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RESUMO 

COUTINHO NETO, BENEDITO. Redes neurais artificiais como procedimento para 
retroanálise de pavimentos flexíveis. São Carlos, 2000. Dissertação - Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Este trabalho investiga um procedimento para retroanálise utilizando Redes Neurais 
Artificiais (RNAs). Nesta pesquisas foram utilizadas 35.472 bacias de deflexões hipotéticas, 
criadas pelo programa ELSYA15. A base de dados de treinamento das RNAs consistiu dessas 
bacias de deflexão e dos módulos e espessuras que as geraram. A camada de entrada das 
RNAs foi compostas da(s) espessura(s) da(s) camada(s) do pavimento, da bacia de deflexão 
(na simulação com a viga Benkelman, além desses parâmetros, incluiu-se o raio de curvatura 
(R)) e a camada de saída foi composta pelos módulos resilientes das camadas do pavimento. 
Esses dados serviram de entrada para o processo de aprendizagem, utilizando-se o simulador 
EasyNN 3.2, que se baseia em redes Multilayer Perceptron e no algoritmo de treinamento 
Backpropagation. Para o procedimento de retroanálise proposto foram implementadas seis 
RNAs: duas simulando o procedimento para pavimento de duas camadas (uma simulando o 
ensaio da viga Benkelman e a outra a do Falling Weight Dej/ectometer), duas para pavimento 
de três camadas (simulação com os mesmos aparelhos) e duas para pavimento de quatro 
camadas (simulando os ensaios descritos anteriormente). Mediante as regressões lineares 
entre os módulos reais (ELSYA15) e os previstos pela RNA, obtiveram-se coeficientes de 
determinação (R2

) e erros médios relativos (EMR). Estes parâmetros demonstraram uma boa 
conelação linear entre os módulos reais (ELSYM5) e os previstos (RNA). Com os resultados 
obtidos, conclui-se que as RNAs são ferramentas potentes para serem utilizadas como 
procedimento de retroanálise para pavimentos flexíveis de duas, três e quatro camadas. 

Palavras chave: Retroanálise de Pavimentos Flexíveis 
Redes Neurais Artificia(s 
Procedimentos de Retroanálise 
Aparelhos Deflectométricos 
Análise de Pavimento 
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ABSTRACT 

COUTINHO NETO, BENEDITO. Artificial Neural Networks as a backcalculation procedure 
flexible pavements. São Carlos, 2000. Master's Degree Thesis- Escola de Engenharia de 
São Carlos, Universidade de São Paulo. 

This paper investigates a backcalculation procedure using Artificial Neural Networks 
(ANNs). In the research 35,472 hypothetical deflection basins were used, created by the 
program ELSYM5. The ANNs training database consisted of these basins, and of the moduli 
and thickness used to generate them. The input layer of these ANNs was composed by 
thickness( es) o f the pavement layer(s), the deflection basin (in the simulation with the 
Benke/man beam, beyond of those parameters, the curvature radius included (R)) and the 
output layer was composed by the resilient moduli o f the layers o f the pavement. Those data 
were used as output for the leaming process, using the easyNN 3. 2 simulator, which is based 
on Multilayer Perceptron and in the training algorithm Backpropagation. For the 
backcalculation procedure proposed six ANNs they were implemented: two simulating the 
procedure for pavement o f two layers (a simulating the testing o f the Benke/man beam and the 
other the one of Falling Weight Dejlectometer), two for pavement of three layers (simulation 
with the same equipments) and two for pavement of for layers (simulating the testing 
described previously). The values founds throught linear regression between the real moduli 
(ELSYM5) and the predicted o fones for ANN, were obtained determination coefficients (R2

) 

and relative average errors (EMR). These parameters demonstrated a good linear correlation 
between the real moduli (ELSYM5) and the predicted of ones (ANN). The conclusion .is that 
ANNs are potent tools for they be used in backcalculation procedures flexible pavements of 
two, three and four layers. 

Keywords: Backcalculation o f Flexible Pavements 
· Artificial Neural Networks 

Backcalculation Procedure 
Deflectometrical equipments 
Pavement Analysis 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A avaliação estrutural de pavimentos é executada com o objetivo de verificar o 

comportamento de suas camadas e do subleito sob a ação das cargas do tráfego e efeitos 

climáticos. A análise dos parâmetros estruturais (deslocamentos, raio de curvatura, tensões e 

deformações) é de ext~ema importância para a tomada de decisões. A análise destes 

parâmetros e de outros conseguidos através destes (módulos de resiliência das camadas) gera 

subsídios para a verificação da necessidade de se fazer uma recuperação, um recapeamento, 

ou ainda uma reconstrução . 

Essa avaliação pode ser feita através de ensaios destrutivos (laboratório) ou não destrutivos 

(in situ). Nos últimos anos tem-se dado ênfase aos ensaios não destrutivos, que reproduzem 

com maior perfeição o estado de tensões a que o pavimento está submetido quando do 

carregamento aplicado pelas cargas do tráfego. Estes ensaios consistem na medição dos 

deslocamentos (deflexões), com equipamentos adequados (por exemplo: Viga Benkelman e 

Falling Weight Dejlectometer) em alguns pontos específicos na superfície do pavimento, 

formando, então a bacia de deflexão. 

A avaliação estrutural do pavimento com base no comportamento deste às deflexões 

reversíveis tem crescido desde a utilização da viga Benke/man na década de 50 na WASHO 

ROAD Test. O surgimento dos computadores, em especial os microcomputadores, 

favoreceram o desenvolvimento de programas e procedimentos que tornaram mais fácil e 

rápida a árdua tarefa de avaliação estrutural dos pavimentos. 

Segundo ULLIDTZ & COETZEE (1995) o desenvolvimento de técnicas analíticas em 

conjunto com o aperfeiçoamento de equipamentos para medir as deflexões resultou em uma 

técnica amplamente usada na avaliação do pavimento, a retroanálise. 
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A retroanálise em pavimentação é uma técnica utilizada para a estimativa dos módulos 

resiiientes das camadas, a partir da bacia de deflexão medida no campo e das espessuras 

(quando disponíveis) das diversas camadas que compõem o pavimento flexível. Os módulos 

resilientes são determinados por tentativa usando o método do gradiente descendente (técnica 

de minimização do erro absoluto ou quadrado). Em geral, a retroanálise é um processo 

trabalhoso e requer um alto grau de conhecimento por parte do engenheiro, pois os resultados 

são altamente dependentes de sua subjetividade, isto é, eles dependem dos módulos iniciais 

(seed moduli) adotados para as camadas retroanalisadas. 

Segundo ALBERNAZ et ai. (1995), os processos usados na retroanálise atualmente podem 

ser classificados em dois grupos: iterativos e simplificados. 

Nos processos iterativos, a busca dos módulos resilientes, que são considerados como os 

módulos das camadas do pavimento, é alcançada comparando os valores da bacia de deflexão 

medida no campo com a bacia de deflexão teórica (calculada pelo programa de análise 

mecanística). 

Já nos processos simplificados os módulos resilientes do pavimento e do subleito são 

estimados tomando-se por base a simplificação da teoria da elasticidade linear aplicada a 

materiais homogêneos e isotrópicos. Desta forma, os parâmetros obtidos por meio desta 

abordagem necessitam de uma análise mais rigorosa, mas podem ser utilizados no 

dimensionamento de reforço em nível de anteprojeto ou gerência em nível de rede. 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são ferramentas potentes para solucionar problemas que 

envolvem reconhecimento de padrões, classificação e mapeamento e têm estado presentes em 

várias pesquisas na Engenharia de Transporte. 

Rede Neural A1tificial, um termo praticamente desconhecido nos meados da década de 80 no 

meio científico, vem cada dia mais despertando um extenso ramo de pesquisa em várias áreas 

dv conhecimento. Na literatura científica é comumente tida como uma subdivisão d:1 

Inteligência Attificial, mas também é tratada como classe de modelos matemáticos para 

problemas de classificação e reconhecimento de padrões; hoje as RNA são muito mais do que 

isso, constituem uma teoria para o estudo de manifestações complexas. 
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O desenvolvimento das Redes Neurais Artificiais iniciou-se com a aspiração de entender o 

mecanismo de funcionamento do cérebro humano e copiá-lo. Por se basear no funcionamento 

do cérebro, as RNA são formadas por grande número de unidades de processamento (nados 

ou neurônios) conectados entre si (sinapses). Diferem dos modelos computacionais 

tradicionais por apresentarem propriedades e características pat1iculares, tais como: 

adaptabilidade ou aprendizagem, capacidade de generalização, agrupamento e organização de 

dados e tolerância a falhas. 

As RNAs têm mostrado a sua eficácia e versatilidade em várias disciplinas, tais como: 

Ciência da Computação, Engenharias, Medicina, Matemática, Física, Biologia, Psicologia, 

etc. e por este motivo se torna mais pesquisada a cada dia em subespecialidades dessas 

disciplinas e outras, mas mesmo assim ainda é uma desconhecida para uma grande parte da 

comunidade acadêmica no País . 

A Engenharia de Transportes, de uma maneira geral, tem sido bastante beneficiada neste 

aspecto, há vários trabalhos publicados acerca de gerenciamento de pavimentos (manutenção 

e reabilitação), controle de semáforos, avaliação de projetos e outros. 

Baseado nesses aspectos, desenvolveu-se esta pesquisa, cujo objetivo é aplicar a técnica das 

Redes Neurais Artificiais para a retroanálise de pavimentos flexíveis, com a finalidade de 

simplificar o processo de retroanálise, eliminando a subjetividade na escolha dos seed moduli, 

além de reduzir a dificuldade e o tempo desperdiçado para fazê-lo utilizando os métodos 

tradicionais. 

Para atingir o objetivo, foram geradas bacias de deflexão artificiais a partir da utilização do 

programa computacional Elsym5, simulando resultados tanto de ensaios de viga Benkelman 

quanto de Falling Weight Dejlectometer (FWD), para várias estruturas de pavimentos (duas, 

três e quatro camadas). Com pat1e dessas simulações foram treinadas as redes neurais; com o 

restante foram testados seus resultados em termos da qualidade das previsões dos valores dos 

módulos de elasticidade das camadas dos pavimentos simulados. Além disso, essas mesmas 

bacias de deflexão artificiais também foram utilizadas para estabelecer-se correlações 

estatísticas, através de regressões lineares multivariáveis, entre seus parâmetros e os módulos 

de elasticidade das camadas dos pavimentos. 
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Este trabalho é composto por seis capítulos, incluindo a introdução (capítulo 1) e dois anexos 

(A e B), sendo o anexo B em CD. O capítulo 2 versa sobre revisão bibliográfica, abordando a 

Retroanálise de Pavimentos, o capítulo 3 trata também de revisão bibliográfica, apresentando 

o estudo de Redes Neurais Artificiais (incluindo um tópico sobre a Aplicação de RNAs na 

Engenharia de Transportes) , o capítulo 4, apresenta uma descrição do método de trabalho 

para a obtenção dos resultados, o capítulo 5 é composto da Apresentação dos Resultados e o 

capítulo 6 enfoca a Discussão dos Resultados, Conclusões e Recomendações, o anexo A 

contém as distribuições normais das espessuras e módulos dos perfis de pavimento estudado e 

o anexo B contém os arquivos texto com as bacias m1ificiais utilizadas no treinamento das 

redes neurais, além dos arquivo gerados pelo programa EasyNN, versão 3.2, que foi utilizado 

para o treinamento das redes . 
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CAPÍTULO 2 

RETRO ANÁLISE 

A retroanálise em pavimentação é uma técnica de avaliação estrutural utilizada para a 

estimativa dos módulos resilientes das camadas, tendo como base, a bacia de deflexão medida 

no campo e as espessuras das camadas que compõem o pavimento flexível. Desta forma, os 

módulos das camadas são obtidos por tentativa usando o método do gradiente descendente. 

Em geral , a retroanálise é um processo árduo e necessita de um alto grau de conhecimento por 

parte do engenheiro projetista, pois os resultados são altamente dependente de sua 

subjetividade, isto é, eles dependem dos módulos iniciais (seed moduli) adotados pelo 

projetista para as diversas camadas do pavimento a serem retroanalisadas. 

Segundo ALBERNAZ et ai. (1996), esta metodologia apresenta vantagens e desvantagens em 

relação aos ensaios realizados em laboratório (ensaios especiais dinâmicos). Para estes 

autores, as vantagens são: 

• suprimir, ou pelo menos, reduzir a necessidade de onerosas e pengosas coletas de 

amostras na via; 

• rapidez na caracterização elástica do pavimento; 

• a não necessidade de estimativa dos módulos resilientes dos materiais nas reais condições 

de campo, dificilmente reproduzíveis em laboratórios. 

e as desvantagens são: 

• os levantamentos das bacias de deflexão medidas no campo devem mostrar elevado grau 

de exatidão; 

• devem ser verificadas continuamente a confiabilidade dos instrumentos e dos 

procedimentos operacionais de medição das deflcxões; 

• os módulos resilientes retroanalisados não refletem, necessariamente, os módulos reais 

dos materiais das camadas, mas sim, um módulo "equivalente" que depende de diversos 

fatores in situ, como qualidade dos materiais, homogeneidade (isotropia), umidade, grau 

de compactação, rigidez relativa entre as camadas, temperaturas e outros. 
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2.1. A V ALIAÇÃO ESTRUTURAL 

A condição estrutural do pavimento compreende as características de suporte das camadas do 

pavimento no que diz respeito a resistência e deformabilidade. Estas características estão 

relacionadas à capacidade que têm essas camadas de suportar os danos causados pelos efeitos 

das cargas de tráfego e ações climáticas. Esta condição do pavimento depende de vários 

fatores, dentre eles, os tipos de materiais que compõem as diversas camadas e suas espessuras. 

A avaliação estrutural de pavimentos tornou-se bastante solicitada, em virtude da necessidade 

de se conhecer as características físicas e compm1amentais dos materiais que os compõem, 

que, por sua vez são necessárias para se ter uma idéia da vida útil do pavimento. Aos poucos, 

os critérios de avaliação estrutural foram sendo agrupados aos critérios subjetivos 

predominantes. 

Os métodos de dimensionamento tradicionais de pavimento não levavam em consideração a 

influência das deformações resilientes no comportamento estrutural do pavimento. Desta 

forma, surgiu a medição das deflexões superficiais recuperáveis, que por si próprias não são 

prejudiciais ao pavimento, contudo, são indicadores dos fatores responsáveis por grande parte 

da deterioração dos mesmos. Há dois tipos principais de defeitos que contribuem para a 

deterioração do pavimento: o trincamento por fadiga e o afundamento de trilha de roda. Os 

parâmetros estruturais responsáveis por estes defeitos são as tensões de tração horizontal, que 

se desenvolvem na face inferior do revestimento e as tensões ou deformações verticais de 

compressão, no topo do subleito (ELLIOT & THORNTON, 1990). 

Segundo PREUSSLER et ai. (1979), os principais indicadores da qualidade estrutural de um 

perfil de pavimento são: a deflexão na superfície, as tensões de tração na face inferior do 

revestimento e as tensões e deformações verticais no subleito. 

A avaliação estrutural para o estudo desses parâmetros pode ser realizada de duas formas: por 

meio de ensaios de laboratório (destrutivos) e ensaios de campo (não-destrutivos). 

Os ensaios destrutivos são realizados tomando-se por base corpos de prova obtidos de 

amostras indeformadas ou compactadas de cada material que compõe o perfil do pavimento. 

Este processo altera a integridade do pavimento, pois degrada os pontos utilizados na retirada 
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de amostras. O ensaio destrutivo apresenta dificuldades de simulação do estado de tensões 

que ocorre na via quando da passagem de veículos. 

