alterando proporcionalmente as deflexões medidas sobre a 

superfície das camadas. Sendo assim, a época mais chuvosa é a mais crítica para a 

aferição das deflexões, uma vez que os materiais apresentam seu pior desempenho 

quanto à capacidade de suporte. 
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Figura 2.13 – Processo de mudança da umidade do subleito 

 
Fonte: SUZUKI et al., 2013. 

O método de restauração de pavimentos PRO-010/79 do DNER (1979a) sugere que 

as medidas de deflexões devem ser obtidas preferencialmente durante a estação 

chuvosa, mas como isto nem sempre é possível, recomenda corrigir os valores de 

deflexões utilizando fatores de correção sazonal que dependem da natureza do 

subleito, conforme apresentada na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Fatores de correção sazonal 

Natureza do subleito 
Fator de correção sazonal – Fs 

Estação seca  Estação chuvosa  

Arenoso e permeável 1,10 a 1,30 1,00 

Argiloso e sensível à umidade 1,20 a 1,40 1,00 

Fonte: DNER, 1979a. 

Por outro lado, durante uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pesquisas 

Rodoviárias em pavimentos rodoviários no Brasil, de 1979 a 1983 (Pesquisa de 

Avaliação Estrutural de Pavimentos – PAEP), foi constatado que o efeito da 

sazonalidade não interfere de maneira significativa nas variações de umidade 

refletidas nas deflexões (MEDINA; MOTTA, 2015). As variações sazonais observadas 

foram da ordem de 20 a 40%, comparando-se a estação seca com a chuvosa, 

enquanto nos EUA, por exemplo, esta variação pode chegar a 400%, comparando-se 

as medidas obtidas no inverno e na primavera (NÓBREGA, 2003). 
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Isto pode ser explicado pelo ciclo de gelo e degelo que ocorre nos países de clima 

temperado. Durante o inverno, o congelamento do solo e dos materiais granulares 

aumenta a capacidade de suporte da fundação do pavimento através do enrijecimento 

destes materiais, já na primavera, o descongelamento aumenta o nível de saturação 

do meio, reduzindo a rigidez das camadas inferiores do pavimento. 

Segundo o TRRL (1977), em países tropicais como o Brasil, mesmo com a 

sazonalidade a umidade do subleito dificilmente supera o teor ótimo de compactação 

(considerando-se uma drenagem subsuperficial adequada), fazendo dos solos 

tropicais materiais mais secos e resistentes do que os solos de países temperados. 

Isto pode ser observado principalmente em solos lateríticos, muito comuns no Brasil, 

que praticamente não apresentam perda de resistência quando imersos em água. 

 Rigidez dos materiais cimentados 

A estabilização química com a adição de cimento Portland é uma técnica recorrente 

em pavimentação para a obtenção de materiais mais rígidos e resistentes, que 

possam ser utilizados como camadas de base e/ou sub-base de pavimentos 

asfálticos, submetidos a elevados volumes de tráfego e/ou altas cargas. Dentre as 

composições mais utilizadas, pode-se citar a BGTC, o solo-cimento e material 

reciclado com cimento. Concreto Compactado com Rolo (CCR) também é 

extensivamente utilizado com este intuito; porém, é classificado como uma variação 

do concreto. 

Para fins de projeto, os materiais cimentados são especificados de acordo com sua 

resistência e seu módulo de elasticidade. Os tipos de resistência mais comumente 

utilizados são a resistência à compressão simples, a resistência à tensão indireta 

(compressão diametral) e a resistência à tração na flexão, medidas aos 7 e aos 28 

dias. Os valores de resistência e módulo de elasticidade aos 28 dias são considerados 

os valores finais de projeto. Nota-se que a resistência à tração na flexão é o valor mais 

sensato a ser utilizado, uma vez que em campo, as tensões críticas são de tração e 

ocorrem na fibra inferior da camada cimentada, quando esta está flexionada. 

As deflexões atuantes na superfície de pavimentos asfálticos com camada(s) 

cimentada(s) são reduzidas de maneira significativa em relação aos valores obtidos 

em pavimentos flexíveis, uma vez que a rigidez do pavimento aumenta 
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significativamente por conta do alto valor de módulo de elasticidade do material 

cimentado. 

Diversos pesquisadores [Williams e Patankar (1968); Bofinger (1970); Mitchell et al. 

(1974); Kolias e Williams (1978); Lofti e Witczak (1985); Balbo (1993); Lim e Zollinger 

(2003)] estudaram o comportamento dos materiais cimentados e reportam que a 

magnitude do módulo de elasticidade aumenta conforme o aumento da resistência do 

material, dependendo do tipo de agregado, do tipo de cimento, do teor de cimento e 

do grau de compactação. 

Dempsey et al. (1984) mostram que o tipo de insumo utilizado na estabilização com 

cimento também pode afetar a rigidez elástica do material como um todo. Os autores 

constataram que o módulo de elasticidade de misturas cimentadas com agregados de 

qualidade tende a ser maior do que com solos finos argiloso/siltosos, considerando as 

mesmas características de resistência e compactação. 

Lim e Zollinger (2003) afirmam que para um mesmo tipo de agregado, o 

desenvolvimento da resistência e do módulo de elasticidade das misturas cimentadas 

são ditadas principalmente pelo teor de cimento. Outras variáveis referentes à mistura, 

como a quantidade de agregados graúdos e miúdos, possuem um efeito menos 

significativo em comparação ao efeito do teor de cimento. Os autores mostram que o 

módulo de elasticidade de uma mistura com 8% de cimento é o dobro do valor de 

módulo de elasticidade de uma mistura com 4% de cimento nos primeiros dias de 

idade, de modo que esta razão cai para valores entre 1,3 e 1,7 após os 7 dias de 

idade. 

Segundo Balbo (2006), o valor de módulo de elasticidade de materiais de natureza 

cerâmica (ou quase-frágeis), como é o caso dos materiais cimentados, é influenciado 

significativamente pelas microfissuras decorrentes do processo de retração hidráulica 

do cimento, uma vez que elas diminuem a energia elástica armazenada, reduzindo o 

módulo de elasticidade efetivo do material. 

Kolias e Williams (1978) mostram que a compactação das misturas cimentadas tem 

maior impacto na resistência do material do que no valor de módulo de elasticidade. 

Deste modo, uma deficiência na compactação pode aumentar a possibilidade de 

surgimento de fissuras, uma vez que a resistência do material é menor, mas o nível 

de tensões é o mesmo. 
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O efeito do tipo de cimento na rigidez foi estudado por Bonnot (1972) em duas misturas 

com cascalho britado, sendo um tratado com 3,5% de cimento e outro com 15% a 

20% de escória granulada de alto forno com 1% de cal. Os resultados do trabalho 

mostram que a mistura com cimento atingiu uma rigidez de 17 GPa aos 7 dias e 

26 GPa aos 28 dias, enquanto a mistura com escória de alto forno atingiu um valor de 

2 GPa aos 7 dias e 18 GPa aos 90 dias, embora a rigidez ainda estivesse aumentando 

após os 90 dias. 

A idade do material é outro fator determinante para o ganho de resistência da mistura 

cimentada, e consequentemente para seu comportamento elástico. Kolias e Williams 

(1978) fizeram uma série de ensaios com cinco tipos de misturas cimentadas 

diferentes, compostas por agregados de procedência e granulometria distintas. As 

resistências à compressão, à tração e à tração na flexão foram medidas em diferentes 

dias, com a finalidade de avaliar o ganho de resistência dos materiais ao longo do 

tempo. Nos três testes as misturas apresentavam 5,55% de cimento. Os resultados 

mostram que: 

• A resistência à compressão (em corpos de prova cilíndricos, cúbicos e 

prismáticos): 

o Aos 2 dias é 25 a 30% do valor obtido aos 28 dias; 

o Aos 7 dias é 70 a 80% do valor obtido aos 28 dias; 

o Aos 100 dias é 15 a 30% maior do que o valor aos 28 dias.  

• A resistência à tração: 

o Aos 2 dias é 34% do valor obtido aos 28 dias; 

o Aos 7 dias é 70 a 90% do valor obtido aos 28 dias; 

o Aos 100 dias é 10 a 15% maior do que o valor aos 28 dias. 

• A resistência à tração na flexão aos 7 dias é 75 a 85% do valor aos 28 dias. 

Shahid (1997) realizou o ensaio de resistência à tração com os mesmos tipos de 

materiais, e observou que a resistência aos 90 dias de idade é 20 a 23% maior que o 

valor medido aos 28 dias. O autor ressalta que o aumento da resistência à tração com 

a idade depende fortemente do tipo de mistura e da granulometria do material 

cimentado. 

O NITRR (1986) analisou o efeito da idade de cura na resistência à compressão de 

um material arenoso estabilizado com dois tipos diferentes de cimento: convencional 
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e de alto-forno. Foi constatado que a resistência aos 28 dias é em torno de 1,4 a 1,7 

vezes maior do que o valor obtido aos 7 dias, de modo que um fator de 1,5 pode ser 

utilizado para fins de previsão. 

Galloway et al. (1979), ao estudar os pavimentos de concreto de alta resistência, 

constataram que ocorre um aumento notável do nível de resistência e de rigidez da 

mistura cimentada durante os primeiros 28 dias de idade, ocorrendo uma diminuição 

no ritmo após este período, sendo que após 10 anos ainda se espera um ganho de 4 

a 12%. 

Com a intenção de prever a resistência à compressão de materiais cimentados em 

função de sua idade, Lim e Zollinger (2003) adaptaram experimentalmente o modelo 

proposto pelo ACI Committee 209 para concretos, obtendo a equação apresentada a 

seguir. Segundo os autores, esta equação pode ser aplicada para qualquer material 

cimentado, independentemente do tipo de agregado e da composição da mistura. 

             (2.16) 

onde:  

fc (t) = resistência à compressão aos “t” dias de idade, MPa; 

fc (28) = resistência à compressão de referência, aos 28 dias de idade, em MPa. 

Com relação ao aumento do módulo de elasticidade em função da idade, Kolias e 

Williams (1978) ensaiaram os mesmos materiais utilizados no ensaio de resistência e, 

considerando os valores de módulo de elasticidade em compressão e em tensão, 

constataram que: 

• O módulo de elasticidade aos 2 dias de idade é 55% do valor aos 28 dias de 

idade; 

• O módulo de elasticidade aos 7 dias de idade é 75 a 90% do valor aos 28 dias 

de idade; 

• O módulo de elasticidade aos 100 dias é até 7,5% maior do que o valor aos 28 

dias de idade. 

Assim como a resistência, a rigidez do material cimentado aumenta com o tempo, 

apresentando um ganho substancial nos primeiros 7 dias de idade, quando boa parte 

do valor a ser obtido aos 28 dias é atingido. 
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Para fins de controle deflectométrico durante o processo construtivo isto representa 

um fator determinante, já que os valores de deflexões medidos sobre a camada 

cimentada nos primeiros dias de idade não são iguais àqueles obtidos aos 28 dias, 

quando se espera que o material atinja a resistência e o módulo de elasticidade 

especificados em projeto.  

O DER-SP, por exemplo, estabelece por norma que a determinação das deflexões 

máximas sobre a camada de BGTC seja feita após 28 dias de cura do material, 

conforme apresentado no Apêndice A. No entanto, na grande maioria das vezes é 

inviável para a empreiteira, economicamente e operacionalmente, esperar que o 

material cimentado complete 28 dias de idade para iniciar a medição das deflexões 

sobre a camada. Por conta disto, o controle deflectométrico frequentemente é feito 

alguns dias após a compactação do material em campo.  

Esta prática em si não representa um empecilho à execução do ensaio, já que é 

possível medir as deflexões sobre a BGTC em qualquer idade, contanto que já tenha 

ocorrido a “pega” (solidificação) do cimento. Porém, cabe à projetista especificar os 

valores de deflexões de controle em função da idade do material, de acordo com o 

tempo em que as deflexões serão aferidas em campo. Neste ponto, a comunicação 

direta e constante entre a empreiteira e a projetista é fundamental para esclarecer 

quando as deflexões devem ser medidas e os valores a serem atingidos. 

Para a determinação da deflexão de controle em idades inferiores a 28 dias, deve-se 

preferencialmente desenvolver em campo correlações entre a resistência do material 

cimentado e seu módulo de elasticidade, a partir de ensaios em laboratório e trechos 

experimentais, uma vez que, conforme reportado por Kolias e Williams (1978), não 

existe uma correlação única e universal entre ambos os parâmetros. 

Quando isto não é possível, tem-se como alternativa buscar na literatura técnica 

algum modelo que se aplique ao tipo de material que será aplicado em campo, 

considerando as devidas ressalvas e limitações. Existem diversas equações que 

correlacionam resistência e módulo de elasticidade de materiais cimentados. Algumas 

das equações mais relevantes podem ser consultadas na Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 – Modelos de previsão do módulo de elasticidade de materiais cimentados em função de 
sua resistência 

Referência Equação  Observações 

Kolias e Williams 
(1984) *  

Considerando os materiais testados em 
1978 e resultados de ensaios obtidos 
por outros autores. 

NITRR (1986) * 

 

 

 

 

Duas primeiras equações referem-se a 
um material composto por brita e 
cimento. 

Duas últimas equações referem-se a um 
material composto por cascalho e 
cimento. 

Shahid (1997) * 

 

 

 

Materiais similares àqueles utilizados 
por Kolias e Williams (1978). 

Balbo (1993)  Material composto por brita e cimento. 

Lim e Zollinger 
(2003) *  

Qualquer mistura cimentada, 
independentemente do tipo de agregado 
e das proporções da mistura.  

Modelo adaptado para misturas 
cimentadas com base na equação 
apresentada pelo ACI para concretos. 

Molenaar (2005)  
Solo coesivo fino misturado com 
cimento. 

Legenda: 

Ec = módulo de elasticidade em compressão (MPa); 

Et = módulo de elasticidade em tração (MPa); 

Ef = módulo de elasticidade em flexão (MPa); 

fc = resistência à compressão (MPa); 

fc,7 = resistência à compressão em corpo de prova cúbico, aos 7 dias de idade (MPa); 

fc,28 = resistência à compressão em corpo de prova cúbico, aos 28 dias de idade (MPa); 

fcl,28 = resistência à compressão em corpo de prova cilíndrico, aos 28 dias de idade (MPa); 

fct,f = resistência à tração na flexão (MPa); 

G = módulo de gradação, calculado através da soma de todas as porcentagens que passam nas 
peneiras granulométricas e dividindo por 100; 

ρ = massa específica seca real (kg/m3).  

*Nota: equação original adaptada pelo autor para compatibilização das unidades. 

Fontes indicadas na tabela. 

Babić (1987) afirma que a correlação entre o módulo de elasticidade dinâmico e a 

resistência à compressão depende muito da composição da mistura, envolvendo 

características como o tipo de cimento, o grau de compactação e a granulometria dos 

�$ � 0,019687 · ρ �,� · +$
�,,�
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agregados, de modo que na maioria das vezes não é possível estabelecer uma 

correlação única para os materiais ensaiados. 

 Temperatura 

A temperatura é um fator determinante para a medida de deflexões em pavimentos 

asfálticos, uma vez que a rigidez do revestimento betuminoso varia significativamente 

em função das variações de temperatura, de tal forma que (ROCHA FILHO; 

RODRIGUES, 1996): 

• Quando a temperatura diminui, o ligante asfáltico torna-se mais viscoso e a 

mistura mais rígida, aumentando a capacidade de distribuição de tensões para 

as camadas inferiores e diminuindo o valor de deflexão atuante na superfície 

da camada; 

• Quando a temperatura aumenta, o ligante asfáltico fica mais fluido e a mistura 

mais flexível, diminuindo a capacidade de distribuição de tensões para as 

camadas inferiores e aumentando o valor de deflexão atuante na superfície da 

camada. 

Segundo a FHWA (2002), quando um material asfáltico é deformado moderadamente, 

e/ou por um período de tempo muito breve, ele tende a retornar a sua forma original, 

apresentando um comportamento elástico. Quando a deformação é excessiva e/ou 

ocorre durante um período muito longo de tempo, o material não consegue retornar a 

sua forma original, apresentando um comportamento viscoelástico. Além disso, a 

quantidade de força necessária para que o material asfáltico se deforme aumenta 

quando o material está frio e diminui quando o material está quente. Desta forma, é 

possível afirmar que o material asfáltico se deforma de forma irreversível caso seja 

carregado excessivamente ou por muito tempo. A carga ou o tempo necessário para 

que isto ocorra depende da temperatura do material. 

Noureldin (1994) explica que mudanças na temperatura das camadas do pavimento 

são mais prováveis de acontecer do que mudanças no teor de umidade; assim sendo, 

a temperatura deve ser considerada como o fator ambiental que mais influencia o 

comportamento dos pavimentos. 

Rocha Filho (1996) mostra que a temperatura interfere principalmente nas deflexões 

próximas ao ponto de aplicação de carga, onde ocorre a deflexão máxima, pelo fato 
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do revestimento asfáltico ser muito mais sensível aos efeitos da temperatura do que 

os materiais das camadas inferiores. Esta sensibilidade deve-se às propriedades do 

asfalto, como a alta capacidade de absorver as radiações solares, a má condutividade 

térmica e o comportamento reológico viscoelástico. 

De acordo com Shaat et al. (1992), a quantidade de radiação solar refletida pelo 

pavimento geralmente depende das características da superfície. Um revestimento 

asfáltico absorve cerca de 90 a 95% da radiação solar, consequentemente, as 

deflexões da superfície variam significativamente com a temperatura. 

O Defence Estates (2009) afirma que as variações de temperatura têm maior impacto 

em pavimentos com espessuras consideráveis de materiais asfálticos. Para minimizar 

os efeitos da temperatura, é recomendável a realização das medidas de deflexão 

quando as variações de temperatura forem mínimas, como por exemplo, à noite ou 

em dias nublados de inverno. No caso do ensaio com viga de Benkelman, o tempo 

em que o veículo permanece parado sobre cada ponto de teste deve ser mantido 

constante sempre que possível, com o objetivo de obter resultados consistentes. 

Kennedy (1978) recomenda que o ensaio deflectométrico seja interrompido em 

pavimentos com mais de 175 mm de revestimento asfáltico e quando a variação da 

temperatura do pavimento exceder uma taxa de 2,5°C por hora, caso contrário as 

medidas de deflexões serão inconsistentes. 

Visser e Priambodo Koesrindartono (2000) analisaram as diferenças entre os valores 

de deflexões calculados a partir de um modelo elástico linear e os valores obtidos por 

meio de um modelo viscoelástico para um pavimento asfáltico semirrígido, 

considerando os efeitos da temperatura e os valores reais medidos em campo com 

viga de Benkelman. O gráfico apresentado na Figura 2.14 a seguir ilustra os resultados 

desta análise. 
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Figura 2.14 – Influência da temperatura no comportamento do material asfáltico em função de sua 
espessura 

 
Fonte: adaptado de VISSER; PRIAMBODO KOESRINDARTONO, 2000. 

Neste gráfico, é possível observar a área em que a análise elástica linear é 

considerada aceitável em função da temperatura e da espessura da camada asfáltica. 

Nota-se que quanto mais alta a temperatura e mais espessa a camada asfáltica, 

maiores são os efeitos do comportamento viscoelástico do material, de modo que o 

modelo elástico passa a perder sua representatividade. A área hachurada indica uma 

área de transição entre os dois tipos de modelo, quando o comportamento elástico e 

o viscoelástico se confundem. 

Segundo o autor, a linha tracejada mostra a existência de um limite atribuído à 

influência significativa e mensurável do estado de tensões a que o material é 

submetido. Em temperaturas mais baixas, esta dependência de tensões é sentida 

devido à influência dos materiais de base e subleito, enquanto em temperaturas mais 

altas a dependência deve-se ao comportamento do material asfáltico. 

O autor ainda afirma que o formato e a posição da área hachurada são 

significativamente afetados pela viscoelasticidade do material asfáltico e pela rigidez 

da camada de base do pavimento em relação à rigidez da camada asfáltica. Uma base 

com um material mais rígido diminui a influência da viscoelasticidade da superfície 

asfáltica sobre os valores de deflexões e, consequentemente, a possibilidade de se 

medir estes efeitos. 

Segundo Ricci et al. (1983), durante a PAEP foram realizadas medidas de deflexões 

com viga de Benkelman em pavimentos asfálticos com temperatura controlada, 
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permitindo estabelecer uma relação de histerese entre as deflexões obtidas e as 

temperaturas medidas, conforme apresentado na Figura 2.15. 

Figura 2.15 – Histerese na relação entre a deflexão medida com viga de Benkelman e a temperatura 
do revestimento asfáltico 

 
Fonte: RICCI et al., 1983. 

No gráfico é possível observar que os valores de deflexões vão aumentando com o 

aumento de temperatura durante o período da manhã, em um movimento ascendente, 

até o momento em que os valores de deflexões passam a ser erráticos em função da 

estabilização da temperatura atmosférica. No período da tarde, as temperaturas 

começam a cair, de modo que as medidas de deflexões seguem a mesma tendência 

até atingirem valores bem baixos em relação aos valores iniciais, apesar de serem 

atingidos os mesmos valores de temperatura atmosférica. 

Medina e Motta (2015) explicam que isto ocorre porque, apesar das temperaturas 

atmosféricas no início da manhã e no final da tarde serem semelhantes, a temperatura 

na superfície do revestimento durante o período da manhã é muito superior à 

temperatura medida no período da tarde, em função da má condutividade do material 

asfáltico, acarretando em deflexões maiores. 

Diversas abordagens têm sido propostas para determinar a temperatura padrão em 

que o ensaio deflectométrico deve ser realizado. 

O Asphalt Institute (1982) propõe a seguinte correlação entre a temperatura média do 

pavimento a uma dada profundidade e a média mensal da temperatura atmosférica: 
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   (2.17) 

onde:  

Ma = média mensal da temperatura atmosférica, em graus Fahrenheit; 

Mp = média da temperatura do pavimento, em graus Fahrenheit; 

z = profundidade abaixo da superfície, em polegadas. 

Barker et al. (1977) desenvolveram uma equação para estimar a temperatura da parte 

superior do revestimento asfáltico (Tac) em função da temperatura atmosférica (T), 

considerando os valores de temperatura em graus Celsius: 

    (2.18) 

A partir de dados experimentais da PAEP, obtidos em diferentes regiões do Brasil, 

Motta (1991) estabeleceu um modelo genérico para determinação da temperatura do 

revestimento asfáltico (Trev) em função da temperatura atmosférica (Tar), utilizando 

valores em graus Celsius, conforme a seguir: 

     (2.19) 

As constates de regressão, “k1” e “k2”, podem ser verificadas na Tabela 2.4, para três 

regiões diferentes do país e dois tipos de materiais asfálticos. Por “h” entende-se a 

espessura da camada asfáltica. 

Tabela 2.4 – Constantes “a” e “b” para definição de temperaturas em revestimentos asfálticos no 
Brasil 

Região 
Tratamento superficial 

Concreto Asfáltico 
h < 60 mm  

Concreto Asfáltico 
80 mm ≤ h ≤ 115 mm  

Profundidade: 
30 mm a 40 mm 

Profundidade: 
50 mm a 70 mm 

k1 k2 R2 k1 k2 R2 k1 k2 R2 

Sul -0,03 1,31 0,89 -6,51 1,61 0,92 -1,18 1,45 0,87 

Sudeste -7,40 1,55 0,90 -11,39 1,76 0,84 -1,32 1,26 0,83 

Nordeste -6,90 1,58 0,88 -8,37 1,63 0,88 -8,19 1,69 0,88 

Fonte: adaptado de MOTTA, 1991. 

-�. � /� 0 /	 · -�
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Kim et al. (1997) desenvolveram um modelo de previsão da temperatura efetiva do 

revestimento asfáltico usando a mudança das temperaturas do pavimento como uma 

função da espessura da camada asfáltica, da profundidade a partir da superfície do 

pavimento e do tempo, tal qual mostrado abaixo: 

            (2.20) 

onde:  

T (z, t) = temperatura à profundidade “z” e ao tempo “t”, em graus Celsius; 

f (z, t) = fator de ajuste da temperatura; 

T0 = temperatura na superfície medida ao tempo “t”, em graus Celsius. 

O fator de ajuste da temperatura f (z, t) é determinado através da equação a seguir, 

onde A (t) e B (t) são coeficientes estabelecidos em função do tempo. 

           (2.21) 

Os autores constataram que este modelo é mais efetivo e preciso do que o proposto 

pela AASHTO para a previsão da temperatura média do pavimento, que leva em conta 

a temperatura medida na superfície e a média da temperatura atmosférica para os 5 

dias anteriores à realização do ensaio deflectométrico. 

Para fins de avaliação estrutural do pavimento, a consideração do efeito da 

temperatura na rigidez do revestimento asfáltico baseia-se em duas abordagens 

distintas: a correção das leituras de deflexões obtidas em campo ou a correção dos 

valores de módulos de resiliência retroanalisados. Ambos os processos visam 

normalizar os parâmetros em torno de uma temperatura de referência. No caso do 

controle deflectométrico durante a construção pavimento, a correção da deflexão 

medida sobre a camada asfáltica é o procedimento mais sensato. 

A correção da deflexão consiste na conversão da deflexão medida em campo a uma 

temperatura qualquer para um valor de deflexão a uma temperatura de referência pré-

estabelecida, multiplicando-se o valor obtido in situ por um fator de correção, conforme 

a relação abaixo: 

       (2.22) 
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onde:  

DTo = deflexão corrigida para uma temperatura de referência “T0”, em 10-2 mm; 

λd = fator de correção da deflexão em função da temperatura; 

DT = deflexão medida em campo a uma temperatura “T”, em 10-2 mm. 

O Asphalt Institute (1982) sugere a determinação dos fatores de correção das 

deflexões, medidas com viga de Benkelman, por meio de um ábaco, conforme 

apresentado na Figura 2.16. Estes valores são válidos apenas para pavimentos 

compostos por base granular. 

Figura 2.16 – Fatores de correção da deflexão com a temperatura para pavimentos com base 
granular segundo o Asphalt Institute (1982) 

 
Fonte: adaptado de ASPHALT INSTITUTE, 1982. 

Os fatores de correção são calculados em função da espessura da base granular 

(englobando as camadas granulares inferiores) assumindo-se uma temperatura de 

referência de 70°F, ou seja, 21°C. Quanto maior a espessura de material granular, 

menor é a contribuição do material asfáltico; logo, o efeito da temperatura nas 

deflexões é menor e, consequentemente, o fator de correção é menos variável e mais 

próximo do valor unitário. 

A AASHTO (1993), em seu guia de dimensionamento de pavimentos, apresenta um 

procedimento para correção de deflexões obtidas com FWD em função da 
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temperatura em pavimentos com base granular ou asfáltica, utilizando-se o gráfico 

apresentado na Figura 2.17.  

Figura 2.17 – Fatores de correção da deflexão em função da temperatura para pavimentos com base 
granular ou asfáltica segundo a AASHTO (1993) 

 
Fonte: adaptado de AASHTO, 1993. 

A determinação dos fatores de correção depende da espessura total das camadas 

asfálticas do pavimento, tomando-se 70°F (21°C) como temperatura de referência. 

Seguindo a mesma tendência do ábaco apresentado pelo Asphalt Institute, quanto 

maior a espessura total de asfalto, maior é a influência da temperatura nas medidas 

de deflexões, de modo que os fatores de correção passam a ser mais variáveis e mais 

distantes do valor unitário. 

Baltzer e Jansen (1994) fizeram uma análise crítica dos fatores de correção propostos 

pela AASHTO, e concluíram que os valores obtidos através dos gráficos são muito 

sensíveis a gradientes de temperatura elevados, mas apresentam resultados 

satisfatórios para gradientes de temperatura mais baixos. Segundo Kim et al. (1995), 

muitos profissionais alegam que o procedimento de correção da AASHTO é impreciso, 

principalmente para temperaturas acima de 38°F (100°C). 

No Brasil, o DER/SP estabelece na norma IP-DE-P00/003 – “Avaliação Funcional e 

Estrutural de Pavimento” os fatores de correção das deflexões em função da 

temperatura a partir do modelo desenvolvido por Andreatini (1988), conforme o ábaco 

apresentado na Figura 2.18. Os valores calculados dependem da espessura do 
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revestimento asfáltico e da temperatura do asfalto durante a medida da deflexão em 

campo, sendo a temperatura de referência 25°C. 

Figura 2.18 – Fatores de correção da deflexão em função da temperatura propostos pelo DER/SP 
com base em Andreatini (1988) 

 
Fonte: DER/SP, 2006b. 

Chen et al. (2000) realizaram ensaios com deflectômetros de impacto em seções de 

um pavimento novo, um pavimento em serviço e um pavimento fissurado, durante 

períodos diferentes do ano para avaliar a interferência da temperatura nas deflexões 

e desenvolver um modelo para determinação do fator de correção da deflexão (λd). 

Assumindo uma temperatura de referência de 25°C e medindo temperaturas em 

campo à meia profundidade do revestimento asfáltico (Tc), foi possível chegar à 

seguinte equação: 

    (2.23) 

Os autores observam que apenas as deflexões obtidas nos dois sensores mais 

próximos da aplicação da carga são afetadas pela variação da temperatura, 

mostrando que quando as medidas são aferidas fora da zona de influência do 
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revestimento asfáltico a temperatura não tem tanta importância. Eles ainda ressaltam 

que as equações desenvolvidas para pavimentos recém-construídos não podem ser 

usadas em pavimentos fissurados, uma vez que neste caso a temperatura tem menor 

influência na deflexão. 

Kim et al. (1995) desenvolveram um modelo não linear para definição do fator de 

correção da deflexão, considerando uma temperatura de referência de 20°C e 

temperaturas medidas em campo à meia profundidade do revestimento asfáltico. O 

fator de correção depende também da espessura do revestimento asfáltico e pode ser 

calculado pela seguinte expressão: 

                    (2.24) 

onde:  

λd = fator de correção da deflexão; 

n = 5,807 x 10-6 x (hAC)1,4635, para medidas de deflexão na trilha de roda; 

n = 6,560 x 10-6 x (hAC)1,4241, para medidas de deflexão no eixo do pavimento; 

hAC = espessura do revestimento asfáltico, em mm; 

T = temperatura do revestimento asfáltico, em graus Celsius. 

A possibilidade de se medir deflexões sob qualquer temperatura e posteriormente 

ajustar os resultados para outras temperaturas aumenta muito a utilidade do controle 

deflectométrico, pois sem este recurso, a produtividade do ensaio seria extremamente 

limitada, uma vez que este teria que ser realizado somente em uma temperatura 

específica de interesse (FHWA, 2002). 

Medina e Motta (2015) mostram que este tipo de correção de deflexão depende do 

tipo de estrutura de pavimento e não do clima, além de não ser tão relevante em climas 

tropicais e em estruturas esbeltas, como é o caso do Brasil. Um estudo conduzido 

pelo SHRP (1993) concluiu que as condições que mais influenciam o valor do fator de 

correção são: a espessura da camada asfáltica e o módulo de resiliência da fundação. 