Segundo MOTTA ( 1991 ), a simulação em laboratório do efeito da repetição das cargas nas 

características dos materiais das camadas, só se torna executável quando feita de forma 

simplificada, isto é, utilizando-se somente as tensões principais, que apresentam um estado de 

carregamento compatível com a carga exatamente sobre o ponto considerado. Para as 

camadas de solos, o ensaio mais utilizado é o triaxial ao passo que para as misturas asfálticas, 

o ensaio mais usado é o de compressão diametral. 

O processo de avaliação estrutural mediante ensaios não-destrutivos é realizado in situ e 

consiste em medir as deflexões reversíveis na superficie do pavimento quando este está 

submetido a um carregamento similar ao imposto pelas cargas dos veículos. Mediante os 

dados deflectométricos é possível extrair informações da qualidade estrutural do pavimento, 

verificar se há necessidade de estudos complementares e quais as medidas corretivas a serem 

realizadas (recuperação, recapeamento ou reconstrução). Além desses aspectos, as deflexões 

medidas por intermédio dos ensaios não-destrutivos (NDT - Nondestructive Testing) 

permitem, por intermédio da retroanálise, que sejam estimados os módulos resilientes das 

camadas, parâmetros de grande importância no dimensionamento racional. 

2.2. ENSAIOS NÃO-DESTRUTIVOS 

O objetivo desses ensaios é verificar a integridade estrutural do pavimento sem danificar a 

pista de rolamento. Consistem na medição das deflexões na superficie do pavimento, para um 

carregamento conhecido, por meio de um equipamento denominado aparelho deflectométrico. 

A abrangência das medidas das deflexões recuperáveis como parâmetro guia das condições 

estruturais dos pavimentos foi um grande impulso no desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

avaliação estrutural. Em vista disto, tornou-se cada vez mais freqüente a análise estrutural 

baseada em ensaios não-destrutivos, promovendo a necessidade de desenvolvimento de 

equipamentos destinados a tal tarefa. 

O pnmell'o órgão a usar um medidor de deflexão resiliente (desenvolvido pela General 

Eletric) foi a Divisão de Estradas da Califórnia (EUA) em 1938. A WASHO (Western 
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Association of State Highway O..fficials) Road Test utilizou pela primeira vez, em 1953, o 

equipamento idealizado por A. C Benkelman e que foi denominada de viga Benke/man. O 

desenvolvimento deste equipamento deu origem a outros mais sofisticados. Hoje existem 

vários equipamentos destinados a detenninar as deflexões, mas que diferem-se pelo princípio 

de aplicação de carga. 

2.2.1. Deflexões 

O ensaio da medição de deflexão por simular as condições de carregamento impostas pelo 

tráfego vem sendo muito utilizado nos últimos anos. Verificou-se, na pista experimental da 

AASHTO, que 60 a 80% das deflexões medidas na superfície do pavimento são 

desenvolvidas no interior do subleito, o que comprova a impmiância do módulo resilienté do 

subleito no comportamento dos pavimentos flexíveis (AASHO (1962)). 

Os esforços provocados pelas cargas atuantes desenvolvem deformações elásticas e 

permanentes no pavimento. As deformações resilientes repetidas a cada passagem de veículo 

são responsáveis pela mptura por fadiga do revestimento do pavimento flexível (camada de 

maior rigidez da estrutura) e as deformações plásticas irreversíveis (deformações 

permanentes) são responsáveis pelo afundamento de trilhas de rodas na superfície do 

pavimento. 

Segundo QUEIRÓZ ( 1981 ), a repetição de deformações resilientes, causadas pelas 

solicitações do tráfego, é responsável pelo aparecimento e evolução de trincas por fadiga dos 

revestimentos asfálticos, que constituem o principal mecanismo de deterioração observados 

nas rodovias brasileiras. 

Para medir as deflexões, tem-se feito uso de um aparelho básico como a viga Benkelman, até 

equipamentos mais sofisticados como o Dynajlect, Road Rater e o FWD. O maior número de 

levantamentos realizados nos Estados Unidos, foram feitos utilizando a viga Benkelman e o 

Dynajlect (TWENEBOAH et. ai. (1990)). 

As deflexões recuperáveis, devem ser determinadas na trilha da roda externa, mas se julgado 

necessário, podem ser estimadas também nas trilhas das rodas internas. Além da obtenção de 

deflexões que possibilitem a determinação do raio de curvatura, podem ser efetuadas medidas 

\ 
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complementares, que tornem possível o esboço da linha de influência longitudinal (bacia de 

deflexão ), tornando, desta forma, mais emiquecedores os subsídios oferecidos por este 

levantamento. 

O ensaio não-destrutivo de bacia de deflexão pode ser utilizado para determinar os módulos 

resilientes das diversas camadas que compõem o pavimento por meio da retroanálise. Os 

módulos elásticos são determinados por tentativa, utilizando-se a bacia de deflexão medida no 

campo e um sistema computacional iterativo que traga em sua estrutura um programa 

computacional para análise de pavimento. 

2.2.2. Aparelhos Deflectométricos 

Os equipamentos utilizados em ensaios de avaliação não destrutiva para medidas das 

respostas mecânicas da estrutura, segundo SMITH & L YTTON (1985), classificam-se em três 

categorias: 

• equipamentos quase-estáticos, que medem as deflexões do pavimento sob carregamento 

através de veículo que se desloca lento o suficiente para que não ocorra influência de 

forças inerciais. Nesta categoria estão incluídos a viga Benkelman, o curviômetro, o 

deflectógrafo Lacroix e o Califórnia travelling dejlectometer. Nesta classe a velocidade de 

deslocamento é muito baixa, variando de 0,8 a 5 km/h; exceto para o curviômetro no qual 

a velocidade é de 18 Km/h. 

• equipamentos de carregamento dinâmico em regime permanente, que aplicam uma carga 

estática na superfície do pavimento e o caráter dinâmico do ensaio é obtido a partir da 

indução de uma vibração harmônica estável. Há dois tipos de geradores de força 

dinâmica: b 1) a carga cíclica que é gerada através da rotação de dois volantes 

desbalanceados que giram em sentidos contrários. Desta maneira, os vibradores podem 

aplicar apenas uma amplitude de força, numa dada freqüência . O Dynajlect é incluído 

nesse grupo; b2) a carga cíclica é gerada por meio de um sistema eletrohidráulico, cuja 

amplitude de carregamento independe da freqüência de operação, isto é, para uma mesma 

carga pode se utilizar diferentes freqüências. Estão nesta categoria o Road Rater nas sua 

várias versões e o vibrador WES - 16 Kip do corpo de engenheiros do exército americano 

(USACE). Ao utilizar estes equipamentos é extremamente importante certificar-se de que 

estão adequadamente calibrados e que a intensidade da força aplicada (pico a pico) ao 
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pavimento seja menor que duas vezes a pré-carga estática para evitar o deslocamento do 

equipamento na superfície do pavimento. A deflexão produzida pela força dinâmica é 

medida por um referencial inercial, ou seja, a variação da deflexão pico a pico é 

comparada com a variação da força dinâmica pico a pico, evitando desta maneira, que a 

alteração do estado de tensões, provocado pela pré-carga estática, modifique a resposta do 

pavimento ao carregamento dinâmico. 

• equipamentos que medem as deflexões a partir de carregamento por impulso. Estes 

aplicam uma força transiente ao pavimento pelo impacto causado por um peso elevado a 

uma certa altura em um sistema guia para em seguida ser liberado. O peso em queda 

choca-se com uma placa que transmite a força ao pavimento. Esta força pode ser variada 

pela alteração do conjunto de massas e/ou da altura de queda através de um processo de 

tentativa e erro. Estão incluídos neste grupo os FWD comercialmente disponíveis 

(Dynatest, Kuab, Plwnix e outros). 

2.2.2.1. Viga Beukelman 

Foi desenvolvida em 1953 por A C. Benkelman durante o ensaio rodoviário da WASHO e se 

destina a medir os deslocamentos verticais dos pavimentos de forma simples, relativamente 

rápida e barata, visto que em relação a outros tipos de equipamentos mais sofisticados seu 

custo de aquisição é menor. No Brasil, a avaliação estrutural tem sido realizada com o auxílio 

desse equipamento há mais de trinta anos. 

A viga Benkelman é composta basicamente de duas pat1es: uma fixa, que fica apoiada no 

pavimento por três pés reguláveis, e a outra móvel, que é acoplada à parte fixa através de uma 

articulação. A parte móvel da viga tem uma de suas extremidades em contato com a superfície 

do pavimento (ponta de prova) no local onde se deseja medir a deflexão, a outra extremidade 

fica em contato com um extensômetro, que acusa qualquer movimento vertical da ponta de 

prova. Um esquema da Viga Benkelman é mostrado na Figura 2.0 l . 

No ensaio (DNER-ME 061/79 e 024/94) usa-se como carga de prova a roda dupla traseira de 

um caminhão basculante, com carga de eixo de 8,2 tf, ou carga por roda de 2,05 tf. Para a 

realização do ensaio deve-se posicionar a ponta de prova no centro de carga da roda dupla, 

coincidindo com o ponto selecionado para o ensaio. Costuma-se utilizar, para exato 

posicionamento da ponta de prova na vettical do eixo traseiro, um sistema de referência, que 

estabelece a posição da viga em relação à do caminhão. O vibrador, localizado na parte fixa 

' 
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da viga, é então ligado apenas para evitar eventuais inibições do ponteiro do extensômetro e, 

se for o caso, o atrito entre todas as peças móveis do equipamento durante a execução do 

ensaio. Faz-se uma leitura inicial Lo, quando o extensômetro indicar movimento igual ou 

menor que 0,01 mm/min (retirado do DNER-ME 024/94), ou após decorrido 3 minutos da 

ligação do vibrador. Quando o caminhão se afastar (lentamente) no mínimo 1 O m do ponto de 

ensaio e o tempo decorrido for o suficiente para que o pavimento recupere sua condição 

original, faz-se a leitura final Lr. 

onde: 

2,44m 

Parte fixa 

ArUcula lo 

VISTA LATERAL 

VISTA SUPERIOR 

'0~ 
Figura 2.01 -Viga Benke/man (CARNEIRO, 1966). 

A deflexão máxima é então calculada através da expressão 2.01: 

D0 : deflexão real ou verdadeira, em centésimos de milímetros (deflexão 

reversível máxima); 

L0 : leitura inicial , em centésimos de milímetros; 

Lr: leitura final, em centésimos de milímetros; 

a e b : dimensões na Viga Benkelman ou seja, é a relação entre a distância da 

at1iculação à ponta de prova e a distância do extensômetro à articulação 

(usualmente a I b é igual a 2 ou 4). 

(2.01) 

Um dos parâmetros mais difundidos que indicam o arqueamento da deformada (bacia de 

deflexão) na sua porção mais crítica é o Raio de Curvatura, onde o eixo das rodas duplas é 
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deslocado a 25 em à frente do ponto de prova. Faz-se a leitura correspondente a este 

afastamento (L25) e calcula-se a de flexão neste ponto (D2s), utilizando-se a equação 2.01, 

substituindo o valor de Lo por L25. O raio de curvatura é calculado utilizando-se a expressão 

2.02. 

Para estimar-se uma linha de influência completa é necessário afastar o caminhão a pequenos 

intervalos e fazer uma série de leituras intermediárias a cada parada do veículo Essas 

deflexões intermediárias são calculadas de modo semelhante a deflexão máxima (equação 

2.01 ), apenas substituindo o valor da leitura inicial (Lo) pelas leituras correspondentes aos 

diverso deslocamentos do veículo (Ln). Desta forma, é possível determinar a bacia de 

deflexão. 

onde: 

6250 
R=-----

2(Do- D2s) 
(2.02) 

Do e D25: deflexões no centro de carregamento e a 25 em do centro de carregamento 

respectivamente, expressas em centésimos de mm; 

R: raio de curvatura da bacia de deflexão, em metros. 

O raio de curvatura obtido denotará a situação da estrutura, sendo indicado por baixos valores 

do raio, um alto arqueamento da estrutura e consequentemente uma condição estmtural crítica 

do pavimento. 

Apesar dos ensaios com a viga Benkelman serem relativamente rápidos, há a observação de 

uma apreciável demora tanto na instalação e transporte do equipamento, quanto no 

deslocamento entre pontos do ensaio. Então, tornou-se necessário que a velocidade de 

obtenção das medidas de deflexão fossem aumentadas, fato que motivou a criação de 

equipamentos que proporcionassem essa agilidade. Esses equipamentos são chamados de 

vigas de deflexão automatizadas, pois operam no mesmo princípio que a viga Benkelman e 

tem a seqüência de operação automatizada. 

Ao contrário da viga Benkelman, essas vigas automatizadas são montadas no próprio veículo 

de carga e a deflexão máxima é registrada automaticamente ponto a ponto, enquanto o 

operador dirige o veículo ao longo elo pavimento, sendo possível avaliar cerca de 5km de 
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pavimento por dia. Como exemplos de vigas automatizadas tem-se o Deflectógrafo Lacroix, o 

Califórnia travelling deflectometer e o Curviômetro. 

2.2.2.2. Deflectógr·afo Lacroix 

Esse equipamento fabricado na Europa é um caminhão adaptado para execução de ensaios e 

registro dos resultados de forma totalmente automatizada. O veículo se move a uma 

velocidade constante de cerca de 3 km/h, com eixo de carga com peso igual a 13 tf. As 

deflexões são medidas, entre as rodas duplas do caminhão, por um bastão sensor conectado a 

uma viga de referência, enquanto o veículo se movimenta. A unidade produz gráficos e os 

dados são registrados em uma fita magnética para análises posteriores com computador. 

2.2.2.3. Califórnia travelliug dejlectometer 

Desenvolvido nos EUA pelo Departamento de Transportes da Califórnia. Trata-se de uma 

viga Benke/man automatizada que mede a deflexão provocada pelas rodas do caminhão a 

intervalos de 6,22 m enquanto o veículo se move a uma velocidade constante de 0,8 km/h. 

2.2.2.4. Curviômetro 

O Curviômetro foi desenvolvido para medir deflexões em pavimentos flexíveis com o veículo 

a uma velocidade de 18 km/h, considerada relativamente alta. A aceleração vettical em um 

ponto da superfície do pavimento é medida por um geofone localizado entre as duas rodas de 

teste, dando deste modo, não só o valor da curvatura naquele ponto, mas também o valor 

máximo no pico da curva de deflexão. A deflexão é então obtida através da integração do 

sinal do aparelho medidor, sendo que a medida da curvatura da bacia de deflexão é obtida 

através das medidas da velocidade e da aceleração vertical. No veículo é levada uma viga de 

deflexão eletrônica similar a viga Benke/man. 

2.2.2.5. Dynajlect 

O Dynaflect é um equipamento de carregamento dinâmico em regime permanente, que opera 

com frequência fixa de 8 Hz e carga de 4,45 kN de pico a pico, distribuída entre as duas 

rodas carregadas do veículo. Possui um gerador de força, responsável pela produção da carga 

cíclica (carregamento dinâmico), que é produzida mediante a rotação de dois volantes 

desbalanceados que giram em sentidos contrários. Este equipamento é dotado de cmco 

sensores sísmicos fixados na barra do catTo reboque e distanciados de 30,48 em (1ft). Estes 
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sensores têm como finalidade a medição da bacia de deflexão no momento em que a carga é 

aplicada. No veículo rebocador é levado um controle remoto e um painel de leitura, que 

possibilitam que toda a operação seja executada do assento do motorista. A Figura 2.02 ilustra 

um equipamento Dynajlect. 