O Defence Estates (2009) e a Highways England (2008) afirmam que este ajuste de 

temperatura se torna cada vez mais incerto em temperaturas significativamente acima 

ou abaixo do valor de referência de 20°C. Desta forma, os ensaios deflectométricos 

em camadas asfálticas são limitados a uma faixa de temperaturas entre 15°C e 25°C. 

λ� � 1023· 42	�
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Com relação à correção do módulo de resiliência em função da temperatura, o 

procedimento consiste na conversão do valor de módulo de resiliência retroanalisado, 

com base na deflexão medida em campo a uma dada temperatura, para um valor de 

módulo de resiliência a uma certa temperatura de referência, multiplicando-se o valor 

retroanalisado por um fator de correção, conforme a relação abaixo: 

       (2.25) 

onde:  

ETo = módulo de resiliência corrigido para uma temperatura de referência “T0”, em 

MPa; 

λE = fator de correção do módulo de resiliência em função da temperatura; 

ET = módulo de resiliência retroanalisado em função da deflexão medida em campo a 

uma temperatura “T”, em MPa. 

Diversos autores vêm estudando modelos para determinação deste tipo de fator de 

correção ao longo das últimas décadas. Alguns dos principais modelos podem ser 

observados na Tabela 2.5 a seguir. 

Conforme dito anteriormente, a temperatura influencia de maneira mais significativa 

os materiais asfálticos; no entanto, ocorrem situações em que o comportamento dos 

materiais granulares e cimentados também são afetados pela variação da 

temperatura.  

No caso dos materiais cimentados, o aumento da temperatura resulta em uma 

expansão do material, fazendo com que as fissuras decorrentes da hidratação do 

cimento fiquem mais fechadas e levando a um aumento do atrito entre as partículas. 

Com isso, a rigidez da camada aumenta, assim como o valor do módulo de 

elasticidade, interferindo, portanto, nos valores de deflexões. 

Tendo em vista este comportamento, o Defence Estates (2009), por exemplo, 

recomenda que o ensaio deflectométrico em camadas cimentadas seja executado em 

temperaturas abaixo de 15ºC, para permitir a abertura das fissuras presentes no 

material e possibilitar a aferição das deflexões no caso mais crítico em termos de 

rigidez do material. 
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Tabela 2.5 – Modelos para determinação de fatores de correção do módulo de resiliência em função 
da temperatura 

Referência Equação  Observações 

Ulliditz (1987) 
 

Temperaturas acima de 1°C. 

Temperatura de referência de 20°C. 

Johnson e 
Baus (1992) *  

Modelo baseado em Lytton et al. 
(1990), que fizeram uma 
aproximação da equação do 
Asphalt Institute (1982). 

Temperatura de referência de 21°C. 

Baltzer e 
Jansen (1994) 

  

Modelo utilizado pelo Danish Road 
Institute.  

Temperatura medida a uma 
profundidade de 40 mm, 
independente da espessura da 
camada. 

Temperatura de referência de 25°C. 

Ali e Tayabji 
(1998)  

Medida da temperatura a 25 mm 
abaixo da superfície. 

Temperatura de referência de 21°C. 

Highways 
England (2008)  

Medida da temperatura a 100 mm 
de profundidade da superfície. 

Temperatura de referência de 20°C. 

Legenda: 

λE = fator de correção do módulo de resiliência em função da temperatura; 

T = temperatura na qual o módulo de resiliência foi retroanalisado (°C); 

Tref = temperatura de referência (°C). 

*Nota: equação original adaptada pelo autor para compatibilização das unidades. 

Fontes indicadas na tabela. 

No caso dos materiais granulares, o Texas Transportation Institute (1989) mostra que 

quando as partículas do material estão confinadas em todas as direções, um aumento 

na temperatura resulta em um acréscimo das forças de contato entre as partículas, 

devido à incapacidade das mesmas de se expandirem em função do confinamento, 

conforme apresentado na Figura 2.19 a seguir. Sob estas condições, o material torna-

se mais rígido e o seu módulo de resiliência aumenta, resultando em uma diminuição 

das deflexões medidas sobre sua superfície. 
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Figura 2.19 – Influência da temperatura no comportamento do material granular 

 
Fonte: adaptado de TEXAS TRANSPORTATION INSTITUTE, 1989. 

 Valores de módulos de resiliência obtidos em labor atório 

A seguir é apresentada uma revisão literária de alguns valores indicativos de módulos 

de resiliência obtidos em laboratório, considerando materiais semelhantes àqueles 

utilizados na obra de ampliação do Aeroporto do Galeão, com o propósito de ilustrar 

valores de rigidez que sirvam de referência para análises estruturais de pavimentos.  

 Solos do subleito 

Tratando-se dos solos do subleito, Yoder e Witczak (1975) afirmam que valores típicos 

de módulos de resiliência de solos argilosos (coesivos) variam entre 20 e 30 MPa, 

enquanto solos finos arenosos apresentam valores entre 170 e 205 MPa 

aproximadamente, dependendo do estado de tensões do solo e das condições de 

umidade e densidade em ambos os casos. 

Balbo (2007) retrata valores médios de módulos de resiliência obtidos em laboratório 

para solos variados, juntamente com suas respectivas classificações (MCT e HRB) e 

teores de umidade ótima (wot). Nota-se que os módulos de resiliência foram calculados 

considerando-se valores constantes de tensão de confinamento (σ3 = 0,02 MPa) e 

tensão desvio (σd = 0,03 MPa). Na Tabela 2.6 são apresentados apenas os valores 

referentes aos solos não-lateríticos, por serem os mais relevantes para este trabalho. 
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Tabela 2.6 – Valores médios de módulos de resiliência para solos não-lateríticos 

Características  MCT HRB wot (%) E (MPa) 

Areia NA’ A-1-B 14 45 

Silte arenoso NS’ A-6 21 32 

Silte NS’ A-7-5 22 80 

Argila NG’ A-7-5 30 125 

Fonte: adaptado de BALBO, 2007. 

Croney e Croney (1997) mostram alguns resultados provenientes do ensaio triaxial 

dinâmico para diferentes tipos de solos, incluindo não só os valores de módulos de 

resiliência (E), mas também algumas condições de contorno, tais como o limite de 

liquidez (LL), o índice de plasticidade (IP), o teor de umidade (w) e o CBR. Estes 

resultados podem ser vistos na Tabela 2.7. 

Tabela 2.7 – Valores de módulos de resiliência de solos a partir do ensaio triaxial dinâmico 

Solo LL (%) IP (%) w (%) CBR (%) E (MPa) 

Argila de Oxford 
56 37 28,2 2 22 

56 37 13,5 30 195 

Argila de Londres 75 42 40 2 12 

Argila siltosa (San Diego 

Test Road) 

38 17 11,6 - 219 

38 17 13,9 - 240 

38 17 15,5 - 166 

38 17 17,6 - 103 

Argila siltosa 
32 14 19,6 14 70 

32 14 19,6 20 140 

Areia fina - - 10,5 10 86 

Fonte: adaptado de CRONEY; CRONEY, 1997. 

 Materiais granulares 

Com relação aos materiais granulares, Yoder e Witczak (1975) indicam faixas de 

valores de módulos de resiliência em função da tensão de confinamento (σ3) aplicada 

ao corpo de prova, conforme apresentado na Tabela 2.8. 
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Tabela 2.8 – Valores típicos de módulos de resiliência de materiais granulares 

Tensão de 

confinamento (kPa) 

Módulo de resiliência (MPa) 

Médio Mín. – Máx. 

34,5 155 100 – 240 

345 550 410 – 760 

Fonte: adaptado de YODER; WITCZAK, 1975. 

Croney e Croney (1997) afirmam que, com base em resultados de laboratório, é 

possível estimar valores para as propriedades elásticas dos materiais granulares 

quando empregados nas camadas de base e sub-base, para fins de análise estrutural 

do pavimento. Desta forma, um módulo de resiliência de 150 MPa deve ser 

selecionado para uma base granular, enquanto valores de módulos de resiliência 

entre 100 e 150 MPa devem ser selecionados para uma sub-base granular. 

Segundo a AASHTO (1993), ensaios realizados na AASHO Road Test mostram 

alguns valores de módulos de resiliência para camadas de base e sub-base 

granulares em função da saturação dos materiais e do estado de tensões, 

representado pela soma das tensões principais (θ), tais como apresentados na Tabela 

2.9.  

Tabela 2.9 – Valores de módulos de resiliência das camadas granulares de base e sub-base da 
AASHO Road Test 

Material Condição de umidade  
Módulo de resiliência (MPa) 

Θ = 5 Θ = 7,5 Θ = 10 Θ = 20 Θ = 30 

Base granular 

Seca 145 - 220 333 425 

Úmida 72 - 110 166 212 

Saturada 58 - 88 133 170 

Sub-base granular  
Úmida 98 125 148 - - 

Saturada 83 106 126 - - 

Fonte: adaptado de AASHTO, 1993. 

Balbo (2007) relata alguns valores de módulos de resiliência obtidos a partir de 

ensaios triaxiais dinâmicos sobre amostras de BGS de diferentes origens geológicas, 

em função do número de repetições de carga sobre o corpo de prova (ciclos), 

conforme ilustrado na Tabela 2.10. Nota-se que há um aumento considerável do valor 

de módulo de resiliência com o aumento do número de ciclos, por conta do efeito de 

compactação do material, tornando-o mais rígido. 
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Tabela 2.10 – Valores de módulos de resiliência da BGS a partir de ensaios triaxiais dinâmicos 

Amostra Origem geológica  
Módulo de resiliência secante (MPa)  

100 ciclos 80.000 ciclos 

BGS 1 Granito 560 1.301 

BGS 2 Gnaisse 255 413 

BGS 3 Calcário 685 1.399 

Fonte: adaptado de BALBO, 2007. 

Ainda em relação à BGS, o autor complementa dizendo que, para fins de projeto, é 

usual a adoção de valores entre 100 e 250 MPa quando o material é utilizado como 

base de pavimentos flexíveis, e de valores entre 60 e 150 MPa quando o material é 

usado como sub-base de pavimentos semirrígidos. 

Bernucci et al. (2008) mencionam que, com base em resultados de ensaios 

laboratoriais, os valores de módulos de resiliência da BGS normalmente variam entre 

100 e 400 MPa. 

 Materiais cimentados 

Para os materiais cimentados, Yoder e Witczak (1975) apresentam um resumo de 

possíveis valores de módulos de elasticidade em função do teor de cimento da 

mistura, considerando amostras de solo-cimento e BGTC. Na Tabela 2.11 a seguir 

são exibidos os valores referentes à BGTC.  

Tabela 2.11 – Valores típicos de módulos de elasticidade para BGTC 

Material 
Teor de 

cimento 
Tipo de ensaio 

Módulo de elasticidade 

(MPa) 

Cascalho bem graduado 5,5% Estático 6.895 a 20.685 

Base granular 
1% Estático (compressão) 830 (1 dia) / 1.310 (7 dias) 

3% Estático (compressão) 5.515 (1 dia) / 19.650 (7 dias) 

Base granular - Dinâmico 3.450 a 41.370 

Fonte: adaptado de YODER; WITCZAK, 1975. 

Nota-se que os módulos de elasticidade apresentados superam os valores 

normalmente adotados pelas projetistas durante a análise estrutural de pavimentos, 

que variam entre 5.000 e 7.500 MPa, atingindo até mesmo valores típicos de 

concretos em alguns casos. 
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Croney e Croney (1997) tomam como base resultados de ensaios de laboratório e 

propõem alguns valores de módulos de elasticidade para uso em análises estruturais, 

em função do tipo de ensaio realizado: dinâmico ou estático. Estes valores podem ser 

observados na Tabela 2.12. 

Tabela 2.12 – Valores de módulos de elasticidade propostos para materiais cimentados 

Tipo de material 
Módulo de elasticidade (MPa) 

Dinâmico Estático Média 

Solo-cimento (solo siltoso ou granular) 18.000 10.000 14.000 

BGTC 23.000 13.000 18.000 

Concreto magro 27.000 19.000 23.000 

Concreto magro com alta resistência 30.000 23.000 27.000 

Fonte: adaptado de CRONEY; CRONEY, 1997. 

Balbo (1993) apresenta valores de módulos de elasticidade resultantes de testes com 

prensa hidráulica servo controlada. Foram calculados valores tangentes e secantes (a 

2/3 da tensão média de ruptura) obtidos em compressão e em tração para três idades 

diferentes: 7, 28 e 56 dias. O material ensaiado é composto por uma mistura de 

agregados de origem granítica, dentro da faixa granulométrica B da ABNT, e 4% em 

peso de cimento Portland. Na Tabela 2.13 são ilustrados os valores de módulos de 

elasticidade obtidos e os valores percentuais em relação à rigidez final (56 dias). 

Tabela 2.13 – Valores de módulos de elasticidade da BGTC para 3 idades diferentes 

Idade da BGTC 

(dias) 

Módulo de elasticidade em  

tração (MPa) 

Módulo de elasticidade em 

compressão (MPa) 

Secante Tangente Secante Tangente 

7 13.471 (66,7%) 14.955 (70,6%) 13.782 (62,6%) 16.051 (69,1%) 

28 20.134 (99,7%) 21.130 (99,7%) 20.224 (91,9%) 22.906 (98,6%) 

56 20.190 (100%) 21.185 (100%) 22.007 (100%) 23.233 (100%) 

Fonte: adaptado de BALBO, 1993. 

É possível observar que, independentemente do tipo de ensaio, os valores de módulos 

de elasticidade obtidos para a BGTC são bem elevados, reafirmando os resultados 

apresentados por Yoder e Witczak (1975). Nota-se também que a maior parte da 

rigidez do material (em torno de 70%) é atingida aos 7 dias e que o incremento do 

valor de módulo de elasticidade é insignificante após os 28 dias de idade. 
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 Materiais asfálticos 

Yoder e Witczak (1975) ilustram alguns valores típicos de módulos de resiliência de 

concreto asfáltico, baseados na temperatura e na frequência de carregamento durante 

o ensaio dinâmico em laboratório, tais como apresentados na Tabela 2.14. 

Tabela 2.14 – Valores típicos de módulos de resiliência de concreto asfáltico 

Temperatura (°C)  Frequência (Hz) 
Módulo de resiliência (MPa) 

Médio Mín. – Máx. 

4,5 

1 8.275 4.135 – 12.410 

4 11.030 6.205 – 18.615 

16 12.410 6.895 – 20.685 

21 

1 2.070 1.380 – 4.140 

4 3.450 2.760 – 6.205 

16 4.830 3.450 – 7.585 

38 

1 485 344 – 1.035 

4 690 485 – 1.515 

16 1.105 690 – 2.205 

Fonte: adaptado de YODER; WITCZAK, 1975. 

Observa-se que os valores de módulos de resiliência aumentam quando as 

frequências de carregamento aumentam e diminuem quando as temperaturas 

aumentam, por conta das propriedades viscoelásticas dos materiais asfálticos. 

Balbo (2007) indica valores de módulos de resiliência para misturas asfálticas 

convencionais (CAUQ), de acordo com o tipo de ligante utilizado. Alguns destes 

valores são exibidos na Tabela 2.15. 

Tabela 2.15 – Valores de módulos de resiliência de CAUQ 

Tipo de ligante Módulo de resiliência (MPa) 

CAP 50/60 2.700 a 5.517 

CAP 30/45 6.071 

CAP 20/45 14.614 

CAP 55 5.247 

CAP 40 5.700 

CAP 20 3.224 a 3.591 

Fonte: adaptado de BALBO, 2007. 
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Com relação ao PMQ, o autor recomenda os valores de módulos de resiliência 

preconizados pela Prefeitura de São Paulo, que variam entre 2.000 e 2.500 MPa. 

Bernucci et al. (2008) focam no estudo das misturas asfálticas e apresentam diversos 

valores de módulos de resiliência de misturas investigadas no Brasil. Na Tabela 2.16 

são apresentados apenas os valores relevantes para este trabalho. Vale ressaltar que 

todos os valores de módulos de resiliência foram obtidos a uma temperatura de 25°C. 

Tabela 2.16 – Valores de módulos de resiliência para misturas asfálticas a 25°C 

Características Faixa Granulométrica E (MPa) 

CAUQ – CAP 30/45 
Faixa B 5.105 

Faixa C 3.628 

CAUQ – CAP 50/60 
Faixa B 4.425 

Faixa C 3.033 

CAUQ – CAP 85/100 
Faixa B 1.654 

Faixa C 1.488 

CAUQ 1 (moldado em usina) Faixa C 2.651 

CAUQ 1 (moldado em laboratório) Faixa C 3.609 

CAUQ 2 (moldado em usina) Faixa C 2.297 

CAUQ 2 (moldado em laboratório) Faixa C 3.026 

Fonte: adaptado de BERNUCCI et al., 2008. 

 Valores de módulos de resiliência retroanalisados em pista 

A seguir são revisados alguns trabalhos nacionais que apresentam valores de 

módulos de resiliência obtidos em pista, através da retroanálise das bacias de 

deflexões, com o intuito de mostrar variações reais de módulo de resiliência para as 

condições de campo encontradas no Brasil. Nota-se que foram selecionados apenas 

artigos que abordam materiais semelhantes àqueles utilizados na obra de ampliação 

do Aeroporto do Galeão. 

Fernandes e Trichês (2000) estudaram o comportamento mecânico da BGS em pista, 

utilizando as deflexões obtidas com viga de Benkelman durante o processo construtivo 

do Lote 8 da duplicação da BR-101/SC, trecho Biguaçu-Palhoça, para realizar a 

retroanálise dos módulos de resiliência. Foram avaliadas duas estruturas de 

pavimento diferentes, uma para a pista de duplicação e uma para as ruas laterais. 
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A estrutura da pista de duplicação foi dimensionada para suportar um número “N” igual 

a 1 x 108 repetições, sendo composta pelos seguintes materiais: 

• Revestimento asfáltico: 7 cm de CAUQ; 

• Base asfáltica: 10,5 cm de PMQ; 

• Base: 15 cm de BGS (granito); 

• Sub-base: 20 cm de lastro de pedra pulmão (rachão - granito); 

• Subleito: solo residual de granito com CBR = 8%. 

A estrutura das ruas laterais foi dimensionada para suportar um número “N” igual a 

1,4 x 107 repetições, sendo composta pelos seguintes materiais: 

• Revestimento asfáltico: 4 cm de CAUQ; 

• Base asfáltica: 7 cm de PMQ; 

• Base: 15 cm de BGS (granito); 

• Sub-base: 25 cm de lastro de pedra pulmão (rachão - granito); 

• Subleito: solo residual de granito com CBR = 8%. 

Para realização da retroanálise, os autores apenas consideraram as deflexões 

medidas sobre a camada de base de cada uma das estruturas de pavimento e as 

deflexões medidas sobre a camada de PMQ da estrutura da pista de duplicação. O 

programa computacional utilizado durante o processo foi o Elsym 5.  

Os módulos de resiliência obtidos para cada camada analisada são apresentados na 

Tabela 2.17, incluindo os valores máximos, médios e mínimos, acompanhados do 

coeficiente de variação (CV).  

Tabela 2.17 – Módulos de resiliência obtidos por retroanálise sobre as camadas de BGS e PMQ 

Parâmetro  

Módulos de resiliência sobre 

a BGS 
Módulos de resiliência sobre o PMQ 

BGS Rachão Subleito PMQ BGS Rachão Subleito 

Máximo (MPa) 312 300 179 4.960 319 334 145 

Médio (MPa) 169 160 81 2.321 175 146 76 

Mínimo (MPa) 80 68 45 548 90 83 40 

CV (%) 30,0 37,5 36,4 55,0 41,1 43,6 43,0 

Fonte: adaptado de FERNANDES; TRICHÊS, 2000. 
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Os autores afirmam que a grande variabilidade nos valores de módulos 

retroanalisados sobre o PMQ deve-se ao fato das deflexões máximas serem muito 

heterogêneas, e que o intervalo de valores obtidos na retroanálise sobre a BGS são 

mais representativos, em decorrência da menor variabilidade dos resultados. 

Mota et al. (2012) pesquisaram sobre as rodovias de baixa solicitação de tráfego com 

estruturas delgadas, aplicando os conceitos da Mecânica dos Pavimentos a um trecho 

de 15,2km da rodovia LMG 838, em Minas Gerais. Foram realizados diversos ensaios 

em campo, dentre eles o levantamento deflectométrico com viga de Benkelman, que 

serviu de ponto de partida para a retroanálise dos módulos de resiliência das camadas 

do pavimento. Foram também executados ensaios em laboratório, de modo que os 

parâmetros mecânicos aferidos puderam ser comparados com os obtidos em campo. 

A seção tipo de pavimento analisada foi a seguinte: 

• Revestimento asfáltico: tratamento superficial duplo (TSD); 

• Base: 20 cm de um material granular composto por 80% de saibro e 20% de 

argila; 

• Subleito: solo argiloso do tipo A-7-5, segundo a classificação HRB adotada pela 

AASHTO. 

Durante o processo de retroanálise foram trabalhados dados de 152 bacias de 

deflexões diferentes, utilizando o programa RETRAN5-L. Como parâmetro de entrada 

foi utilizada uma estrutura padrão composta por quatro camadas: revestimento em 

TSD (com módulo de resiliência fixo de 700 MPa), base de mistura saibro/argila, CFT 

e subleito. Deste modo, foram definidos sete segmentos homogêneos (SH), sendo: 

• SH 01 / SH 07: segmentos compostos por 2 cm de TSD, sobre 18 cm de base 

e 20 cm de CFT sobre o subleito; 

• SH 02 / SH 04 / SH 06: segmentos compostos por 2 cm de TSD, sobre 20 cm 

de base e 20 cm de CFT sobre o subleito; 

• SH 03 / SH05: segmentos compostos por 2 cm de TSD, sobre 16 cm de base 

e 20 cm de CFT sobre o subleito. 

Assim, foram obtidos por retroanálise os valores médios de módulo de resiliência 

apresentados na Tabela 2.18. 
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Tabela 2.18 – Valores médios de módulo de resiliência em função do segmento homogêneo 

Camadas 
Valores Médios de Módulo de Resiliência (MPa) 

SH 01 SH 02 SH 03 SH 04 SH 05 SH 06 SH 07 

TSD 700 700 700 700 700 700 700 

Base 825 845 899 600 876 608 817 

CFT 246 142 323 194 256 240 207 

Subleito 103 81 84 79 99 85 107 

Fonte: adaptado de MOTA et al., 2012. 

De acordo com os autores, os módulos de resiliência retroanalisados da base foram 

em geral bem maiores do que os valores obtidos em laboratório, sendo que os 

segmentos que apresentaram maior variabilidade (SH 04 e SH 06) são aqueles com 

os resultados mais próximos dos valores experimentais. Os autores ainda dizem que 

os valores de módulos de resiliência apresentados pela camada de base são bastante 

elevados para uma camada granular não cimentada (entre 600 e 900 MPa). 

Em relação à CFT, os autores afirmam que os valores médios encontrados são bem 

próximos dos resultados dos ensaios de laboratório, sendo que o mesmo acontece 

com a camada de subleito, como é comumente constado nos processos de 

retroanálise. Os autores concluem dizendo que as variações nos valores de módulos 

de resiliência para a CFT e subleito são decorrentes das características geotécnicas 

dos materiais, como elevada plasticidade e percentual de finos, que são sensíveis à 

influência da umidade. 

Salviano e Motta (2015) estudaram o controle construtivo das deflexões do pavimento 

executado em um dos lotes (14,5km de extensão) do Arco Metropolitano do Rio de 

Janeiro, que se constitui de um anel viário que contorna a região metropolitana da 

cidade do Rio de Janeiro, interligando várias rodovias federais. O pavimento em 

questão é uma estrutura semirrígida invertida, composta por: 

• Camada de rolamento: 5 cm de CAUQ modificado por polímero do tipo SBS; 

• Camada intermediária (binder): 7 cm de CAUQ modificado por polímero do tipo 

SBS; 

• Base: 12 cm de BGS; 

• Sub-base: 18 cm de BGTC; 
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• Subleito: material extremamente heterogêneo com CBR ≥ 8% e presença de 

solo mole em algumas áreas. 

Durante o processo construtivo foi realizado o controle deflectométrico com viga de 

Benkelman e, após a execução da camada de rolamento, foi feito o levantamento das 

deflexões com FWD. Posteriormente, foi realizada a retroanálise do pavimento com o 

auxílio do programa computacional BAKFAA da FAA. Os valores de módulos de 

resiliência médio para cada camada do pavimento foram: 106 MPa para o subleito, 

6.969 MPa para a BGTC, 397 MPa para a BGS e 6.141 MPa para o revestimento 

asfáltico modificado por polímero. 

Segundo os autores, os valores de módulos de resiliência retroanalisados do subleito, 

da BGS e do CAUQ são superiores aos utilizados pela projetista no dimensionamento 

do pavimento (80 MPa, 300 MPa e em torno de 5.500 MPa, respectivamente), mas 

compatíveis com os valores existentes na literatura técnica. No caso do subleito, uma 

possível explicação para este aumento foi o enrijecimento do material devido à perda 

de umidade. Já no caso do CAUQ, o envelhecimento do ligante foi apontada como 

causa principal. Quanto à BGTC, o valor de módulo de elasticidade retroanalisado em 

campo foi ligeiramente inferior ao estabelecido no projeto (7.000 MPa), mas sem 

implicar em grande perda estrutural. 

Costa et al. (2014) avaliaram as características elásticas das camadas do pavimento 

asfáltico de um trecho da obra de duplicação da BR-101/SE, cujo tráfego é classificado 

como intenso (NAASHTO = 5,24 x 107). A estrutura do pavimento é composta pelos 

seguintes materiais: 

• Capa: 5 cm de CAUQ modificado por polímero do tipo SBS (faixa C); 

• Binder: 7,5 cm de CAUQ (faixa B); 

• Base: 15 cm de BGTC (3% de cimento, em peso); 

• Sub-base: 15 cm de solo natural granular; 

• Subleito: solo natural areno-argiloso. 

Dentre uma série de análises, foi realizada a comparação entre os valores de módulos 

de resiliência obtidos em campo por meio da retroanálise de bacias deflectométricas 

medidas com FWD, e os valores obtidos em laboratório a partir de ensaios de carga 

repetida. Nota-se que a retroanálise foi feita em cinco pontos diferentes do trecho 
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monitorado, aplicando-se quatro níveis de carga diferentes. O programa utilizado para 

processar os dados foi o Evercalc 5.0. 

Na Tabela 2.19 a seguir são apresentados os valores de módulos de resiliência 

obtidos em laboratório e por retroanálise para cada camada do pavimento em questão. 

A variável “h” representa a espessura das camadas. Os valores retroanalisados estão 

padronizados para uma carga de 40 kN. 

Tabela 2.19 – Módulos de resiliência obtidos em laboratório e por retroanálise 

Camadas Módulo de Resiliência (MPa) 

Tipo h (cm) Laboratório Est. 655 Est. 661 Est. 663 Est. 665 Est. 667 

Capa 5,0 4.273 1.002 1.429 1.198 1.000 1.190 

Binder 7,5 9.309 10.937 10.096 10.837 4.357 11.233 

Base 15,0 4.032 5.729 4.228 8.385 1.519 8.322 

Sub-base 15,0 293 1.765 1.809 546 1.979 535 

Subleito - 136 305 403 578 477 578 

Fonte: adaptado de COSTA et al., 2014. 

Observa-se que o valor de módulo de resiliência obtido em laboratório para o 

revestimento asfáltico é bem superior aos valores retroanalisados. Segundo os 

autores, essa diferença ocorre por conta da presença de fissuras longitudinais e 

transversais no material em pista, que comprometem a capacidade elástica da 

camada, e por causa da temperatura da mistura asfáltica durante o ensaio de módulo 

de resiliência, que era inferior à temperatura em campo. No caso do binder, apenas 

um valor retroanalisado apresentou discrepância em relação ao valor de laboratório. 

Com relação à BGTC, os autores comentam que a média dos valores (4.580 MPa) de 

módulo de elasticidade foi bem próxima ao valor equivalente linear obtido em 

laboratório, e que as fissuras existentes no material em campo podem ter afetado os 

valores de módulos de elasticidade principalmente nas últimas três estacas, uma vez 

que o material já apresentava danos por fadiga após um ano sujeito a tráfego. Nota-

se que o valor de módulo de elasticidade obtido em laboratório está bem aquém dos 

valores apresentados pela literatura técnica, conforme exposto na seção 2.5.3. 

Quanto aos materiais granulares, os autores afirmam que as camadas retroanalisadas 

apresentaram-se mais rígidas do que previsto em laboratório devido às condições de 
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contorno do ensaio triaxial dinâmico, que são distintas das condições de campo, 

principalmente com relação ao estado de tensões do material. Além disso, ressaltam 

que as condições de drenagem e de sucção encontradas em campo podem afetar 

significativamente o comportamento destas camadas. 

Andrade et al. (2015) avaliaram o comportamento de dois segmentos de um trecho 

experimental executado na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Extrema/MG, sendo 

um pavimento flexível com base de BGS (segmento 1) e um pavimento semirrígido 

com base de BGTC (segmento 2). O volume de tráfego anual destes segmentos é de 

aproximadamente 1,1 x 107 veículos, correspondendo a um número “N” de projeto de 

1,36 x 108 para um período de 10 anos. 

Ambos os segmentos são compostos por 12 cm de CAUQ (faixa III-SPV 19,00 mm 

com CAP 30/45) sobre 25 cm de camada de base, sendo BGS (faixa C do DER/SP) 

no segmento 1 e BGTC (faixa B da ABNT com 4% de cimento) no segmento 2. O 

subleito é constituído pelo solo compactado remanescente após a fresagem de 37 cm 

do pavimento original. O levantamento deflectométrico foi realizado em campo com 

FWD para 3 idades diferentes do pavimento: 0, 3 e 7 meses. A partir dos valores 

obtidos, foi feita a retroanálise dos módulos de resiliência utilizando-se o programa 

BAKFAA. Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 2.20.  

Tabela 2.20 – Valores de módulo de resiliência retroanalisados para os dois segmentos de 
pavimentos flexíveis 

Camadas 

Valores Médios de Módulo de Resiliência (MPa) 

Segmento 1 Segmento 2 

0 meses 3 meses 7 meses 0 meses 3 meses 7 meses 

CAUQ 4.500 3.700 3.200 4.500 4.500 4.500 

BGS 125 110 115 - - - 

BGTC - - - 9.500 9.510 9.470 

Subleito 155 105 110 375 280 385 

Fonte: adaptado de ANDRADE et al., 2015. 

Os autores afirmam que os valores iniciais de módulos de resiliência do revestimento 

asfáltico condizem com os resultados obtidos em laboratório. Enquanto o valor do 

módulo de resiliência do CAUQ do segmento 2 permaneceu constante ao longo dos 
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7 meses, o valor do segmento 1 sofreu um decréscimo devido aos danos causados 

pelo elevado tráfego, uma vez que este pavimento não possui base cimentada.  