/ llo.1 llo.2 llo.3 llo.4 1/o.S 

RODAS CARREGADAS 

Figura 2.02 - Dynajlect (HASS et al.(1994)) 

2.2.2.6. Road Rater 

O Road Rater (Figura 2.03) é um instrumento vibratório capaz de vanar igualmente a 

magnitude de carga e a freqüência. A carga estática é variada pela transferência do peso do 

catTo reboque através das rodas para uma placa de carga. A carga dinâmica é então gerada a 

partir da elevação e abaixamento hidráulico de uma massa, sendo este deslocamento 

responsável pela produção de um ponto de reação na estrutura testada. A deflexão produzida é 

medida por quatro transdutores de velocidade, um localizado no centro da placa e os outros 

três distantes de 30,48 em 30,48 em (1ft). 
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Trensdulor de forçe 

Figura 2.03- Esquema do Road Rater (HASS et al.(l994)). 

2.2.2.7. Falling Weigitt Dejlectometers (FWD's) 

São equipamentos que medem a deflexão do pavimento através da aplicação de carregamento 

por impulso, gerado pelo impacto de um peso, que é levantado até uma certa altura, e solto em 

queda livre sobre um sistema de amortecedores de borracha que transmitem a força aplicada a 

uma placa circular apoiada na superfície do pavimento, que por sua vez a transfere ao 

pavimento (Figura 2.04). A intensidade dessa força pode ser alterada com a variação do peso 
1lc 1 

e da altura de queda. IAs deflexões recuperáveis, geradas na superfície do pavimento, são 

medidas por sete sensores instalados ao longo de uma barra metálica.4 As medições são 

realizadas no centro da placa carregada e a várias distâncias do centro de carregamento 

(DNER- PRO 273/96). 

O procedimento do ensaio com este equipamento envolve as etapas descritas a seguir: 

• o deslocamento elo trailer para o local ele ensaio, com o posicionamento elo equipamento 

na estação desejada; 

• a seleção ela configuração de massa a ser utilizada na campanha de ensaios, fixando-as nos 

locais apropriados; 

• o acionamento no microcomputador do programa de campo, de onde é determinado o tipo 

de ensaio e é feito o comando de todas as operações, incluindo o abaixamento da placa de 
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carga e da barra dos geofones e o posicionamento dos pesos para altura de queda pré

determinada; 

• a liberação dos pesos para queda, sendo que a operação completa pode ser realizada por 

uma pessoa situada no veículo rebocador ; 

• a cada golpe aplicado, são exibidos em tela, a altura de queda, pico de pressão na placa e a 

força correspondente e os picos de deflexões registradas em cada sensor. Após o término 

da operação (seqüência de golpes), os sensores e a placa são suspensos e o sistema emite 

um sinal sonoro indicando que o trailer pode ser transportado para a próxima estação. 

Os FWD's possuem como característica a capacidade de simular o efeito da passagem de um 

veículo com velocidade entre 60 e 80 km/h sobre a superfície do pavimento. Esses 

equipamentos permitem a aquisição de dados de forma rápida e precisa, quando tomados os 

cuidados necessários com manutenção, calibração e interpretação de resultados. O alto custo 

de aquisição desses equipamentos restringe seu uso. 

Segundo THOLEN et ai. (1985), o Falling Weight Dejlectometer (FWD) talvez seja o melhor 

equipamento para a realização de ensaios não destrutivos existente. 

P (Carga elo DenectOmetto) 

Placa Catregada 

CA 

Sub-base 

' I 

: 
Sub~eito 1 

I • : 
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Figura 2.04- Princípio de funcionamento do FWD (HASS et ai. (1994)). 

A seguir são descritos, sucintamente, alguns tipos de FWD's: 

FWD Dynatest 

É um equipamento totalmente automatizado para avaliação da capacidade de carga dos 

pavimentos, consistindo de um carro reboque montado com um sistema elétrico/hidráulico de 
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aplicação de carga e medida de deflexão (Figuras 2.05 e 2.06), capaz de avaliar 40 km de vias 

por dia de trabalho. Este tipo de FWD produz breves pulsos de carga de 7 a 120 kN (700 a 

12.000 kgf) de amplitude, com duração de 25 a 30 ms. Este sistema admite a aplicação de até 

cinco configurações de massa em combinação com até quatro alturas de queda, sendo desta 

forma, escolhida a combinação que deverá satisfazer aos tipos de eixos preponderantes que 

solicitam o pavimento em estudo. As deflexões são medidas usando sete sensores sísmicos 

facilmente removíveis, acoplados a cabos móveis ao longo de uma barra metálica, o valor de 

pico registrado por cada transdutor é gravado na memória do microprocessador para posterior -transmissão ao microcomputador. Esse equipamento permite, através de uma bateria de apoio, 

uma unidade eletro-hidráulica e de vários interruptores, que a operação seja completamente 

controlada do assento do motorista. 

MICRO 
PROCESSADOR 

CONTROLES MANUAIS 

Figura 2.05- Esquema de um FWD Dynatest (HASS et al.(l994)). 



18 

Figura 2.06- Van com FWD Dynatest (DYNATEST Int. AIS 1999)). 

FWDKUAB 

A unidade FWD KUAB (Figuras 2 .07 e 2.08) é um carro reboque montado e totalmente 

coberto por uma casa de metal, onde as portas do fundo da unidade são abertas quando se 

inicia os testes, permitindo, desta forma, que o equipamento desça até a superfície do 

pavimento. A operação é totalmente automatizada. Este equipamento é de origem sueca e seu 

princípio de operação é semelhante ao do FWD Dynatest. Este equipamento permite que a 

força aplicada ao pavimento, varie de 12 a 150 kN (1.200 a 15.000 kgf), a resposta produzida 

é medida através de sismômetros que podem ser calibrados em campo por um micrômetro 

incorporado à casa. A carga é gerada por um sistema de duas massas permitindo, desta forma, 

que haja uma duração mais extensa de pulsação, com o objetivo de representar melhor a 

duração da carga aplicada pelos caminhões. 
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Figura 2.07- Esquema do FWD KUAB (HASS et al.(1994)). 

Figura 2.08- FWD KUAB (ERI, Inc. (1998)). 

FWDP/zonix 

O FWD Phonix (Figura 2.09) é também um carro reboque que consiste de uma casa de metal 

que protege o peso de queda, esse peso é constituído de um corpo cilíndrico (em nove seções) 

com no máximo 3 kN (300 kgf). A queda da massa provoca um pulso de carga com 
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magnitude variando de 10,2 a 102,3 kN (1.020 a 10.230 kgf). As deflexões então geradas são 

medidas por três ou seis transdutores de deflexão ajustáveis, localizados numa barra metálica 

de 2,4 m de comprimento. O sistema de controle eletrônico desta unidade consiste em um 

microcomputador, software de controle e sensores. Outras opções incluem um micro

computador IBM-PC, instrumentos de medida da temperatura do ar e da superfície do 

pavimento e um sistema de impressão. 

000000000 

600 

3600 ----~ VISTA TRASEIRA 

VISTA LATERAL 

Figura 2.09 - Esquema do FWD Phonix (HASS et al.(l994)). 

2.3. PROGRAMAS DE ANÁLISE MECANÍSTICA 

Os métodos de dimensionamento de pavimento podem ser classificados em dois grupos: 

a) Processos empíricos: quando as espessuras das camadas dos pavimentos são obtidos em 

função de um índice do suporte do subleito, como por exemplo, o método que se baseia no 

CBR. Este tipo de método é adotado pelo DNER. 

Segundo o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, "o método CBR" 

(Califómia Bearing Ratio) é ainda o 'método padrão de dimensionamento de pavimentos 

flexíveis. Este Parâmetro é bastante conhecido entre os engenheiros civis brasileiros como 

ISC (Índice de Suporte Califórnia) e é obtido para as camadas estruturais do pavimento por 

meio de um ensaio de capacidade de carga estático. Este índice é a relação, expressa em 

porcentagem, entre o valor da carga obtida do ensaio para o material em análise e aquela 

obtida do ensaio para o material padrão (brita graduada, especifica da Califórnia). 

Este método, segundo MEDINA & MOTTA (1991), é aceitável na medida que os materiais e 

situações climáticas e de tráfego para as quais foram desenvolvidos não variem. O tráfego tem 
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crescido extraordinariamente, principalmente em termos de cargas, e o uso de novos materiais 

pode ser inevitável em certas regiões, sem que o procedimento de projeto empírico contemple 

aceitavelmente essas novas exigências. 

Estudos realizados em nosso país (MOTTA et al.(l992)) demonstram que esse procedimento 

de dimensionamento pode conduzir a uma estimativa de vida útil totalmente fora da realidade, 

variando em 20 ou mais vezes, conforme a mistura asfáltica empregada no dimensionamento. 

b) Processos analíticos ou rac10nms: quando as tensões e deformações causadas pelos 

carregamentos oriundos do tráfego na estrutura do pavimento e subleito são analisadas por 

meio de um modelo matemático. As espessuras das camadas são estabelecidas em função 

das propriedades dos materiais que serão usados na construção do pavimento. O modelo 

matemático é realizado segundo a Teoria da Elasticidade . 

A Teoria da Elasticidade, aplicada aos sistemas dispostos em camadas, tem sua formulação 

baseada na teoria original de Boussinesq, que considerou um material semi-infinito ideal, 

homogêneo, isotrópico e elástico, em cuja superfície atua uma carga pontual vertical, e 

desenvolveu expressões de cálculo de tensões e deslocamentos em qualquer ponto à 

profundidade z e a distância r da linha de ação da carga e nos estudos subseqüentes de 

BARBER (1940), BURMISTER (1943), ODEMARK (1949) e outros. 

O dimensionamento racional de um pavimento consiste de varias etapas, a saber: 

• definição da solicitação atuante: número de veículos, tipos de carga, disposição 

geométrica, etc; 

• reconhecimento dos materiais disponíveis que servirão alternativamente para compor as 

camadas mediante ensaios adequados; 

• escolha de um método de dimensionamento que seja adequado, capaz de compatibilizar as 

.. tensões e deformações atuantes com as resistentes; 

• proposta de alternativas tecnicamente viáveis para a escolha econômica mais adequada. 

A possibilidade de dimensionamento de pavimento por meio da teoria elástica é aceitável por 

ser possível compatibilizar as situações geométricas de espessuras com as características dos 

materiais quando submetidos às solicitações repetidas de tráfego, ajustando a estrutura de 
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forma a se alcançar uma distribuição de tensões e deformações mais propícia aos materiais 

estudados (disponíveis na região). 

Os métodos racionais tinham pouca aceitação na prática da engenharia, em virtude da solução 

matemática dos sistemas multicamadas elásticos ser extremamente trabalhosa. Com o advento 

dos computadores (em especial os microcomputadores) surgiram os programas de análise 

mecanística que tornaram possível o processamento em segundos ou menos (dependendo da I 
capacidade do computador) de problemas que levavam dias para serem realizadas 

manualmente. 

Esses programas permitem quantificar as deflexões superficiais reversíveis, a deformação de 

tração na fibra inferior da capa, as tensões e as deformações verticais no subleito, tornando 

comum o estudo da distribuição de tensões-deformações em sistemas estratificados. 

Para que um processo racional de projeto forneça bons resultados, segundo MAHLER & 

MOTTA ( 1982), é necessário que algumas exigências sejam cumpridas, a saber: 

• selecionar adequadamente o modelo (tensão-deformação) para representar a estrutura do 

pavimento; 

• escolher um método eficiente de resolução do sistema de equações, representando o meio 

e o fenômeno em si; 

• caracterizar as propriedades mecânicas dos materiais das camadas sob condições 

apropriadas de clima e carregamento; 

• definir o critério de projeto e de desempenho em termos de tensão/deformação (fadiga, 

ruptura, etc); 

• apresentar o sistema de projetos em uma forma que seJa vantajosa para o uso dos 

engenJ1eiros rodoviários. 

A literatura técnica indica um grande número de programas destinados à análise mecanística 

de pavimentos, tais como BISAR (SHELL LABORA TORIUM ( 1972)), CHEVRON 

(MICHELOW (1963)), WESLEA (VAN CAUWELAERT et al.(l989)), ELSYJ\115 

(KOPPERMAN et al. (1985)), ABAQUS (HIBBIT et al. (1995)), FEPAVE (DUNCAN et al. 

( 1968)), etc. Neste capítulo serão enfatizados os programas ELSYj\1/5 e FEPAVE por serem os 

mais utilizados no Brasil. 
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2.3.1. O programa ELSYMS 

O Programa ELSYM5, (Eiastic Layered System) foi desenvolvido na Universidade ela 

Califórnia, em Berkeley, em linguagem Fortran para computadores ele grande porte. A versão 

para microcomputadores foi desenvolvida por KOPPERMAN et ai. ( 1985) e foi patrocinada 

pelo Federal Highway Administration Department of Transpor! (FHWA) e utiliza a técnica 

das diferenças finitas. 

Esta técnica consiste em se aproximar as derivadas das equações diferenciais, por meio ele 

fórmulas aproximadas, numa sucessão de pontos escolhidos sobre o domínio de integração do 

problema. Obtém-se desta forma um sistema ele equações algébricas, que permite calcular os 

valores das variáveis nos pontos analisados. Quanto maior o número de pontos, mais as 

soluções aproximadas tendem a ficar próximas da solução real, contudo a solução do 

problema não é contínua e sim discreta (somente nos pontos analisados). 

O programa ELSYM5 permite calcular tensões, deformações e deslocamentos em qualquer 

ponto de um sistema de eixos cartesianos tridimensional de um pavimento constituído por até 

cinco camadas elásticas incluindo o subleito. Admite carregamento estático de até dez cargas 

verticais e iguais, com área de distribuição circular. As camadas elásticas são consideradas 

isotrópicas, homogêneas e .de comportamento linear, ou seja, considera os materiais como 

puramente elásticos. Cada camada tem espessura definida e finita, excetuando-se a última (o 

subleito), cuja espessura é considerada semi-infinita. Duas condições podem ser admitidas nas 

interfaces entre camadas: aderência perfeita ou atrito nulo. As hipóteses de cálculo são as 

mesmas da solução de BURMISTER (1943). 

Os dados de entrada do programa são: características do carregamento (carga, raio ou pressão 

dos pneus e suas localizações), características elas camadas (espessuras, módulos de 

resiliência e coeficientes de Poisson) e as coordenadas dos pontos (no máximo cem pontos) 

onde se deseja analisar os parâmetros estruturais. Algumas das principais vantagens desse 

programa são a facilidade ele uso e o tempo de processamento, entretanto apresenta limitações 

como o número ele camadas (no máximo cinco), a consideração dos materiais como lineares e 

o carregamento estático. 
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As bacias de deflexão teóricas, segundo MEIER E RIX ( 1994), são geralmente determinadas 

usando programas de análise de pavimentos com várias camadas, carregamento estático e 

comportamento elástico-linear dos materiais que os compõem. Em princípio, também é 

possível usar algoritmos que considerem efeitos dinâmicos e comportamento não linear, mas 

eles envolvem tempo computacional relativamente maior, o que os faz inaceitável para uso 

em grande escala (prático). 

No presente trabalho, optou-se pelo o uso do programa ELSYlv/5 por sua facilidade de 

manuseio e rapidez de processamento. O programa foi utilizado na geração das bacias de 

deflexão teóricas para treinamento das Redes Neurais Artificiais. 

2.3.2. O programa FEPAVE 

O FEPAVE (Finite E/ement Analysis of Pavement Structures) foi desenvolvido, segundo 

DUNCAN ( 1968), em Berkeley, e é um programa que utiliza elementos axissimétricos com 

procedimento incrementai, isto é, calcula-se a estrutura considerando-se um eixo de simetria 

passando pelo ponto de aplicação da carga, que é aplicada em incrementos iguais, conforme o 

número de divisões especificadas pelo usuário. 

Este programa utiliza a técnica do Método dos Elementos Finitos (MEF) que se baseia na 

divisão de um meio contínuo em elementos fictícios de dimensões finitas, ligados entre si por 

intermédio de pontos nodais, assimilados a articulações sem atrito. A teoria da elasticidade é 

usada para se alcançar a relação entre as forças e os deslocamentos nodais correspondentes de 

um elemento, gerando-se a matriz de rigidez da estrutura. Os pontos nodais são equilibrados, 

em termos de carregamentos externos e os deslocamentos restringidos, pela resolução de um 

sistema de equações lineares, analisando de um ponto de vista geral as soluçõ.::s possíveis. As 

tensões, as deformações e os deslocamentos nodais em cada elemento são calculados. 

O FEP AVE admite até 12 camadas de materiais diferentes com características elásticas não

lineares e para o revestimento, permite a variação do módulo resiliente com a temperatura. 

Não admite análise dos efeito de cargas múltiplas, nem de can·egamento próximo às laterais 

do pavimento. As propriedades dos materiais podem variar nas direções radial e vertical mas 

são consideradas constantes segundo a direção tangencial. Utiliza um sistema de coordenadas 

cilíndricas r, B e z, com carregamento circular. Os deslocamentos vertical, radial e tangencial 
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são positivos nas direções dos respectivos eixos. As tensões e deformações são consideradas 

positivas quando de tração e negativas em caso contrário (compressão) . 

2.4. MÉTODOS DE RETROANÁLISE 

O surgimento dos computadores, em especial os microcomputadores, favoreceram o 

desenvolvimento de programas e procedimentos que tornaram mais fácil e rápida a árdua 

tarefa de avaliação estrutural dos pavimentos, de forma particular a retroanálise dos módulos 

resilientes por meio de ensaios não-destrutivos. 

A retroanálise dos módulos resilientes das camadas do pavimento é usada para avaliação 

estrutural e para eventual projeto de reabilitação. Existe um grande número de procedimentos 

e programas computacionais com este propósito (RADA et ai. ( 1992)). 

Os processos usados na retroanálise, atualmente, (ALBERNAZ et ai. (1995)), podem ser 

classificados, em dois grupos: iterativos e simplificados. 

2.4.1. Métodos Iterativos 

Nos processos iterativos a busca dos módulos resilientes, que são considerados como os 

módulos das camadas do pavimento, é alcançada comparando os valores da bacia de deflexão 

medida no campo com a bacia de deflexão teórica (calculada pelo programa de análise 

mecanística). Este procedimento é feito usando um aplicativo computacional que procura o 

melhor ajuste das bacias através da técnica de minimização do erro absoluto ou eno 

quadrático. 

Os módulos encontrados não são os módulos reais, mas sim equivalentes, pois os seus valores 

dependem da modelagem teórica utilizada para simular o compo11amento do pavimento. Em 

virtude da complexidade, essa modelagem não exprime o comportamento real do pavimento. 

Em muitos casos, as deflexões medidas incluem irregularidades que estão geralmente 

relacionadas às diferenças de comportamento do pavimento e da modelagem teórica utilizada 

para estimar a resposta deste pavimento. Estas irregularidades são provenientes de vários 

fatores , como a variação da espessura ao longo do trecho analisado, comportamento não linear 

das camadas, efeitos da umidade e da temperatura, etc. 
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HAIUCHANDRAN et ai. ( 1993) classificam os métodos iterativos de acordo com a 

metodologia adotada para determinar os parâmetros elásticos da estrutura pesquisada. Esta 

classificação abrange três categorias, a saber: 

• métodos que calculam os parâmetros elásticos de estruturas teóricas, durante o 

processamento, comparando as bacias de deflexões estimadas com as bacias medidas no 

campo. Como exemplo de programas que utilizam este método, podem ser citados os 

aplicativos da série CHEVDEFIB!SDEFIELSDEF (BUSH III (1985)) e o EVERCALC 

(LEE et ai. ( 1988) ou SIV ANESWARAN et al. ( 1991 )). Os parâmetros elásticos 

estruturais são estimados por intermédio de algum programa de análise mecanística de 

pavimento. A comparação entre as bacias teórica e medida é feita iterativamente até que a 

analogia entre elas esteja dentro ele um critério de parada pré-estabelecido. Após a 

determinação da bacia (teórica) de melhor ajuste, o conjunto de módulos obtido é 

associado ao pavimento real analisado. Com estes módulos pode-se estimar tensões, 

deslocamentos e deformações em qualquer ponto da estrutura; 

• métodos que utilizam banco ele dados de estruturas previamente calculadas. Estes métodos 

são análogos aos anteriores, exceto pelo fato de que as bacias medidas no campo são 

comparadas a bacias teóricas previamente estimadas e armazenadas em bancos de dados, 

em conjunto com os parâmetros elásticos das estruturas que as geraram. Os programas, 

que utili zam este método, são geralmente rápidos. Como exemplo, pode ser citado o 

aplicativo computacional MODULUS (UZAN et ai. (1989)); 

• métodos que utilizam equações obtidas por técnicas de regressão estatística (por exemplo, 

LOADRATE (CHUA & L YITON (1984))). São mais rápidos que os anteriores e usam 

expressões obtidas por regressão para estimar as deflexões teóricas em pontos pré

definidos da bacia de cleflexão. As deflexões são determinadas em função ela carga 

aplicada, elos parâmetros elásticos das camadas elo sistema pavimento/subleito e elas 

espessuras. Os dados usados na regressão são obtidos por meio de qualquer programa de 

análise mecanística. A solução é alcançada quando a diferença entre as bacias medida e 

teórica atingem um valor previamente estabelecido (erro admissível). Este método, apesar 

de ser muito mais rápido do que os anteriores, não tem uma precisão aceitável. 
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Segundo LEE et al. (1988), há um número de questões que podem ser levantadas a respeito da 

solução dos módulos resilientes retroanalisados, como: 

• solução não-única, isto é, diferentes entradas de módulos iniciais (seed value), resultarão 

em diferentes soluções de módulos retroanalisados; 

• exigência de um número limitado de camadas (três ou quatro) para módulos equivalentes; 

• divergência entre os módulos retroanalisados e os obtidos em laboratório; 

• escolha da quantidade adequada e localização das medidas de deflexões superficiais. 

A teoria mais comum para o procedimento da retroanálise é baseada na análise estática do 

canegamento e no comportamento dos materiais do pavimento como sendo elástico-linear, no 

entanto, a maioria desses materiais apresentam comportamentos que não são puramente 

elásticos e nem o carregamento é estático. 

Segundo UZAN (1994), os procedimentos iterativos de retroanálise podem ser separados em 

várias classes, dependendo do tipo de representação do carregamento (estático versus 

dinâmico) e do tipo ele comportamento dos materiais (elástico linear, elástico não-linear, 

visco-elástico e/ou plástico). Este autor separa estas classes em cinco modelagens, a saber: 

• elástico, estático e linear; 

• elástico, estático não-linear; 

• dinâmico linear usando domínio de freqüência ajustada; 

• dinâmico linear usando o tempo de domínio de freqüência ajustada; 

• dinâmico não linear. 

Na modelagem estático linear o carregamento é considerado estático e os materiais que 

compõem o pavimento são considerados com comportamento elástico-linear. Esta modelagem 

é a mais simples de todas e por ser capaz de lidar, em parte, com as características mais 

importantes elo pavimento, é bastante utilizada. 

No procedimento de análise estática e comportamento dos materiais elástico não-linear, todos 

os níveis de carregamento são usados simultaneamente, em outras palavras, o problema é 

encontrar a função resposta do pavimento ( deflexões estimadas) que corresponderá à resposta 

medida (deflexões obtidas in situ) em todos os níveis de carga. Os aplicativos computacionais 
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que utilizam essa modelagem, geralmente, usam a técnica dos elementos finitos para 

solucioná-la. Os procedimentos baseados no método dos elemento finitos são mais vagarosos, 

porém apresentam maior precisão e podem analisar sistemas lineares e não-lineares. 

O procedimento dinâmico linear consiste na aplicação da carga por um aparelho 

deflectométrico de carregamento vibratório ou por impacto. 

No caso da aplicação de carga por aparelho vibratório com um número finito de freqüências, 

o problema é reduzido, encontrando a resposta unitária do sistema, que cOITesponde à resposta 

medida. A resposta unitária é definida pelo conjunto de módulos das camadas do pavimento. 

Desta forma, o problema é reduzido novamente para encontrar o conjunto de módulos (ou 

parâmetros visco-elásticos), que produz a resposta unitária mais adequada à resposta medida. 

Quando várias respostas são medidas em diferentes freqüências, cada conjunto de dados pode 

ser analisado separadamente, obtendo, desta forma, um conjunto de módulos separado para 

cada freqüência e nível de carga. Alternativamente, é possível normalizar a resposta com 

respeito ao nível de carga e análisar de todas as freqüências simultaneamente para adquirir um 

conjunto de módulos (independente da freqüência) para todos os níveis de carga. 

No caso de aplicação da carga por impacto usando o domínio de freqüência ajustada, o 

carregamento aplicado e o histórico das deflexões estimadas são transformados no domínio de 

freqüência pelo uso da transformada de Fourier. A divisão da deflexão complexa pela função 

complexa do carregamento fornece a resposta complexa unitária medida no pavimento em 

várias freqüências particulares. O problema de retroanálise é, então, semelhante ao caso do 

carregamento vibratório em várias freqüências . 

Na abordagem da aplicação de carga por impacto, usando o tempo de domínio de freqüência 

ajustada, os históricos das deflexões medidas são diretamente comparados pelo ajuste das 

deflexões estimadas. É possível obter uma solução fonvard (dados os módulos das camadas) 

pela integração direta do histórico do carregamento ou pelo uso do domínio de freqüência da 

resposta unitária e técnicas da transformada inversa. O método da integração direta pode ser 

comparado pelo consumo de tempo à freqüência e ao método da transformada inversa. 

No procedimento dinâmico não-linear a transformação do domínio de freqüência não é 

aplicável. Em conseqüência, os programas computacionais forward podem ser do tipo de 
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integração direta, com uma iteração independente para todo o histórico do carregamento. O 

conjunto de módulos resilientes do pavimento prediria o histórico das deflexões estimadas de 

forma similar às deflexões medidas simultaneamente para todos os níveis de carga. Em 

virtude de sua complexidade, o procedimento de retroanálise dinâmico não-linear não parece 

ter uma aplicação prática para um futuro próximo. 

Os programas computacionais iterativos apresentam como dados de entrada as características do 

pavimento estudado, tais como: espessuras das camadas, coeficientes de Poisson, módulos 

estimados (com base na provável variação dos módulos dos materiais das camadas que compõem 

o pavimento), características do carregamento no qual o ensaio foi realizado (carga, raio ou 

pressão de enchimento dos pneus) e coordenadas dos pontos a serem analisados estruturalmente, 

verificando se os deslocamentos vet1icais (deflexões teóricas) na superfície do pavimento se 

ajustam com as deflexões medidas em campo. A retroanálise é considerada satisfatória quando o 

conjunto de módulos determinados minimiza a soma dos erros entre as deflexões medidas e as 

calculadas. 

Para se fazer retroanálise além dos dados deflectométricos é necessário um programa 

computacional de análise de pavimento. A Tabela 2.1 apresenta um resumo de programas 

iterativos, apontados na literatura. A maioria desses programas é baseada na Teoria Elástica 

Linear de multicamadas ou em uma variação desta. 

O primeiro critério usado para avaliar a precisão desses aplicativos computacionais é baseado 

na qualidade de ajustamento entre as bacias de deflexões medidas e as estimadas. Entretanto, 

muitas vezes, o aperfeiçoamento na qualidade de ajustamento não significa necessariamente 

que o modelo teórico represente melhor a resposta real do pavimento 

(ULLIDTZ & COETZEE (1995)). Se a estrutura de um pavimento existente está em certa 

condição que claramente infringe algumas das suposições fundamentais da teoria elástica, 

então um bom ajuste ente as bacias de deflexôes medidas e estimadas não seria esperada. 

Neste caso a qualidade de ajustamento não deve ser um fator determinante para decidir se a 

solução é real ou não. 

Nesta pesquisa, o programa de análise mecanística utilizado para gerar as bacias de deflexões 

teóricas é baseado na modelagem elástica, estática e linear (ELSYkf5) . 
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A seguir faz-se uma breve explanação de alguns programas iterativos que mais se destacaram 

na literatura pesquisada. Os aspectos abordados para cada um foram os considerados mais 

importantes na visão do autor desta pesquisa. 

2.4.1.1. Programas Iterativos 

MODCOMP2 (IRWIN (1983)) utiliza o programa CHEVRON para estimar as bacias de 

deflexão. Usa como método de cálculo a teoria elástica de multicamadas e admite analisar no 

mínimo duas camadas e no máximo quinze. A rotina de convergência utilizada é o erTo 

relativo deflectométrico nos sensores e para desenvolvimento dos cálculos é necessário 

informações sobre os módulos iniciais (seed moduli) e a faixa de módulos aceitáveis. 

lv!ODULUS foi desenvolvido na Universidade do Texas A & M por UZAN et al. (1989) e 

tem como base a teoria elástica de multicamadas e utiliza o programa de análise mecanística 

BISAR para determinas as deflexões. Para desenvolver os cálculos necessita de informações 

sobre os módulos iniciais e a faixa aceitável de módulos para cada camada. Utiliza com<?. 

critério de convergência a soma de erros quadráticos. Este programa emprega um algoritmo 

que utiliza um modelo de busca comparando as bacias medidas no campo com bacias teóricas 

previamente determinadas e armazenadas em banco de dados em conjunto com parâmetros 

elásticos das camadas que correspondem a estas deflexões. 

EVERCALC (LEE et ai. ( 1988)) foi desenvolvido na Universidade de Washington para ser 

usado, principalmente, em análise de pavimentos flexíveis com o Falling Weight 

Dejleclomeler (FWD). Utiliza o programa de análise de pavimento CHEVRON e é capaz de 

avaliar a estrutura de um pavimento com um máximo de três camadas. Este programa permite 

que a análise da estrutura seja realizada com ou sem camada rígida. O programa produz uma 

solução quando o somatório dos erros absolutos entre as bacias medidas no campo e 

estimadas forem inferiores a uma tolerância admissível para este erro que é geralmente de 

l 0%. Para desenvolvimento dos cálculos necessita que os módulos iniciais e as faixas de 

módulos aceitáveis sejam fornecidos. 

ELSDEF (BUSH III(1985)) utiliza na sub-rotina para estimar as deflexões teóricas, o 

programa ELSYJ\15, que é embasado na teoria elástica de multicamadas. O número máximo de 

camadas a serem analisadas não pode ser maior que o número de deflexões, mas trabalha 
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melhor com três camadas. Este programa requer, além dos dados de entrada do aplicativo de 

análise mecanística, os módulos iniciais e as faixas de módulos aceitáveis e tem como rotina 

de convergência o somatório dos erros absolutos quadráticos. 

O procedimento adotado pela maioria desses programas é o seguinte: 

• Estimam-se os módulos iniciais, dentro de uma faixa aceitável de módulos para cada 

camada; 

• com os módulos estimados, estima-se a bacia de deflexão; 

• faz-se a comparação entre as deflexões estimadas e as medidas em campo; 

• ajustam-se os módulos com base em técnicas que reduzam as diferenças entre as deflexões 

estimadas e as medidas; 

• repetem-se os passos do segundo ao quat1o até que a diferença (erro) entre as bacias 

estimada e medida obedeça um critério de parada . 

É de grande importância que os procedimentos de retroanálise ele bacias de deflexões sejam 

claramente compreendidos para que o projetista ou contratante dos serviços conheça as 

vantagens e limitações da modelagem utilizada. Não existe uma solução única na retroanálise, 

já que a modelagem influi bastante nos módulos obtidos e portanto nos deslocamentos 

calculados, como também ocorre na solução de reforço do pavimento decorrente dos módulos 

obtidos da retroanálise (MEDINA et ai. ( 1994 )). 
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Tabela 2.1: Lista parcial de programas de retroanálise. 