Os módulos de resiliência da base de BGS são relativamente baixos em consequência 

da dificuldade de compactação da camada durante a fase construtiva. Os valores de 

módulos de resiliência do subleito são maiores no segmento 2 do que no segmento 1 

por conta da redução do nível de tensões proporcionado pela base cimentada e do 

comportamento coesivo do solo. 

Os artigos aqui apresentados mostram o quanto os valores de módulos de resiliência 

das camadas de um pavimento podem variar em pista, confirmando a 

heterogeneidade dos materiais de pavimentação. Normalmente, os resultados obtidos 

em laboratório soam bem otimistas em comparação aos valores obtidos in situ, uma 

vez que as condições de contorno dos ensaios laboratoriais são mais favoráveis e os 

corpos de prova apresentam uma homogeneidade que raramente se vê em campo. 

Este aspecto é fundamental para a determinação das deflexões a serem atingidas 

durante a construção do pavimento, pois parâmetros de controle baseados em valores 

de módulos de resiliência constantes não representam a realidade e dificilmente são 

atingidos ao longo de todo o trecho monitorado. Com isso, é responsabilidade das 

projetistas considerar a variabilidade do comportamento elástico das camadas e 

estabelecer tolerâncias razoáveis para a aceitação dos valores de deflexões aferidos. 
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3 ESTUDO DE CASO: AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JOBIM  

O estudo de caso deste trabalho contempla a análise crítica do controle 

deflectométrico com viga de Benkelman executado durante a construção dos 

pavimentos referente à obra de expansão do Aeroporto Internacional Tom Jobim 

(Galeão) no Rio de Janeiro, realizada entre os anos de 2014 e 2016.  

No Anexo A encontra-se a carta enviada ao consórcio responsável pela obra, em que 

se solicita a utilização, para fins acadêmicos, dos dados deflectométricos obtidos 

durante o controle de qualidade dos pavimentos. No Anexo B é apresentada a carta-

resposta emitida pelo consórcio construtor, autorizando a utilização dos referidos 

dados. 

 Contexto da obra 

O Aeroporto do Galeão é o maior aeroporto internacional do Brasil com base na área 

total pavimentada do aeroporto. Trata-se do 2º mais movimentado aeroporto 

internacional do Brasil, com circulação anual de aproximadamente 17 milhões de 

passageiros e a operação de 23 linhas aéreas diferentes, sendo 6 domésticas e 17 

internacionais. O aeroporto também possui o 4º terminal de cargas mais movimentado 

do país (RIOGALEÃO, 2018). 

Com relação a sua infraestrutura, o aeroporto é composto por duas pistas de pouso e 

decolagem (cabeceiras 10/28 e 15/33) com suas respectivas taxiways e taxilanes, dois 

terminais de passageiros (TPS-1 e TPS-2) com seus respectivos pátios de aeronaves 

e um terminal de carga. Na Figura 3.1 a seguir é apresentada uma imagem aérea do 

aeroporto, onde é possível identificar todas as áreas em questão. 

Desde 2011 o Governo Federal, em parceria com a iniciativa privada, passou a 

promover a concessão dos principais aeroportos brasileiros, com o intuito de aumentar 

os investimentos em infraestrutura aeroportuária e oferecer serviços de maior 

qualidade à população. O Aeroporto do Galeão pertence ao 3º lote de concessões, e 

foi arrematado em agosto de 2014 por um consórcio formado pela Infraero, Odebrecht 

TransPort e Changi Airports International, que passou a ser responsável pela 

operação, manutenção e ampliação do aeroporto pelos próximos 25 anos. 
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Aliado a isto, a necessidade de modernização e ampliação da infraestrutura existente 

do aeroporto para o recebimento dos Jogos Olímpicos de 2016 fez com que a 

concessionária investisse aproximadamente R$ 2 bilhões na obra de expansão do 

aeroporto, que se iniciou em novembro de 2014. No total foram 18 meses ininterruptos 

de obra (término em maio de 2016) enquanto o aeroporto estava em pleno 

funcionamento. 

Figura 3.1 – Imagem aérea do Aeroporto do Galeão 

 
Fonte: GOOGLE, 2018. 

A empreiteira responsável pela obra é o Consórcio Construtor Galeão (CCG), formado 

pela Odebrecht Infraestrutura (líder) e pela MPE Engenharia e Serviços S. A. A 

empresa responsável pelo desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo foi a 

Intertechne Consultores S. A. 

 Características da obra 

A obra de expansão do Aeroporto do Galeão envolveu a construção de um novo 

edifício, chamado Píer Sul, ao lado do terminal de passageiros 2 (TPS-2), contando 

com 26 novas pontes de embarque que dão acesso a um novo pátio de aeronaves 

com 47 posições de estacionamento (stands), chamado Pátio Píer Sul. A construção 

de novas taxiways e taxilanes também foi providenciada para permitir a utilização do 
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novo pátio pelas aeronaves. Toda a nova infraestrutura foi projetada com o intuito de 

permitir operações da aeronave Airbus 380-800. 

Foram executadas também a reforma do TPS-2 e a construção de quatro novos 

andares de estacionamento sobre o edifício-garagem existente; contudo, estas 

intervenções não são relevantes para o objeto de estudo deste trabalho. Na Figura 

3.2 são apresentadas as situações antes e depois da obra de ampliação (quadrado 

vermelho), com base em imagens aéreas datadas de 8 de abril de 2014 e 15 de maio 

de 2016, respectivamente. 

Figura 3.2 – Antes e depois da obra de ampliação do Aeroporto do Galeão 

 
Fonte: adaptado de GOOGLE, 2018. 

 Caracterização do subleito existente 

O subleito da região de abrangência das obras do Píer Sul foi investigado por meio de 

sondagens à trado e poços de inspeção, previamente ao início dos serviços de 
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terraplenagem. A partir de uma análise destas investigações, foi possível constatar 

que o subleito é formado predominantemente por uma camada superficial de material 

silto-argiloso com presença de material orgânico e pedregulhos finos a médios, em 

espessura da ordem de 1,0 m, sobre camadas de antigos aterros compostos por 

materiais arenosos, em espessuras variáveis de até 5,5 m, e compactados sobre 

depósitos marinhos. O nível d’água do lençol freático está situado há uma 

profundidade média de 3,0 m. 

Em termos de classificação dos solos, HRB e SUCS respectivamente, a camada 

superficial é composta por materiais dos tipos A-7-6 e MC e as camadas de aterros 

antigos são compostas por materiais dos tipos A-2-4 e SM. Com base nos ensaios de 

granulometria, foram calculados os percentuais em massa de solo passante nas 

peneiras com aberturas nos padrões da ABNT, resultando nos seguintes intervalos de 

frações granulométricas: pedregulho em 2,3% a 11,6%; areia em 32,6% a 81,1%; silte 

em 3,3% a 18,2%; e argila em 5,2% a 55,4%. Os ensaios de limites de consistência 

de Atterberg resultaram, em média, nos seguintes valores: Limite de Liquidez (LL) de 

45,7%; Limite de Plasticidade (LP) de 22,3%; e Índice de Plasticidade (IP) de 23,4%. 

Os valores mínimos, máximos e médios de massa específica máxima (ρs max), 

umidade ótima (wot), CBR e expansão são apresentados na Tabela 3.1. Vale ressaltar 

que os resultados para massa específica máxima e umidade foram obtidos através do 

ensaio de compactação realizado na energia do Proctor Modificado, conforme exigido 

para obras de aeroportos. 

Tabela 3.1 – Resultados de ensaios de laboratório para o subleito do Aeroporto do Galeão 

Parâmetro  ρs max  (kg/m 3) wot (%) CBR (%) Exp. (%) 

Máximo 2.124 14,5 16,0 3,7 

Médio 1.989 11,2 7,2 1,9 

Mínimo  1.778 8,5 2,0 0,1 

Apesar dos resultados de ensaios de laboratório terem apontado um valor médio de 

CBR do subleito igual a 7,2%, acordou-se entre a projetista e a empreiteira a adoção 

de um valor de CBR de projeto de 12% para o dimensionamento dos pavimentos, uma 

vez que, segundo a empreiteira, havia disponibilidade de material de jazida (solo de 

empréstimo) com capacidade de suporte suficiente para atender a este valor. 
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 Estruturas de pavimento 

As estruturas de pavimento foram dimensionadas pela projetista em função da 

capacidade de suporte do subleito e o tráfego previsto para cada área do lado ar, 

resultando em seis estruturas diferentes:  

• Pavimentos de concreto de dois padrões, um para o pátio de aeronaves e outro 

para o piso térreo (área de apoio operacional); 

• Pavimentos asfálticos em quatro diferentes padrões, para taxilanes, 

acostamentos, taxiways e viário de serviço. 

A localização de cada um destes pavimentos na área terminal pode ser observada na 

Figura 3.3. Nota-se a existência de uma sétima estrutura referente ao passeio de 

pedestres; no entanto, é uma estrutura irrelevante para este estudo.  

Figura 3.3 – Planta de identificação dos tipos de pavimentos projetados 

 
Fonte: adaptado de CCG, 2015a. 

Os pavimentos das taxilanes, acostamentos, taxiways e pátio de aeronaves, 

destinados ao tráfego de aeronaves, foram dimensionados pela projetista 

empregando-se o programa FAARFIELD (Federal Aviation Administration Rigid and 

Flexible Iterative Elastic Layered Design), que acompanha a circular normativa AC 

150/5320-6E – Airport Pavement Design and Evaluation (FAA, 2009). 
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O pavimento do viário de serviço, destinado ao tráfego de rebocadores de aeronaves, 

foi dimensionado a partir da análise mecanicista da estrutura, utilizando-se o programa 

MnLayer (BALBO; KHAZANOVICH, 2007) para a determinação dos esforços 

atuantes. Já o pavimento do piso térreo, destinado ao tráfego de veículos tipicamente 

rodoviários, foi dimensionado conforme a metodologia da PCA/84 (ABCP, 1998). 

Na Tabela 3.2 são apresentadas as estruturas de pavimento projetadas e o tráfego 

considerado para cada uma delas. Nota-se que os códigos das aeronaves 

apresentados na tabela se referem ao sistema de classificação da International Civil 

Aviation Organization (ICAO, 2016) para aeronaves, baseado na envergadura das 

aeronaves e na largura do trem de pouso principal. 

Tabela 3.2 – Estruturas de pavimento projetadas para a obra de expansão do Aeroporto do Galeão. 

Identificação do 

pavimento 
Tráfego considerado Estrutura projetada 

Taxilanes 
14.100 decolagens médias anuais de 

aeronaves códigos C, D, E 

Revestimento: 12 cm de CAUQ 

Base asfáltica: 10 cm PMQ 

Base: 15 cm de BGTC 

Sub-base: 15 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Acostamentos 1 passagem anual do Airbus 340-600 

Revestimento: 10 cm de CAUQ 

Base: 31 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Taxiways 
169.700 decolagens médias anuais de 

aeronaves códigos C, D, E, F 

Revestimento: 12 cm de CAUQ 

Base asfáltica: 10 cm PMQ 

Base: 15 cm de BGTC 

Sub-base: 15 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Viário de serviço 
23.500 movimentos/ano de rebocadores de 

aeronaves 

Revestimento: 12 cm de CAUQ 

Base: 40 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Pátio de aeronaves 
23.500 decolagens médias anuais de 

aeronaves códigos C, D, E, F 

Revestimento: 35 cm de CCP 

Base: 16 cm de BGTC 

Sub-base: 30 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Piso térreo  

40 movimentos/dia de veículos de apoio; 

65 movimentos/dia de veículos de catering; 

390 movimentos/dia de tratores de bagagem. 

Revestimento: 20 cm de CCP 

Base: 20 cm de BGS 

Subleito: CBR ≥ 12% 

Fonte: adaptado de CCG, 2015b. 
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 Caracterização dos materiais de terraplenagem e pavimentação 

A seguir são apresentadas as principais propriedades dos materiais de terraplenagem 

e pavimentação utilizados na obra, tomando como base os resultados de ensaios 

obtidos pela empreiteira em campo e os critérios estabelecidos pela projetista por 

meio das especificações técnicas de projeto. 

 Materiais de corte e aterro 

O corpo do aterro é composto por materiais argilosos de coloração amarelada a 

avermelhada, com valores de CBR altamente heterogêneos que variam de 4 a 28% e 

expansão máxima de 4%, atendendo aos requisitos de projeto (CBR ≥ 2% e expansão 

≤ 4%). Os valores médios de massa específica aparente seca máxima aparente e teor 

de umidade ótimo são da ordem de 1.800 kg/m3 e 15,5%, respectivamente. 

A camada de aterro foi compactada buscando-se um grau de compactação mínimo 

de 90% com energia do Proctor Modificado (método DIRENG ME-01/87), admitindo-

se uma tolerância de ± 2% em relação ao teor de umidade ótimo. A composição 

granulométrica dos materiais que compõem o corpo de aterro pode ser observada na 

Tabela 3.3.  

Tabela 3.3 – Composição granulométrica do corpo do aterro 

Peneira de malha quadrada % em massa, 

passando ASTM mm 

1 ½” 38 100 

1” 25,4 97 – 100 

¾” 19,1 94 – 100  

3/8” 9,5 85 – 100 

No. 4 4,8 70 – 100 

No. 10 2 65 – 98  

No. 40 0,42 40 – 80 

No. 200 0,075 20 – 65  

Os ensaios de limites de consistência de Atterbeg resultaram, em média, nos 

seguintes valores: Limite de Liquidez (LL) de 45,5%; Limite de Plasticidade (LP) de 

27,7%; e Índice de Plasticidade (IP) de 17,8%.  
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No caso dos cortes, as características dos materiais são aquelas apresentadas pelos 

ensaios realizados em amostras extraídas com sondagens a trado, conforme 

resumido na Tabela 3.1, de modo que não houve nenhum tipo de controle quanto aos 

valores de CBR destes materiais, que variam de 2 a 16%. 

 Camada Final de Terraplenagem 

A CFT, composta pelos últimos 60 cm da camada de corte ou aterro, é composta por 

materiais argilo-siltosos de coloração variegada, com CBR mínimo de 12% e 

expansão máxima de 2%, conforme especificados em projeto. Parte destes materiais 

foram estabilizados com brita descontínua para atingir estas características de 

suporte. Nenhum controle da estabilização com brita foi providenciado pela 

empreiteira.  

Os valores médios de massa específica aparente seca máxima aparente e teor de 

umidade ótimo da CFT se aproximam de 1.970 kg/m3 e 11,5%, respectivamente. A 

camada foi compactada buscando-se um grau de compactação mínimo de 95% com 

energia do Proctor Modificado (método DIRENG ME-01/87), admitindo-se uma 

tolerância de ± 2% em relação ao teor de umidade ótimo. Os ensaios de limites de 

consistência de Atterbeg resultaram, em média, nos seguintes valores: Limite de 

Liquidez (LL) de 36,2%; Limite de Plasticidade (LP) de 15,4%; e Índice de Plasticidade 

(IP) de 20,8%. A composição granulométrica dos materiais que compõem a CFT pode 

ser observada na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Composição granulométrica da CFT 

Peneira de malha quadrada % em massa, 

passando ASTM mm 

2” 50,8 100 

1 ½” 38 90 – 100 

1” 25,4 80 – 100 

¾” 19,1 60 – 95 

3/8” 9,5 55 – 95 

No. 4 4,8 40 – 90 

No. 10 2 30 – 85  

No. 40 0,42 15 – 60 

No. 200 0,075 5 – 40 
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 Brita Graduada Simples 

A BGS foi projetada para atender à Faixa 2 das especificações técnicas da DIRENG 

(1979) em relação à granulometria. No entanto, o material utilizado nas camadas de 

base e sub-base dos pavimentos apresenta desvios significativos em relação aos 

limites admissíveis, conforme apresentado na Tabela 3.5.  

Tabela 3.5 – Faixa granulométrica especificada e obtida para a BGS 

Peneira de malha quadrada % em massa, passando 

ASTM mm 
Faixa 2 

(especificada) 

Composição 

empregada 

2” 50,8 100 90 – 100  

1 ½” 38 80 – 95 75 – 100 

1” 25,4 55 – 85 62 – 97  

¾” 19,1 50 – 80 56 – 92 

3/8” 9,5 40 – 70 50 – 73  

No. 4 4,8 30 – 60 36 – 67  

No. 40 0,42 10 – 30 12 – 23 

No. 200 0,075 5 – 15 2 – 12 

A BGS apresenta valores médios de massa específica aparente seca máxima e teor 

de umidade ótimo da ordem de 2.220 kg/m3 e 6,5%, respectivamente. A camada foi 

compactada de maneira a se atingir grau de compactação mínimo de 100% com 

energia do Proctor Modificado (método DIRENG ME-01/87), admitindo-se uma 

tolerância de ± 2% em relação ao teor de umidade ótimo. O valor de CBR mínimo é 

100% e de expansão máxima é 0,5%. 

Em relação aos agregados graúdos, foram especificadas as seguintes características: 

abrasão Los Angeles ≤ 40%; índice de forma > 0,5; porcentagem de partículas 

lamelares < 10%; perda no ensaio de durabilidade em 5 ciclos com sulfato de sódio < 

20%; perda no ensaio de durabilidade em 5 ciclos com sulfato de magnésio < 30%. 

Quanto aos agregados miúdos, foi especificado um valor de equivalente de areia 

mínimo de 55%. 
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 Brita Graduada Tratada com Cimento 

A BGTC consiste na adição de cimento Portland aos mesmo tipos de agregados 

utilizados na camada de BGS, incluindo a composição granulométrica. Ambos os 

insumos foram misturados pela usina misturadora do tipo pug-mill. 

A dosagem do consumo de cimento no material foi estabelecida almejando-se mistura 

que apresentasse resistência à compressão uniaxial mínima, aos 7 dias, de 5,2 MPa, 

e resistência à tração na flexão mínima, aos 28 dias, de 0,8 MPa, conforme 

especificadas em projeto. Os resultados dos ensaios de controle tecnológico durante 

as obras mostraram que o material apresentava valores de resistência à compressão 

axial aos 7 dias variando de 5,20 a 5,75 MPa, e valores de resistência à tração na 

flexão aos 28 dias variando de 1,26 a 1,31 MPa, atendendo, portanto, aos requisitos 

mínimos. Os consumos de cimento empregados para a BGTC durante as obras 

variaram de 3,8 a 6% em massa, com um valor médio de 5,2%. 

Com base nos resultados, as seguintes equações foram obtidas pelo laboratório com 

o intuito de se avaliar a evolução das resistências à compressão axial (fcd, em MPa) e 

à tração na flexão (fct,f,d em MPa) da BGTC ao longo do tempo (t, em dias):  

              (3.1) 

               (3.2) 

Ambas as equações apresentaram coeficiente de determinação (R2) de 0,77 e são 

válidas para idades até 28 dias. 

Em termos de massa específica aparente seca máxima aparente e teor de umidade 

ótimo a BGTC apresentou valores médios da ordem de 2.250 kg/m3 e 6,0%, 

respectivamente. A camada foi compactada de modo a atingir grau de compactação 

mínimo de 100% com energia do Proctor Modificado (método DIRENG ME-01/87), 

admitindo-se uma tolerância de ± 2% em relação ao teor de umidade ótimo.  

 Pré-Misturado a Quente 

O PMQ utilizado como base asfáltica é composto por ligante asfáltico do tipo CAP 

50/70 e agregados do tipo Brita 1 e Brita 0. A distribuição granulométrica da mistura é 

apresentada na Tabela 3.6. De acordo com o projeto, o material deveria se enquadrar 
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na Faixa A das especificações técnicas da DIRENG (1979); contudo, verificou-se que 

a composição granulométrica obtida apresentava desvios significativos em relação 

aos limites admissíveis. 

Tabela 3.6 – Faixa granulométrica especificada e obtida para o PMQ 

Peneira de malha quadrada % em massa, passando 

ASTM mm 
Faixa A 

(especificada) 

Composição 

empregada 

2” 50,8 100 100 

1” 25,4 70 – 90 100 

¾” 19,1 50 – 85 94 – 100 

½” 12,5 - 34 – 83  

No. 4 4,8 25 – 60 5 – 17 

No. 40 0,42 7 – 30 3 – 5 

No. 200 0,075 2 – 10 1 – 4  

O PMQ foi dosado em laboratório pelo método Marshall, sendo que as características 

da mistura podem ser observadas na Tabela 3.7. Todos os parâmetros atendem aos 

valores especificados em projeto, apesar da fuga ocorrida na distribuição 

granulométrica empregada.  

Tabela 3.7 – Dosagem Marshall do PMQ 

Características Resultados Médios 

Teor de ligante (%) 3,2 

Porcentagem de vazios, Vv (%) 19,6 

Vazios do Agregado Mineral, VAM (%) 26,24 

Relação betume/vazios, RBV (%) 26,27 

Estabilidade, 75 golpes (kgf) 630 

Fluência (mm) 3,2 

Relação filler/ligante (%) 0,52 

Apesar da resistência à tração por compressão diametral não ter sido medida durante 

a dosagem da mistura, ensaios realizados com corpos de prova extraídos em campo 

revelam que o PMQ apresentou resistência à tração indireta (no split test) média de 

0,61 MPa. 
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 Concreto Asfáltico Usinado a Quente 

O CAUQ utilizado como revestimento asfáltico era composto por ligante asfáltico do 

tipo CAP-50/70, agregados dos tipos Brita 1 e Brita 0, material de enchimento (filler) 

composto por pó de calcário ou de pedrisco e cal hidratada do tipo CH-I.  

A distribuição granulométrica da mistura dependia da camada em que o CAUQ fora 

aplicado. Quando utilizado como camada de rolamento (ou capa), a mistura atende à 

Faixa 2 das especificações técnicas da DIRENG (1979); quando utilizado como 

binder, a mistura atendeu à Faixa 7, conforme a Tabela 3.8. Os pequenos desvios que 

ocorreram na peneira 12,5 mm para a capa e na peneira 0,075 mm para o binder 

foram tolerados. As características da mistura asfáltica em função da dosagem em 

laboratório pelo método Marshall são apresentadas na Tabela 3.9. Todos os 

parâmetros atendem aos valores especificados em projeto. 

Tabela 3.8 – Faixa granulométrica especificada e obtida para o CAUQ 

Peneira de malha quadrada % em massa, passando 

ASTM mm 

Capa Binder 

Faixa 2 

(especificada)  

Composição 

empregada 

Faixa 7 

(especificada)  

Composição 

empregada 

1” 25,4 100 100 100 100 

¾” 19,1 80 – 98 97 – 100  72 – 96 91 – 100  

½” 12,5 68 – 93 74 – 95  61 – 89 68 – 89  

No. 4 4,8 45 – 75 55 – 70  38 – 66 43 – 62  

No. 10 2,0 32 – 62 35 – 48  25 – 50 29 – 43  

No. 40 0,42 16 – 37 19 – 25  12 – 28 15 – 24  

No. 80 0,18 10 – 24 11 – 16  7 – 18 9 – 16  

No. 200 0,075 3 – 8 5 – 7  3 – 7 4 – 9  

É importante ressaltar que a resistência mínima do CAUQ ao dano por umidade 

induzida foi definida em projeto, sendo indicada como 70%; apesar disso, este 

parâmetro não foi determinado durante a dosagem Marshall da mistura. Notou-se 

também que o CAUQ apresentou uma alta porcentagem de partículas lamelares 

(grãos com relação maior do que 1:3) nas frações das peneiras 19 mm e 12,5 mm, 

tanto para a capa quanto para o binder. O projeto especificava uma quantidade 

máxima de 10%; todavia, a mistura apresentou valor de 16%. 
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Tabela 3.9 – Dosagem Marshall do CAUQ 

Características 
Resultados Médios 

Camada de rolamento Binder 

Teor de ligante (%) 5,6 5,1 

Porcentagem de vazios, Vv (%) 3,9 4,2 

Vazios do Agregado Mineral, VAM (%) 17,18 16,39 

Relação betume/vazios, RBV (%) 77,44 74,32 

Estabilidade, 75 golpes (kgf) 1.618 1.792 

Fluência (mm) 3,45 3,27 

Relação filler/ligante (%) 1,11 1,12 

Resistência à tração por compressão 

diametral estática a 25°C (MPa) 
1,31 1,19 

 Controle deflectométrico 

Durante a execução dos pavimentos, a empreiteira controlou os todos os parâmetros 

recomendados pelas normas nacionais, tais como: compactação (umidade e massa 

específica), resistência dos materiais cimentados, temperatura dos materiais 

asfálticos, espessuras/cotas das camadas e CBR do subleito e das camadas 

granulares. O controle deflectométrico com viga de Benkelman foi proposto pela 

empreiteira como um procedimento complementar para aferir a homogeneidade e a 

rigidez das camadas de pavimento recém-executadas em campo. 

Tal proposição foi aceita pela projetista, que passou a ser a responsável pela 

determinação das deflexões de controle. Ficou estabelecido que o trecho de 

pavimento executado só poderia ser liberado para tráfego quando os valores de 

controle fossem atingidos.  

 Determinação das deflexões de controle 

Para a determinação das deflexões de controle, a projetista utilizou o programa 

computacional MnLayer, desenvolvido pela Universidade de Minnesota em parceria 

com a Universidade de São Paulo e com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (BALBO; KHAZANOVICH, 2007). É uma ferramenta capaz 

de avaliar deflexões, deformações e tensões causadas pela aplicação de cargas 

circulares sobre um sistema de camadas semi-infinitas, tomando como princípio a 
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Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas - TSCE e utilizando as transformadas 

diretas e inversas de Hankel para calcular os resultados. O programa permite a análise 

de até 20 camadas sob a ação de até 10 cargas semelhantes. 

Para ser processado, o programa demanda os seguintes dados de entrada (inputs): 

posição e magnitude das cargas aplicadas ao pavimento; posição dos pontos de 

análise; espessuras das camadas de pavimento (h); valores de coeficiente de Poisson 

(μ) e módulo de resiliência (E) dos materiais que compõem as camadas; e das 

condições de aderência entre camadas (plena fricção ou livre para deslizar). O 

carregamento atuante sobre a estrutura de pavimento foi representado por um eixo 

rodoviário padrão de 80 kN, simulando o eixo traseiro do caminhão teste utilizado no 

ensaio com viga de Benkelman. As seguintes características são apresentadas pelo 

carregamento: 

• Eixo simples de rodas duplas; 

• Carga incidente no eixo: 80 kN; 

• Carga incidente em uma roda: 20 kN; 

• Pressão de enchimento dos pneus: 0,56 MPa; 

• Raio da área de contato pneu-pavimento: 107,9 mm; 

• Distância entre centros das rodas duplas: 288 mm. 

O ponto de análise das deflexões máximas em cada camada foi considerado entre as 

rodas duplas do eixo, conforme apresentado na Figura 3.4. 

Figura 3.4 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao eixo rodoviário padrão  

 
Fonte: adaptado de CCG, 2015c. 
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Os valores de coeficiente de Poisson e módulo de resiliência, bem como das 

espessuras das camadas de pavimento foram definidos em função dos projetos de 

pavimentação. Com relação às condições de aderência entre as camadas, 

considerou-se que todas as camadas estavam completamente aderidas umas às 

outras, para a determinação das deflexões de controle sobre camadas executadas. 

Desta forma, os primeiros valores de deflexões máximas de controle (D0) foram 

definidos pela projetista, conforme apresentados na Tabela 3.10. Na tabela também 

são apresentados os parâmetros de entrada do programa e as tolerâncias com 

relação às medidas de deflexões obtidas em campo. 

Tabela 3.10 – Deflexões de controle iniciais para as estruturas do Aeroporto do Galeão 

Pavimento Camadas h (cm) E (MPa) μ 
D0  

(x 10-2 mm) 
Tolerância  

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 0,32 22 + 5% 

CAUQ binder 6 4.000 0,32 24 + 5% 

PMQ 10 2.500 0,32 28 + 10% 

BGTC 15 5.500 0,20 35 + 10% 

BGS 15 300 0,35 65 + 10% 

CFT (CBR 12%) - 120 0,45 72 + 15% 

Acostamentos 

CAUQ capa 5 4.000 0,32 40 + 5% 

CAUQ binder 5 4.000 0,32 48 + 5% 

BGS 31 300 0,35 52 + 10% 

CFT (CBR 12%) - 120 0,45 72 + 15% 

Viário de 

serviço 

CAUQ capa 6 4.000 0,32 36 + 5% 

CAUQ binder 6 4.000 0,32 44 + 5% 

BGS 40 300 0,35 49 + 10% 

CFT (CBR 12%) - 120 0,45 72 + 15% 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 5.500 0,20 31 + 10% 

BGS 30 300 0,35 53 + 10% 

CFT (CBR 12%) - 120 0,45 72 + 15% 

Piso térreo  
BGS 20 300 0,35 59 + 10% 

CFT (CBR 12%) - 120 0,45 72 + 15% 

Fonte: adaptado de CCG, 2015d. 

Para cada trecho de pavimento analisado, a média das medidas obtidas em campo 

não poderia superar o valor de “D0”, e o valor medido em um ponto individual não 

poderia superar a tolerância especificada. Este critério de aceitação definido pela 



118 

 

 
 

projetista pode ser considerado bastante exigente, já que uma única medida que não 

atendesse à tolerância poderia indicar não-conformidade de todo o segmento, mesmo 

que esta fosse consequência de um defeito isolado. 

 Dificuldades encontradas em campo 

A projetista recomendou que as deflexões fossem medidas a cada 10m, alternando-

se entre bordo esquerdo, eixo e bordo direito do trecho de trabalho. Duas medidas 

consecutivas não podiam superar 20m de distância entre si no eixo ou 40m entre si 

no mesmo bordo. Apesar disso, a maioria das deflexões foram obtidas pela 

empreiteira a cada 20m, com uma maior concentração de medidas (cerca de 50% 

maior) nos bordos do pavimento.  

Quando o valor medido não atendia aos limites estabelecidos, o trecho inspecionado 

era rejeitado e o serviço tinha de ser refeito, corrigindo o problema antes da execução 

da camada seguinte do pavimento. Após isto, as deflexões eram medidas novamente. 

Na Figura 3.5 é possível observar o ensaio com viga de Benkelman sendo realizado 

sobre a CFT pela empreiteira. 

Figura 3.5 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao eixo rodoviário padrão  

 

Foi durante a medição das deflexões sobre esta camada que as primeiras dificuldades 

apareceram. Cerca de 82% dos trechos de pavimento foram rejeitados devido a 

valores de deflexões acima dos limites admissíveis, mesmo com a garantia de que o 

CBR da camada estava atingindo o valor de projeto de 12%. Inicialmente, acreditava-

se que o problema era com a viga de Benkelman; por conta disto o equipamento foi 
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substituído por um outro igualmente calibrado, mas apesar desta mudança, os 

resultados insatisfatórios persistiram. 