Programa de Desenvolvido por Método de Cálculo Programa de Rotina de 

Retroanálise Análise Convergência 

Mecanística 

CHEVDEF BUSH (1980) Teoria Elástica de CHEVRON Som. dos Erros 

Multicamadas Quad. Absolutos 

MODCOMP IRWIN (1983) Teoria Elástica de CHEVRON Erros Relativos 

Multicamadas Deflectométricos 

nos Sensores 

BISDEF BUSH (1985) Teoria Elástica de BISAR Som. dos Erros 

Multi camadas Quad. Absolutos 

ELSDEF BUSH (1985) Teoria Elástica de ELSYM5 Som. dos Erros 

Multicamadas Quad. Absolutos 

FPEDDl UDDIN et al. Teoria Elástica de ELSYM5 Desconhecida 

(1985) Multi camadas .. 
'l ELMO O ULLIDTZ ( 1987) Teoria de Odemark e Erro Relativo em 

Boussinesq - cinco sensores 

PADAL BROWN et al. Teoria Elástica de BISTRO Som. dos Erros 

(1987) Multi camadas Quad. Relativos 

EVERCALC LEE et al. ( 1988) Teoria Elástica de CHEVRON Soma dos Erros 

Multi camadas Absolutos 

MODULUS UZAN et al. (1989) Teoria Elástica de BISAR Som. dos Erros 

Multicamadas Quad. Relativos 

ADAM HOSSAIN ( 1990) Teoria Elástica de CHEVRON Desconhecida 

Multi camadas 

BOUSDEF ZHOU et al. ( 1990) Teoria de Odemark e Soma dos Enos 

Boussinesq - Percentuais 
., 

ISSEM4 DYNATEST (1991) Teoria Elástica de ELSYM5 Erro Relativo 

Multicamadas Deflectométrico 
o 

MICHBAK HARICHANDRAN Teoria Elástica de CHEVRON Som. dos Erros 

etal. (1993) Multicamadas Quad. Relativos 
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Com o intuito de excluir valores dos módulos resilientes incompatíveis com os materiais 

constituintes das camadas, torna-se necessário adotar algumas hipóteses adequadas ao tipo de 

pavimento (MEDINA et ai. (1994)), a saber·: 

• módulos decrescentes com a profundidade, exceto para subleitos de solos arenosos 

lateríticos finos, cujo comportamento difere dos demais; 

• módulo do subleito constante; 

• localização da camada rígida; 

• fixação de relações modulares. 

Os métodos iterativos usam vários critérios de parada para ajustar as bacias medidas e 

calculadas teoricamente e, segundo ALBERNAZ et ai. (1995), os critérios habitualmente mais 

utilizados são: 

• erro relativo calculado para cada ponto da bacia de deflexão (RE); 

RE(%) ~ [(dnli - dcij ) I dnli] x l 00 

• somatório dos módulos dos erros relativos (SRE); 

n 

SRE(%) = L:i(dm; - dcij)l dm;l 
i = l 

• somatório dos erros quadráticos absolutos, ponderados ou não (SSE); 

n 

SSE (%) ==L a;(c/nli-dcij)2 

i = l 

• somatório dos erros quadráticos relativos ponderados; 

n 2 

SSR(%) =L a{(dnli-dcij) I dnli] 
i=l 

• raiz média quadrática (RMS): 

onde: 

(2 .03) 

(2.04) 

(2.05) 

(2.06) 

(2.07) 

RE, SRE, SSE, SSR e RMS: erros admissíveis para o ajuste entre as bacias medidas e 

calculadas; 
ai: fator de ponderação; 

dnu: deflexão medida no ponto ida bacia de deformação (i = l ,2, ... , n, sendo no 

número ele pontos analisados ela bacia de deformação); 
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dcij: deflexão estimada no ponto i da i ésima bacia de deflexão teórica (i = 1 ,2, ... , 11, 

e i= 1 ,2, ... , k, sendo k o número de iterações até ser atingido o eno admissível) . 

2.4.2. Métodos Simplificados 

Neste procedimento os módulos resilientes do pavimento e do subleito são determinados 

tomando-se por base a simplificação da teoria da elasticidade linear aplicada a materiais 

homogêneos e isotrópicos. Desta forma, os parâmetros obtidos por meio desta abordagem 

necessitam de uma análise mais rigorosa, mas podem se utilizados no dimensionamento de 

reforço em nível de anteprojeto ou gerência em nível de rede. 

Nesta pesquisa citam-se três métodos simplificados, tecendo-se breves comentários sobre 

eles, sendo enfatizado o método de NOURELDIN (1993) incluindo a adaptação deste por 

ALBERNAZ (1994) para a Viga Benkelman: 

• método de FABRÍCIO et al. (1988 e 1994); 

• método da AASHTO (1993); 

• método de NOURELDIN (1993). 

2.4.2.1. Método de FABRÍCIO et ai. (1988 e 1994) 

O método de FABRÍCIO et al. (1988, 1994) baseia-se no modelo elástico de Hogg (Figura 

2.1 O) e no conceito de pavimentos equivalentes. O modelo de Hogg é caracterizado por uma 

placa elástica de espessura (t), dimensões horizontais infinitas, com módulo de deformação 

(Ep), apoiada sobre um sub lei to também elástico, de espessura (h = 1 O 10), dimensões 

horizontais também infinitas e módulo de deformação (EsL). O subleito é amparado por uma 

camada rígida. 
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Subleito 

h= 1010 

Camada rígida 

Figura 2.10 - Modelo elástico de Hogg para o pavimento. 

A análise deste modelo, estudado por A H. A. Hogg (de 1938 a 1944) foi reapresentada, 

segundo FABRÍCIO et ai. ( 1988), na 4a. Conferência Internacional de Projeto Estrutural de 

Pavimentos Flexíveis, Ann Arbor - Michigan- 1977. As equações 2.08 e 2.09 apresentam os 

principais parâmetros do modelo. 

onde: 

R : rigidez da placa; 

f, : comprimento característico; 

up: coeficiente de Poisson da placa; 

u.v. : coeficiente de Poisson do subleito; 

Ep: módulo de deformação da placa; 

(2.08) 

(2.09) 



.. EsL: módulo de deformação do subleito; 

t: espessura da placa. 
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Na versão de 1988 o método estima apenas o módulo de elasticidade do subleito e a espessura 

do pavimento equivalente (constituída inteiramente de CBUQ (Concreto Betuminoso usinado 

a Quente)) em relação ao pavimento existente. Admite-se que a degradação do pavimento ou 

a sua sanidade é traduzida por um maior ou menor valor estimado da espessura equivalente do 

pavimento. 

Na versão de 1994 o método apresenta dois gráficos de bacias de deflexão teóricas: um foi 

desenvolvido para o carregamento (simplificado) característico dos levantamentos com a viga 

Benkelman (carregamento duplo) e o outro para levantamento com o Falling Weight 

Dejlectometer - FWD (carregamento simples). Tomando-se por base estes gráficos, pode-se 

estimar a espessura do pavimento equivalente, o módulo de elasticidade do pavimento 

equivalente, o módulo de elasticidade do subleito e a profundidade da camada rígida no 

subleito. 

2.4.2.2. Método da AASHTO (1993) 

O método da AASHTO (1993) substitui a estrutura original do pavimento de três ou mais 

camadas por uma estrutura equivalente de duas camadas, uma sendo o conjunto das camadas 

do revestimento, base e sub-base (se existir), e a outra camada o subleito. O módulo do 

conjunto das camadas do pavimento (revestimento, base e sub-base) é denominado de módulo 

efetivo do pavimento (Ep). A aplicação deste método exige que sejam fornecidos os dados: da 

bacia de deflexão (medidas das deflexões e pontos de leitura das medidas em relação ao 

centro de carregamento), da carga solicitante (pressão e raio da área de contato) e da 

espessura total do pavimento acima do subleito. 

Este procedimento necessita da informação do valor módulo efetivo inicial do pavimento (Ep), 

apenas para realizar um processo de convergência extremamente simples. Para calcular o 

módulo do subleito (MR), utiliza-se a equação 2.1 O. Para se obter o produto ( di.ri), o ponto da 

bacia de deflexão deve estar bem afastado do centro de carregam.ento, onde prevalece a 

influência do subleito, em torno de 70% do valor do raio do bulbo de tensões (ac) na interface 

do sistema pavimento/subleito. Este raio é estimado pela equação 2.11 . O módulo efetivo do 
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pavimento (Ep) é determinado iterativamente pela equação 2.12, até que o valor estimado por 

esta expressão se iguale ao valor da deflexão superficial máxima medida (d0 ) • 

onde: 

M 1/ = 0,24P 
di . ri 

( 
D )

2 + E 
At/ r1 1 + - V E, I 1\t/ 11 p 

~ a 

[
1- I ] 
~I+(DiaY 

do=l ,5pa 

D : espessura total das camadas acima do subleito (pavimento); 

P : carga aplicada sobre uma área circular; 

a : raio da área circular de distribuição da carga; 

p : pressão de contato; 

r; : distância radial do ponto de aplicação da carga; 

di : deflexão medida no ponto de distância n ; 

M 11 : módulo do subleito; 

EP: módulo efetivo do pavimento. 

(2.1 O) 

(2.11) 

(2 .12) 

Critérios de ajuste para os módulo do subleito ( M11) são apresentados no guia para que os 

valores (módulo do subleito) estimados por este procedimento sejam coerentes com os valores 

obtidos no AASHO Road Test. 

Este método recomenda que as deflexões superficiais máximas medidas (d0), obtidas sob 

diversos níveis de temperatura, sejam ajustadas para uma temperatura padrão de referência de 

20 °C, com o objetivo de normalizar os valores dos módulos efetivos do pavimento (Ep). 
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2.4.2.3. Método de NOURELDIN (1993) 

O método de NOURELDIN (1993) usa as bacias de deflexão medidas por meio do FWD 

(Falling Weight dejlectometer) para retroanalisar o módulo resiliente do subleito (EsG), o 

módulo efetivo do pavimento (Ep) e estimar o número estrutural do pavimento (SNen} 

O desenvolvimento teórico desta metodologia foi baseada nas teorias de BOUSSINESQ 

( 1885), no conceito de espessuras equivalentes descrito por BARBER ( 1940), no método de 

deflexões em sistemas de duas camadas (BURMISTER ( 1943) e ODEMARK (1949)), no 

método de determinação do módulo do subleito proposto por ULLIDTZ ( 1977 e 1987) e em 

outras pesquisas. 

Neste método, a estrutura real do pavimento é substituída por uma estrutura equivalente de 

duas camadas: a primeira camada é composta do revestimento, base e sub-base (se existir) e a 

segunda camada é o subleito. O aparelho utilizado nesta pesquisa, para gerar as bacias de 

deflexão medidas no campo, foi um FWD cuja placa tem 6 polegadas de raio (15 em), com 

uma carga de 9.000 libras (40 kN) e com sete sensores localizados nas distâncias O, 8, 12, 24, 

36, 48 e 60 polegadas (0, 20, 30, 60, 90, 120 e 150 em). 

O conceito deste método se baseia no fato de que existe um ponto na superfície do pavimento 

no qual a deflexão é devida apenas ao subleito, isto é, a deflexão neste ponto da superfície 

situado a uma distância radial rx do ponto de aplicação da carga, é igual a deflexão de um 

ponto situado na face superior do subleito abaixo do centro de carregamento. 

Este procedimento permite que a deflexão máxima seja decomposta em duas componentes: a 

deflexão do subleito e a do pavimento. Esta abordagem é aplicada em dois casos: no primeiro 

a espessura do pavimento é conhecida e no segundo a espessura do pavimento não é 

conhecida ou não é confiável. 
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Figura 2.11- Curvas que ligam os pontos com deflexões verticais iguais no sistema 

pavimento/subleito (NOURELDIN ( 1993)). 

A deflexão superficial no centro de carregamento depende das características de toda a 

estrutura do pavimento, ao passo que a deflexão no ponto situado a uma distância 

suficientemente grande do ponto de aplicação de carga (rx) dependerá somente das 

características do subleito (módulo resiliente). 

Quando a espessura do pavimento é conhecida, a localização do ponto onde a deflexão 

superficial é proveniente apenas do subleito, é realizada como descrito a seguir. 

Cada de flexão superficial (exceto 0 0 ) é assumida como a de flexão devido somente ao subleito 

(por exemplo, Dx = 06 e conseqüentemente rx = r6). Tomando-se por base as equações 2.13, 

2.14 e 2.15, determinam-se o módulo do subleito (Esa), o módulo efetivo elo pavimento (Er) 

e a espessura efetiva do pavimento (T x), substituindo os valores Dx e rx, nestas equações pelos 

valores de 06 e r6 respectivamente. Determina-se os valores desses parâmetros (Esa, Er eTx) 

para todas as outras deflexões e distâncias em relação ao ponto de aplicação da carga, isto é, 

Dx = Dt e rx = rt, Dx = D2 e rx = r2 ... Dx = Ds e rx = rs. Mediante os valores obtidos das 

equações 2.13, 2.14 e 2.1 5, traçam-se os gráficos rx versus Tx, rx versus Esa e rx versus Er. 

Entra-se com a espessura do pavimento existente no gráfico l'x versus Tx, obtendo-se o valor 

de rx para o qual a deflexão é devida somente ao subleito. Com o valor de rx entra-se nos 
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gráficos de rx versus EsG e l'x versus Er e encontra se os valores do módulo do subleito e do 

módulo efetivo do pavimento, respectivamente. O número estrutural efetivo do pavimento 

(SNcn) é estimado por meio da equação 2.16. A Figura 2.12 ilustra um exemplo do método. 

onde: 

EsG 2149 
rxDx 

(
716- 21.49J 

E 
lx 

p-
- (Do- Dx) 

-[(Do -Dx)]IIJ { .2 )'2 
T.T - . \4 I x -36 

D x(r x I 3 - 1) 
. _ (4rx 2 -36Y'

2 

SNeJJ - 4( )1'3 17,23 l'.T. Dx 

Do: deflexão no centro de carregamento (polegadas (in)); 

D..: deflexão assumida como sendo do subleito (polegadas (in)); 

T.: espessura efetiva do pavimento (polegadas (in)); 

rx: distância radial assumida como o ponto de localização da deflexão do subleito 

(polegadas (in)); 

Esa : módulo do subleito ( lib/pol2 (psi)); 

EJ>: módulo efetivo do pavimento (lib/pol (psi)); 

SN,'.II : número estrutural efetivo do pavimento. 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

Quando a espessura do pavimento não é conhecida, encontra-se a localização do ponto onde a 

deflexão é proveniente apenas do subleito, mediante o máximo produto da distância radial 

(exceto r0 ) pela deflexão superficial correspondente a esta distância, isto é, r1 O 1, r202, r3D3 

r404, rsDs e rJ)6. Após o cálculo destes produtos encontram-se os valores reais de rx 

(distância radial onde a deflexão tem influência apenas do subleito) e de Ox (deflexão devida 

somente ao subleito) que são os valores correspondentes ao produto máximo. Por intermédio 
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das equações 2.13, 2.14 e 2.15, e substituindo esses valores nestas, estimam-se os valores 

retroanalisados do módulo do subleito , do módulo efetivo do pavimento e da espessura efetiva 

do pavimento, respectivamente. A deflexão proveniente do subleito é Dx (correspondente ao 

produto máximo) e a deflexão do pavimento no centro de carregamento é (Do- Dx) . 
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Figura 2.12- Gráficos de determinação dos módulos e do ponto onde a deflexão é 

proveniente apenas do subleito (NOURELDIN (1993)). 
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ALBERNAZ (1994) fez uma adaptação do método de NOURELDIN (1993), com o objetivo 

de viabilizar o uso desta metodologia, utilizando-se do extenso banco de dados do DER-MG 

de levantamento deflectométricos obtidos com a viga Benkelman. 