A empreiteira optou então por modificar o material compactado, estabilizando o solo 

da CFT com cimento e/ou brita, com o intuito de aumentar a rigidez do material e 

amenizar as deflexões resultantes. Este procedimento logo surgiu efeito, uma vez que 

boa parte das deflexões medidas após o enrijecimento da camada resultaram em 

valores inferiores aos valores de controle. Como consequência, a CFT passou a ser 

aprovada no controle de qualidade. 

Novos problemas surgiram durante o controle deflectométrico da camada de BGS. O 

ensaio foi iniciado sobre a camada de 40 cm de base do viário de serviço, uma vez 

que a CFT já havia sido liberada neste local. De todos os segmentos ensaiados, 

nenhum apresentou resultado satisfatório. Considera-se que os desvios da 

granulometria da BGS em relação aos valores especificados, conforme mencionado 

na seção 3.2.3.3, podem ter contribuído para este cenário. Em face disto, a empreiteira 

consultou a projetista com relação a uma possível solução para esta situação e ambas 

chegaram à conclusão de que os parâmetros deveriam ser revisados e aprimorados 

com base nas condições de campo. Para isto, foi solicitado o auxílio de um consultor 

externo especialista em pavimentação para identificar as possíveis inconsistências.  

 Revisão das deflexões de controle 

O processo de revisão das deflexões de controle exigiu uma reflexão sobre o real 

comportamento dos materiais de pavimentação em campo. Para isto, foram 

considerados os conceitos apresentados na seção 2.4, com a finalidade de 

compreender os fatores que poderiam estar afetando as deflexões medidas na CFT e 

na camada de BGS. Os possíveis impactos nas deflexões das demais camadas do 

pavimento também foram considerados; deste modo, futuros problemas durante o 

controle deflectométrico poderiam ser evitados. 

 Subleito e Camada Final de Terraplenagem 

O valor de módulo de resiliência da CFT foi calculado com base no modelo de 

Heukelom e Klomp (1962), preconizado pela AASHTO (1993), que correlaciona o CBR 

com o módulo de resiliência (E, em MPa), de acordo com a seguinte equação: 
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               (3.3) 

Nota-se que esta equação foi desenvolvida empiricamente para solos de regiões com 

climas temperados, sendo incapaz de representar de forma fidedigna os tipos de solos 

tropicais finos intemperizados que ocorrem no território brasileiro ou mesmo em outras 

regiões tropicais quentes e úmidas. Isto quer dizer que um modelo mais adequado 

deveria ter sido empregado para estimar o valor de módulo de resiliência neste caso; 

todavia, este fato foi ignorado durante o dimensionamento dos pavimentos e um valor 

de 120 MPa foi adotado para o módulo de resiliência da CFT, correspondendo a um 

CBR de 12%. 

Durante a determinação inicial das deflexões de controle, a projetista assumiu que o 

solo do subleito apresentava os mesmos valores de CBR e módulo de resiliência da 

CFT, como se ambos os materiais fossem completamente homogêneos. No entanto, 

esta é uma consideração grosseira, visto que o subleito apresenta valores de CBR 

variando de 2 a 16% nas zonas de corte e de 4 a 28% nas zonas de aterro, conforme 

apresentado na seção 3.2.3.1. 

Levando em conta a pior das hipóteses, os 60 cm da CFT estavam sendo 

compactados sobre um subleito com valor de CBR bem inferior a 12%. Assim, o 

módulo de resiliência equivalente do conjunto subleito/CFT era menor do que 

120 MPa. Consequentemente, as deflexões medidas no topo da CFT eram maiores 

do que o esperado. 

Para resolver este problema, a projetista considerou no MnLayer a influência do 

material do subleito sob a CFT, adotando um módulo de resiliência de 40 MPa 

(referente a um valor de CBR de 4%) para representar as camadas de corte e aterro. 

Em vista disso, as deflexões de controle no topo da CFT aumentaram. 

Como esta nova consideração afeta a capacidade de suporte, o dimensionamento do 

pavimento também deveria ter sido revisado, com a intenção de checar se as 

estruturas propostas eram capazes de suportar as cargas aplicadas; entretanto, a 

projetista não realizou esta análise. 

É importante salientar que o nível do lençol freático encontrava-se em profundidade 

média de 3,0 m, sendo que portanto, o efeito da umidade no comportamento elástico 

do subleito não seria tão relevante. 
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 Brita Graduada Simples 

Conforme descrito anteriormente, o módulo de resiliência dos materiais granulares 

aumenta na medida em que o nível de tensões confinantes aumenta. Assim, a camada 

de BGS ganha rigidez quando é confinada superiormente por uma camada 

subsequente, o que não é considerado normalmente na simulação das deflexões. 

Quando as deflexões de controle foram definidas pela primeira vez, a projetista 

assumiu que a camada de BGS tinha um módulo de resiliência constante de 300 MPa, 

de acordo com o dimensionamento do pavimento. Durante o processo de revisão, a 

influência do nível de tensões foi considerada; porém, de maneira equivocada. 

Segundo a projetista, quando as deflexões são medidas diretamente sobre a BGS, o 

grau de confinamento da camada seria menor, pois o material estaria completamente 

exposto. Para esta situação, um valor de 130 MPa foi adotado. Já quando as deflexões 

são medidas sobre as camadas subsequentes, o grau de confinamento da BGS 

aumenta, pois, outras camadas estão compactadas acima do material. Nesta outra 

situação, um valor de 300 MPa foi adotado.  

No entanto, esta interpretação não é coerente, uma vez que o que dita o grau de 

confinamento do material granular é a proximidade ao ponto de aplicação de carga 

(eixo do caminhão), e não o carregamento distribuído proveniente dos materiais 

compactados acima da BGS. Por conta disto, mesmo após a revisão, os valores de 

deflexões de controle da BGS permaneceram imprecisos. 

Este problema poderia ter sido evitado caso a projetista tivesse utilizado o método 

proposto pelo Asphalt Institute (1982) ou pelo Austroads (2008) para estimar o módulo 

de resiliência da BGS baseado na rigidez do subleito e no confinamento da camada. 

A condição de aderência foi abordada de forma sensata pela projetista, que desde o 

princípio considerou a camada de BGS completamente aderida à CFT, devido à 

penetração dos grãos no solo, que proporciona intertravamento entre as camadas. 

Esta aderência pode minimizar as deflexões no topo da camada granular. 

 Brita Graduada Tratada com Cimento 

Quando as deflexões de controle foram definidas inicialmente, a projetista não havia 

considerado a influência do tempo na resistência e rigidez da camada cimentada. 
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Assumiu-se que a camada de BGTC apresentaria um módulo de elasticidade de 

5.500 MPa quando o material atingisse sua resistência final aos 28 dias de idade. 

Todavia, não havia nenhuma indicação de quando as deflexões deveriam ser medidas 

no topo da camada. Assim sendo, se a empreiteira medisse as deflexões sete dias 

após a compactação do material, por exemplo, o valor obtido seria maior do que o 

especificado. 

Com o processo de revisão, a projetista passou a indicar claramente que as deflexões 

de controle da BGTC referiam-se a um material com 28 dias de idade. Se o material 

atingisse a resistência especificada (resistência à tração na flexão ≥ 0,8 MPa) antes 

de 28 dias, as deflexões poderiam então ser aferidas antecipadamente. Caso as 

deflexões fossem medidas antes do material atingir sua resistência final, um novo 

valor de deflexão de controle deveria ser definido, levando-se em conta um material 

com resistência e rigidez reduzidas. 

Em relação à condição de aderência da camada, a projetista havia assumido 

inicialmente que a BGTC estava completamente aderida à camada de BGS. Contudo, 

a quantidade de cimento adicionada à mistura não é suficiente para garantir a 

aderência de toda a camada cimentada à camada granular. Caso isto ocorra, a 

aderência será muito fraca, de tal forma que apenas os agregados situados na 

superfície da BGS estarão aderidos à BGTC. Por conta disto, a projetista considerou 

uma aderência inexistente entre ambas as camadas após a revisão. Logo, as 

deflexões de controle na superfície da BGTC passaram a ser maiores, uma vez que 

as camadas de base e a sub-base deixaram de apresentar um comportamento 

monolítico. 

 Misturas asfálticas 

Conforme dito anteriormente, o módulo de resiliência de misturas asfálticas é 

dependente de variações na temperatura, e por conta disto, é essencial que as 

deflexões de controle sejam determinadas com base em uma temperatura de 

referência. Apesar disto, a projetista não indicou claramente qual era esta temperatura 

quando os valores de controle foram definidos pela primeira vez. Isto resultaria em 

incertezas durante a execução do controle deflectométrico. 
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Com a revisão dos parâmetros de controle, a projetista esclareceu que os módulos de 

resiliência de 4.000 MPa para o CAUQ e 2.500 MPa para o PMQ estavam 

relacionados a uma temperatura de referência de 25°C. Desta forma, se as misturas 

asfálticas não apresentassem esta temperatura quando as deflexões fossem medidas, 

os resultados deveriam ser ajustados para valores que correspondessem à 

temperatura de 25°C, usando os devidos fatores de conversão, conforme apresentado 

na seção 2.4.5. 

Apesar desta recomendação, as deflexões medidas em campo não foram corrigidas 

para a temperatura de referência, inviabilizando a comparação direta com os 

parâmetros de controle. Como todas as deflexões foram medidas em temperaturas 

superiores a 25°C, os valores corrigidos seriam menores do que os obtidos em campo. 

Em termos de representação da rigidez do material, isto não é um ponto negativo, pois 

uma deflexão mais baixa significa que o material possui um módulo de elasticidade 

mais alto. Apesar disso, trechos que foram reprovados por não atenderem à deflexão 

mínima poderiam ter sido eventualmente aprovados. 

Em relação à condição de aderência, a projetista considerou de forma correta que as 

camadas asfálticas estavam completamente aderidas umas às outras e à camada de 

base, devido à aplicação de pintura de ligação. Esta prática previne a ocorrência de 

deflexões mais elevadas, uma vez que as camadas asfálticas apresentam um 

comportamento monolítico.  

 Valores revisados de deflexões de controle 

Com base no processo de revisão discutido anteriormente, novos valores de deflexões 

de controle foram submetidos pela projetista, conforme apresentado na Tabela 3.11. 

.  
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Tabela 3.11 – Valores revisados de deflexões de controle  

Tipo de 

pavimento 
Camadas h (cm) 

E 

(MPa) 
μ 

D0 média 

(x 10-2 mm) 

D0 pontual 

(x 10-2 mm) 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 0,32 48 55 

CAUQ binder 6 4.000 0,32 54 62 

PMQ 10 2.500 0,32 61 70 

BGTC 15 5.500 0,20 73 83 

BGS 15 300 0,35 114 131 

CFT (CBR 12%) 60 120 0,45 115 132 

Subleito (CBR 4%) - 40 0,45 - - 

Acostamentos 

CAUQ capa 5 4.000 0,32 67 77 

CAUQ binder 5 4.000 0,32 76 87 

BGS 31 300 0,35 108 124 

CFT (CBR 12%) 60 120 0,45 115 132 

Subleito (CBR 4%) - 40 0,45 - - 

Viário de 

serviço 

CAUQ capa 6 4.000 0,32 60 69 

CAUQ binder 6 4.000 0,32 70 80 

BGS 40 300 0,35 106 121 

CFT (CBR 12%) 60 120 0,45 115 132 

Subleito (CBR 4%) - 40 0,45 - - 

Pátio de 

aeronaves* 

BGTC 16 5.500 0,20 66 75 

BGS 30 300 0,35 109 125 

CFT (CBR 12%) 60 120 0,45 115 132 

Subleito (CBR 4%) - 40 0,45 - - 

Piso térreo*  
BGS 20 300 0,35 112 128 

CFT (CBR 12%) 60 120 0,45 115 132 

Subleito (CBR 4%) - 40 0,45 - - 

*Não foram controladas deflexões sobre placas de concreto. 

Fonte: adaptado de CCG, 2015e. 

Algumas mudanças relevantes podem ser observadas na tabela acima, tais como: 

• Os valores das deflexões de controle aumentaram consideravelmente em todas 

as camadas dos pavimentos; 

• As deflexões de controle passaram a ser identificadas como “D0 média” e “D0 

pontual”. A primeira trata-se do valor estimado pela análise mecanicista que 

deve ser atingida pela média das deflexões obtidas em um determinado trecho 

de pavimento em campo. A segunda refere-se ao valor médio majorado em 

15%, representando o valor máximo tolerável em um ponto qualquer do 

pavimento; 
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• A camada de subleito, com um valor de CBR de 4%, foi incorporada sob a 

camada de CFT, que por sua vez passou a ter uma espessura finita de 60 cm. 

Apesar da inclusão do subleito, não foram definidos valores de deflexões de 

controle para esta camada; 

• A redução dos valores de D0 proporcionada pela camada de BGS já não é mais 

tão significativa quanto antes, uma vez que a baixa rigidez do subleito tem 

maior impacto sobre os valores de deflexões e um valor reduzido de módulo de 

elasticidade foi considerado para o material granular. 

Estas mudanças são reflexo de uma análise estrutural mais refinada dos pavimentos, 

que levou em conta o comportamento dos materiais em campo, e não apenas valores 

teóricos pré-estabelecidos de módulos de resiliência.  

Note que os critérios adotados para revisar as deflexões de controle deveriam, 

primeiramente, ter sido aplicados para revisar o dimensionamento dos pavimentos, o 

que não foi feito pela projetista, pois os pavimentos já estavam sendo executados em 

campo. A consideração do material do subleito sob a CFT e a variação do módulo de 

resiliência da BGS em função do confinamento do material certamente resultariam em 

estruturas de pavimento mais robustas do que as atuais. Consequentemente, alguns 

dos valores de deflexões de controle mudariam novamente, pois as espessuras de 

certas camadas seriam maiores. 

Após a revisão dos valores de controle, a taxa de aprovação dos trechos de pavimento 

em relação ao controle deflectométrico aumentou significativamente. Na CFT, 

aproximadamente 73% dos trechos foram aprovados e o solo não precisou mais ser 

estabilizado para que as deflexões admissíveis fossem atingidas. Na camada de BGS, 

79% dos trechos foram aprovados. Considerando os resultados pré e pós-revisão, a 

CFT e a camada de BGS apresentaram uma taxa de aprovação de 67% e 73%, 

respectivamente.  

Os demais materiais foram ensaiados apenas após a revisão dos parâmetros de 

controle, de modo que a empreiteira não encontrou dificuldades para atender aos 

valores especificados. A taxa de aprovação dos trechos de BGTC, PMQ e CAUQ 

binder foram 85%, 100% e 91%, respectivamente. Nenhum valor de deflexão sobre a 

camada de CAUQ capa foi fornecido pela empreiteira.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Análise estatística das deflexões obtidas em campo  

Os valores de deflexões fornecidos pela empreiteira representam apenas uma parcela 

do total de deflexões aferidas em campo, uma vez que a obra ainda estava em 

andamento quando os resultados foram compartilhados. Alguns destes valores podem 

ser observados no Apêndice B como exemplo. Todos os documentos com valores de 

deflexões para o controle da obra recebidos estão em posse do autor. 

As deflexões foram agrupadas pela empreiteira em função do trecho de pavimento 

ensaiado. O número de medidas em um trecho pode variar de 3 a 47, dependendo de 

sua extensão, que pode chegar a 300m. Os trechos com menos de 3 medidas não 

foram considerados neste estudo devido ao tamanho insuficiente da amostragem. 

Todas as medidas de um mesmo trecho foram obtidas em um dia único de trabalho. 

Conforme já mencionado, as medidas de deflexões dividem-se entre bordo esquerdo, 

eixo e bordo direito do trecho de trabalho; no entanto, a porcentagem de medidas 

obtidas nos bordos é muito superior àquelas obtidas no eixo. Não foi possível 

estabelecer o motivo desta tendência. 

Os resultados estatísticos das deflexões obtidas em cada camada de pavimento 

podem ser observados nas tabelas na sequência. Para cada trecho são apresentados: 

as deflexões mínima, máxima e média; o desvio padrão (s); a deflexão característica 

(DC – média somada ao desvio padrão); o coeficiente de variação (CV); e a situação 

do trecho após o ensaio com base no critério de aceitação proposto pela projetista 

(ver seção 3.3.1). É importante salientar que estes resultados não incluem os valores 

obtidos sobre camadas de retrabalho, que foram reconstruídas em função da 

reprovação durante o controle deflectométrico inicial. 

 Camada Final de Terraplenagem 

Na Tabela 4.1 são apresentados os resultados referentes ao controle deflectométrico 

realizado sobre a CFT. Foram ensaiados no total 203 trechos de pavimento. Um total 

de 22 desses trechos (2940 a 4650) foram ensaiados antes do processo de revisão, 

enquanto os demais trechos (4972 a 6396) foram ensaiados posteriormente. 
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(continua) 
 

Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

2940 17 251 87 55 142 63 Reprovado 

2991 30 221 74 52 126 70 Reprovado 

3016 41 177 78 34 111 43 Reprovado 

3019 30 81 49 17 66 35 Aprovado 

3021 26 96 59 20 79 33 Reprovado 

3338 44 247 108 53 160 49 Reprovado 

3691 25 63 37 11 48 29 Aprovado 

3990A 33 75 48 18 66 37 Aprovado 

3990B 105 167 135 18 153 13 Reprovado 

3992 29 84 63 23 87 37 Reprovado 

3999 59 180 110 32 143 29 Reprovado 

4009 71 96 85 8 94 10 Reprovado 

4012 29 109 55 20 74 36 Reprovado 

4013A 25 100 61 23 84 37 Reprovado 

4013B 71 125 91 17 109 19 Reprovado 

4205 67 84 76 6 82 8 Reprovado 

4311 59 163 93 25 118 27 Reprovado 

4588 71 109 88 14 102 16 Reprovado 

4598 38 79 58 13 71 22 Aprovado 

4599 59 109 79 16 95 21 Reprovado 

4647 84 238 131 43 175 33 Reprovado 

4650 122 210 155 38 193 25 Reprovado 

4972 70 354 172 105 278 61 Reprovado 

5147 66 280 136 45 181 33 Reprovado 

5148 100 232 150 47 196 31 Reprovado 

5149 44 210 141 55 196 39 Reprovado 

5150 66 160 97 27 124 28 Reprovado 

5151 38 280 77 55 132 71 Reprovado 

5154 62 132 100 27 128 27 Aprovado 

5155 24 164 66 50 116 76 Reprovado 

5158 58 240 121 54 174 45 Reprovado 

5159 30 78 50 16 66 32 Aprovado 

5160 42 194 97 40 137 41 Reprovado 

5161 50 110 78 17 95 22 Aprovado 

5163 68 112 83 15 98 18 Aprovado 

5165 28 86 46 15 61 33 Aprovado 

5168 40 154 88 33 121 38 Reprovado 

5169 36 72 53 9 62 18 Aprovado 

5170 64 160 97 37 134 38 Reprovado 

5174 50 148 91 29 119 32 Reprovado 

5318 46 96 69 18 86 26 Aprovado 

5504 28 64 58 12 70 21 Aprovado 

5505 60 124 84 28 112 34 Aprovado 

5507 56 122 73 17 90 23 Aprovado 

5508 60 234 96 53 148 55 Reprovado 

5509 56 70 62 5 67 8 Aprovado 

5510 30 84 44 12 57 28 Aprovado 

5513 30 140 82 39 121 48 Reprovado 

5514 160 360 235 64 299 27 Reprovado 
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Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT (continuação) 

Trecho nº 

D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5516 40 110 67 22 89 33 Aprovado 

5520 74 170 115 24 139 21 Reprovado 

5521 64 94 79 10 89 13 Aprovado 

5522 26 34 30 3 33 9 Aprovado 

5530 50 132 80 22 102 28 Aprovado 

5531 22 70 43 12 54 28 Aprovado 

5532 30 72 48 11 59 23 Aprovado 

5534 44 80 57 9 66 15 Aprovado 

5535 44 140 92 23 116 25 Reprovado 

5536 38 86 63 12 75 19 Aprovado 

5551 26 90 44 24 67 54 Aprovado 

5635 70 124 89 19 108 21 Aprovado 

5640 68 376 244 94 338 38 Reprovado 

5644 40 64 54 7 60 12 Aprovado 

5645 26 266 85 72 157 84 Reprovado 

5646 40 70 59 11 70 18 Aprovado 

5650 56 84 74 11 85 14 Aprovado 

5696 38 146 60 22 82 37 Reprovado 

5697 36 78 57 11 68 19 Aprovado 

5698 40 112 70 28 98 40 Aprovado 

5704 28 70 47 11 58 24 Aprovado 

5705 18 74 50 19 69 39 Aprovado 

5706 30 72 46 13 59 29 Aprovado 

5707 52 94 68 14 82 21 Aprovado 

5708 30 120 53 24 77 46 Aprovado 

5709 28 60 43 9 51 20 Aprovado 

5751 24 56 40 9 49 23 Aprovado 

5753 34 60 46 7 53 16 Aprovado 

5754 36 56 46 7 52 15 Aprovado 

5755 30 70 46 13 58 28 Aprovado 

5757 20 80 38 15 53 38 Aprovado 

5759 54 100 76 13 89 17 Aprovado 

5762 20 84 48 17 65 36 Aprovado 

5763 20 80 53 16 69 31 Aprovado 

5764 24 40 32 4 36 13 Aprovado 

5765 26 46 36 7 43 18 Aprovado 

5766 30 44 37 4 42 12 Aprovado 

5767 18 54 39 12 50 30 Aprovado 

5768 30 74 48 13 61 27 Aprovado 

5769 50 120 71 18 89 25 Aprovado 

5776 26 76 52 15 67 28 Aprovado 

5777 26 64 44 10 54 23 Aprovado 

5779 20 98 52 25 77 48 Aprovado 

5780 26 56 39 8 48 21 Aprovado 

5781 20 54 36 10 46 27 Aprovado 

5782 22 40 31 5 36 15 Aprovado 

5839 48 80 58 12 71 21 Aprovado 

5840 20 44 33 7 40 21 Aprovado 

5841 32 76 59 14 73 24 Aprovado 
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Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT (continuação) 

Trecho nº 

D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5842 40 76 56 13 68 23 Aprovado 

5843 24 54 34 8 42 24 Aprovado 

5852 36 80 60 14 73 23 Aprovado 

5855 20 52 29 10 39 33 Aprovado 

5856 30 50 37 8 45 21 Aprovado 

5857 88 254 144 51 195 35 Reprovado 

5959 152 192 168 15 183 9 Reprovado 

5860 94 184 126 31 157 25 Reprovado 

5861 78 272 135 70 205 51 Reprovado 

5862 50 84 62 13 75 21 Aprovado 

5863 40 98 72 19 90 26 Aprovado 

5872 36 80 54 15 69 27 Aprovado 

5873 54 132 80 22 102 28 Aprovado 

5874 30 104 56 25 80 44 Aprovado 

5885 60 176 95 35 130 37 Reprovado 

5886 24 64 44 12 56 28 Aprovado 

5930 20 104 60 18 78 30 Aprovado 

5931 22 82 43 15 58 35 Aprovado 

5935 16 60 39 13 52 34 Aprovado 

5936 14 66 36 13 49 35 Aprovado 

5937 22 100 53 20 73 39 Aprovado 

5938 32 48 40 6 46 16 Aprovado 

5939 32 94 55 15 70 27 Aprovado 

5944 24 50 36 8 43 22 Aprovado 

5945 36 70 52 11 63 21 Aprovado 

5946 28 86 49 18 67 37 Aprovado 

5950 14 84 38 16 53 42 Aprovado 

5951 12 94 39 23 62 60 Aprovado 

5952 18 80 35 17 52 47 Aprovado 

5979 50 192 97 41 138 43 Reprovado 

5980 70 118 104 16 119 15 Aprovado 

5982 70 130 103 21 124 20 Aprovado 

5983 26 112 50 24 75 48 Aprovado 

5984 30 96 56 22 78 39 Aprovado 

5985 34 80 55 15 70 28 Aprovado 

5986 22 190 70 38 108 54 Reprovado 

5987 28 110 62 22 84 36 Aprovado 

5989 48 110 73 20 93 27 Aprovado 

5995 16 240 89 72 160 81 Reprovado 

6024 30 144 71 23 93 33 Reprovado 

6067 50 184 113 39 153 35 Reprovado 

6068 68 380 191 118 309 62 Reprovado 

6069 50 114 71 18 89 25 Aprovado 

6072 50 80 68 8 75 11 Aprovado 

6073 28 68 44 11 54 24 Aprovado 

6074 20 146 57 33 90 58 Reprovado 

6075 18 80 40 18 58 44 Aprovado 

6077 36 110 61 21 81 34 Aprovado 

6078 44 68 56 7 62 12 Aprovado 
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Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT (continuação) 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

6079 46 76 57 13 71 23 Aprovado 

6080 40 62 31 14 45 44 Aprovado 

6081 52 76 67 9 75 13 Aprovado 

6083 36 60 44 8 51 18 Aprovado 

6084 30 131 64 26 90 41 Aprovado 

6086 38 83 53 14 67 27 Aprovado 

6087 40 83 66 13 79 20 Aprovado 

6088 44 85 60 12 72 19 Aprovado 

6152 20 121 52 25 77 49 Aprovado 

6164 24 99 47 21 68 44 Aprovado 

6169 32 85 50 17 67 33 Aprovado 

6170 36 65 46 11 57 24 Aprovado 

6171 36 57 47 7 54 16 Aprovado 

6172 30 71 46 14 60 31 Aprovado 

6173 32 376 143 140 282 98 Reprovado 

6174 28 218 85 73 158 86 Reprovado 

6175 24 40 30 6 36 21 Aprovado 

6177 40 226 114 56 170 49 Reprovado 

6178 42 158 66 25 91 38 Reprovado 

6179 69 85 77 6 82 7 Aprovado 

6185 10 307 87 79 166 90 Reprovado 

6202 12 208 43 45 89 104 Reprovado 

6227 30 356 105 76 181 72 Reprovado 

6229 30 59 48 8 56 17 Aprovado 

6233 28 119 73 24 97 33 Aprovado 

6234 48 103 65 19 84 29 Aprovado 

6236 10 103 35 22 57 63 Aprovado 

6237 44 111 71 22 93 31 Aprovado 

6240 24 117 63 28 90 44 Aprovado 

6250 36 218 101 47 148 47 Reprovado 

6253 24 83 49 13 62 28 Aprovado 

6254 24 79 56 15 71 28 Aprovado 

6260 50 218 108 55 163 51 Reprovado 

6261 28 234 85 53 138 62 Reprovado 

6262 12 73 51 19 69 37 Aprovado 

6286 20 105 60 24 84 40 Aprovado 

6287 24 61 40 10 50 24 Aprovado 

6293 10 75 34 16 50 49 Aprovado 

6297 24 180 67 56 123 83 Reprovado 

6318 99 198 135 38 172 28 Reprovado 

6319 24 242 60 43 103 71 Reprovado 

6328 50 91 69 13 82 20 Aprovado 

6329 44 79 63 11 74 18 Aprovado 

6330 50 356 102 81 183 79 Reprovado 

6331 24 59 38 9 47 25 Aprovado 

6332 24 71 42 14 56 33 Aprovado 

6336 40 317 214 121 336 57 Reprovado 

6364 34 208 90 43 133 47 Reprovado 

6365 67 158 103 33 136 32 Reprovado 
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Tabela 4.1 – Resumo das deflexões sobre a CFT (conclusão) 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

6366 24 75 48 11 60 24 Aprovado 

6367 34 77 56 10 66 19 Aprovado 

6390 22 69 43 14 57 32 Aprovado 

6391 28 77 51 14 66 28 Aprovado 

6392 30 73 54 11 65 21 Aprovado 

6395 34 85 59 12 71 20 Aprovado 

6396 12 65 47 12 58 25 Aprovado 
        

Mín. 10 34 29 3 33 7 - 
Máx. 160 380 244 140 338 104 - 

Média 40 123 71 25 96 33 - 
s 23 75 36 22 54 18 - 

CV (%) 57 61 51 88 57 53 - 
N 203 203 203 203 203 203 - 

Analisando a tabela Tabela 4.1, observa-se que a CFT apresenta valores de deflexões 

muito elevados (380 x 10-2 mm) em alguns locais e muito baixos (10 x 10-2 mm) em 

outros. Uma das possíveis explicações para este comportamento é a alta 

heterogeneidade do subleito, acentuada pela adição descontrolada de cimento e/ou 

brita ao solo. 

Os ensaios geotécnicos mostraram que o subleito é formado por um material silto-

argiloso altamente plástico, com valores de CBR variando de 2% a 28%. Com a 

estabilização do material em somente algumas regiões, o espectro de deflexões 

resultantes tornou-se ainda mais amplo, uma vez que em alguns locais o material 

passou a apresentar um comportamento quase plástico e em outros um 

comportamento altamente elástico. Somado a isto, algumas medidas de deflexões 

podem ter sido afetadas pela presença de pedregulhos e/ou grumos com 

concentração de cimento, resultando em valores não realísticos. 

A heterogeneidade do conjunto CFT/subleito é evidenciada pelos coeficientes de 

variação dos trechos de pavimento, que variam de valores baixos (7%) a valores 

extremamente elevados (104%), onde o desvio padrão supera a média. O CV médio 

é de 33%, o que indica uma alta dispersão dos resultados. Em termos de deflexões 

médias, os valores variam de 29 x 10-2 mm a 244 x 10-2 mm, mostrando que alguns 

resultados de campo superaram o valor de D0 revisado (115 x 10-2 mm) em mais de 

100%. 
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 Brita Graduada Simples 

Os valores de deflexões obtidos sobre a camada de BGS refletem também a 

deformabilidade da fundação do pavimento. Nos locais em que a BGS foi executada 

sobre um subleito estabilizado com brita ou cimento, as deflexões resultantes pouco 

se alteram, uma vez que a rigidez do material granular é similar ou inferior à rigidez 

da camada subjacente. Já nos locais em que a BGS foi executada sobre um subleito 

não estabilizado, ocorre um decréscimo das deflexões resultantes, pois a adição da 

camada granular resulta em um incremento da rigidez do pavimento. 

Na Tabela 4.2 a seguir observam-se os resultados do controle de deflexões sobre a 

camada de 40 cm de BGS referente ao pavimento do Viário de Serviço.  

Tabela 4.2 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Viário de Serviço 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

2995 81 159 106 20 127 19 Reprovado 
2996 77 151 107 22 129 20 Reprovado 
3017 85 162 109 18 127 17 Reprovado 
3018 81 140 108 19 127 18 Reprovado 
3321 89 137 113 14 127 13 Reprovado 
3322 103 203 154 32 185 21 Reprovado 
3336 100 166 125 21 145 16 Reprovado 
3337 70 185 126 31 157 25 Reprovado 
4206 79 163 127 23 150 18 Reprovado 
4207 88 209 137 34 171 25 Reprovado 
4208 67 84 76 5 81 7 Reprovado 
4209 59 88 75 10 85 13 Reprovado 
6411 61 111 80 14 94 18 Aprovado 
6412 51 89 72 11 84 16 Aprovado         
Mín. 51 84 72 5 81 7 - 
Máx. 103 209 154 34 185 25 - 

Média 78 146 108 20 128 17 - 
s 14 39 24 8 32 5 - 

CV (%) 19 27 22 42 25 26 - 
N 14 14 14 14 14 14 - 

Um total de 14 trechos de pavimento foram ensaiados, dos quais doze (2995 a 4209) 

foram ensaiados antes do procedimento de revisão e dois (6411 e 6412) 

posteriormente. Nota-se que todos os trechos ensaiados antes da revisão foram 

reprovados, enquanto os dois trechos ensaiados após a revisão foram os únicos 

aprovados. 



133 

 

 
 

Os valores de deflexões variam de 51 x 10-2 mm a 209 x 10-2 mm, enquanto as 

deflexões médias estão entre 72 x 10-2 mm e 154 x 10-2 mm. Nota-se que estes 

intervalos de resultados são bem menos abrangentes do que aqueles apresentados 

pela CFT, o que significa que houve um aumento da homogeneidade com a 

compactação da camada de BGS. Em termos de CV, os valores individuais variam de 

7% a 25% e o valor médio é de 17%, o que indica uma dispersão regular dos 

resultados. As deflexões características variaram de 81 x 10-2 mm a 185 x 10-2 mm.  

Os ensaios deflectométricos sobre as camadas de BGS das demais camadas de 

pavimento foram realizados após o processo de revisão das deflexões de controle. Na 

Tabela 4.3 são apresentados os resultados do ensaio sobre a camada de 20 cm de 

BGS do Pisto Térreo. No total, 14 trechos de pavimento foram ensaiados. 

Tabela 4.3 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Piso Térreo 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

6000 132 362 251 62 313 25 Reprovado 
6023 224 384 360 35 395 10 Reprovado 
6094 26 36 32 5 36 14 Aprovado 
6159 4 53 23 20 43 83 Aprovado 
6160 24 69 43 16 59 37 Aprovado 
6161 65 119 86 17 103 20 Aprovado 
6162 32 73 60 17 76 28 Aprovado 
6163 26 111 63 25 89 40 Aprovado 
6176 40 105 79 17 96 22 Aprovado 
6200 24 77 53 16 69 29 Aprovado 
6201 59 97 81 12 92 14 Aprovado 
6203 16 168 79 37 115 47 Reprovado 
6207 48 295 131 86 217 65 Reprovado 
6259 26 87 47 18 65 39 Aprovado 

        

Mín. 4 36 23 5 36 10 - 
Máx. 224 384 360 86 395 83 - 

Média 53 146 99 27 126 34 - 
s 56 111 90 21 103 20 - 

CV (%) 106 76 91 78 82 59 - 
N 14 14 14 14 14 14 - 

As deflexões pontuais neste caso variam entre com valores entre 4 x 10-2 mm e 

384 x 10-2 mm, o que representa uma variação muito maior do que aquela 

apresentada pela estrutura do Viário de Serviço. Isto ocorre porque esta foi uma das 

regiões onde o processo de estabilização do subleito foi executado, incrementando a 

heterogeneidade do material. Nota-se que o intervalo de deflexões pontuais é 

semelhante ao apresentado pela CFT. 
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Os valores de deflexões médias também apresentam maior variabilidade, com valores 

entre 23 x 10-2 mm e 360 x 10-2 mm. Esta alta dispersão dos resultados é ilustrada 

pelos valores de CV, que variam de 10% a 83%, possuindo um valor médio de 34%. 

As deflexões características variam de 36 x 10-2 mm a 395 x 10-2 mm. 

Na Tabela 4.4 são apresentados os resultados do ensaio sobre a camada de 31 cm 

de BGS do Acostamento. Apenas seis trechos de pavimento foram ensaiados. 

Tabela 4.4 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Acostamento 

Trecho nº  
D0 (x 10-2 mm)  Parâmetros estatísticos  

Mínima Máxima Média s DC 
(x 10-2 mm) CV (%) Situação 

5948 62 96 77 12 89 16 Aprovado 
5949 64 90 74 10 83 14 Aprovado 
6090 50 380 157 111 267 71 Reprovado 
6107 38 60 52 9 61 18 Aprovado 
6180 34 79 55 19 74 34 Aprovado 
6417 53 99 75 17 92 23 Aprovado 

        

Mín. 34 60 52 9 61 14 - 
Máx. 64 380 157 111 267 71 - 

Média 50 134 81 30 111 29 - 
s 11 111 35 36 71 20 - 

CV (%) 22 83 43 122 64 68 - 
N 6 6 6 6 6 6 - 

Assim como no Piso Térreo, as deflexões sobre a camada de BGS do Acostamento 

apresentam alta variabilidade. As deflexões pontuais variam de 34 x 10-2 mm a 

380 x 10-2 mm, os valores médios variam entre 52 x 10-2 mm e 157 x 10-2 mm e as 

deflexões características variam de 61 x 10-2 mm a 267 x 10-2 mm.  

É possível observar que a amplitude destes intervalos de valores é distorcida pelos 

resultados do trecho 6090, que apresenta um valor máximo de deflexão de 

380 x 10-2 mm, destoando do comportamento dos demais trechos ensaiados. Como o 

número de amostragem para a camada é pequeno, o valor do CV médio foi afetado 

significativamente pelo CV do trecho 6090 (71%), resultando em 29%, o que indica 

uma dispersão considerável dos resultados.  

Na Tabela 4.5 e na Tabela 4.6 são apresentados os resultados dos ensaios sobre as 

camadas de BGS das Taxilanes/Taxiways e Pátio de Aeronaves, respectivamente. 
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Tabela 4.5 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS das Taxilanes/Taxiways 

Trecho nº  
D0 (x 10-2 mm)  Parâmetros estatísticos 

Situação  
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5641 52 84 66 11 77 16 Aprovado 

5642 50 110 78 16 94 20 Aprovado 

5643 50 250 75 37 112 49 Reprovado 

5864 24 86 46 15 61 33 Aprovado 

5865 30 60 43 8 51 19 Aprovado 

5866 34 76 49 15 64 30 Aprovado 

5867 40 66 53 9 62 17 Aprovado 

5868 40 70 56 9 65 17 Aprovado 

5869 34 64 47 10 57 21 Aprovado 

5870 44 74 58 9 66 15 Aprovado 

5871 40 118 80 24 104 30 Aprovado 

5888 40 66 53 11 63 21 Aprovado 

5929 56 84 72 9 82 13 Aprovado 

5932 48 66 55 6 61 12 Aprovado 

5933 46 80 62 14 76 22 Aprovado 

5940 40 184 66 28 94 43 Reprovado 

5941 30 70 53 12 66 23 Aprovado 

5947 50 104 76 13 89 18 Aprovado 

5969 64 192 111 30 141 27 Reprovado 

5971 50 80 64 11 75 16 Aprovado 

5976 58 124 82 22 104 27 Aprovado 

5977 30 72 51 13 64 25 Aprovado 

5990 76 212 107 36 143 34 Reprovado 

5991 112 380 213 92 305 43 Reprovado 

6153 20 59 40 9 49 23 Aprovado 

6154 24 121 53 23 75 43 Aprovado 

6155 32 44 38 5 42 13 Aprovado 

6156 38 71 53 12 65 23 Aprovado 

6333 22 107 84 29 113 34 Aprovado 

6334 89 133 100 15 115 15 Reprovado 

6369 36 162 83 36 119 44 Reprovado 

6413 34 85 67 12 78 18 Aprovado 

6414 40 105 64 15 78 23 Aprovado 

6415 40 79 62 12 75 20 Aprovado 
        

Mín. 20 44 38 5 42 12 - 
Máx. 112 380 213 92 305 49 - 

Média 44 110 69 18 88 25 - 
s 19 66 31 16 45 10 - 

CV (%) 42 60 44 84 51 40 - 
N 34 34 34 34 34 34 - 
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Tabela 4.6 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Pátio de Aeronaves 

Trecho nº 
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

4970 80 164 114 30 144 26 Reprovado 

5045 110 264 180 56 235 31 Reprovado 

5046 92 120 107 11 118 10 Aprovado 

5047 92 160 112 16 129 14 Reprovado 

5320 80 122 95 14 108 15 Aprovado 

5321 58 176 91 31 122 34 Reprovado 

5512 100 300 234 62 296 27 Reprovado 

5515 184 310 239 44 283 19 Reprovado 

5517 66 140 98 20 119 21 Reprovado 

5518 104 118 113 6 119 5 Reprovado 

5523 90 116 99 9 108 9 Aprovado 

5524 66 96 81 9 90 11 Aprovado 

5533 110 358 231 71 302 31 Reprovado 

5636 12 40 25 7 32 27 Aprovado 

5699 56 120 81 17 98 21 Aprovado 

5837 60 100 78 14 92 18 Aprovado 

5838 80 100 91 7 98 7 Aprovado 

5844 66 96 80 8 88 10 Aprovado 

5845 76 84 80 3 83 4 Aprovado 

5846 78 110 88 9 96 10 Aprovado 

5847 70 96 81 8 90 10 Aprovado 

5851 66 112 86 12 98 14 Aprovado 

5853 74 104 85 9 94 11 Aprovado 

5854 70 100 88 10 97 11 Aprovado 

5884 58 96 79 13 92 17 Aprovado 

5988 24 78 49 12 61 24 Aprovado 

5992 50 100 69 15 84 21 Aprovado 

5993 44 80 62 15 77 24 Aprovado 

5994 30 76 60 13 72 21 Aprovado 

6026 57 218 117 50 167 43 Reprovado 

6089 50 96 74 17 91 23 Aprovado 

6091 64 114 87 12 99 13 Aprovado 

6092 62 100 82 11 94 14 Aprovado 

6093 26 76 54 19 73 36 Aprovado 

6095 16 58 44 20 64 45 Aprovado 

6096 26 58 36 12 48 33 Aprovado 

6097 16 60 39 15 55 39 Aprovado 

6098 63 109 88 17 105 19 Aprovado 

6099 16 58 39 13 52 32 Aprovado 

6100 26 116 58 24 81 42 Aprovado 

6101 55 91 66 10 75 15 Aprovado 

6102 53 91 71 14 84 19 Aprovado 

6105 16 58 50 15 66 31 Aprovado 

6106 16 58 38 17 55 45 Aprovado 

6108 16 58 43 15 58 35 Aprovado 

6109 46 58 55 4 59 7 Aprovado 

6114 50 112 71 13 84 18 Aprovado 

6115 16 58 43 16 59 38 Aprovado 

6116 16 58 40 14 54 36 Aprovado 
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Tabela 4.6 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGS do Pátio de Aeronaves (conclusão) 

Trecho nº  
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação  
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

6117 16 58 37 15 53 41 Aprovado 

6118 16 58 36 17 53 46 Aprovado 

6150 16 75 41 20 61 49 Aprovado 

6151 6 57 38 16 54 43 Aprovado 

6211 99 347 146 90 236 62 Reprovado 

6212 32 99 62 18 80 29 Aprovado 

6213 63 202 110 32 142 29 Reprovado 

6214 55 99 79 12 91 15 Aprovado 

6230 30 85 53 21 75 40 Aprovado 

6231 10 89 54 28 83 52 Aprovado 

6235 20 115 65 28 93 43 Aprovado 

6238 48 117 71 22 93 31 Aprovado 

6239 51 95 69 16 85 23 Aprovado 

6243 44 85 71 11 82 16 Aprovado 

6247 26 99 57 22 79 39 Aprovado 

6252 44 97 69 14 83 21 Aprovado 

6257 44 261 72 52 124 73 Reprovado 

6258 50 202 115 44 159 39 Reprovado 

6320 26 89 68 15 83 22 Aprovado 

6321 30 75 53 14 67 26 Aprovado 

6322 59 117 90 18 108 20 Aprovado 

6323 30 113 63 25 88 39 Aprovado 

6324 63 113 93 19 112 20 Aprovado 

6350 16 111 60 25 85 43 Aprovado 

6351 20 111 55 24 78 43 Aprovado 

6352 79 160 114 34 148 30 Reprovado 

6353 50 109 72 17 89 23 Aprovado 

6354 77 113 101 13 114 13 Aprovado 

6393 30 79 55 11 66 20 Aprovado 

6394 44 150 87 34 121 39 Reprovado 
        

Mín. 6 40 25 3 32 4 - 
Máx. 184 358 239 90 302 73 - 

Média 51 117 80 20 100 27 - 
s 31 65 41 15 52 14 - 

CV (%) 60 56 51 74 52 51 - 
N 79 79 79 79 79 79 - 

As deflexões sobre as camadas de BGS das Taxilanes/Taxiways e do Pátio de 

Aeronaves são semelhantes e apresentam a mesma tendência das estruturas do 

Viário de Serviço e Acostamento: alta dispersão de resultados e forte influência da 

camada subjacente (subleito estabilizado de maneira não uniforme). 

No caso das Taxilanes/Taxiways, as deflexões pontuais variam de 20 x 10-2 mm a 

380 x 10-2 mm, os valores médios variam entre 38 x 10-2 mm e 213 x 10-2 mm e as 

deflexões características variam de 42 x 10-2 mm a 305 x 10-2 mm.  
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Já no caso do Pátio de Aeronaves, as deflexões pontuais variam de 6 x 10-2 mm a 

358 x 10-2 mm, os valores médios variam entre 25 x 10-2 mm e 239 x 10-2 mm e as 

deflexões características variam de 32 x 10-2 mm a 302 x 10-2 mm. 

Analisando os resultados, é possível notar que o aumento da espessura da camada 

de BGS resulta em uma ligeira diminuição dos valores de deflexões; no entanto, o 

impacto do comportamento do subleito é muito maior neste aspecto. 

 Brita Graduada Tratada com Cimento 

O resumo dos valores de deflexões obtidos sobre a camada de BGTC é apresentado 

na Tabela 4.7. Apenas os resultados referentes à estrutura de pavimento do Pátio de 

Aeronaves foram disponibilizados pela empreiteira. Um total de 27 trechos de 

pavimento foram ensaiados. 

Tabela 4.7 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGTC do Pátio de Aeronaves 

Trecho nº  
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5162 30 70 50 12 62 23 Aprovado 

5164 18 60 29 12 41 41 Aprovado 

5526 38 70 53 9 62 17 Aprovado 

5528 20 74 40 15 55 36 Aprovado 

5529 24 56 36 8 43 21 Aprovado 

5638 20 74 43 17 60 39 Aprovado 

5639 24 66 46 13 60 29 Aprovado 

5701 14 28 19 5 24 25 Aprovado 

5702 18 32 26 5 31 21 Aprovado 

5703 10 42 18 8 26 44 Aprovado 

5848 20 70 29 12 41 40 Aprovado 

5849 12 54 28 10 37 35 Aprovado 

5850 12 76 30 11 41 37 Reprovado 

5875 18 52 30 13 43 43 Aprovado 

5876 12 46 25 9 33 35 Aprovado 

5877 12 46 25 9 33 35 Aprovado 

5878 12 36 25 8 33 30 Aprovado 

5879 18 36 26 7 33 28 Aprovado 

5887 14 80 27 18 45 67 Reprovado 

5973 12 40 26 9 35 36 Aprovado 

5974 24 60 36 9 45 25 Aprovado 

5975 18 50 32 9 41 29 Aprovado 

6020 28 76 47 11 58 24 Reprovado 

6021 20 80 40 15 55 37 Reprovado 

6022 16 46 29 10 38 35 Aprovado 

6241 10 34 19 5 25 27 Aprovado 

6242 10 32 20 5 24 25 Aprovado 
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Tabela 4.7 – Resumo das deflexões sobre a camada de BGTC do Pátio de Aeronaves (conclusão) 

Trecho nº  
D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos 

Situação 
Mínima Máxima Média s DC 

(x 10-2 mm) CV (%) 

Mín. 10 28 18 5 24 17 - 
Máx. 38 80 53 18 62 67 - 

Média 18 55 32 10 42 33 - 
s 7 17 10 3 12 10 - 

CV (%) 37 30 31 34 28 30 - 
N 27 27 27 27 27 27 - 

A execução da camada de BGTC sobre a BGS resultou em uma diminuição 

considerável das deflexões resultantes, devido ao aumento da rigidez da estrutura de 

pavimento proporcionado pelo alto módulo de elasticidade do material cimentado. Os 

valores máximos de deflexões pontual, média e característica, por exemplo, 

apresentaram uma redução de aproximadamente 78% em comparação com os 

resultados apresentados pela camada subjacente de BGS (Tabela 4.6). 

Isto não significa porém que a variabilidade dos resultados diminuiu e que a camada 

de BGTC é mais homogênea que a de BGS. As deflexões pontuais variam de 

10 x 10-2 mm a 80 x 10-2 mm e possuem um valor médio de 32 x 10-2 mm. Em termos 

de CV, isto resulta em um valor médio de 33%, o que representa uma alta dispersão 

dos resultados. 

Como o critério de aprovação dos trechos ensaiados baseou-se exclusivamente na 

rigidez da estrutura de pavimento, não levando em conta a homogeneidade da 

camada construída, a grande maioria dos trechos foi aprovada. 

 Pré-Misturado a Quente 

Os resultados estatísticos do ensaio deflectométrico realizado sobre a camada de 

PMQ das Taxilanes/Taxiways são apresentados na Tabela 4.8. Durante a realização 

do ensaio, foram registrados os valores de temperatura na superfície do material 

asfáltico na maioria dos trechos de pavimento (16 dos 21 trechos ensaiados). 
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Tabela 4.8 – Resumo das deflexões sobre a camada de PMQ das Taxilanes/Taxiways 

Trecho nº 

D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos Temp. 
Média do 

Pavimento 
(°C) 

Situação 
Mínima Máxima Média s Dc 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5760 4 20 13 7 19 51 - Aprovado 
5761 6 38 19 9 28 46 - Aprovado 
6016 16 58 29 10 39 34 31 Aprovado 
6017 14 54 31 10 41 33 38 Aprovado 
6026 20 66 43 14 57 32 53 Aprovado 
6027 20 60 41 15 56 35 49 Aprovado 
6028 18 40 31 7 38 22 40 Aprovado 
6029 20 36 26 5 31 19 44 Aprovado 
6157 20 59 41 10 51 24 29 Aprovado 
6158 30 67 47 13 60 28 27 Aprovado 
6205 16 51 26 12 38 45 43 Aprovado 
6244 18 40 24 7 31 27 37 Aprovado 
6245 12 42 21 8 29 36 37 Aprovado 
6246 12 28 20 5 25 26 39 Aprovado 
6255 18 28 22 4 26 20 39 Aprovado 
6256 10 32 18 5 24 30 44 Aprovado 
6303 16 42 25 9 34 35 37 Aprovado 
6304 26 51 36 11 47 32 37 Aprovado 
6346 6 61 23 13 36 55 - Aprovado 
6347 8 30 20 6 26 33 - Aprovado 
6348 10 34 22 7 29 32 - Aprovado 

       
 

 

Mín. 4 20 13 4 19 19 27 - 
Máx. 30 67 47 15 60 55 53 - 

Média 15 45 28 9 36 33 39 - 
s 6 14 9 3 11 9 7 - 

CV (%) 42 31 33 35 31 28 17 - 
N 21 21 21 21 21 21 16 - 

Antes de analisar os resultados, os valores de deflexões devem ser corrigidos em 

relação à temperatura de referência de 25°C, conforme sugerido pela projetista. Este 

procedimento, no entanto, não foi realizado pela empreiteira. Considerando os fatores 

de correção propostos pelo DER/SP (Figura 2.18), os valores apresentados na Tabela 

4.9 são obtidos. Para os trechos onde a temperatura não foi registrada, considerou-

se que as deflexões foram obtidas à temperatura de referência. 

Comparando os valores antes e depois da aplicação dos fatores de correção, nota-se 

que as alterações são bem discretas. As maiores diferenças ocorrem na média das 

deflexões, que diminuiu de 28 x 10-2 mm para 25 x 10-2 mm, e na deflexão 

característica média, que diminuiu de 36 x 10-2 mm para 33 x 10-2 mm. Todos os 

trechos continuam sendo classificados como aprovados, uma vez que o critério de 

aprovação continua sendo atendido.  
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Tabela 4.9 – Deflexões corrigidas sobre a camada de PMQ das Taxilanes/Taxiways 

Trecho nº 

D0 corrigida (x 10 -2 mm) Parâmetros estatísticos Temp. de 
Referência 

(°C) 
Situação 

Mínima Máxima Média s Dc 
(x 10-2 mm) CV (%) 

5760 4 20 13 7 19 51 25 Aprovado 
5761 6 38 19 9 28 46 25 Aprovado 
6016 15 55 28 9 37 34 25 Aprovado 
6017 13 49 27 9 37 33 25 Aprovado 
6026 16 52 34 11 45 32 25 Aprovado 
6027 16 49 34 12 46 35 25 Aprovado 
6028 16 35 27 6 34 22 25 Aprovado 
6029 17 31 22 4 27 19 25 Aprovado 
6157 19 58 40 10 49 24 25 Aprovado 
6158 29 67 46 13 59 28 25 Aprovado 
6205 14 44 23 10 33 45 25 Aprovado 
6244 16 36 22 6 28 27 25 Aprovado 
6245 11 38 19 7 26 36 25 Aprovado 
6246 11 25 18 5 22 26 25 Aprovado 
6255 16 25 19 4 23 20 25 Aprovado 
6256 8 27 15 5 20 30 25 Aprovado 
6303 14 38 23 8 31 35 25 Aprovado 
6304 23 47 32 10 43 32 25 Aprovado 
6346 6 61 23 13 36 55 25 Aprovado 
6347 8 30 20 6 26 33 25 Aprovado 
6348 10 34 22 7 29 32 25 Aprovado 

       
 

 

Mín. 4 20 13 4 19 19 25 - 
Máx. 29 67 46 13 59 55 25 - 

Média 14 41 25 8 33 33 25 - 
s 6 13 8 3 10 9 0 - 

CV (%) 43 31 32 34 31 28 0 - 
N 21 21 21 21 21 21 21 - 

Não é possível comparar os resultados sobre o PMQ com aqueles apresentados pela 

camada subjacente de BGTC, uma vez que os dados da camada cimentada não foram 

disponibilizados para a estrutura de pavimento das Taxilanes/Taxiways. Porém, é 

possível observar que os valores de deflexões sobre a camada de PMQ são muito 

inferiores aos valores apresentados pela camada de BGS (Tabela 4.5), pois a rigidez 

da estrutura aumentou consideravelmente com a aplicação da BGTC e do PMQ.  

Os valores de CV variam entre 19% e 55%, com valor médio de 33%, mostrando que 

a dispersão dos resultados é alta e a camada é relativamente heterogênea.  

 Binder 

Os resultados do controle deflectométrico sobre a camada de binder são 

apresentados na Tabela 4.10. Apenas os dados referentes à estrutura de pavimento 
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das Taxilanes/Taxiways foram disponibilizados pela empreiteira. A temperatura na 

superfície do material asfáltico foi registrada em 10 dos 11 trechos ensaiados. 

Tabela 4.10 – Resumo das deflexões sobre a camada de binder das Taxilanes/Taxiways 

Trecho nº 

D0 (x 10-2 mm) Parâmetros estatísticos Temp. 
Média do 

Pavimento 
(°C) 

Situação 
Mínima Máxima Média s Dc 

(x 10-2 mm) CV (%) 

5942 8 28 15 7 22 44 33 Aprovado 

5943 8 28 17 6 23 34 28 Aprovado 

6103 20 50 32 9 41 28 30 Aprovado 

6104 22 50 33 8 42 24 29 Aprovado 

6111 24 52 43 8 51 18 - Aprovado 

6112 20 50 33 7 40 22 33 Aprovado 

6251 12 40 30 8 38 26 31 Aprovado 

6407 16 53 29 10 40 35 26 Aprovado 

6408 14 22 18 3 20 14 29 Aprovado 

6409 18 50 25 9 35 38 30 Aprovado 

6410 20 99 50 21 71 42 28 Reprovado 
       

 
 

Mín. 8 22 15 3 20 14 26 - 
Máx. 24 99 50 21 71 44 33 - 

Média 16 47 30 9 38 30 30 - 
s 5 20 10 4 14 9 2 - 

CV (%) 31 41 34 50 36 31 7 - 
N 11 11 11 11 11 11 10 - 

Assim como na camada de PMQ, as deflexões sobre a camada de binder devem ser 

corrigidas em relação à temperatura de referência de 25°C. Considerando os fatores 

de correção propostos pelo DER/SP (Figura 2.18), os valores apresentados na Tabela 

4.11 são obtidos. Por falta de informação no trecho 6111, assumiu-se que a 

temperatura do pavimento é igual à temperatura de referência. 

As mudanças nos resultados pós-correção do binder são ainda mais discretas do que 

do PMQ. Isto pode ser explicado pelo fato da espessura de binder ser menor do que 

a de PMQ, o que diminui o efeito da temperatura no material asfáltico. Além disso, as 

temperaturas registradas sobre o binder estão mais próximas do valor de referência 

do que no caso do PMQ. Nenhuma alteração na aprovação dos trechos ensaiados é 

observada com a aplicação dos fatores de correção. 

Os valores de deflexões sobre o binder variam de 8 x 10-2 mm a 98 x 10-2 mm. As 

deflexões médias variam entre 15 x 10-2 mm e 50 x 10-2 mm e as deflexões 

características variam de 20 x 10-2 mm a 71 x 10-2 mm.  
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Tabela 4.11 – Deflexões corrigidas sobre a camada de binder das Taxilanes/Taxiways 

Trecho nº 

D0 corrigida (x 10 -2 mm) Parâmetros estatísticos Temp. de 
Referência 

(°C) 
Situação 

Mínima Máxima Média s Dc 
(x 10-2 mm) CV (%) 

5942 8 27 15 7 21 44 25 Aprovado 

5943 8 28 17 6 23 34 25 Aprovado 

6103 19 49 31 9 40 28 25 Aprovado 

6104 21 49 33 8 41 24 25 Aprovado 

6111 24 52 43 8 51 18 25 Aprovado 

6112 19 49 32 7 39 22 25 Aprovado 

6251 12 38 30 8 37 26 25 Aprovado 

6407 16 53 29 10 40 35 25 Aprovado 

6408 14 21 17 3 20 14 25 Aprovado 

6409 17 49 25 9 34 38 25 Aprovado 

6410 20 98 50 21 71 42 25 Reprovado 
       

 
 

Mín. 8 21 15 3 20 14 25 - 
Máx. 24 98 50 21 71 44 25 - 

Média 16 47 29 9 38 30 25 - 
s 5 19 10 4 14 9 0 - 

CV (%) 32 42 35 50 36 31 0 - 
N 11 11 11 11 11 11 11 - 

Nota-se que os resultados apresentados pela camada de binder são maiores do que 

aqueles apresentados pela camada subjacente de PMQ. Isto ocorre por conta do 

desempenho do trecho 6410, o único que foi reprovado dentre todos os ensaiados.  

Os valores de deflexões apresentados por este trecho são muito altos e tendem a 

distorcer não só os valores máximos, mas também os valores médios, uma vez que o 

número de amostragem é pequeno (11 trechos). 

Os valores de CV variam de 14% a 44%, com um valor médio de 30%. Isto significa 

que existe uma alta dispersão dos resultados, embora menor do que aquela que 

ocorre na camada de PMQ.  

 Análise crítica dos valores de deflexões de contro le 

A seguir apresenta-se uma análise crítica das deflexões de controle propostas pela 

projetista, mostrando como a variação de alguns critérios e parâmetros pode afetar os 

resultados e o que isto representa em termos práticos para o controle deflectométrico. 

Como parte desta análise, é proposto um novo refinamento das deflexões de controle 

com base em parâmetros mais consistentes. 

Todos os valores de deflexões calculados por meio da análise mecanicista dos 

pavimentos foram arredondados para o número inteiro inferior. 
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 Carregamento atuante: eixo ou semieixo 

O tipo de carregamento considerado na análise mecanicista do pavimento é essencial 

para a definição das deflexões atuantes em cada camada do pavimento. Conforme 

dito anteriormente, o ensaio com a viga de Benkelman baseia-se nas medidas de 

deflexões decorrentes da carga imposta pelo eixo traseiro do caminhão teste sobre a 

camada de pavimento. Normalmente, este eixo é representado por um eixo simples 

de rodas duplas de 80kN, também conhecido como eixo rodoviário padrão. 

Durante a análise mecanicista, muitas projetistas tendem a considerar um semieixo 

rodoviário padrão ao invés do eixo completo, para fins de simplificação. No entanto, 

esta prática pode resultar em valores de deflexões inconsistentes, uma vez que se 

deixa de considerar o possível efeito de superposição de cargas devido às rodas 

duplas situadas na outra metade do eixo. Para ilustrar este fato, foram calculados com 

o programa MnLayer os valores de D0 para um semieixo padrão com as seguintes 

características: 

• Carga incidente no eixo: 40 kN; 

• Carga incidente em uma roda: 20 kN; 

• Pressão de enchimento dos pneus: 0,56 MPa; 

• Raio da área de contato pneu-pavimento: 107,9 mm; 

• Distância entre centros das rodas duplas: 288,0 mm. 

O ponto de análise das deflexões máximas sobre cada camada situa-se entre as rodas 

duplas do semieixo, conforme apresentado na Figura 4.1. Os demais parâmetros, tais 

como módulo de resiliência, coeficiente de Poisson, espessuras das camadas de 

pavimento e condições de aderência entre as camadas são os mesmos considerados 

pela projetista durante a revisão das deflexões de controle. Os valores de D0 obtidos 

com o semieixo são apresentados na Tabela 4.12 e comparados aos valores obtidos 

com o eixo completo na Figura 4.2 à Figura 4.6. 
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Figura 4.1 – Ponto de análise da deflexão máxima em relação ao semieixo rodoviário padrão  

 
Fonte: adaptado de CCG, 2015c. 

Tabela 4.12 – Deflexões de controle considerando semieixo padrão 

Tipo de 

pavimento 
Camadas h (cm) E (MPa) 

D0 semi  

(x 10-2 mm)  

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 32 

CAUQ binder 6 4.000 37 

PMQ 10 2.500 44 

BGTC 15 5.500 57 

BGS 15 300 98 

CFT (CBR 12%) 60 120 99 

Subleito (CBR 4%) - 40 - 

Acostamentos 

CAUQ capa 5 4.000 51 

CAUQ binder 5 4.000 61 

BGS 31 300 92 

CFT (CBR 12%) 60 120 99 

Subleito (CBR 4%) - 40 - 

Viário de 

serviço 

CAUQ capa 6 4.000 45 

CAUQ binder 6 4.000 55 

BGS 40 300 90 

CFT (CBR 12%) 60 120 99 

Subleito (CBR 4%) - 40 - 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 5.500 50 

BGS 30 300 93 

CFT (CBR 12%) 60 120 99 

Subleito (CBR 4%) - 40 - 

Piso térreo  
BGS 20 300 96 

CFT (CBR 12%) 60 120 99 

Subleito (CBR 4%) - 40 - 
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Figura 4.2 – Taxilanes/Taxiways: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão 

 

Figura 4.3 – Acostamentos: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão 

 

Figura 4.4 – Viário de Serviço: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão 
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Figura 4.5 – Pátio de Aeronaves: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão 

 

Figura 4.6 – Piso Térreo: deflexões de controle considerando semieixo e eixo padrão 
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Acostamentos e Viário de Serviço, em que o aumento da espessura total de asfalto 

evidencia o aumento da diferença entre as deflexões obtidas com eixo e semieixo. 