Para transformar o carregamento característico dos levantamentos com a viga Benkelman no 

carregamento equivalente característico dos ensaios de placa, o autor fez uma análise 

paramétrica utilizando o programa de análise mecanística, ELSYM5. Adotou, como critério de 

equivalência, a igualdade do perfil longitudinal das bacias de deflexão obtidas mediante os 

dois procedimentos e obteve para o carregamento equivalente dos ensaios de placa os 

seguintes valores: carregamento da placa (P) 5.000 kgf e o raio da placa (a) 16,8 em, 

originando uma pressão de contato (p) de aproximadamente 5,65 kgf/cm2
. 

Para este procedimento, o autor ajustou as bacias de deflexão de campo por intermédio do 

método dos mínimos quadrados (equação 2.17) e adotou o menor somatório dos erros 

quadráticos absolutos (equação 2.5) entre as deflexões medidas e estimadas como critério de 

erro para ajustá-las. 

onde: 

Do 
Dx=----

k.r . ../' + 1 

Do : deflexão no centro de carregamento (em); 

Dr: detlexão no ponto correspondente à distância radial rx (em); 

k ,n: coeficientes obtidos no ajuste da bacia; 

rr: distância radial do centro de carregamento (em). 

(2.17) 

Por meio das equações 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21 determinam-se os valores do módulo efetivo do 

pavimento (Ep), módulo do subleito (EsL), espessura efetiva do pavimento (T x) e número 

estrutural efetivo (SNen), respectivamente. 

EsL 1193 

rxDx 

( 142-
11

:
3 J 

E lx 
p = -'---,;---------:--'-

(Do - Dx) 

(2.18) 

(2.19) 
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( 142- 11:3] 

E lx 
p = ~....,...---____..,..~ 

(Do- Dx) (2.19) 

Tx D o - D x . ~·x 2 

[ 

( ) 

] 

113 

D x(rx / 3,3 -2,54) 
- 282,3 (2.20) 

( 
2 )1/2 SM _ _ 4rx - 282,3 

ej} - r/ )1/3 22,117\._l'x, Dx 
(2.21) 

onde: 

Do : deflexão no centro de carregamento (em); 

D. : de flexão assumida como sendo do subleito (em); 

r..: distância radial assumida como o ponto de localização da deflexão do subleito 

(em); 

SN,·f! : número estrutural efetivo do pavimento. 

De posse das equações (2.18, 2.19, 2.20 e 2.21) adaptadas para os dados deflectométricos 

obtidos pela viga Benkelman e com os valores de (t'x, Dx) encontrados com base nas bacias 

ajustadas, traçam-se os gráficos rx versus T x, rx versus EsL e t'x versus Er e opcionalmente, rx 

versus SNen·. 

Os procedimentos a serem tomados, no caso da espessura do pavimento ser conhecida e no 

caso de não ser conhecida, são os mesmos descritos no método de NOURELDIN (1993). 

Segundo ALBERNAZ (1994) e ALBERNAZ et al. (1995 e 1996), este método vem sendo 

submetido a teste no DER-MG somente em análise prévias de casos reais, até que seja 

consolidada a sua eficácia na avaliação de pavimentos construídos com materiais 

característicos de clima tropical. 
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CAPÍTULO 3 

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Desde o aparecimento do primeiro computador, o homem ambiciona construir máquinas que 

possa pensar e desempenhar tarefas iguais ou melhores que ele. A Juta em produzir uma 

máquina com esses requisitos fez com surgisse um ramo da Ciência da Computação que trata 

deste problema, denominado Inteligência Artificial (IA). 

Uma subespecialidade da IA é a Rede Neural A11ificial (RNA) que pe11ence a classe do 

aprendizado mecânico. As RNA são modelos computacionais que procuram imitar o 

funcionamento do cérebro humano ~o seu processo de aquisição e recuperação de 

conhecimento. Os modelos computacionais tradicionais são bastante eficientes em resolver 

problemas matemáticos, mas não conseguem reconhecer padrões com a mesma eficácia. 

Esses modelos levam vantagem em relação aos tradicionais porque conseguem resolver, com 

maior facilidade, problemas complexos que envolvem reconhecimento de padrões. 

Por se basear no funcionamento do cérebro humano, as RNA são compostas por elementos 

(r.odos, neurônios, elementos processantes) altamente interconectados que mandam 

informações para todo o sistema e também as recebe. 

3.1. HISTÓRICO 

O primeiro trabalho acerca de redes neurais foi publicado em 1943 por McCULLOCH & 

PITTS, "A Logical Calcu/us of the ideas Jmmanent in Nervous Activity", e é hoje considerado 

a referência inicial para o embasamento de redes neurais artificiais. Alguns anos mais tarde 

surge o primeiro trabalho acerca do aprendizado de redes biológicas e artificiais apresentado 

por HEBB ( 1949). Em sua publicação Hebb propõe uma teoria para explicar como funciona o 

aprendizado em neurônios biológicos baseada no reforço das ligações sinápticas entre os 

neurônios excitados. 
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Na década de 50, Von Neumann mostra interesse pelo estudo de redes neurais e Rosemblat 

implementa a primeira rede Perceptron. Segundo ROSEMBLA T ( 1962) o algorítmo de 

treinamento da Perceptron sempre encontra uma solução em um número finito de interações, 

caso as classes sejam linearmente separáveis e demonstra o teorema da convergência do 

Perceptron. 

MINSKY & PAPERT (1969) analisam o estudo de Rosemblat (a Perceptron) e descobrem 

suas limitações. Estas redes não poderiam aprender simples problemas lógicos como o ou 

exclusivo. Embora não fosse a intenção, mas devido ao trabalho desenvolvido por esses 

pesquisadores, o estudo das RNAs fica desacreditado por alguns anos. 

Na década de 70 surgem alguns trabalhos na área, mas não surtem grandes efeitos. 

Aleksander propõe redes Booleanas, Kohonen trabalha com redes associativas, Grosberg 

desenvolve a Teoria da Ressonância Adaptativa e Anderson desenvolve a rede associativa 

Brain-State-in-a-Box. 

Na década de 80 as redes neurais voltam a despe11ar o interesse em seu estudo e o trabalho de 

Hopfield é responsável por parte da retomada das pesquisa na área. Neste artigo 

HOPFIELD (1982) mostra que as RNA podem ser tratadas como sistema dinâmicos. 

RUMELHART et ai. (1986) descrevem o algoritmo de aprendizado Backpropagation e 

mostram que a visão de Minsky e Pappe11 fora bastante pessimista sobre o Perceptron e que as 

redes de multicamadas são capazes de resolver problemas que são difíceis de aprender. 

Na década de 90 surge grande número de aplicações em diversas áreas do conhecimento 

científico. 

3.2. NEURÔNIO BIOLÓGICO 

Os neurônios biológicos são compostos do corpo celular ou soma, dendritos e axônio. Os 

dendritos envolvem o corpo celular e chegam muitas vezes a volumes maiores do que este. O 

axônio é uma outra projeção filamentar que parte do soma e serve para conectar a célula 

nervosa a outras do sistema. O neurônio possui geralmente um único axônio, embora este 

possa apresentar algumas ramificações. O axônio é a maior parte da célula nervosa e em geral 
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tem calibre uniforme. Cada componente do neurônio biológico tem sua função dentro do 

sistema nervoso. Os dendritos recebem os impulsos nervosos, oriundos ele outros neurônios e 

os conduzem até o corpo celular. O soma processa as informações e gera novos impulsos que 

são transmitidos a outros neurônios através do axônio até os dendritos dos neurônios 

seguintes. O axônio possui em suas extremidades ramificações que estão situadas próximas a 

dendritos de outros neurônios. Através dessas ramificações é feita a conexão entre os 

neurônios. As conexões são feitas quimicamente e são chamadas de sinapses. O cérebro 

humano é formado por cerca de 100 bilhões de neurônio (Figura 3.01) e mais de 100 trilhões 

de sinapses, possibilitando a formação de redes muito complexas. 

Figura 3.01 -Neurônio biológico. 

3.3. NEURÔNIO ARTIFICIAL (MCCULLOCH & PITTS, 1943) 

Baseados no que se conhecia elo neurônio biológico na década de 40, McCULLOCH & 

PITIS ( 1943) propõem um modelo de neurônio artificial. É um dispositivo binário, cuja saída 

pode ser pulso ou não pulso. Descrito matematicamente como um modelo com n terminais de 

entrada XI,X2,X3, ... ,xn (que são comparados aos dendritos) e com apenas uma saída y (que 

representa o axônio ). O comportamento das sinapses é incentivado através de pesos 

vinculados aos terminais de entrada, isto é, a x1 é vinculado um peso w1. a x2 um w2, ... , a xn 

um wn. Os pesos podem assumir valores positivos ou negativos, dependendo do estado 

sináptico, se inibitório ou excitatório. O cálculo da saída do neurônio é feito fazendo-se o 
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somatório das entradas pelos respectivos pesos, positivos nos casos em que a smapse é 

excitatória e negativos nos casos em que as sinapses são inibitórias. 

Um neurônio biológico só terá o impulso executado quando a soma das suas entradas 

ultrapassar o seu limiar (threshold) de excitação. A ativação do neurônio artificial é feita 

através de uma "função de ativação", que ativa ou não a saída, dependendo do valor do 

somatório das entradas por seus respectivos pesos. A equação 3.01 define quando o neurônio 

de McCulloch & Pitts tem a sua saída ativada. Na figura 3.02 é mostrado, esquematicamente, 

o funcionamento de um neurônio segundo esses autores. 

onde: 

" l:xiwi ~e 
i=l 

n: é o número de entradas do neurônio; 

w; : é o peso correspondente a cada entrada x; ; 

e: é o limiar do neurônio. 

y 

Figura 3.02 -Neurônio de McCulloch & Pitts . 

A operação do neurônio de McCulloch & Pitts, pode ser resumida da seguinte maneira: 

• os sinais são apresentados à entrada; 

(3 .01) 

• cada sinal é multiplicado por um peso, que indica a sua influência na saída do neurônio; 

• é feita a soma ponderada dos sinais que produzem um nível de atividade; 

• se o nível de atividade ultrapassar a um certo limite (threshold), a unidade produz uma 

determinada resposta de saída. 
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A partir do neurônio de McCulloch & Pitts foram criados outros modelos que permitem 

outras saídas e não apenas O ou 1 . 

3.4. FUNÇÕES DE ATIVAÇÃO 

A função de ativação processa o conjunto de entradas recebidas e o transforma em estado de 

ativação. Segundo HA YKIN (1994) a função de ativação define o valor da ativação de um 

nemônio tomando-se por base o nível de ativação da entrada. 

As funções de ativação típicas envolvem adições, comparações e transformações 

matemáticas. Os principais tipos de função de ativação são: função linear, função threshold 

(limiar), função sigmóide logística, função sigmóide bipolar, função Gaussiana e função 

piecewise linear. 

A função linear (equação 3.02) é caracterizada por uma reta que passa pela origem do sistema 

de eixos cartesianas. A função de ativação linear é ilustrada na Figura 3.03 . 

~(t + 1) 

... 

Figura 3.03 - função de ativação linear. 

rpi(t + 1) = w(t) (3.02) 

A função limiar (threshold) pode ser do tipo unipolar ou bipolar. Esta função se caracteriza de 

acordo com o sinal de w(t) . A função uni polar adota os valores + 1 e O, como descreve a 

equação 3.03, ao passo que a equação bipolar (equação 3.04) assume os valores +1 e - 1 para a 
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função de saída, o que quer dizer que, ultrapassando um valor limite, a função dispara o valor 

-1 ou+ l. As funções limiar são ilustradas na Figura 3.04. 

~(t+l) 

Â. 

{
+ 1, se w(t) ~ e 

rpi(t + 1) = 
O, se w(t) < e 

{
+ 1 se w(t) ~ e 

rpi(t + 1) = 
-1, se w(t) < e 

q;i(t + 1) 
Â. 

----+-....~:8-----_,... w(t) 

a) Limiar Unipolar b) Limiar Bipolar 

Figura 3.04- Funções de Ativação Limiar. 

(3.03) 

(3.04) 

A função sigmóide pode ser unipolar (sigmóide logística) ou bipolar. É unipolar (Figura 

3.05a) quando os limites da função variam entre O e +1 e é bipolar (Figura 3.05b) quando 

varia entre -1 e +1, conforme descrito na equação 3.06. As funções sigmóides são utilizadas 

geralmente para decisões onde as saídas limites são disparadas quando existe uma saturação 

muito alta no valor de ativação. Isto significa que se a função é utilizada é a sigmóide 

logística (equação 3.05), esta produziria o valor O de saída somente quando o valor da função 

de ativação tivesse um grande valor negativo, e produziria o valor de saída + 1 quando a 

ativação apresentasse um grande valor positivo. As funções sigmóides fazem uma transição 

suave entre os extremos. 



(fA(t + 1) 

Â 

a) Sigmóide Utúpolar 

(fA(t + 1) 
Â 

b) Sigmóide Bipolar 
Figura 3.05 - Funções Sigmóides. 

rp;(t + l) = 11(1 + e - Aui(t)) 

rp(t+) = (1-e-J.ui(t) )1(1 + e - Aiti(t)) 
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(3.05) 

(3.06) 

A função Gaussiana (equação 3.07) é caracterizada por uma curva semelhante a um sino, 

simétrica em relação ao eixo vertical. A função de ativação Gaussiana é ilustrada na Figura 

3.06. 

(fA(t+ 1) 

À 

Figura 3.06 - Função Gaussiana. 

rp;(t +1) = e[- ui(t)l2a
2

] , com cr >O 

w(t) 

(3.07) 
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A função piecewise também é conhecida como função rampa ou parcialmente linear, por 

apresentar trecho constante e trecho linear (Figura 3.07). A função rampa apresenta decisões 

grosseiras, principalmente para os valores extremos (equação 3.08). 

{

+1,sew(t)>e 

cp(t + 1) = -e 5: w(t) 5: e 
-1, sew(t) <-e 

~(t + 1) 
Á 

Figura 3.07- Função piecewise. 

(3.08) 

w(t) 

Para qualquer uma das funções de ativação, o estado de ativação de um neurônio é 

transformado em seu sinal de saída pela função de saída, que geralmente é uma função do tipo 

identidade (equação 3.09). 

onde: 

Yk= fi(Gk(t)) 

Yk : é a saída produzida; 

t : representa o instante da transformação do estado de ativação; 

a k : é o estado de ativação no instante t. 

(3.09) 
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3.5. APRENDIZADO 

O processo de aprendizado de uma RNA envolve três fases: Treinamento, Validação e Teste. 

Para que esse processo tenha êxito é necessário definir como serão apresentadas as regras 

para este aprendizado. Esta regra inclui a determinação do algoritmo de aprendizado e os 

parâmetros de ajuste da rede (ajuste dos pesos das conexões entre os neurônios). 

A aprendizagem é definida por HA YKIN (1994) como um processo pelo qual os parâmetros 

livres de uma RNA são ajustados, de forma que constitua um mecanismo de estimulação pelo 

ambiente (capacidade de aprender e melhorar sua performance com o tempo) em que a Rede 

Neural Artificial deva ser considerada. O tipo de aprendizado é determinado tomando-se por 

base a maneira pela qual os parâmetros da rede são adaptados. 

Os processos de aprendizado são classificados segundo dois critérios: 

• as regras de aprendizagem (algoritmos de aprendizado); 

• os paradigmas de treinamento. 