As camadas granulares apresentam diferenças percentuais menores e similares entre 

si, pois são materiais particulados, o que ameniza a superposição de cargas 

proporcionada pelo eixo completo. No caso da BGS, nota-se que a espessura da 

camada pouco influencia as diferenças percentuais, que variam 1% para um intervalo 

de espessuras de 25 cm. 

Estes resultados mostram como é importante a escolha adequada do tipo de carga 

atuante sobre as camadas do pavimento durante sua modelagem numérica. Caso o 

semieixo rodoviário tivesse sido utilizado, valores reduzidos de deflexões de controle 

teriam sido enviados a campo. Isto afetaria de forma significativa o controle de 

qualidade da construção do pavimento, uma vez que boa parte dos trechos ensaiados 

seriam reprovados desnecessariamente, o que acarretaria em desperdício de mão de 

obra, material, tempo e recursos financeiros. 

 Variação das espessuras 

As espessuras das camadas de pavimento executadas em campo dificilmente são 

constantes, uma vez que variações ocorrem por conta da heterogeneidade dos 

materiais, dos equipamentos empregados e também da qualificação da mão de obra. 

Por conta disto, as normas técnicas tendem a considerar tolerâncias em relação à 

espessura da camada determinada em projeto.  

Conforme apresentado no Apêndice A, tanto o DNIT como o DER/SP admitem uma 

variação máxima de ±5% quanto à espessura de projeto, considerando o valor 

estatístico. O DER/SP estabelece também uma tolerância de ±10% para os valores 

individuais obtidos em qualquer ponto do pavimento. Para entender o impacto que 

estas variações de espessuras têm nos valores de deflexões e no controle 

deflectométrico, os seguintes cenários são propostos para análise: 

• Cenário A – espessuras 10% inferiores aos valores de projeto (hA); 

• Cenário B – espessuras 5% inferiores aos valores de projeto (hB); 

• Cenário C – espessuras 5% superiores aos valores de projeto (hC); 

• Cenário D – espessuras 10% superiores aos valores de projeto (hD). 
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Para cada cenário, os valores de deflexões foram calculados com o programa 

MnLayer. Com exceção das espessuras, todos os parâmetros são os mesmos 

considerados pela projetista durante a revisão das deflexões de controle. Os 

resultados são apresentados na Tabela 4.13 a seguir.  

Na Figura 4.7 à Figura 4.16 são apresentadas as comparações das deflexões obtidas 

para cada cenário com os valores de projeto. Os cenários A e D referem-se à situação 

que o DER/SP considera como limite aceitável para um ponto qualquer do pavimento; 

logo, os valores de “D0A” e “D0D” são comparados com os valores de “D0 pontual”. Os 

cenários B e C referem-se à situação que o DNIT e o DER/SP consideram como limite 

aceitável para os valores de espessura calculados estatisticamente para um 

determinado trecho de pavimento; deste modo, os valores de “D0B” e “D0C” são 

comparados com os valores de “D0 média”.
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Tabela 4.13 – Deflexões de controle considerando a variação das espessuras das camadas 

Tipo de 

pavimento 
Camadas E (MPa) 

Cenário A Cenário B Cenário C Cenário D 

hA (cm) 
D0A  

(x 10-2 mm) 
hB (cm) 

D0B  

(x 10-2 mm) 
hC (cm) 

D0C  

(x 10-2 mm) 
hD (cm) 

D0D  

(x 10-2 mm) 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 4.000 5,4 52 5,7 50 6,3 47 6,6 45 

CAUQ binder 4.000 5,4 57 5,7 55 6,3 52 6,6 50 

PMQ 2.500 9,0 65 9,5 63 10,5 59 11,0 57 

BGTC 5.500 13,5 78 14,3 76 15,8 71 16,5 69 

BGS 300 13,5 117 14,3 115 15,8 113 16,5 112 

CFT (CBR 12%) 120 54,0 118 57,0 116 63,0 113 66,0 112 

Subleito (CBR 4%) 40 - - - - - - - -  

Acostamento 

CAUQ capa 4.000 4,5 71 4,8 69 5,3 64 5,5 63 

CAUQ binder 4.000 4,5 80 4,8 78 5,3 74 5,5 73 

BGS 300 27,9 111 29,5 110 32,6 107 34,1 106 

CFT (CBR 12%) 120 54,0 118 57,0 116 63,0 113 66,0 112 

Subleito (CBR 4%) 40 - - - - - - - -  

Viário de 

serviço 

CAUQ capa 4.000 5,4 64 5,7 62 6,3 58 6,6 56 

CAUQ binder 4.000 5,4 74 5,7 72 6,3 68 6,6 67 

BGS 300 36,0 108 38,0 107 42,0 105 44,0 104 

CFT (CBR 12%) 120 54,0 118 57,0 116 63,0 113 66,0 112 

Subleito (CBR 4%) 40 - - - - - - - -  

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 5.500 14,4 71 15,2 69 16,8 64 17,6 62 

BGS 300 27,0 111 28,5 110 31,5 107 33,0 106 

CFT (CBR 12%) 120 54,0 118 57,0 116 63,0 113 66,0 112 

Subleito (CBR 4%) 40 - - - - - - - -  

Piso térreo  
BGS 300 18,0 115 19,0 114 21,0 111 22,0 110 

CFT (CBR 12%) 120 54,0 118 57,0 116 63,0 113 66,0 112 

Subleito (CBR 4%) 40 - - - - - - - -  



151 

 

 
 

Figura 4.7 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D 

 

Figura 4.8 – Acostamentos: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D 

 

Figura 4.9 – Viário de Serviço: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D 
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Figura 4.10 – Pátio de Aeronaves: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D 

 

Figura 4.11 – Piso Térreo: comparação entre valores de D0 pontual, D0A e D0D 

 

Figura 4.12 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C 
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Figura 4.13 – Acostamentos: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C 

 

Figura 4.14 – Viário de Serviço: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C 

 

Figura 4.15 – Pátio de Aeronaves: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C 
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Figura 4.16 – Piso Térreo: comparação entre valores de D0 média, D0B e D0C 
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que respeitam a tolerância construtiva para um ponto qualquer não oferecem risco à 

aprovação dos trechos de pavimento ensaiados durante controle deflectométrico, 

considerando que todos os demais parâmetros do controle de qualidade sejam 

atendidos. 

Analisando os resultados referentes ao cenário B, percebe-se que os valores de “D0B” 

são maiores do que os valores de projeto (D0 média). Isto quer dizer que mesmo que 

as camadas dos pavimentos atendam à tolerância adotada para o valor estatístico das 

espessuras, existe um risco de os trechos de pavimentos serem reprovados, uma vez 

que os valores de deflexões de controle não estão sendo atendidos. 

Isto mostra que embora um pavimento atenda aos requisitos estabelecidos pela 

norma em relação às espessuras das camadas, as deflexões resultantes podem não 

ser compatíveis com os valores definidos em projeto. Por isto, é importante que os 

critérios de aprovação das deflexões sejam definidos levando em conta as tolerâncias 

preconizadas para outros parâmetros, como por exemplo as espessuras.  

Nota-se que os cenários aqui propostos são hipotéticos e devem ser considerados 

apenas para efeito de análise e discussão. Dificilmente ocorrerá em campo uma 

variação constante e simultânea das espessuras de todas camadas do pavimento. 

 Variação dos módulos de resiliência 

Na maioria das vezes, os valores de módulos de resiliência estabelecidos em projeto 

são valores teóricos assumidos com base na literatura técnica para fins de 

dimensionamento dos pavimentos. Como o projeto é geralmente desenvolvido antes 

de qualquer mobilização em campo, não é comum neste momento a realização de 

ensaios com os materiais a serem aplicados na obra para determinação de sua 

rigidez.  

Assim, quando a obra é iniciada, é provável que os materiais executados em campo 

não apresentem exatamente os mesmos valores de módulos de resiliência definidos 

em projeto, mesmo porque estes materiais são heterogêneos e apresentam variações 

quanto às suas características paramétricas. Este comportamento é refletido nos 

valores de deflexões, como pode-se observar nos resultados do controle 

deflectométrico no aeroporto do Galeão. 
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Para entender como a variação dos módulos de resiliência dos materiais afeta as 

deflexões resultantes, três cenários foram estudados: 

• Cenário A (pessimista) – estruturas de pavimento com valores de módulos de 

resiliência inferiores aos valores de projeto; 

• Cenário B (otimista) – estruturas de pavimento com valores de módulos de 

resiliência superiores aos valores de projeto; 

• Cenário C (combinado) – subleito com valor de módulo de resiliência do 

Cenário A e camadas dos pavimentos com valores de módulo de resiliência do 

Cenário B. 

Os valores de módulos de resiliência dos três cenários foram escolhidos com base 

nos exemplos de valores obtidos em laboratório e retroanalisados em pista, 

apresentados nas seções 2.5 e 2.6, respectivamente. Dois valores distintos de 

módulos de resiliência foram adotados para a camada de BGS em cada cenário: um 

para quando as deflexões são medidas diretamente sobre a camada granular (maior 

confinamento) e outro para quando as deflexões são medidas nas camadas 

subsequentes (menor confinamento). Este foi o procedimento adotado pela projetista 

durante o projeto, porém de forma equivocada, conforme discutido anteriormente na 

seção 0.  

As deflexões máximas foram calculadas com o programa MnLayer, utilizando os 

mesmos parâmetros de entrada considerados pela projetista durante a revisão das 

deflexões de controle, com exceção dos módulos de resiliência. Os resultados são 

apresentados na Tabela 4.14 a seguir e comparados aos valores de projeto na Figura 

4.17 à Figura 4.21. 
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Tabela 4.14 – Deflexões de controle considerando a variação dos módulos de resiliência 

Tipo de pavimento Camadas h (cm) 

Cenário A Cenário B Cenário C 

EA (MPa) 
D0A 

(x 10-2 mm) 
EB (MPa) 

D0B 

(x 10-2 mm) 
EC (MPa) 

D0C 

(x 10-2 mm) 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 3.000 89 6.000 32 6.000 70 

CAUQ binder 6 3.000 99 6.000 35 6.000 79 

PMQ 10 1.500 114 4.000 40 4.000 90 

BGTC 15 4.000 135 12.000 48 12.000 104 

BGS 15 100* 186 250* 80 250* 143 

CFT (CBR 12%) 60 80 202 140 86 140 162 

Subleito (CBR 4%) - 20 - 60 - 20 - 

Acostamento 

CAUQ capa 5 3.000 132 6.000 53 6.000 95 

CAUQ binder 5 3.000 160 6.000 64 6.000 109 

BGS 31 100* 160 250* 67 250* 122 

CFT (CBR 12%) 60 80 202 140 86 140 162 

Subleito (CBR 4%) - 20 - 60 - 20 - 

Viário de serviço 

CAUQ capa 6 3.000 119 6.000 47 6.000 85 

CAUQ binder 6 3.000 148 6.000 59 6.000 100 

BGS 40 100* 151 250* 63 250* 113 

CFT (CBR 12%) 60 80 202 140 86 140 162 

Subleito (CBR 4%) - 20 - 60 - 20 - 

Pátio de aeronaves 

BGTC 16 4.000 125 12.000 45 12.000 95 

BGS 30 100* 161 250* 68 250* 123 

CFT (CBR 12%) 60 80 202 140 86 140 162 

Subleito (CBR 4%) - 20 - 60 - 20 - 

Piso térreo  
BGS 20 100* 176 250* 75 250* 135 

CFT (CBR 12%) 60 80 202 140 86 140 162 

Subleito (CBR 4%) - 20 - 60 - 20 - 

* Módulo de resiliência referente à situação de menor confinamento (carga sobre a superfície do pavimento). Para a situação de maior confinamento (carga diretamente sobre 
a BGS), os seguintes valores foram adotados para o cálculo das deflexões: cenário A – 150 MPa; cenário B – 300 MPa; cenário C – 300 MPa.
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Figura 4.17 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos módulos de resiliência 

 

Figura 4.18 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base na variação dos 
módulos de resiliência 

 

Figura 4.19 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos módulos de resiliência 
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Figura 4.20 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos módulos de resiliência 

 

Figura 4.21 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle com base na variação dos 
módulos de resiliência 

 

Analisando os resultados, observa-se que os valores de deflexões aumentam à 

medida que os valores de módulo de resiliência diminuem, e vice-versa, conforme 

sabidamente conhecido por meio dos modelos de Boussinesq e Burmister. 

No Cenário A os valores de deflexões são muito maiores do que os valores de projeto, 

apresentando um acréscimo em torno de 42% a 111%. Ainda assim, alguns valores 

máximos de deflexões obtidas em campo sobre as camadas de CFT e BGS (ver 

seções 4.1.1 e 4.1.2) superam os valores apresentados pelo Cenário A. Ou seja, 

existem casos em que o subleito, a CFT e a BGS apresentam valores de módulos de 

resiliência in situ menores do que os adotados neste cenário. Isto mostra como as 

características destes materiais em campo são altamente heterogêneas e variáveis, o 

66

109 115
125

161

202

45

68

86
95

123

162

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

BGTC BGS CFT

D
0

(x
 1

0
-2

m
m

)

Projeto Cenário A Cenário B Cenário C

112 115

176

202

75
86

135

162

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

BGS CFT

D
0

(x
 1

0
-2

m
m

)

Projeto Cenário A Cenário B Cenário C



160 

 

 
 

que justifica as dificuldades encontradas pela empreiteira durante a execução do 

controle deflectométrico. 

O Cenário B, por sua vez, apresenta valores de deflexões significativamente menores 

do que os valores de projeto, com um decréscimo em torno de 16% a 41%. Estas 

variações percentuais são bem mais discretas do que as apresentadas pelo 

Cenário A. Isto mostra que as deflexões resultantes são muito mais sensíveis à 

redução dos valores de módulos de resiliência (Cenário A) do que ao aumento destes 

valores (Cenário B). 

Por conta desta tendência, torna-se inviável aumentar a rigidez das camadas 

superiores do pavimento para amenizar os altos valores de deflexões, resultantes de 

camadas inferiores com baixa rigidez. Como prova disto, basta observar os resultados 

obtidos no Cenário C. Neste cenário, o subleito apresenta um módulo de resiliência 

de 20 MPa, que é metade do valor determinado em projeto. Em uma tentativa de 

compensar a baixa rigidez do subleito, as camadas de pavimento foram consideradas 

com valores de módulos de resiliência bem maiores do que os valores de projeto. 

Apesar disto, nota-se que as deflexões resultantes em todas as camadas superam as 

deflexões de projeto. Ou seja, não importa quão rígidas as camadas de pavimento 

são, o subleito sempre será o material determinante para o nível de deflexões 

resultantes.  

Um fato interessante é que nos cenários A e B, a adição da camada asfáltica de binder 

sobre a BGS nas estruturas dos Acostamentos e Viários de Serviço resulta em uma 

redução insignificante ou nula das deflexões resultantes. Uma possível explicação 

para isto é a redução da rigidez da BGS com a diminuição das condições de 

confinamento. Quando as deflexões são calculadas sobre a camada de binder, o valor 

de módulo de resiliência da BGS é reduzido de 150 MPa para 100 MPa no Cenário A 

e de 300 MPa para 250 MPa no Cenário B, de modo que a adição de uma camada 

fina de asfalto não é o bastante para diminuir a deflexão resultante no topo da base 

granular.  

No Cenário C os valores de módulos de resiliência da BGS são iguais aos do cenário 

B; no entanto, como a rigidez do subleito é mais baixa, a adição do binder tem um 

maior impacto na rigidez total da estrutura, de modo que o valor de deflexão é reduzido 

em 13 x 10-2 mm. 
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Nas estruturas de projeto a redução da deflexão é ainda mais acentuada (em torno de 

32 x 10-2 mm a 36 x 10-2 mm), pois o conceito do confinamento dos materiais 

granulares foi mal interpretado pela projetista e o valor de módulo de resiliência da 

BGS foi incrementado de 130 MPa para 300 MPa com a adição da camada de binder. 

Observa-se que quando a BGTC é compactada sobre a BGS nas estruturas das 

Taxilanes/Taxiways e do Pátio de Aeronaves, o nível de deflexões cai 

significativamente, pois o material cimentado é mais espesso e mais rígido do que o 

material asfáltico. 

 Variação dos coeficientes de Poisson 

Normalmente, pouca importância é dada pelas projetistas ao coeficiente de Poisson 

durante a análise mecanicista de pavimentos, pois acredita-se que este parâmetro 

tem pouca influência na resposta mecânica do pavimento e varia muito pouco para 

um mesmo tipo de material. Para fins de projeto, valores típicos de coeficientes de 

Poisson costumam ser adotados com base em faixas de valores sugeridos pela 

literatura técnica. Não é muito comum obter este parâmetro a partir de ensaios de 

laboratório, apesar de ser possível aferi-lo durante a realização do ensaio de módulo 

de resiliência. 

Dado este panorama, diferentes valores de coeficientes de Poisson podem ser 

assumidos pelas projetistas para um mesmo tipo de material. Com a finalidade de 

melhor compreender o impacto da variação destes valores nas deflexões máximas, o 

programa MnLayer foi utilizado para calcular as deflexões em dois cenários diferentes, 

sendo eles: 

• Cenário A – estruturas de pavimento com valores inferiores de coeficientes de 

Poisson encontrados na literatura técnica, tais como: 

o Misturas asfálticas (CAUQ e PMQ): 0,30; 

o Materiais granulares (BGS): 0,40; 

o Materiais cimentados (BGTC): 0,15; 

o Solos (CFT e subleito): 0,40; 

• Cenário B – estruturas de pavimento com valores superiores de coeficientes de 

Poisson encontrados na literatura técnica, tais como: 

o Misturas asfálticas (CAUQ e PMQ): 0,40; 
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o Materiais granulares (BGS): 0,45; 

o Materiais cimentados (BGTC): 0,25; 

o Solos (CFT e subleito): 0,49 (valor máximo admitido pelo MnLayer). 

Os parâmetros de entrada utilizados no programa são os mesmos considerados pela 

projetista durante a revisão das deflexões de controle. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 4.15. As comparações entre as deflexões de cada cenário e 

os valores de projeto podem ser observadas na Figura 4.22 à Figura 4.26. 

Tabela 4.15 – Deflexões de controle considerando a variação dos coeficientes de Poisson 

Tipo de 

pavimento 
Camadas 

h 

(cm) 

Cenário A Cenário B 

µA 
D0A 

(x 10-2 mm) 
µB 

D0B 

(x 10-2 mm) 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 0,30 49 0,40 47 

CAUQ binder 6 0,30 54 0,40 52 

PMQ 10 0,30 61 0,40 59 

BGTC 15 0,15 74 0,25 71 

BGS 15 0,40 112 0,45 107 

CFT (CBR 12%) 60 0,40 119 0,49 111 

Subleito (CBR 4%) - 0,40 - 0,49 - 

Acostamento 

CAUQ capa 5 0,30 67 0,40 66 

CAUQ binder 5 0,30 76 0,40 76 

BGS 31 0,40 105 0,45 101 

CFT (CBR 12%) 60 0,40 119 0,49 111 

Subleito (CBR 4%) - 0,40 - 0,49 - 

Viário de serviço 

CAUQ capa 6 0,30 60 0,40 60 

CAUQ binder 6 0,30 70 0,40 70 

BGS 40 0,40 102 0,45 98 

CFT (CBR 12%) 60 0,40 119 0,49 111 

Subleito (CBR 4%) - 0,40 - 0,49 - 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 0,15 66 0,25 64 

BGS 30 0,40 105 0,45 101 

CFT (CBR 12%) 60 0,40 119 0,49 111 

Subleito (CBR 4%) - 0,40 - 0,49 - 

Piso térreo  

BGS 20 0,40 109 0,45 105 

CFT (CBR 12%) 60 0,40 119 0,49 111 

Subleito (CBR 4%) - 0,40 - 0,49 - 
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Figura 4.22 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos coeficientes de Poisson 

 

Figura 4.23 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base na variação dos 
coeficientes de Poisson 

 

Figura 4.24 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos coeficientes de Poisson 
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Figura 4.25 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
dos coeficientes de Poisson 

 

Figura 4.26 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle com base na variação dos 
coeficientes de Poisson 
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Cenário B, as deflexões variam em torno de -6 a -7,5%, devido ao aumento de 0,10 

do coeficiente de Poisson da BGS. 

A BGTC apresenta variações de deflexões de até +1,4% no Cenário A, 

correspondendo a uma redução de 0,05 no coeficiente de Poisson. Observa-se que 

as deflexões passaram a ser maiores ou iguais aos valores de projeto, minimizando o 

aumento do coeficiente de Poisson da BGS. No Cenário B, as deflexões variam 

aproximadamente -3%, como consequência do aumento de 0,05 no coeficiente de 

Poisson do material cimentado. 

Os materiais asfálticos apresentam variações de deflexões de até +2,1% no Cenário 

A e de até -3,7% no Cenário B, relativas à redução de 0,02 no coeficiente de Poisson 

no primeiro caso e ao aumento de 0,08 no segundo caso. 

É possível observar que as variações das deflexões em função do coeficiente de 

Poisson tendem a ser maiores para materiais mais espessos. Comparando-se as 

deflexões apresentadas pela BGS do Viário de Serviço e das Taxilanes/Taxiways, por 

exemplo, percebe-se que para uma espessura de 15 cm a variação da deflexão é de 

aproximadamente -2% no Cenário A e -6% no Cenário B, enquanto para uma 

espessura de 40 cm a variação é em torno de -4% no Cenário A e -7,5% no Cenário 

B. 

Em suma, os resultados mostram que as deflexões são pouco afetadas pela variação 

dos coeficientes de Poisson. As maiores variações ocorreram na BGS; logo, a escolha 

de coeficientes inadequados para este material pode resultar em valores 

inconsistentes de deflexões aceitáveis, o que pode afetar o desempenho do controle 

deflectométrico em campo.  

Vale ressaltar que quando o solo é estabilizado com cimento, como ocorreu em alguns 

locais da obra no aeroporto do Galeão, o coeficiente de Poisson do material pode 

chegar a 0,15, aumentando a variação do valor de deflexão de controle.  

 Variação das condições de aderência 

As condições de aderência entre os materiais representam um fator importante a ser 

considerado durante a análise mecanicista dos pavimentos. Estruturas com materiais 

aderidos tendem a ser mais rígidas devido ao comportamento monolítico das 

camadas, o que resulta em deflexões menores. Normalmente, aderência é promovida 
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pela aplicação de pintura de ligação (material asfáltico) ou pelo intertravamento de 

agregados entre camadas de materiais granulares. 

Conforme abordado anteriormente, a projetista considerou de forma coerente as 

condições de aderência entre as camadas durante a revisão dos valores de deflexões 

de controle. Com o propósito de mostrar como as deflexões são impactadas pelas 

condições de aderência, os valores de controle foram recalculados com o MnLayer 

considerando dois cenários distintos: 

• Cenário A – estruturas de pavimento com todas as camadas completamente 

aderidas; 

• Cenário B – estruturas de pavimento com somente as camadas granulares 

(subleito, CFT e BGS) completamente aderidas entre si. Camadas cimentadas 

e asfálticas completamente não aderidas. 

As camadas granulares foram consideradas completamente aderidas em ambos os 

cenários porque trata-se de uma condição resultante da compactação dos materiais; 

portanto, dificilmente deixará de acontecer em campo. 

Vale notar que a condição de aderência parcial entre as camadas também ocorre com 

certa frequência, por conta da heterogeneidade dos materiais ou até mesmo de falhas 

na aplicação da pintura de ligação. Apesar disso, para fins de análise esta condição 

não foi estudada. 

Todos os demais parâmetros de entrada são iguais àqueles considerados pela 

projetista durante a revisão das deflexões de controle. As deflexões obtidas são 

apresentadas na Tabela 4.16. A estrutura de pavimento do Piso Térreo foi excluída 

da análise porque em ambos os cenários as condições de aderência são iguais 

àquelas consideradas no projeto – camadas granulares aderidas. Os resultados 

obtidos em cada cenário são comparados aos valores de projeto na Figura 4.27 à 

Figura 4.30. 
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Tabela 4.16 – Deflexões de controle considerando a variação das condições de aderência entre as 
camadas dos pavimentos 

Tipo de pavimento Camadas h (cm) E (MPa) 
D0 (x 10-2 mm) 

Cenário A Cenário B 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 43 72 

CAUQ binder 6 4.000 48 72 

PMQ 10 2.500 54 72 

BGTC 15 5.500 64 73 

BGS 15 300 114 114 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Acostamento 

CAUQ capa 5 4.000 67 86 

CAUQ binder 5 4.000 76 87 

BGS 31 300 108 108 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Viário de serviço 

CAUQ capa 6 4.000 60 78 

CAUQ binder 6 4.000 70 81 

BGS 40 300 106 106 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 5.500 56 66 

BGS 30 300 109 109 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

 

Figura 4.27 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
das condições de aderência 
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Figura 4.28 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle com base na variação das 
condições de aderência 

 

Figura 4.29 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
das condições de aderência 

 

Figura 4.30 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle com base na variação 
das condições de aderência 
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Observa-se que no Cenário A as deflexões diminuem em comparação aos valores de 

projeto, enquanto no Cenário B as deflexões aumentam. As variações das deflexões 

em relação ao projeto tendem a ser maiores no Cenário B (até 50%) do que no Cenário 

A (até 15%), pois as condições de aderência de um maior número de camadas são 

alteradas. No projeto, apenas a BGTC foi considerada como não aderida à BGS. Tanto 

o Cenário A do Acostamento e do Viário de Serviço quanto o Cenário B do Pátio de 

Aeronaves apresentam valores de deflexões iguais aos de projeto, o que quer dizer 

que as condições de aderência são as mesmas adotadas no projeto. 

Analisando as deflexões das Taxilanes/Taxiways no Cenário B nota-se que a adição 

das camadas asfálticas pouco altera o valor obtido no topo da camada de BGTC, pois 

a condição de não aderência faz com que estas camadas trabalhem individualmente, 

cada uma com sua própria linha neutra. Como as camadas asfálticas são esbeltas e 

menos rígidas do que a BGTC, a deflexão é mantida até a superfície do pavimento. 

No caso do Cenário B do Acostamento e do Viário de Serviço, a adição das camadas 

asfálticas sobre a BGS resulta em uma diminuição da deflexão porque, apesar da 

condição de não aderência, a rigidez do material asfáltico é bem maior do que a do 

material granular. 

Os resultados do Cenário A mostram que quando a condição de aderência entre a 

BGTC e a BGS é alterada de não aderida para aderida, há uma redução da ordem de 

10 x 10-2 mm na deflexão. No entanto, sabe-se que esta condição de aderência não 

ocorre em campo, pois a quantidade de cimento adicionada aos agregados na BGTC 

não é suficiente para aderir aos agregados da BGS, conforme já dito na seção 3.3.3.3. 

Esta análise comprova que qualquer alteração nas condições de aderência pode 

influenciar os valores de deflexões de controle, afetando o controle deflectométrico na 

obra. Por isto deve-se ter cautela na hora de definir a condição de aderência entre as 

camadas do pavimento. 

 Tipo de programa computacional empregado para a análise mecanicista 

O programa computacional utilizado para conduzir a análise mecanicista dos 

pavimentos é mais um fator que pode influenciar os valores de deflexões. Conforme 

já dito, a projetista utilizou o programa MnLayer para o cálculo dos parâmetros de 

controle; porém, existe uma gama de outros programas que cumprem a mesma 
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função, cada um com suas particularidades. Dentre eles, dois são muito utilizados no 

meio técnico, principalmente no Brasil: BISAR 3.0 e Elsym5. 

O BISAR 3.0 (Bitumen Stress Analysis in Roads) é um programa desenvolvido pela 

Shell para calcular deflexões, tensões e deformações em pavimentos asfálticos com 

base em modelos de resposta elástico linear. O método de cálculo baseia-se nas 

características elásticas de cada material, levando em conta interações numéricas 

para até 10 cargas circulares aplicadas sobre o pavimento. O programa admite 

pavimentos compostos por no máximo 10 camadas. Parâmetros como a aderência 

entre as camadas e força de cisalhamento horizontal provocada por cada carga 

podem ser definidos pelo usuário. Um número limitado de até 10 estruturas de 

pavimento pode ser analisado ao mesmo tempo.  

O Elsym5, desenvolvido pela Universidade da Califórnia, também considera modelos 

elástico lineares para calcular as deflexões, tensões e deformações em pavimentos 

asfálticos; contudo, a rotina de cálculo se baseia no método das diferenças finitas. O 

programa admite até 20 cargas circulares sobre pavimentos com no máximo 5 

camadas. Este número limitado de camadas representa um empecilho para a análise 

de estruturas de pavimentos mais complexas. Para contornar este problema, é comum 

considerar camadas com propriedades elásticas similares como uma única camada 

com módulo de resiliência equivalente, levando em conta a igualdade de deflexões. O 

programa considera todas as camadas do pavimento completamente aderidas umas 

às outras, impedindo que o usuário defina as condições de aderência. 

Para entender as diferenças entre os resultados obtidos por diferentes programas, as 

deflexões de controle definidas pela projetista foram recalculadas com o BISAR 3.0 e 

o Elsym5. Todos os parâmetros de entrada são iguais àqueles utilizados pela 

projetista no MnLayer. Por conta da limitação do Elsym5 em relação ao número 

máximo de camadas analisadas, foi adotado o modelo proposto por Palmer e Barber 

em 1940 para estimar o módulo de resiliência equivalente das camadas asfálticas na 

estrutura das Taxilanes/Taxiways, conforme a seguinte equação: 

                    (4.1)  

onde:  

��5 �
ℎ� � �1
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Eeq = módulo de resiliência equivalente, em MPa; 

E1 = módulo de resiliência da camada “1”, em MPa; 

E2 = módulo de resiliência da camada “2”, em MPa; 

h1 = espessura da camada “1”, em mm; 

h2 = espessura da camada “2”, em mm. 

O módulo de resiliência equivalente obtido para o conjunto formado por PMQ e CAUQ 

binder é aproximadamente 3.000 MPa, enquanto o valor obtido para o conjunto 

formado por PMQ e CAUQ (capa e binder) é aproximadamente 3.260 MPa. 

As deflexões obtidas por cada programa são apresentadas na Tabela 4.17 e 

comparadas aos valores de projeto na Figura 4.31 à Figura 4.35. Exemplos dos dados 

de saída dos três programas podem ser observados no Apêndice C. 

Tabela 4.17 – Deflexões de controle calculadas com BISAR 3.0 e Elsym5 

Tipo de pavimento Camadas h (cm) E (MPa) 
D0 (x 10-2 mm) 

BISAR 3.0 Elsym5 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 47 46 

CAUQ binder 6 4.000 52 50 

PMQ 10 2.500 59 55 

BGTC 15 5.500 71 65 

BGS 15 300 114 114 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Acostamento 

CAUQ capa 5 4.000 67 68 

CAUQ binder 5 4.000 76 78 

BGS 31 300 108 109 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Viário de serviço 

CAUQ capa 6 4.000 60 61 

CAUQ binder 6 4.000 70 71 

BGS 40 300 106 106 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 5.500 65 58 

BGS 30 300 109 109 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 

Piso térreo  
BGS 20 300 112 112 

CFT (CBR 12%) 60 120 115 115 

Subleito (CBR 4%) - 40 - - 
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Figura 4.31 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre as deflexões de controle considerando 
diferentes programas computacionais 

 

Figura 4.32 – Acostamentos: comparação entre as deflexões de controle considerando diferentes 
programas computacionais 

 

Figura 4.33 – Viário de Serviço: comparação entre as deflexões de controle considerando diferentes 
programas computacionais 
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Figura 4.34 – Pátio de Aeronaves: comparação entre as deflexões de controle considerando 
diferentes programas computacionais 

 

Figura 4.35 – Piso Térreo: comparação entre as deflexões de controle considerando diferentes 
programas computacionais 
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Nos pavimentos com base granular, as diferenças entre os valores de deflexões 

obtidos pelos três programas são mínimas (no máximo 3%), uma vez que a camada 

cimentada não faz parte das estruturas de pavimento. 

Considerando a deflexão total no topo do pavimento, o Elsym5 apresenta resultados 

menores do que os outros dois programas para os pavimentos com base cimentada 

e maiores para os pavimentos com base granular. As diferenças entre os resultados 

do BISAR 3.0 e do MnLayer são insignificantes. 

Em termos práticos, o uso do BISAR 3.0 ou do Elsym5 para a definição dos valores 

de controle nas camadas granulares e asfálticas não teria um grande impacto na taxa 

de aprovação dos trechos de pavimentos, já que os resultados são próximos àqueles 

obtidos com o MnLayer para estas camadas. Porém, na camada de BGTC, o uso do 

Elsym5 poderia acarretar em um ligeiro aumento no número de trechos reprovados, 

pois a deflexão de controle obtida é menor. 

Com isso, conclui-se que o uso do Elsym5 tem o potencial de afetar o controle 

deflectométrico executado nos pavimentos com base cimentada; todavia, pouco afeta 

o ensaio realizado sobre pavimentos com base granular. Dentre os programas 

analisados, MnLayer e o BISAR 3.0 são os mais recomendados para definição das 

deflexões de controle. 

 Variação do critério de aprovação 

O critério de aprovação das deflexões medidas em campo influencia de forma direta 

o desempenho do controle deflectométrico e, consequentemente, a liberação dos 

trechos de pavimento. Para que o critério de aprovação seja coerente, é importante 

que esteja alinhado com o objetivo do controle de deflexões, seja ele garantir a rigidez 

das camadas e a capacidade estrutural dos pavimentos ou limitar a variabilidade das 

propriedades elásticas dos materiais. 

Conforme já dito, o critério de aprovação definido pela projetista é considerado 

exigente – o valor médio das deflexões deve ser menor ou igual ao valor de “D0” e o 

valor da deflexão de um ponto qualquer deve ser menor ou igual ao valor de “D0” 

acrescido de uma tolerância de 15%. Caso um critério distinto tivesse sido adotado, 

as taxas de aprovação poderiam variar significativamente. Para ilustrar isto, foram 

considerados dois critérios de aprovação diferentes: 
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• Critério A – a deflexão característica (DC – deflexão média somada ao desvio 

padrão) de cada trecho de pavimento deve ser menor ou igual ao valor tolerável 

de deflexão (D0 + 15%). O conceito de deflexão característica é recomendado 

pelo DNER (1979) para análise de pavimentos existentes. 

• Critério B – o coeficiente de variação (CV) de cada trecho de pavimento deve 

ser menor ou igual a 30%, que neste caso é considerado um valor aceitável de 

dispersão dos valores de deflexões. 

As taxas de aprovação com base em ambos os critérios são apresentadas na Figura 

4.36, assim como os valores obtidos em projeto. Note que estas porcentagens se 

referem a todos os valores de deflexões obtidos em campo, incluindo os resultados 

dos trechos ensaiados antes da revisão das deflexões de controle. 

Figura 4.36 – Taxas de aprovação dos trechos de pavimento ensaiados segundo diferentes critérios 
de aprovação 
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de avaliação é mais crítico do que o uso da deflexão característica ou média. A única 

exceção ocorre na BGS do Viário de Serviço, onde a taxa de aprovação do Critério B 

é muito superior às taxas dos demais critérios – 100% contra 14%. Isto ocorre porque 

esta camada do pavimento apresenta baixa dispersão de resultados, apesar dos altos 

valores de deflexões. No geral, o critério do CV mostra que a maioria das camadas de 

pavimento executadas em campo apresentam heterogeneidade considerável, que 

refletem em valores de deflexões com alta variabilidade. 

Esta análise evidencia que somente a definição dos valores de deflexões de controle 

não é o suficiente para que o controle deflectométrico tenha validade; é também 

necessário estabelecer um critério de aprovação que esteja de acordo com os 

objetivos do ensaio, pois é isto que vai determinar se os trechos de pavimentos podem 

ser liberados ao tráfego ou não. 

 Refinamento das deflexões de controle 

A revisão das deflexões de controle realizada pela projetista pode ser considerada um 

grande avanço em relação ao modo como o controle deflectométrico é abordado. Os 

principais fatores que podem influenciar a rigidez dos materiais e os valores de 

deflexões foram considerados; no entanto, algumas melhorias referentes aos valores 

de módulos de resiliência das camadas ainda podem ser feitas, conforme apresentado 

a seguir. 

É importante ressaltar que as melhorias propostas deveriam ter sido consideradas 

pela projetista durante o dimensionamento dos pavimentos, uma vez que os 

parâmetros elásticos das camadas afetam diretamente o cálculo das espessuras. As 

deflexões de controle são apenas um reflexo do comportamento dos pavimentos sob 

a ação da carga do eixo padrão; logo, não deveriam demandar uma reavaliação. 

Contudo, para fins de análise e comparação com os valores de projeto, propõem-se o 

refinamento das deflexões de controle com base nas melhorias sugeridas.  

 Módulo de resiliência do subleito 

O módulo de resiliência do subleito foi estimado pela projetista com base no valor de 

CBR, utilizando o modelo para solos temperados de Heukelom e Klomp (equação 3.3). 

Uma abordagem mais apropriada seria adotar um modelo que considere solos com 

características similares aos encontrados no aeroporto do Galeão.  Um bom exemplo 
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é o modelo proposto por Medina e Preussler (1980), que correlaciona o módulo de 

resiliência (E, em kgf/cm2) ao CBR de solos argilosos, conforme a seguinte equação: 

     (4.2) 

Note que a projetista adotou um valor de CBR de 4% para o material do subleito; 

entretanto, um valor de 2% deve ser considerado, pois trata-se da capacidade de 

suporte mínima obtida em campo, referente às seções de corte (ver seção 3.2.3.1). 

Aplicando o valor de CBR 2% na equação acima, um valor de módulo de resiliência 

de 46 MPa é obtido para o subleito. 

 Módulo de resiliência da CFT 

O módulo de resiliência da CFT também foi estimado pela projetista através do modelo 

de Heukelom e Klomp. Neste caso, a abordagem mais adequada seria considerar o 

suporte proporcionado pelo subleito e o comportamento elástico não linear do material 

da CFT para determinar sua rigidez. Para isto, o método da Austroads (2008) pode 

ser aplicado, seguindo o procedimento apresentado na seção 2.4.2. 

Considerando 60 cm de CFT, o material é subdividido em 5 subcamadas com 12 cm 

de espessura cada. A 1ª subcamada é a que se apoia no subleito, enquanto a 5ª 

subcamada é a que se encontra no topo da camada. Os seguintes valores 

aproximados de módulos de resiliência são obtidos para as subcamadas: 

• 5ª subcamada: 120 MPa; 

• 4ª subcamada: 99 MPa; 

• 3ª subcamada: 82 MPa; 

• 2ª subcamada: 67 MPa; 

• 1ª subcamada: 56 MPa. 

Note que apesar da CFT ser composta por um solo argiloso, parte do material foi 

estabilizado com brita para melhorar sua capacidade de suporte, o que justifica a 

consideração de que o módulo de resiliência da camada aumenta com o aumento do 

confinamento.  

 

 

� � 326 0 67 � 9:;
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 Módulo de resiliência da BGS 

Os valores de módulos de resiliência da BGS adotados pela projetista são 

inconsistentes, uma vez que o efeito do confinamento do material granular foi 

considerado de forma incorreta (ver seção 0). Assim como no caso da CFT, o método 

da Austroads (2008) deve ser aplicado para determinar valores de rigidez da mais 

coerentes, levando em conta o confinamento e o comportamento elástico não linear 

da camada. 

Aplicando-se o método australiano, são obtidos os seguintes valores de módulos de 

resiliência apresentados na Tabela 4.18 a seguir, considerando cada subcamada da 

BGS. A 1ª subcamada é a que se encontra sobre a CFT, enquanto a 5ª subcamada é 

a que se encontra no topo da camada. Os valores de módulos de resiliência variam à 

medida que as deflexões são medidas nas camadas superiores do pavimento, uma 

vez que a carga aplicada fica mais distante da superfície do material granular. 

Tabela 4.18 – Módulos de resiliência da BGS por subcamadas, de acordo com Austroads (2008) 

Tipo de 

pavimento 
Subcamada  

h 

(cm) 

E (MPa) 
Carga 

sobre 

BGS 

Carga 

sobre 

base 

Carga 

sobre 

base 

Carga 

sobre 

CAUQ 

Carga 

sobre 

CAUQ 

Taxilanes / 

Taxiways 

5ª 3,0 276 150 150 150 150 
4ª 3,0 233 143 143 143 143 
3ª 3,0 198 137 137 137 137 
2ª 3,0 167 131 131 131 131 
1ª 3,0 142 125 125 125 125 

Acostamento 

5ª 6,2 350 - - 340 270 
4ª 6,2 283 - - 276 230 
3ª 6,2 228 - - 224 195 
2ª 6,2 184 - - 182 166 
1ª 6,2 149 - - 148 141 

Viário de 

serviço 

5ª 8,0 350 - - 330 230 
4ª 8,0 283 - - 270 202 
3ª 8,0 228 - - 220 177 
2ª 8,0 184 - - 180 156 
1ª 8,0 149 - - 147 137 

Pátio de 

aeronaves 

5ª 6,0 350 150 - - - 
4ª 6,0 283 143 - - - 
3ª 6,0 228 137 - - - 
2ª 6,0 184 131 - - - 
1ª 6,0 149 125 - - - 

Piso térreo  

5ª 4,0 350 - - - - 
4ª 4,0 283 - - - - 
3ª 4,0 228 - - - - 
2ª 4,0 184 - - - - 
1ª 4,0 149 - - - - 
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 Módulo de elasticidade da BGTC 

O módulo de elasticidade escolhido pela projetista para a BGTC refere-se a um 

material com 28 dias de idade, quando a resistência à compressão de projeto é 

supostamente atingida. Por questões logísticas de obra, as deflexões tendem a ser 

aferidas em campo de 3 a 7 dias após a compactação da camada, o que significa que 

o módulo de elasticidade deve ser ajustado para esta idade.  

Assumindo que as deflexões sobre a BGTC eram aferidas aos 7 dias, foi adotado o 

modelo proposto por Balbo (1997), conforme apresentado na Tabela 2.3, para estimar 

o valor de módulo de elasticidade da BGTC. De acordo com as especificações de 

projeto, aos 7 dias a BGTC deve apresentar uma resistência à compressão simples 

mínima de 5,2 MPa. Aplicando este valor no modelo, o valor de módulo de elasticidade 

obtido é de aproximadamente 6.470 MPa.  

Observe que o valor de módulo de elasticidade calculado para a BGTC aos 7 dias é 

maior do que o valor adotado pela projetista para o material aos 28 dias (5.500 MPa), 

evidenciando a incoerência do parâmetro de projeto. 

 Deflexões de controle refinadas 

Tendo em vista as melhorias propostas, as deflexões de controle foram recalculadas 

com o MnLayer. As subcamadas da CFT e da BGS são consideradas completamente 

aderidas umas às outras. Todos os demais parâmetros de entrada são iguais aos 

adotados pela projetista na revisão das deflexões de controle. Os resultados obtidos 

são apresentados na Tabela 4.19. 

Note que as deflexões antes denominadas como “D0 média” e “D0 pontual” foram 

renomeadas como “D0 calculada” e “D0 tolerável” respectivamente, pois desta forma 

outro critério de aprovação pode ser adotado se necessário. O valor tolerável 

corresponde ao valor calculado majorado em 15%. Comparações entre os valores 

calculados e os valores de projeto são apresentadas na Figura 4.37 à Figura 4.41. 
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Tabela 4.19 – Refinamento das deflexões de controle 

Tipo de 

pavimento 
Camadas h (cm) E (MPa) 

D0 calculada 

(x 10-2 mm) 

D0 tolerável 

(x 10-2 mm) 

Taxilanes / 

Taxiways 

CAUQ capa 6 4.000 45 51 

CAUQ binder 6 4.000 50 57 

PMQ 10 2.500 58 66 

BGTC 15 6.470 71 81 

BGS 15 150* 115 132 

CFT (CBR 12%) 60 120** 128 147 

Subleito (CBR 4%) - 46 - - 

Acostamento 

CAUQ capa 5 4.000 72 82 

CAUQ binder 5 4.000 81 93 

BGS 31 270* 93 106 

CFT (CBR 12%) 60 120** 128 147 

Subleito (CBR 4%) - 46 - - 

Viário de serviço 

CAUQ capa 6 4.000 66 75 

CAUQ binder 6 4.000 74 85 

BGS 40 230* 86 98 

CFT (CBR 12%) 60 120** 128 147 

Subleito (CBR 4%) - 46 - - 

Pátio de 

aeronaves 

BGTC 16 6.470 66 75 

BGS 30 150* 94 108 

CFT (CBR 12%) 60 120** 128 147 

Subleito (CBR 4%) - 46 - - 

Piso térreo  
BGS 20 350* 106 121 

CFT (CBR 12%) 60 120** 128 147 

Subleito (CBR 4%) - 46 - - 

* Módulo de resiliência no topo da camada referente à situação de menor confinamento (carga sobre a 
superfície do pavimento). Para os módulos de resiliência referentes às demais subcamadas e às 
demais situações de confinamento ver Tabela 4.18. 
** Módulo de resiliência no topo da camada. Para os módulos de resiliência referentes às demais 
subcamadas ver seção 4.2.8.2. 
  



181 

 

 
 

Figura 4.37 – Taxilanes/Taxiways: comparação entre deflexões de projeto e deflexões refinadas 

 

Figura 4.38 – Acostamentos: comparação entre deflexões de projeto e deflexões refinadas 

 

Figura 4.39 – Viário de Serviço: comparação entre deflexões de projeto e deflexões refinadas 
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Figura 4.40 – Pátio de Aeronaves: comparação entre deflexões de projeto e deflexões refinadas 

 

Figura 4.41 – Piso Térreo: comparação entre deflexões de projeto e deflexões refinadas 
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refinamento, apenas 1/5 da espessura total da camada apresenta um módulo de 

resiliência de 120 MPa, que é o valor assumido para a CFT ao longo de toda sua 

espessura no projeto. Os outros 4/5 da espessura total da camada apresentam 

valores de módulo de resiliência menores do que 120 MPa; consequentemente, o 

módulo de resiliência equivalente das 5 subcamadas da CFT é menor do que o módulo 

de resiliência adotado no projeto. 

A camada de BGS, por sua vez, passou a apresentar um comportamento mais rígido 

do que o de projeto quando as deflexões são medidas diretamente sobre a camada. 

Considerando esta rigidez maior, uma espessura total de 15 cm de material granular 

(como na estrutura das Taxilanes/Taxiways) é o bastante para equiparar a deflexão 

sobre a camada com o valor de projeto, compensando a baixa rigidez da CFT. Para 

espessuras maiores do que 15 cm (demais estruturas de pavimento), a deflexão sobre 

a camada granular torna-se até 19% menor do que o valor de projeto. 

A camada de BGTC também apresenta uma rigidez maior do que a de projeto no 

cenário de refinamento. Teoricamente, as deflexões sobre a BGTC neste caso teriam 

que apresentar uma redução ainda maior em relação aos valores de projeto; no 

entanto, esta diminuição é de no máximo 3%. Isto ocorre porque em projeto o módulo 

de resiliência da BGS, situada abaixo da BGTC, aumenta (erroneamente) de 130 MPa 

para 300 MPa quando as deflexões são medidas sobre a camada seguinte, de tal 

modo que a camada granular passa a ser mais rígida do que aquela considerada no 

refinamento. Isto acaba amenizando a redução de deflexões proporcionada pela 

BGTC no refinamento em comparação com o projeto. 

Com relação às camadas asfálticas, nenhuma alteração na rigidez foi proposta pelo 

refinamento; porém, a consideração da BGS mais rígida na situação de menor 

confinamento adotada em projeto continua a impactar as deflexões sobre estas 

camadas, tanto nos pavimentos flexíveis (Acostamento e Viário de Serviço) como no 

pavimento semirrígido (Taxilanes/Taxiways). Deste modo, as deflexões refinadas 

sobre as camadas asfálticas são de 6 a 10% maiores do que os valores de projeto 

nos pavimentos flexíveis. No pavimento semirrígido as deflexões refinadas são de 5 a 

7% menores do que os valores de projeto, pois a rigidez da camada cimentada tem 

maior impacto nas deflexões do que a rigidez da camada granular. 
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Em termos práticos, o refinamento proposto para as deflexões de controle poderia 

acarretar em uma maior aceitação da CFT durante o controle deflectométrico em 

campo, tendo em vista que este material foi um dos que apresentaram maiores taxas 

de reprovação. Grande parte da BGS também apresentou deflexões mais altas do que 

as de projeto durante o ensaio deflectométrico; todavia, o refinamento proposto não 

apresentaria uma melhora neste quesito, uma vez que as deflexões refinadas sobre a 

camada granular são menores ou iguais àquelas de projeto. As demais camadas 

apresentaram níveis de deflexões em campo bem mais baixos do que os de projeto; 

portanto, o refinamento das deflexões não teria um grande impacto.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Conclusões 

Grande parte das empreiteiras no Brasil utilizam a viga de Benkelman para controlar 

a qualidade da construção dos pavimentos, medindo as deflexões máximas sobre as 

camadas recém-executadas e confrontando-as com as deflexões de controle. 

Entretanto, mostrou-se que as normas técnicas vigentes no país não oferecem 

nenhum respaldo em relação aos níveis de deflexões aceitáveis, ficando a cargo das 

projetistas a definição dos valores de controle. 

De acordo com a revisão bibliográfica, ficou evidente que os módulos de resiliência 

das camadas do pavimento e, consequentemente, as deflexões, dependem 

diretamente das condições de campo, tais como: umidade, compactação, 

granulometria, estado de tensões e temperatura. A dispersão dos valores ocorre por 

conta da heterogeneidade dos materiais de pavimentação, que muitas vezes é 

negligenciada pelas projetistas. Como resultado, os valores de deflexões de controle 

são inconsistentes e difíceis de serem atingidos em campo. 

Neste contexto, foi realizada uma reflexão crítica do modo como as projetistas definem 

os valores de deflexões de controle, tomando como base o controle deflectométrico 

com a viga de Benkelman realizado na obra de ampliação do Aeroporto do Galeão. 

As seguintes conclusões podem ser observadas: 

• O controle deflectométrico deve passar por uma avaliação meticulosa que 

respeite as faixas de variações que podem ocorrer com determinados 

materiais de pavimentação em campo. 

• O refinamento das deflexões de controle deve ser acompanhado da revisão 

do dimensionamento dos pavimentos, pois os parâmetros elásticos das 

camadas do pavimento afetam principalmente o cálculo das espessuras.  

• Os materiais do subleito situados abaixo da CFT devem ser considerados na 

análise mecanicista do pavimento, pois exercem grande influência nos valores 

de deflexões. 

• O módulo de resiliência dos materiais granulares deve ser estimado com base 

no estado de tensões do material. Modelos como aqueles discutidos na seção 

2.4.2 são recomendados. 
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• A deflexão de controle dos materiais cimentados deve ser definida levando-se 

em conta a idade do material; é uma condição crucial para a determinação do 

seu módulo de elasticidade, principalmente quando as deflexões são aferidas 

sobre camadas com menos de 28 dias de cura. 

• A deflexão de controle dos materiais asfálticos deve acompanhar uma 

temperatura de referência; desta forma, as medidas de deflexões podem ser 

corrigidas antes de serem analisadas. 

• O uso do semieixo rodoviário padrão de 40 kN na análise mecanicista do 

pavimento resulta em valores de deflexões menores do que o uso do eixo 

completo de 80 kN, conforme apresentado na seção 4.2.1. As deflexões 

obtidas com o semieixo são 15% menores para as camadas granulares (CFT 

e BGS) e de 20 a 35% menores para as camadas asfálticas (PMQ e CAUQ) e 

cimentadas (BGTC). O aumento da espessura da camada resulta em um 

aumento da diferença entre deflexões no caso das camadas asfálticas e 

cimentadas, devido ao efeito de placa; porém, tem pouca interferência no caso 

da camada granular. Recomenda-se o uso do eixo completo para fins de 

determinação das deflexões de controle. 

• As deflexões medidas em campo podem ser reprovadas por conta da variação 

das espessuras das camadas do pavimento, mesmo que esta esteja de acordo 

com os limites toleráveis pelas normas do DNIT e DER/SP, conforme 

apresentado no Cenário B da seção 4.2.2. Assim, recomenda-se definir os 

critérios de aprovação das deflexões considerando as tolerâncias permitidas 

para as espessuras das camadas. 

• Os valores de deflexões são mais sensíveis à redução dos valores de módulos 

de resiliência do que ao aumento dos mesmos, conforme apresentado nos 

cenários A e B da seção 4.2.3. Ademais, o subleito pode ser considerado o 

material determinante para o nível de deflexões nas camadas subsequentes, 

sendo inviável aumentar a rigidez destas camadas para compensar a baixa 

rigidez do subleito, conforme apresentado no Cenário C da mesma seção. 

• As deflexões são poucos afetadas pela variação dos coeficientes de Poisson; 

as maiores variações ocorreram na BGS, conforme apresentando nos cenário 

A e B da seção 4.2.4. Por conta disto, recomenda-se a escolha cautelosa de 

coeficientes de Poisson para este material. Foi observado que as variações 
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das deflexões em função dos coeficientes de Poisson tendem a ser maiores 

para materiais mais espessos. 

• As condições de aderência entre as camadas do pavimento afetam 

diretamente os valores de deflexões, conforme apresentado na seção 4.2.5. 

Estruturas de pavimento com camadas aderidas tendem a apresentar 

deflexões menores do que aquelas com camadas não aderidas. Camadas 

asfálticas (PMQ e CAUQ) sem aderência não são capazes de reduzir a 

deflexão sobre a camada cimentada (BGTC). Recomenda-se a análise 

detalhada das condições de aderência entre as camadas de pavimento para a 

definição de deflexões de controle coerentes. 

• Os valores de deflexões obtidos pelos programas Elsym5, BISAR 3.0 e 

MnLayer tendem a ser muito próximos; contudo, o Elsym5 apresenta deflexões 

da ordem de 8 a 12% menores para as camadas cimentadas (BGTC), 

conforme apresentado na seção 4.2.6. Em termos de deflexão total do 

pavimento, o Elsym5 apresenta resultados menores do que os outros dois 

programas para os pavimentos com base cimentada e maiores para os 

pavimentos com base granular. Recomenda-se o uso dos programas MnLayer 

ou BISAR 3.0 para definição das deflexões de controle, por serem capazes de 

considerar as condições de aderência entre as camadas. 

• O uso da deflexão característica como critério de aprovação das medidas de 

deflexões permite uma maior taxa de aprovação do que o critério da deflexão 

média. O critério do CV é mais exigente do que ambos e pode ser utilizado 

para controlar a homogeneidade das camadas de pavimento executadas. 

Recomenda-se a definição de um critério de aprovação que seja condizente 

com o objetivo do controle deflectométrico.  

 Recomendações para trabalhos futuros 

Com base nas análises e conclusões apresentadas, são recomendados os seguintes 

tópicos para trabalhos futuros: 

• Avaliar o efeito da variação dos locais de ensaio com a viga de Benkelman nos 

valores de deflexões, levando em conta as medidas obtidas no eixo e nos 

bordos do trecho de pavimento. 
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• Examinar se a inclusão do cálculo do raio de curvatura no controle 

deflectométrico pode aumentar a confiabilidade dos resultados. 

• Avaliar a influência das forças horizontais atuantes nas camadas do pavimento 

nos valores de deflexões de controle. 

• Analisar o efeito da condição de aderência parcial entre as camadas do 

pavimento nos valores de deflexões de controle. 

• Considerar outros programas de análise mecanicista para comparação dos 

valores de deflexões. 

• Estudar as variações das medidas de deflexões em materiais de pavimentação 

que não foram abordados neste estudo. 
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APÊNDICE A – CRITÉRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE NOR MALIZADOS 

NO BRASIL 

Controle dos Materiais 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

Subleito DNIT 
137/2010-ES 
(DNIT, 2010) 

Caracterização do material, 
conforme DNER-ME 080, 
DNER-ME 082 e DNER-ME 
122. 

1 ensaio a cada 200m de 
pista ou por dia de traballho, 
podendo-se reduzir a 1 
ensaio a cada 400m para 
materiais homogêneos. 

Não possuir partículas com 
diâmetro máximo acima de 
76 mm; 

 
Índice de Grupo (IG) deve ser 
no máximo igual ao do 
subleito indicado no projeto. 

Compactação com energia 
indicada no projeto, conforme 
DNER-ME 129/94. 

1 ensaio a cada 200m de 
pista ou por dia de traballho, 
podendo-se reduzir a 1 
ensaio a cada 400m para 
materiais homogêneos. 

Parâmetro de controle. 

CBR e expansão na energia 
de compactação indicada no 
projeto, conforme DNER-ME 
049/94. 

1 ensaio a cada 400m de 
pista, podendo-se reduzir a 1 
ensaio a cada 800m para 
materiais homogêneos. 

CBR ≥ CBR de projeto; 
 

Expansão ≤ 2%. 

BGS DER/SP ET-
DE-P00/008 
(DER/SP, 
2005a)  

Abrasão Los Angeles do 
agregado graúdo, conforme 
NBR NM 51. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de abrasão < 50%. 

Índice de forma e partículas 
lamelares do agregado 
graúdo, conforme NBR 6954. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de forma ≥ 0,5; 
 

Partículas lamelares ≤ 10%. 

Durabilidade com sulfato de 
sódio e sulfato de magnésio 
em 5 ciclos, conforme DNER 
ME 089. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Sulfato de sódio ≤ 20%; 
 

Sulfato de magnésio ≤ 30%. 

Equivalente de areia do 
agregado miúdo, conforme 
NBR 12052. 

1 ensaio por jornada de 8h 
de trabalho e sempre que 
houver variação da natureza 
do material. 

Equivalente de areia ≥ 55%. 

BGTC DER/SP ET-
DE-P00/009 
(DER/SP, 
2005b) 

Módulo de finura do cimento, 
conforme NBR 11579. 

1 ensaio a cada 30t de 
cimento utilizado. 

Atender à norma de 
aceitação e recebimento 
DNER-EM 036 e índice de 
finura satisfatório. 

Substâncias nocivas da 
água, conforme NBR NM 
137. 

Sempre que houver indícios 
de má qualidade da água. 

Atender à NBR NM 137. 

Abrasão Los Angeles do 
agregado graúdo, conforme 
NBR NM 51. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de abrasão < 50%. 

Índice de forma e partículas 
lamelares do agregado 
graúdo, conforme NBR 6954. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de forma ≥ 0,5; 
 

Partículas lamelares ≤ 10%. 

Durabilidade com sulfato de 
sódio e sulfato de magnésio 
em 5 ciclos, conforme DNER 
ME 089. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Sulfato de sódio ≤ 20%; 
 

Sulfato de magnésio ≤ 30%. 
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Controle dos Materiais 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

BGTC DER/SP ET-
DE-P00/009 
(DER/SP, 
2005b) 

Equivalente de areia do 
agregado miúdo, conforme 
NBR 12052. 

1 ensaio por jornada de 8h 
de trabalho e sempre que 
houver variação da natureza 
do material. 

Equivalente de areia ≥ 55%. 

PMQ DER/SP ET-
DE-P00/026 
(DER/SP, 
2006) 

Penetração do cimento 
asfáltico (100g, 5s, 25°C), 
conforme NBR 6576. 

1 ensaio para todo 
carregamento que chegar à 
obra. 

Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Viscosidade Saybolt-Furol do 
cimento asfáltico, conforme 
NBR 14950. 

1 ensaio para todo 
carregamento que chegar à 
obra. 

Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Ponto de fulgor do cimento 
asfáltico, conforme NBR 
11341. 

1 ensaio para todo 
carregamento que chegar à 
obra. 

Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Formação de espuma do 
cimento asfáltico, aquecido a 
175°C. 

1 ensaio para todo 
carregamento que chegar à 
obra. 

Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Índice de susceptibilidade 
térmica do cimento asfáltico, 
conforme NBR 6576 e NBR 
6560. 

1 ensaio para cada 100t. Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Viscosidade Saybolt-Furol do 
cimento asfáltico a diferentes 
temperaturas para o 
estabelecimento da curva 
viscosidade x temperatura, 
conforme NBR 14950. 

1 ensaio para cada 100t. Atender à especificação que 
estiver em vigor na época de 
sua utilização. 

Abrasão Los Angeles do 
agregado graúdo, conforme 
NBR NM 51. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de abrasão < 50%. 

Índice de forma e partículas 
lamelares do agregado 
graúdo, conforme NBR 6954. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Índice de forma ≥ 0,5; 
Partículas lamelares ≤ 10%. 

Durabilidade com sulfato de 
sódio em 5 ciclos, conforme 
DNER ME 089. 

1 ensaio no início da 
utilização do agregado na 
obra e sempre que houver 
variação da natureza do 
material. 

Sulfato de sódio ≤ 12%. 

Equivalente de areia do 
agregado miúdo, conforme 
NBR 12052. 

1 ensaio por jornada de 8h 
de trabalho e sempre que 
houver variação da natureza 
do material. 

Equivalente de areia ≥ 55%. 

Adesividade dos agregados 
ao ligante asfáltico, conforme 
NBR 12583 e NBR 12584. 