Existem vários algoritmos de aprendizado (conjunto de regras bem definidas para a solução 

de um problema de aprendizado) para solucionar um problema de aprendizagem. Cada um 

com suas vantagens, diferem-se na maneira como o ajuste de peso é realizado. Dentre eles 

podem ser citados: 

• aprendizado Hebbiano; 

• .a regra delta; 

• o modelo de Linsker; 

• a regra de Oja; 

• o aprendizado de Boltzmann; 

• a regra delta generalizada (backpropagation), abordada no contexto de redes de 

multicamadas . 

O aprendizado Hebbiano é a regra mais antiga e conhecida, apresentada por HEBB ( 1949), 

propõe que quando dois neurônios estão simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve 

ser fot1alecida . A variação do peso sináptico é obtida mediante a equação 3.1 O. 

~ w ii(t) = l])'i(I)XJ(f) (3.10) 

onde: 
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6 wij: variação do peso sináptico; 

17: é a taxa de aprendizado; 

yi: saída do neurônio i; 

xj: entrada do neurônio j. 
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A regra delta, proposta por WIDROW & HOFF (1960), inicialmente um algoritmo poderoso 

para a rede ADALINE (Adaptive Linear Element) e mais tarde aperfeiçoado para redes de 

múltiplas camadas (o algoritmo backpropagation). Baseada no aprendizado por correção de 

erro (minimiza o erro até que este seja considerado admissível). O valor do erro é encontrado 

pela equação 3 .li. A Figura 3.08 ilustra a regra delta. 

onde: 

ek: é o erro; 

dk: é a saída desejada; 

yk: é a saída calculada. 

EiviS 
Eno l\rlédio 
Qundrntico 

/ 
Vetor Peso 
I<lenl 

ek{t) = dk(l)- Y*(l) (3 .11) 

Hip e111 ru·n b olóicle 

Superfície de erro 

l\•Iinimo Globnl 

.... . .. . I 

··-- ·- •• ~Veto•·PesoAhml 

;~Vetor Deito 

Figura 3.08 - Regra Delta. 
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O modelo de LINSKER ( 1988), baseado na regra de HEBB, objetiva modelar os estágios 

iniciais do sistema visual dos mamíferos. Após treinamento, esta regra apresenta neurônios 

especializados para segmentos de retas em determinadas orientações. Estas redes apresentam 

comportamento parecido ao alcançado pelo sistema visual humano. O aj uste dos pesos é 

alcançado por meio da equação 3 .12. 

onde: 

wji: é o peso da conexão; 

ai: são constantes, com a2 >O; 

xí: é a entrada do neurônio i; 

yj: é a saída do neurônio i. 

(3.12) 

A regra de OJA (1982), baseada em modificações na regra de HEBB, sugere que é possível 

obter os mesmos resultados sem a necessidade de normalização do vetor w. OJA modifica a 

regra de HEBB com a finalidade de apenas limitar os pesos. A equação 3.13 apresenta a 

forma da regra de OJA. 

onde: 

'7: é a taxa de aprendizado; 

wi: é o peso; 

Wi = 1JYi(X;- y;w;) 

yi: representa a saída do neurônio; 

xi: é a entrada associada ao peso wí. 

(3 .13) 

O aprendizado de Boltzmarm (HINTON, 1984) utiliza o algoritmo estocástico, fundamentado 

em termodinâmica e na teoria da informação e é caracterizado pelo uso de uma função de 

energia. O processo é realizado mediante a aplicação de uma regra de probabilidade, até que a 

rede possa alcançar um equilíbrio térmico. A atualização dos pesos é feita de acordo com a 

equação 3.14. 

(3.14) 
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onde: 

p + ij é a correlação positiva entre os neurônios i e j; 

p -ij é a correlação nega ti v a entre os neurônios i e j. 
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O modo como uma RNA interage com seu ambiente, de maneira que a cada processo 

iterativo ela saiba mais sobre o mesmo é denominado de paradigma de aprendizado. Estes 

paradigmas são divididos basicamente em: 

• aprendizado supervisionado; 

• aprendizado não supervisionado. 

O aprendizado supervisionado é caracterizado pela presença de um professor externo. Como a 

rede não tem a capacidade de aprender sozinha é necessário que o professor possua o 

conhecimento sobre o ambiente. Neste método de aprendizado os parâmetros da rede são 

ajustados mediante apresentações sucessivas de pares de entradas e saídas. Após o processo 

de treinamento, a rede procura reproduzir o comportamento do professor. Este paradigma é o 

mais comum no treinamento das RNA com neurônios com peso e sem peso. Possui a 

desvantagem de que a rede não é capaz de aprender sem a presença de um professor. 

O aprendizado por reforço pode ser considerado como um caso a parte do supervisionado. 

Neste aprendizado não há a presença de um professor e sim de um crítico externo, cuja função 

é executar processos de tentativa e erro com o intuito de maximizar um sinal de reforço. Se a 

ação tomada pelo sistema é seguida por estado satisfatório, o sistema é fortalecido, se isso não 

ocorrer o sistema é enfraquecido. Um reforço positivo implica em recompensa e reforço 

negativo implica em uma punição. Pode haver o reforço onde não haja recompensa nem 

punição, isto é reforço nulo. Neste aprendizado o desempenho é baseado em qualquer medida 

que possa ser fornecida ao sistema, enquanto que no supervisionado a medida de desempenho 

é baseada no conjunto de respostas desejadas, utilizando um critério de erro conhecido. 

O aprendizado não supervisionado é caracterizado por não ter a presença de um professor ou 

crítico. As entradas não estão associadas às saídas, isto é, as entradas são apresentadas, mas as 

saídas são de responsabilidade da rede. A rede agrupa o conjunto de treinamento em clusters 

levando em consideração o conceito de similaridade. Este tipo de aprendizado só ocorre se 

houver uma regularidade nos da.dos. Por aprender sem a necessidade de um acompanhamento 
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externo (professor ou crítico) este aprendizado também é conhecido como auto-organização 

(selforganization) . 

O aprendizado competitivo é considerado um aprendizado não supervisionado com a 

particularidade de haver uma competição entre os neurônios de saída para serem ativados, 

pois somente os neurônios vencedores e seu vizinhos (dentro de um ce11o limite) atualizam os 

seus pesos. 

3.6. RNAs MAIS IMPORTANTES 

Existem vários tipos de RNAs, mas na literatura as redes mais estudadas são as seguintes: 

Perceptron, Adaline, Madaline, Multilayer Perceptron (MLP), Redes de Funções de Base 

Radial (RBF), Redes de Hopfield, Redes Baseadas na Teoria da Ressonância Adaptativa 

(ART) e Redes de Kohonen. Neste trabalho serão abordadas as redes Perceptron, Adaline e a 

Multilayer Perceptron. Abordar-se-á as primeiras redes (Perceptron e Adaline), pois sua 

importância está no fato de servirem de embasamento para todas as outras e a rede MLP por 

ser uma das mais pesquisadas e servir de ferramenta nesta pesquiusa. 

3.6.1. Perceptron 

A rede Perceptron proposta por ROSEMBLA T ( 1958) utiliza o modelo neural de McCulloch 

& Pitts (Figura 3.02). Esta rede é composta de duas camadas, a primeira de pré

processamento é responsável pela extração de características dos padrões e a segunda é a 

camada de discriminação com uma unidade de saída para discriminar padrões de entrada. O 

aprendizado é supervisionado com algoritmo de correção de erros, mas o ajuste de peso não 

leva em consideração a distância entre a saída e a resposta desejada. A função de saída é do 

tipo identidade. Esta rede só classifica padrões linearmente separáveis. 

3.6.2. Adaline 

Desenvolvida por WIDROW & HOFF (1960), baseada no neurônio de McCulloch & Pitts 

(Figura 3.02). O treinamento é do tipo supervisionado com o (poderoso) algoritmo de 

aprendizado regra delta, o ajuste dos pesos é feito levando em consideração a distância entre a 

saída e a resposta desejada. Estas redes resolvem apenas problemas linearmente separáveis, 

pois não possuem camada intermediária, desta forma mapeiam entradas semelhantes em 

saídas semelhantes. 
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3.6.3. Multilayer Perceptron 

A necessidade de resolver problemas linearmente não separáveis fez com que surgisse a idéia 

de utilizar um perceptron para cada grupo linearmente separável, surgindo, desta forma, uma 

rede denominada de Multilayer Perceptron (MLP). Esta solução, segundo HRYCEJ (1992), 

foi proposta por Werbos em 1974 e formulada na regra de aprendizagem do backpropagation 

de RUMELHART et ai. (1986). A Figura 3.09 ilustra esta idéia. Nesta ilustração a camada I 

(composta de dois neurônios) apresenta uma rede Perceptron para cada grupo de entradas 

linearmente separáveis e a camada 2 (composta de um neurônio) agrupa as saídas das redes da 

primeira camada, dando origem a classificação final. 

E 
N 
T 
R 
A 
D 
A 
s 

Figura 3.09 - Classificação de dois padrões de uma rede com uma camada intermediária. 

Na MLP, cada camada desempenha um papel específico. A camada de entrada apresenta os 

padrões à rede. A camada de saída recebe os estímulos da camada escondida e constrói o 

padrão que será a resposta. As camadas intermediárias extraem as características dos padrões 

apresentados e seus pesos são codificações destas características, permitindo, desta forma, que 

a rede crie a sua própria representação do problema. 
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Nesta rede, entre as camadas de entrada e saída, são colocadas camadas (uma ou mais) 

intermediárias (escondidas). As funções de ativação são não lineares, geralmente do tipo 

sigmóide. O número de camadas intermediárias depende da complexidade do problema a ser 

solucionado, mas não tem uma regra a ser seguida. Sabe-se que para a solução de problémas 

linearmente não separáveis são necessárias uma ou mais camadas escondidas, mas para 

encontrar a melhor arquitetura (número ele camadas e neurônios por camada) é preciso 

pesquisar a mais eficiente entre as implementadas. 

Uma pesquisa, envolvendo a investigação do número ele camadas escondidas necessário para 

solucionar problemas não linearmente separáveis em Rede Neural Artificial, foi conduzida 

por CYBENKO ( 1989). Neste estudo o autor conclui que uma camada intermediária é 

suficiente para aproximar qualquer função contínua e duas camadas intermediárias permitem 

a implementação de qualquer função. Contudo, é necessário observar que permitir a 

implementação ela função não significa garantir o aprendizado ela função, pois dependendo da 

distribuição dos dados a rede pode convergir para um mínimo local ou demorar bastante para 

encontrar a resposta desejada. 

O treinamento dessas redes é realizado por um grande número de algoritmos, geralmente 

supervisionados. Estes algoritmos podem ser classificados em estáticos e dinâmicos. Os 

algoritmos estáticos não alteram a estrutura da rede, apenas atualizam os seus pesos e os 

dinâmicos alteram a estrutura da rede (variando o número de camadas e neurônios das 

camadas intermediárias e alterando as conexões). 

A regra mais utilizada para treinar estas redes é o algoritmo estático backpropagation. Este 

algoritmo foi desenvolvido por RUMELHART et al. (1986) que tomaram como base a regra 

delta, por isso é também conhecido como regra delta generalizada. Para que este método 

possa ser usado, é necessário que a função de ativação seja contínua, diferenciável e, de 

preferência, não decrescente. A alternativa para superar esses problemas foi a utilização de 

funções de ativação do tipo sigmoidal (Figura 3.05). A função de ativação deve informar os 

erros cometidos pela rede para as camadas anteriores com a maior precisão possível. 
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3.6.3.1. Backpropagation 

O nome desta regra provém da maneira de como os pesos das conexões são ajustados para 

reduzir os erros de saída durante o processo de aprendizagem. É um dos algoritmos de 

aprendizagem mais utilizados e também é o adotado nesta pesquisa, por este motivo, o seu 

funcionamento é enfatizado a seguir. 

O treinamento utilizando esta regra consiste em fornecer à rede um conjunto de pares de 

entradas e saídas, onde a cada entrada do treinamento tem-se uma saída desejada. O 

treinamento se dá em duas fases, uma percorrendo a rede em um sentido para frente (fase 

fonvard) e a outra para trás (backward). A Figura 3.10 ilustra estas fases. 

A fase fonvard se dá quando os sinais de entrada são fornecidos à rede e esta produz uma 

saída. Esta saída é comparada com a saída desejada e o erro para cada neurônio da camada de 

saída é calculado. A fase backwarc/, que se processa a partir da última camada, é quando cada 

neurônio procura ajustar seus pesos de modo a reduzir seu erro. Nesta fase a rede procura 

ajustar os pesos tomando como base o erro admissível. 

FASE FORWARD 

E 

N 

T 

R 

A 

D 

A 

s 
FASE BACKWARD 

s 

A 

í 

D 

A 

s 

Figura 3.10 - Rede lvfulti/ayer Perceptron com algoritmo de treinamento Backpropagation. 
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BRAGA et ai.( 1999) descrevem as duas fases como a seguir: 

"A fase forward envolve os seguintes passos: 

I. A entrada é apresentada à primeira camada da rede, a camada C 0 • 

2. Para cada camada C i a partir da camada de entrada 

2.1 Após os nados da camada C i (i>O) 

calcularem seu sinais de saídas, 

estes servem como entrada para a 

definição das saídas produzidas 

pelos nados da camada C i+l • 

3. As saídas produzidas pelos nados da última camada são comparadas 

às saídas desejadas 

A fase backward envolve as etapas listadas a seguir: 

1. A partir da última camada, até chegar na camada de entrada: 

1.1 Os nados da camada atual ajustam seus pesos de 

forma a reduzir seus erros 

1.2 O erro de um nado das camadas intermediárias 

é calculado utilizando os erros dos 

nados das camadas seguintes conectados a ele, 

ponderados pelos pesos das conexões 

entre eles 
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O algoritmo backpropagation, que faz uso destas duas fases, é 

apresentado a seguir. 

1. Inicializar pesos e parâmetros 

2. Repita atê o erro ser mínimo ou a realização de um dado número de 

ciclos: 

2.1 Para cada padrão ele treinamento X 



2. 1.1 Definir saída da rede através da 

jàse forward 

2.1.2 Comparar saídas produzidas com as 

saídas desejadas 

2.1 .3 Atualizar pesos dos nodos através da 

fase backward" 
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Como definir os parâmetros de treinamento (tais como taxa de aprendizado e momentum) do 

backpropagation (método de gradiente decrescente) é uma das maiores dificuldades 

enfrentadas. A taxa de aprendizado ( '7) caracteriza o processo de encaminhamento na 

superfície de convergência (chegar ao mínimo global- Figura 3.09). Quanto maior esta taxa, 

maiores os saltos na superfície de convergência e taxas menores indicam saltos menores nesta 

superfície. O momentum (a) aumenta a velocidade de aprendizado, diminuindo o perigo de 

instabilidade (oscilação) da rede. 

A atualização dos pesos pode ser feita de duas maneiras: por padrão (on-line) ou por ciclo 

(batch). Na atualização por padrão a correção dos pesos acontece a cada apresentação à rede 

de um exemplo do conjunto de treinamento, isto é, os pesos são ajustados a cada padrão 

apresentado e na atualização por ciclo os pesos são ajustados só após a apresentação de todo o 

conjunto de treinamento à rede. Desta forma, o erro médio é calculado e a partir deste erro é 

feita a correção dos pesos. No ajuste por padrão aconselha-se taxas de aprendizado pequena, 

pois taxas grandes geralmente tornam a rede instável. Esta atualização de pesos é geralmente 

mais rápida principalmente se o conjunto de dados para treinamento for grande e 

superabundante. A atualização por ciclo, apesar de ser mais estável, requer mais memória do 

computador e pode se tornar lenta se o conjunto de treinamento for grande e superabundante. 

Durante o treinamento da rede com o backpropagation podem ocorrer problemas como o 

underfitting e over.fitting. No overjitting a rede memoriza os padrões de treinamento, em vez 

de generalizá-los, isto pode ocorrer quando são utilizadas camadas intermediária em excesso. 