Em todo carregamento de 
cimento asfáltico que chegar 
à obra e sempre que houver 
variação da natureza dos 
materiais. 

Adesividade satisfatória. 
Quando a adesividade for 
insatisfatória, empregar 
melhorados de adesividade e 
proceder a um novo ensaio. 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Viscosidade absoluta do 
cimento asfáltico a 60°C 
(NBR 5847), quando o asfalto 
for classificado por 
viscosidade, ou penetração 
do cimento asfáltico a 25°C 
(DNER-ME 003), quando o 
asfalto for especificado por 
penetração. 

Todo carregamento que 
chegar à obra. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 
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Controle dos Materiais 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Ponto de fulgor do cimento 
asfáltico, conforme DNER-
ME 148. 

Todo carregamento que 
chegar à obra. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 

Formação de espuma do 
cimento asfáltico. 

Todo carregamento que 
chegar à obra. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 

Viscosidade Saybolt-Furol do 
cimento asfáltico, conforme 
DNER-ME 004. 

Todo carregamento que 
chegar à obra. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 

Índice de susceptibilidade 
térmica do cimento asfáltico, 
conforme NBR 6560 e 
DNER-ME 003. 

Para cada 100t de cimento 
asfáltico. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 

Viscosidade Saybolt-Furol do 
cimento asfáltico a diferentes 
temperaturas para o 
estabelecimento da curva 
viscosidade x temperatura, 
conforme DNER-ME 004. 

Para cada 100t de cimento 
asfáltico. 

Atender à DNER-EM 204 ou 
à especificação que estiver 
em vigor na época de sua 
utilização. 

Abrasão Los Angeles do 
agregado graúdo, conforme 
DNER-ME 035. 

Quando houver dúvidas ou 
variações quanto à origem e 
natureza dos materiais. 

Índice de abrasão ≤ 50%. 

Índice de forma e partículas 
lamelares do agregado 
graúdo, conforme DNER-ME 
086. 

Quando houver dúvidas ou 
variações quanto à origem e 
natureza dos materiais. 

Índice de forma > 0,5; 
Partículas lamelares < 10%. 

Adesividade dos agregados 
ao ligante asfáltico, conforme 
DNER-ME 078 e DNER-ME 
079. Se o cimento asfáltico 
contiver dope, também 
devem ser executados os 
ensaios de RTFOT (ASTM D-
2872) ou ECA (ASTM-D-
1754) e de degradação 
produzida pela umidade 
(AASHTO-283/89 e DNER-
ME 138). 

Quando houver dúvidas ou 
variações quanto à origem e 
natureza dos materiais. 

Método da AASHTO: razão 
da resistência à tração por 
compressão diametral 
estática antes e após a 
imersão deve ser superior a 
0,7. 

Durabilidade com sulfato de 
sódio em 5 ciclos, conforme 
DNER ME 089. 

Quando houver dúvidas ou 
variações quanto à origem e 
natureza dos materiais. 

Sulfato de sódio ≤ 12%. 

Granulometria dos 
agregados, de cada silo 
quente, conforme DNER-ME 
083. 

2 ensaios por jornada de 8h 
de trabalho. 

Granulometria compatível 
com a especificada. 

Equivalente de areia do 
agregado miúdo, conforme 
DNER-ME 054. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

Equivalente de areia ≥ 55%. 

Granulometria do material de 
enchimento (filer), conforme 
DNER-ME 083. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

Granulometria compatível 
com a especificada. 

Fontes indicadas na tabela. 
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Controle da Produção 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

BGS DER/SP ET-
DE-P00/008 
(DER/SP, 
2005a) 

Teor de umidade pelo 
método expedito da frigideira. 

No mínimo 4 determinações 
por jornada de 8h de 
trabalho. 

2% a +1% da umidade ótima 
de compactação, 
preferencialmente a -1%. 

Massa específica aparente 
seca máxima e umidade 
ótima, conforme NBR 7182. 

1 ensaio a cada 10.000m² e 
todas as vezes que houver 
indícios de variação da 
natureza do material. 

Parâmetro de controle. 

CBR e expansão na energia 
do Proctor Modificado 
conforme NBR 9895. 

1 ensaio a cada 10.000m² e 
todas as vezes que houver 
indícios de variação da 
natureza do material. 

CBR ≥ 100% ; 
 

Expansão ≤ 0,3%. 

BGTC DER/SP ET-
DE-P00/009 
(DER/SP, 
2005b) 

Teor de umidade pelo 
método expedito da frigideira. 

No mínimo 4 determinações 
por jornada de 8h de 
trabalho. 

Dentro da tolerância 
estabelecida 
experimentalmente em 
relação ao valor ótimo. 

Análise granulométrica com 
amostras coletadas na 
correia, sem adição de 
cimento, conforme NBR NM 
248. 

2 ensaios por jornada de 8h 
de trabalho. 

Valores obtidos 
estatisticamente devem estar 
dentro dos limites da faixa de 
trabalho da mistura. 

Teor de cimento, verificando-
se a razão entre a diferença 
de massa da mistura (com 
cimento e sem cimento) pela 
massa da mistura sem 
cimento, multiplicado por 100. 

No mínimo 2 determinações 
por jornada de 8h de trabalho 
e sempre que houver 
suspeita de falta de cimento. 

±0,5% do teor ótimo de 
cimento da mistura. 

PMQ DER/SP ET-
DE-P00/026 
(DER/SP, 
2006) 

Temperatura nos silos 
quentes, usando termômetro 
bimetálico com precisão de 
2°C. 

2 determinações de cada silo 
por jornada de 8h de 
trabalho. 

De 10 a 15°C superior à 
temperatura definida para o 
aquecimento do ligante, 
desde que não supere 
177°C. 

Temperatura do cimento 
asfáltico antes da entrada no 
misturador, usando 
termômetro bimetálico com 
precisão de 2°C. 

2 determinações por jornada 
de 8h de trabalho. 

Temperatura dentro da faixa 
de viscosidade definida pelo 
projeto, sempre superior a 
120°C e inferior a 177°C. 

Temperatura da massa 
asfáltica na saída da usina, 
usando termômetro 
bimetálico com precisão de 
5°C. 

Determinação de todo 
caminhão carregado na saída 
da usina. 

Suficientemente elevada para 
suportat eventuais perdas de 
calor e chegar à obra com 
temperatura compatível para 
sua aplicação, podendo 
variar ente ± 5°C da 
especificada pelo projeto. 

Granulometria do agregado 
de cada silo quente ou frio 
(usina tipo tambor-secador-
misturador), conforme NBR 
NM 248. 

2 determinações de cada 
agregado por jornada de 8h 
de trabalho. 

Granulometria compatível 
com a especificada em 
projeto. 

Extração de ligante da 
mistura, conforme ASTM D 
6307 ou DNER-ME 053 ou 
ASTM D 2172 - método B. 

No mínimo 2 ensaios por 
jornada de 8h de trabalho. 

±0,3% do teor ótimo de 
projeto. 

Análise granulométrica da 
mistura, com material 
resultante da extração com 
massa igual ou superior a 
1.000g, conforme NBR NM 
248. 

No mínimo 2 ensaios por 
jornada de 8h de trabalho. 

Granulometria compatível 
com a especificada em 
projeto. 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Temperatura do agregado no 
silo quente da usina. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

As temperaturas podem 
apresentar variações de ±5°C 
das especificadas no projeto. 
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Controle da Produção 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Temperatura do ligante na 
usina. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

As temperaturas podem 
apresentar variações de ±5°C 
das especificadas no projeto. 

Temperatura da mistura na 
saída do misturador. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

As temperaturas podem 
apresentar variações de ±5°C 
das especificadas no projeto. 

Extração de ligante da 
mistura, conforme DNER-ME 
053. 

1 ensaio no mínimo a cada 
700m² de pista. 

±0,3% do teor ótimo de 
projeto. 

Análise granulométrica da 
mistura, com material 
resultante da extração, 
conforme DNER-ME 083. 

1 ensaio no mínimo a cada 
700m² de pista. 

Granulometria compatível 
com a especificada em 
projeto. 

Resistência à tração por 
compressão diametral a 
25°C, conforme DNER-ME 
138, em material coletado 
após a passagem da 
acabadora. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

Valores de resistência à 
tração indireta devem 
satisfazer ao especificado em 
projeto. 

Ensaio Marshall em 3 corpos 
de prova de cada mistura, 
conforme DNER-ME 043. 

1 ensaio a cada jornada de 
8h de trabalho. 

Valores de estabilidade 
devem satisfazer ao 
especificado em projeto. 

Fontes indicadas na tabela. 
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Controle da Execução 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

Subleito DNIT 
137/2010-ES 
(DNIT, 2010) 

Umidade higroscópica 
imediatamente antes da 
compactação, conforme 
DNER-ME 052/94 ou DNER-
ME 088/94. 

1 ensaio a cada 100m de 
pista. 

±2% em relação à umidade 
ótima. 

Massa específica aparente in 
situ e o correspondente grau 
de compactação (GC), 
conforme DNER-ME 092/94 
ou DNER-ME 036/94. 

Pelo menos 5 determinações 
do grau de compactação 
para 1.250m³ de material. 

GC ≥ 100%. 

Aferição da largura da 
plataforma, flecha de 
abaulamento e cotas do 
greide. 

Determinações executadas 
de acordo com Plano de 
Amostragem Aleatório 
(DNER-PRO 277). 

±10 cm, quanto à largura da 
plataforma; 
 

Até 20% em excesso, para a 
flecha de abaulamento; 
 

±3 cm em relação às cotas 
do greide do projeto. 

BGS DER/SP ET-
DE-P00/008 
(DER/SP, 
2005a) 

Teor de umidade pelo 
método expedito da 
frigideira. 

1 determinação a cada 
250m² de pista, 
imediatamente antes de 
iniciar a compactação. 

2% a +1% da umidade ótima 
de compactação. 

Análise granulométrica da 
mistura, conforme NBR NM 
248. 

2 ensaios por jornada de 8h 
de trabalho, com intervalo 
mínimo de 4h entre as 
amostragens e sempre que 
houver indícios de variação 
da granulometria. 

Granulometria compatível 
com a especificada em 
projeto. 

Compactação na energia do 
Proctor Modificado, conforme 
NBR 7182. 

Sempre que a curva 
granulométrica da mistura se 
achar fora da faixa de 
trabalho. 

Parâmetro de controle. 

Massa específica aparente in 
situ e o correspondente grau 
de compactação (GC), 
conforme NBR 7185. 

1 determinação a cada 
250m² de pista, alternando 
entre os bordos e o eixo, 
imediatamente após a 
conclusão da camada 

GC ≥ 100%. 

Aferição das cotas, da 
espessura da camada e da 
largura e alinhamento da 
plataforma. 

A cada 20m, no eixo bordos 
e dois pontos intermediários, 
quando aplicável. 

+10 cm, quanto à largura da 
plataforma; 

 
De -2 à +1 cm, para a 
variação das cotas das 
bordas nas seções 
transversais; 

 
±0,5% para o abaulamento 
da seção transversal; 

 
Para valores individuais, 
±10% quanto à espessura de 
projeto da camada. Para o 
valor estatístico, ±5%. 

Acabamento da superfície, 
usando-se duas réguas (uma 
de 1,20m e outra de 3,0m de 
comprimento) colocadas em 
ângulo reto e paralelamente 
ao eixo da pista. 

A cada 20m. Variação máxima admitida 
de 0,5 cm entre dois pontos 
de contato de qualquer uma 
das réguas e a superfície da 
camada. 

Determinação das deflexões 
máximas utilizando-se viga 
de Benkelman (DNER ME 
024) ou FWD (DNER PRO 
273). 

A cada 20m por faixa 
alternada, a cada 40m na 
mesma faixa. 

A deflexão característica de 
cada subtrecho deve ser 
menor ou igual à 
estabelecida em projeto. 
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Controle da Execução 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

BGTC DER/SP ET-
DE-P00/009 
(DER/SP, 
2005b) 

Teor de umidade pelo 
método expedito da 
frigideira. 

1 determinação a cada 
250m² de pista, 
imediatamente antes de 
iniciar a compactação. 

-2% a +1% da umidade 
ótima de compactação. 

Massa específica aparente 
seca máxima e umidade 
ótima, na energia do Proctor 
Intermediário, conforme NBR 
7182. 

1 ensaio no início da 
utilização do material na obra 
e sempre que a curva 
granulométrica da mistura se 
achar fora da faixa de 
trabalho. 

Parâmetro de controle. 

Resistência à compressão 
simples aos 7 e 28 dias de 
cura, conforme NBR 5739. 

1 determinação a cada 
250m² de pista para 
determinação da resistência 
aos 28 dias; 
1 determinação a cada 
750m² de pista para 
determinação da resistência 
aos 7 dias. 

Valores obtidos 
estatisticamente devem ser 
iguais ou superiores ao valor 
de projeto. Não são 
admitidos valores individuais 
inferiores a 90% do valor de 
projeto. 

Resistência à tração por 
compressão diametral aos 
28 dias de cura, conforme 
NBR 7222. 

1 determinação a cada 
250m² de pista, sendo a 
moldagem dos corpos de 
prova executada 
imediatamente antes da 
compactação. 

Valores obtidos 
estatisticamente devem ser 
iguais ou superiores ao valor 
de projeto. Não são 
admitidos valores individuais 
inferiores a 90% do valor de 
projeto. 

Resistência à tração por 
compressão diametral aos 
28 dias de cura, conforme 
NBR 7222. 

1 determinação a cada 
250m² de pista, sendo a 
moldagem dos corpos de 
prova executada 
imediatamente antes da 
compactação. 

Valores obtidos 
estatisticamente devem ser 
iguais ou superiores ao valor 
de projeto. Não são 
admitidos valores individuais 
inferiores a 90% do valor de 
projeto. 

Massa específica aparente in 
situ e o correspondente grau 
de compactação, conforme 
NBR 7185. 

1 determinação a cada 250 
m² de pista, alternando entre 
os bordos e o eixo da pista. 

GC ≥ 100%. 

Aferição das cotas, da 
espessura da camada e da 
largura e alinhamento da 
plataforma. 

A cada 20m, no eixo bordos 
e dois pontos intermediários, 
quando aplicável. 

+10 cm, quanto à largura da 
plataforma; 
 

De -2 à +1 cm, para a 
variação das cotas das 
bordas nas seções 
transversais; 
 

Até 20% em excesso, para a 
flecha de abaulamento; 
 

Para valores individuais, 
±10% quanto à espessura de 
projeto da camada. Para o 
valor estatístico, ±5%. 

Acabamento da superfície, 
usando-se duas réguas (uma 
de 1,20m e outra de 3,0m de 
comprimento) colocadas em 
ângulo reto e paralelamente 
ao eixo da pista. 

A cada 20m. Variação máxima admitida 
de 0,5 cm entre dois pontos 
de contato de qualquer uma 
das réguas e a superfície da 
camada. 

Determinação das deflexões 
máximas, após 28 dias de 
cura, utilizando-se viga de 
Benkelman (DNER ME 024) 
ou FWD (DNER PRO 273). 

A cada 20m por faixa 
alternada, a cada 40m na 
mesma faixa. 

A deflexão característica de 
cada subtrecho deve ser 
menor ou igual à 
estabelecida em projeto. 
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Controle da Execução 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

PMQ DER/SP ET-
DE-P00/026 
(DER/SP, 
2006) 

Temperatura da massa ao 
chegar na pista, medida 
imediatamente antes da 
aplicação, com termômetro 
bimetálico com precisão de 
5°C. 

Todo caminhão carregado 
que chegar à pista. 

Pode variar ente ±5°C da 
indicada para início da 
rolagem. 

Temperatura da massa no 
momento do espalhamento e 
no início da compactação, 
com termômetro bimetálico 
com precisão de 5°C. 

Cada descarga efetuada. Dentro da faixa de tolerância 
para cimoactação da massa 
asfáltica. 

Extração de asfalto, 
conforme ASTM D 6307 ou 
DNER-ME 053 ou ASTM D 
2172 - método B. 

No mínimo 2 ensaios por 
jornada de 8h de trabalho. 

±0,3% do teor ótimo de 
projeto. 

Análise granulométrica da 
mistura, com material 
resultante da extração com 
massa igual ou superior a 
1.000g, conforme NBR NM 
248. 

No mínimo 2 ensaios por 
jornada de 8h de trabalho. 

Granulometria compatível 
com a especificada em 
projeto. 

Extração de amostra 
indeformada com sonda 
rotativa. 

A cada 100m de faixa de 
rolamento compactada. - 

Massa específica aparente 
de cada corpo de prova 
extraído e o correspondente 
grau de compactação (GC), 
conforme DNER-ME 117. 

A cada 100m de faixa de 
rolamento compactada. 

GC ≥ 97%. 

Determinação da espessura 
através dos corpos de prova 
extraídos. 

A cada 100m de faixa de 
rolamento compactada. 

Para valores individuais, 
±10% quanto à espessura de 
projeto da camada. Para o 
valor estatístico, ±5%. 

Aferição das cotas, da 
espessura da camada e da 
largura e alinhamento da 
plataforma. 

A cada 20m, no eixo bordos 
e dois pontos intermediários, 
quando aplicável. 

+5 cm, quanto à largura da 
plataforma; 
 

De -2 à +1 cm, para a 
variação das cotas das 
bordas nas seções 
transversais; 
 

Para valores individuais, 
±10% quanto à espessura de 
projeto da camada. Para o 
valor estatístico, ±5%. 

Acabamento da superfície, 
usando-se duas réguas (uma 
de 1,20m e outra de 3,0m de 
comprimento) colocadas em 
ângulo reto e paralelamente 
ao eixo da pista. 

A cada 20m. Variação máxima admitida 
de 0,5 cm entre dois pontos 
de contato de qualquer uma 
das réguas e a superfície da 
camada. 

Determinação das deflexões 
máximas utilizando-se viga 
de Benkelman (DNER ME 
024) ou FWD (DNER PRO 
273). 

A cada 20m por faixa 
alternada, a cada 40m na 
mesma faixa. 

A deflexão característica de 
cada subtrecho deve ser 
menor ou igual à 
estabelecida em projeto. 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Temperatura durante o 
espalhamento da massa 
imediatamente antes do 
início da compactação. 

Todo caminhão carregado 
que chegar à pista. 

As temperaturas podem 
apresentar variações de 
±5°C das especificadas no 
projeto. 
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Controle da Execução 

Material Norma 
(Fonte) Ensaio Frequência Aceitação 

CAUQ DNIT 
031/2004-ES 
(DNIT, 2004) 

Extração de amostra 
indeformada com sonda 
rotativa. 

Determinações em locais 
escolhidos aleatoriamente 
durante a jornada de 
trabalho. 

- 

Massa específica aparente 
de cada corpo de prova 
extraído e o correspondente 
grau de compactação (GC), 
conforme DNER-ME 117. 

Determinações em locais 
escolhidos aleatoriamente 
durante a jornada de 
trabalho. 

101% ≥ GC ≥ 97%. 

Determinação da espessura 
através dos corpos de prova 
extraídos. 

Determinações em locais 
escolhidos aleatoriamente 
durante a jornada de 
trabalho. 

±5% quanto à espessura de 
projeto da camada. 

Aferição da espessura da 
camada e da largura e 
alinhamento da plataforma. 

Determinações executadas 
de acordo com Plano de 
Amostragem Aleatório 
(DNER-PRO 277). 

±5 cm, quanto à largura da 
plataforma; 
 

±5% quanto à espessura de 
projeto da camada. 

Acabamento da superfície, 
usando-se duas réguas (uma 
de 1,20m e outra de 3,0m de 
comprimento) colocadas em 
ângulo reto e paralelamente 
ao eixo da pista. 

Determinações executadas 
de acordo com Plano de 
Amostragem Aleatório 
(DNER-PRO 277). 

Variação máxima admitida 
de 0,5 cm entre dois pontos 
de contato de qualquer uma 
das réguas e a superfície da 
camada. 

Acabamento longitudinal da 
superfície verificado por 
aparelhos medidores de 
irregularidade tipo resposta, 
devidamente calibrados 
(DNER-PRO 164 e DNER-
PRO 182), ou outro 
dispositivo equivalente. 

Determinações executadas 
de acordo com Plano de 
Amostragem Aleatório 
(DNER-PRO 277). 

Quociente de Irregularidade 
(QI) deve apresentar valor 
inferior ou igual a 35 
contagens/km (IRI ≤ 2,7). 

Aferição das condições de 
segurança através dos 
ensaios do Pêndulo Britânico 
(ASTM-E 303) e Altura de 
Areia (NF P-98-216-7). 

Determinações executadas 
de acordo com Plano de 
Amostragem Aleatório 
(DNER-PRO 277). 

Valores de Resistência à 
Derrapagem (VDR) ≥ 45; 
 

1,20 mm ≥ HS ≥ 0,60 mm.  

Fontes indicadas na tabela. 
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APÊNDICE B – EXEMPLO DOS VALORES DE DEFLEXÕES OBTID OS EM 

CAMPO 

Controle das Deflexões com Viga de Benkelman – Cama da Final de Terraplenagem 

Identificação dos Serviços Parâmetros da 
Viga B. Esquerdo Eixo B. Direito 

Registro 
no. Leitura Estaca  a/b Lo 

(mm) 
Lf 

(mm) 
Do 

(0,01mm) 
Lf 

(mm) 
Do 

(0,01mm) 
Lf 

(mm) 
Do 

(0,01mm) 

LSE.2940 01 P1258 4.2 200 189 46  -  - 185 63 
LSE.2940 02 P1252 4.2 200 186 59 196 17 185 63 
LSE.2940 03 P1266 4.2 200 181 79  -  - 178 92 
LSE.2940 04 P1260 4.2 200 168 134 185 63 186 59 
LSE.2940 05 P1274 4.2 200 168 134  -  - 186 59 
LSE.2940 06 P1278 4.2 200 140 251  -  - 175 105 
LSE.2991 01 P1097 3.7 200 192 30  -  - 191 33 
LSE.2991 02 P992 3.7 200 175 92  -  - 181 70 
LSE.2991 03 P920 3.7 200 184 59  -  - 184 59 
LSE.2991 04 P848 3.7 200 181 70  -  - 140 221 
LSE.2991 05 P698 3.7 200 186 52  -  - 185 55 
LSE.3016 01 P1253 3.7 200 185 55 181 70 188 44 
LSE.3016 02 P1095 3.7 200 183 63 180 74 181 70 
LSE.3016 03 P943 3.7 200 189 41 186 52 185 55 
LSE.3016 04 P890 3.7 200 179 77 182 66 187 48 
LSE.3016 05 P818 3.7 200 178 81 171 107 170 111 
LSE.3016 06 P734 3.7 200 180 74 164 133 152 177 
LSE.3019 01 P1068 3.7 200 182 66 192 30 185 55 
LSE.3019 02 P1056 3.7 200 192 30 191 33 178 81 
LSE.3019 03 P1052 3.7 200 187 48 191 33 188 44 
LSE.3019 04 P1047 3.7 200 188 44 189 41 179 77 
LSE.3021 01 0 3.7 200 190 37 192 30 186 52 
LSE.3021 02 20 3.7 200 183 63 186 52 187 48 
LSE.3021 03 40 3.7 200 183 63 183 63 178 81 
LSE.3021 04 60 3.7 200 186 52 177 85 188 44 
LSE.3021 05 80 3.7 200 188 44 184 59 193 26 
LSE.3021 06 100 3.7 200 174 96 181 70 187 48 
LSE.3021 07 120 3.7 200 176 89 175 92 187 48 
LSE.3338 01 0 3.7 200 155 166 185 55 180 74 
LSE.3338 02 20 3.7 200 176 89 164 133 175 92 
LSE.3338 03 40 3.7 200 133 247 169 114 175 92 
LSE.3338 04 60 3.7 200 170 111 180 74 188 44 
LSE.3691 01 0 4.2 200 189 46 192 33 191 38 
LSE.3691 02 20 4.2 200 191 38 189 46 187 54 
LSE.3691 03 40 4.2 200 194 25 185 63 193 29 
LSE.3691 04 60 4.2 200 191 38 190 42 194 25 
LSE.3691 05 80 4.2 200 193 29 194 25 194 25 
LSE.3691 06 100 4.2 200 190 42 193 29 194 25 
LSE.3691 07 120 4.2 200 191 38 191 38 194 25 
LSE.3691 08 140 4.2 200 186 58 189 46 190 42 
LSE.3990 01 0 4.2 200 192 33  -  - 192 33 
LSE.3990 02 20 4.2 200 190 42  -  - 192 33 
LSE.3990 03 40 4.2 200 182 75  -  - 183 71 
LSE.3990 04 60 4.2 200 175 105  -  - 169 130 
LSE.3990 05 80 4.2 200 171 121  -  - 160 167 
LSE.3990 06 100 4.2 200 164 150  -  - 165 146 
LSE.3990 07 120 4.2 200 170 125  -  - 168 134 
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APÊNDICE C – EXEMPLOS DOS DADOS DE SAÍDA DOS PROGRA MAS DE 

ANÁLISE MECANICISTA 

MnLayer – Deflexão sobre BGTC das Taxilanes/Taxiways 

MNLayer by University of Minnesota, graphical interface by Universidade de São Paulo and FAPESP 
  
 -------------------------- MNLAYER Version 1.0 -------------------------------- 
 
                     Developed by: Wang, Qiang (Chuck). 
 
                Under supervision of Prof. Lev Khazanovich. 
 
                       University of Minnesota. 2007. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------                                                  
 
  DATA:  4/26/2018                                          TIME: 22:31:13 
                   
                          System Number =            3 
  
 ******************************************************************************* 
 
  LAYER NUMBER  YOUNG`S MODULUS POISSON`S RATIO       THICKNESS  INTERFACE CODE 
 
     1          5500.000             0.200           150.000          1000.000 
     2           300.000             0.350           150.000             0.000 
     3           120.000             0.450           600.000             0.000 
     4            40.000             0.450 
 
  LOAD     NORMAL       SHEAR     RADIUS OF       LOAD - POSITION                
  NUMBER   STRESS       STRESS    LOADED AREA      X           Y                 
    1    0.5600E+00  0.0000E+00  0.1079E+03  0.0000E+00  0.0000E+00 
    2    0.5600E+00  0.0000E+00  0.1079E+03  0.2880E+03  0.0000E+00 
    3    0.5600E+00  0.0000E+00  0.1079E+03  0.1761E+04  0.0000E+00 
    4    0.5600E+00  0.0000E+00  0.1079E+03  0.2049E+04  0.0000E+00 
  
 ******************************************************************************* 
  POSTION NO.  1     LAYER NO.  1     COORDINATE XYZ (  144.00    0.00    1.00 ) 
 
          HORIZ IN X  HORIZ IN Y    VERITCAL   SHEAR  YZ   SHEAR  XZ   SHEAR  XY 
 
  STRESS  -0.492E+00  -0.112E+01   0.141E-02   0.000E+00  -0.954E-05   0.000E+00 
  STRAIN  -0.490E-04  -0.185E-03   0.588E-04   0.000E+00  -0.208E-08   0.000E+00 
  DISPLT   0.696E-02   0.000E+00   0.736E+00 
 
 ******************************************************************************* 
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BISAR 3.0 – Deflexão sobre CAUQ capa das Taxilanes/Taxiways 

 



210 

 

 
 

Elsym5 – Deflexão sobre PMQ das Taxilanes/Taxiways 

1    ELSYM5 3/72 - 3,  SISTEMA ELASTICO DE CAMADAS DE  UMA A DEZ CARGAS 
NORMAIS CIRCULARES UNIFORMES IDENTICAS 
     -----------------  ADAPTADO EM FEV./88 -  PLANSERVI   - SP - SETOR 
DE COMPUTACAO 
 
      * * * SISTEMA ELASTICO   4 - 
210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210
210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210
210210210210210210210210210210 
 
               MODULO DE   COEF. DE 
    CAMADA      ELASTIC.    POISSON      ESPESSURA 
               (KGF/CM2)                   (CM) 
       1        25000.     .320       10.000 
       2        55000.     .200       15.000 
       3         3000.     .350       15.000 
       4         1200.     .450       60.000 
       5          400.     .450     SEMI-INFINITO 
 
     FOUR CARGA(S), CADA CARGA NA SEQUENCIA 
 
     VALOR DAS CARGAS........    2048.24 KGF 
     PRESSAO DE CONTATO.....      5.60 KGF/CM2 
     RAIO DE CONTATO........      10.79 CM 
 
           DISPOSICAO 
,    CARGA   X(CM)    Y(CM) 
       1     .000     .000 
       2   28.800     .000 
       3  176.100     .000 
       4  204.900     .000 
 
    RESULTADOS REQUISITADOS PARA DISP. DE SISTEMAS 
 
     PROF.(S) - (CM) 
     Z=    .01 
     PONTO(S) X-Y - (CM) 
     X=  14.40 
     Y=    .00 
1    ELSYM5  3/72 - 3, SISTEMA ELASTICO DE CAMADAS DE  UMA A DEZ CARGAS 
NORMAIS CIRCULARES UNIFORMES IDENTICAS  
     -----------------  ADAPTADO EM FEV./88 -   PLANSERVI  - SP - SETOR 
DE COMPUTACAO    
 
     * * * SISTEMA ELASTICO  4 - 
210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210
210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210
210210210210210210210210210210 
 
      Z=    .01 CAMADA NO.  1 
      X=      14.40 
      Y=        .00 
    TENSOES NORMAIS          
     SXX       -1.43 
     SYY       -3.61 
     SZZ        -.09 
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    TENSOES DE CISALHAMENTO  
     SXY   .0000E+00 
     SXZ   .4790E-05 
     SYZ   .0000E+00 
    TENSOES PRINCIPAIS       
     PS 1       -.09 
     PS 2      -1.43 
     PS 3      -3.61 
    TENSAO PRINCIPAL DE CIS. 
     PSS1  .1760E+01 
     PSS2  .6667E+00 
     PSS3  .1093E+01 
    DESLOCAMENTOS            
     UX    .1327E-02 
     UY    .0000E+00 
     UZ    .5544E-01 
    DEF.ESPECIFICAS NORMAIS  
     EXX  -.9651E-05 
     EYY  -.1251E-03 
     EZZ   .6075E-04 
    DEF.ESP.DE CISALHAMENTO  
     EXY   .0000E+00 
     EXZ   .5059E-09 
     EYZ   .0000E+00 
    DEF.ESP.PRINCIPAIS       
     PE 1  .6075E-04 
     PE 2 -.9651E-05 
     PE 3 -.1251E-03 
    DEF.ESP.PRINCIP.DE CIS.  
     PSE1  .1858E-03 
     PSE2  .7041E-04 
     PSE3  .1154E-03 
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ANEXO A – CARTA ENVIADA AO CCG PARA SOLICITAÇÃO DOS  DADOS 

DEFLECTOMÉTRICOS DA OBRA DO AEROPORTO DO GALEÃO 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DO CCG PARA UTILIZAÇÃO DOS DA DOS 

DEFLECTOMÉTRICOS DA OBRA DO AEROPORTO DO GALEÃO 

 