No underjilting a rede não consegue convergir durante o treinamento, isto pode ocorrer 

quando o número de conexões é muito menor que o número de exemplos. 
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ENGENHARIA DE 

A Engenharia de Transportes, de uma maneira geral, tem se beneficiado em seus diversos 

setores em pesquisas com RNAs. Há vários trabalhos publicados acerca de gerenciamento de 

pavimentos (manutenção e reabilitação), controle de semáforos, avaliação de projetos e 

outros. Com bases nestes aspectos, a seguir são referenciadas algumas aplicações encontradas 

na literatura pesquisada. 

Segundo F AGHRI et al. ( 1997), os primeiros estudos da aplicação de redes Neurais no 

contexto da Engenharia de Transportes surgiram em: Application of Neural Network Models 

to Traffic Engineering Problems (NAKA TSUJI & KAKU, 1989). A primeira aplicação direta 

de redes neurais para solucionar um problema de Engenharia de Transpot1es nos Estados 

Unidos, é fruto de um trabalho realizado por estes autores em 1991 : Development of a Self

Organizing Tr{!!Jic Control System Using Neural Network Models. Para desenvolver este 

trabalho os autores utilizam uma arquitetura de rede neural de multicamadas e relatam que o 

modelo de rede neural fornece resultados satisfatórios quando comparados com os métodos 

analíticos tradicionais. 

FWA & CHAN (1993) fazem a comparação entre diversos índices subjetivos (índice de 

avaliação de defeito, índice de condição do pavimento, índice de controle de manutenção e 

índice de necessidade de manutenção) que são utilizados no processo de decisão em um 

sistema de gerência de pavimento e uma RNA utilizada com este objetivo. Os autores 

concluem que as RNAs oferecem um procedimento que simula mais rigorosamente o 

processo de avaliação prioritária de manutenção de pavimento do que esses índices. Os 

exemplos utilizados na pesquisa sugerem que o uso de RNAs têm várias vantagens sobre os 

índices, tais como: não exigem do operador a especificação subjetiva da relação funcional 

entre as avaliações prioritárias e as condições do pavimento e a atualização das RNAs para 

refletir as mudanças em políticas de manutenção ou práticas de construções é conceitualmente 

séria e fácil de ser executada . 

HUA & F AGHRI (1993) propõem um sistema de rede neural artificial para classificar os 

sinais de tráfego sobre pavimento (sinalização horizontal) . Segundo os autores as RNA são 

ferramentas poderosas para abrir caminho para tarefas orientadas pelo homem e pelo 
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computador. A utilização de redes neurais at1ificiais para a automatização do sistema de 

classificação de sinais de tráfego, que atualmente é feita pelo homem, torna o sistema capaz 

de colTigir a variância de julgamento do inspetor, assim como acelera o processo completo 

para uma grande quantidade de classificações. O sucesso desse sistema pode ser conduzido 

para várias aplicações, como por exemplo, o gerenciamento de repintura dos sinais poderia ser 

totalmente automatizado. 

ATIOH-OKINE (1994) usa as RNAs para determinar as irregularidades longitudinais 

(roughness) na superfície dos pavimentos flexíveis. O autor verificou que esta ferramenta 

computacional apresenta mais vantagens do que os métodos estatísticos tradicionais. A RNA, 

idealizada pelo autor, foi capaz de aprender sobre as imperfeições do pavimento, baseando-se 

apenas na coleção de dados de experiências passadas. 

HUANG & PANT (1994) determinam uma zona de dilema, área onde o motorista, 

visualizando a luz amarela, decide se pára ou segue na interseção, tomando como base três 

tipos de comportamentos observados: passar no sinal vermelho, parar bruscamente e acelerar 

no amarelo. A partir das observações realizadas, a RNA determina o tamanho dessa zona. 

KASEKO et al. (1994) utilizam RNAs para detectar fissuras na superfície do pavimento de 

concreto asfáltico utilizando imagens de vídeo. Os resultados mostram que os classificadores 

de redes neurais são melhores do que os classificadores tradicionais. 

MEIER & RIX (1994) apresentam um procedimento de retroanálise com o Falling Weight 

Dejlectometer (FWD) para pavimentos flexíveis de três camadas (revestimento, base e 

subleito) usando redes neurais artificiais, tendo obtido resultados excelentes com as redes 

implementadas. Segundo os autores, as RNAs oferecem várias vantagens para a estimativa 

dos módulos resilientes por retroanálise, mas a principal é a velocidade de processamento dos 

dados. 

ELDIN & SENOUCI ( 1995) discutem o uso de redes multi camadas (MLP) com algoritmo de 

aprendizado backpropagation como uma ferramenta de gerenciamento para a manutenção de 

pavimento de concreto articulado. O estudo sugere que o uso de redes neurais tem várias 

vantagens sobre os outros métodos de avaliação de condição e concluem que as RNAs: 
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• oferecem um procedimento sistemático que simula mms rigorosamente o 

processo subjetivo de avaliar a condição de manutenção do pavimento; 

• são capazes de aprender adequadamente a partir dos exemplos de treinamento; 

• mostram boa capacidade de generalização, sendo capazes de predizer 

condições de avaliações; 

• indicam uma boa capacidade de tolerância a ruídos, pois são capazes de 

fornecer as mesmas condições de avaliação, com um nível de confiança de 

95%, quando fornecido um conjunto de entradas com imperfeição. 

IVAN et ai. (1995), com base na concentração, velocidade e fluxo observado em uma via, 

apresentam um algoritmo baseado em RNAs para a associação destes dados para determinar a 

probabilidade de haver ou não incidentes na via. Desta forma, reduzindo de maneira sensível 

a margem de erro caracterizada nos alarmes falsos, que são produtos, principalmente, da 

observação humana. Os índices de ace11o das RNAs são maiores que os obtidos pelos 

controladores de tráfego tradicionais . 

T AHA & HANNA ( 1995) apresentam um método de algoritmo genético que desenvolve um 

modelo de rede neural para a seleção de estratégias ótimas de manutenção de pavimentos 

flexíveis. Nos resultados de validação, a melhor rede implementada classificou erroneamente 

apenas 6 casos dos 1 00 usados no teste. 

WEI et al. ( 1996) mostram a aplicabilidade de redes neurais na classificação de veículos 

através do processamento de imagens. Segundo esses autores, a capacidade de aprendizagem, 

auto-adaptação e tolerância a falha tem feito com que as redes neurais m1ificiais mostrem 

bons resultados em muitas aplicações de classificação de padrões. Os experimentos realizados 

por estes autores mostram as taxas de precisão de reconhecimento de veículos pesados, carros 

pequenos e motocicletas como sendo, respectivamente, 98,5%, 96,2% e 91 ,9%. O resultado 

indica a notável aplicabilidade dos métodos propostos nas áreas de transporte. 

IOANNIDES et ai. ( 1996) usam redes neurais artificiais para avaliar as ligações dos 

pavimentos de concreto dos três maiores aeroportos dos Estados Unidos, incluindo o 

aeropo110 internacional de New Denver, e concluem que houve uma expressiva economia de 

recursos com aplicação de RNA nessa avaliação. 
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CHOU & LIAU (1996) desenvolvem algoritmos automatizados para avaliar as condições do 

pavimento, cujos principais objetivos são desenvolver segmentação de imagens e 

classificação de métodos para isolar os principais defeitos e desenvolver um modelo de rede 

neural at1ificial para reconhecer trincas em blocos e remendos, além de trincas longitudinais, 

transversais e tipo jacaré. Os resultados desta rede mostram uma taxa de precisão de 93%. 

FLINTSCH et ai. (1996) pesquisam redes neurais na seleção de projetos para reabilitação de 

pavimentos e constatam que os resultados promissores, obtidos até o momento da pesquisa, 

dão respaldo para o uso de redes neurais at1ificiais não somente para selecionar os projetos, 

mas também para recomendar possíveis avaliações de tratamentos de preservação. 

CASSA & CUNHA NETO (1996) usam as RNAs como técnica de previsão de algumas 

propriedades de materiais usados em pavimentação, enfatizando a resistência à compressão do 

concreto e a resistência à flexão da pasta de cimento comum e os resultados indicam que é 

possível prever o comportamento mecânico de materiais complexos, como os utilizados no 

experimento, por intermédio de RNA. 

BREGA ( 1996) realiza um estudo para a avaliação da condição em pavimentos flexíveis, 
"' 

utilizando 1:edes neurais MLP (Multilayer Perceptron) backpropagation. Os experimentos 

demostraram que as RNAs simulam satisfatoriamente o estado e as características dos 

pavimentos. 

RODGHER et ai. ( 1997) utilizam redes neurais artificiais para a previsão da classe MCT 

(NOGAMI & VILLIBOR, 1981) de solos pertencentes às regiões tropicais, usando ensaios 

mais simples, como a adsorção do azul de metileno pelo método da mancha e a análise 

granulométrica por peneiramento. São testadas redes para prever se o solo é de 

comportamento laterítico ou não (L - Laterítico e N - Não laterítico) e à qual das 7 classes da 

classificação MCT ele pertence (NA, NA', NS', NG', LA, LA' e LG'), obtendo taxas de 

acerto de 87,8% e 82,4%, respectivamente. Com base nesses resultados, concluem que as 

RNA são ferramentas promissoras na caracterização de solos tropicais. 

FURTADO (1998) apresenta um estudo para a utilização de redes neurais artificiais no 

processo de avaliação e ordenamento de alternativas de projetos de transportes. Para o 

processo de aprendizagem das RNAs o autor utiliza 180 "Estudos de Casos" de 32 Estados 
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amencanos. Desta forma, realiza 486 experimentos e estes demonstram taxas de acerto 

superiores a 92%. Com base nestes resultados o autor conclui que as RNAs podem reconhecer 

os padrões implícitos em avaliações anteriores e servem para avaliar e ordenar alternativas de 

outros projetos apresentados que pertençam ao mesmo contexto utilizado para o treinamento. 

BRONDINO ( 1999) avalia o 'uso de RNAs para fins de avaliação de imóveis e conclui que 

estas fornecem estimativas adequadas de valor e que, dos três conjuntos de dados utilizados, a 

acessibilidade de transp01te apresenta um peso superior a 34% no valor final, sendo seguida 

pela área, que representa uma importância relativa entre 1 O e 18%. 

Pelas aplicações descritas neste item, observa-se que as RNAs podem ser utilizadas na 

solução de um grande número de problemas, envolvendo os mais variados aspectos. Desta 

forma, verifica-se que as RNAs podem ser usadas não apenas para auxiliar no processo de 

tomada de decisões, mas também para funcionar com um modelo particular de seleção de 

alternativas. Na engenharia de transportes, os recursos das RNAs, tais como o reconhecimento 

de padrões, a análise estatística, o agmpamento, a otimização, a memória associativa e o 

controle podem ser combinados às tecnologias existentes para facilitar a execução de 

trabalhos que envolvam estes recursos. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresentam-se, de forma sucinta, os procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. Os pontos mais importantes são abordados com minúcia. 

Para o procedimento de retroanálise foi necessário criar um conjunto de bacias hipotéticas 
.. 

(não extraídas no campo, mas obtidas por intermédio de um programa de análise mecanistica) 

para implementar o processo de aprendizado das Redes Neurais Artificiais. A seguir são· 

apresentados detalhes de como foram geradas as bacias, em que quantidade e quais as faixas 

de variação dos parâmetros adotados para a criação da base de dados de entrada utilizada no 

treinamento das RNAs. 

4.2. BACIAS HIPOTÉTICAS 

Para a geração do conjunto de dados de treinamento das RNAs (bacias hipotéticas oriundas do 

programa ELSYM5), foi elaborado um programa simples em linguagem FORTRAN que gerou 

os arquivos de entrada para o programa ELSYJ\115, que por sua vez forneceu as bacias de 

deslocamento necessárias ao treinamento das redes. Nesse programa em linguagem 

FORTRAN foram estabelecidas faixas de variação para a espessura e para os módulos 

resilientes das várias camadas componentes dos pavimentos, em função do caso em análise 

(duas, três ou quatro camadas, ensaio tipo FWD ou viga Benkelman - seis combinações) 

sendo que, para cada caso a ser resolvido pelo ELSY1\tf5, as espessuras e os módulos foram 

estabelecidos através de uma função que relacionava os seus valores, dentro das faixas 

preestabelecidas, com um número pseudo-aleatório (com valor variando entre 0,0 e l ,0) 

gerado no programa. 
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Durante o treinamento das RNAs foram utilizadas 35.472 bacias de deflexões hipotéticas, 

simulando os ensaios da viga Benkelman ( 17.592 bacias) e do Falling Weight Dejlectometer 

(17.880 bacias). Desta forma, foram implementadas seis RNAs, para os seguintes perfis de 

pavimento flexíveis: 

• duas camadas (pavimento equivalente e subleito ); 

• três (revestimento, base e subleito ); 

• quatro camadas (revestimento, base, sub-base e subleito). 

4.2.1. Viga Benkelnum 

Para a criação da base de dados (as bacias hipotéticas) de treinamento das RNAs que simulam I 
o ensaio da viga Benkelman, admitiu-se um carregamento de eixo padrão de 8.200 kgf. O eixo \ 

simples com rodas duplas solicita o pavimento com cargas de 2.050 kgf por roda, espaçadas 

por 28,8 em e pressão de enchimento de 5,65 kgf/cm2
• A Tabela 4.1 apresenta as faixas de 

variação dos parâmetros adotados para as camadas. 

Tabela 4.1 : Parâmetros dos pavimentos flexíveis estudados. 

Parâmetros 

Coeficiente de Espessuras Mód. Resiliente 
N° de Camadas Camada 

Poisson (em) ( I 03 kgf/cm2
) 

Duas Pav. Equivalente 0,35 20 a 250 0,6 a 30 

Subleito 0,45 - 0,1 a 5 

Capa 0,35 5 a 30 lO a 100 

Três Base 0,40 15 a 75 0,5 a 10 

Subleito 0,45 - 0,1 a 5 

Capa 0,35 5 a 30 lO a 100 

Base 0,40 15 a 75 0,5 a lO 

Quatro Sub-base 0,40 15 a 80 0,35 a 7 

Subleito 0,45 - O, I a 5 

Após a geração dos casos de treinamento das RNAs para o ensaio de viga Benke/man, o 

conjunto de dados foi submetido à análise estatística a fim de verificar a distribuição dos 

valores obtidos em relação às faixas de variação estabelecidas e os resumo dessa análise está 

apresentado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2: Variação dos parâmetros dos pavimentos para o ensaio de viga Benkelman. 

Número de N° de perfis Parâmetros Faixa de Média Desvio Erro Máximo Mín imo 
camadas do Analisados do variação Padrão Padrão 
Pavimento Pavintento 

T * X 20 a 250 132,9 66, 13 0,876 249,92 20,09 
5.698 E *L 0,60 a 30 1 4~9 1 8,5 1 0, 113 30 0,60 

Duas 
p 

Esa *' 0,10 a 5 2,67 1,36 18,02 5 0, 10 

e capa * 5 a 30 17,55 7, 18 0,093 29,99 5,0 1 
e base * 15 a 75 44,94 17,26 0,222 74,99 15,01 

Três 5.988 Ecapa *' 10 a 100 54,60 26,04 0,336 100 10 

E base *L 0,50 a 10 5,23 2,74 0,035 10 0,50 
Esubleilo *L 0,10 a 5 2,55 1,42 0,0 18 5 0,10 

ecapa •• 5 a 30 17,61 7,19 0,94 30 5 
e base * 15 a 75 44,42 17,28 0,225 74,98 15,02 

esub-base * 15 a 80 47,30 18,77 0,244 80 15,01 
Quatro 5.906 Ecapa *L lO a 100 54, 17 25,5 1 0,332 100 lO 

E base *L 0,50 a 10 5,24 2,79 0,036 lO 0,50 
Esub-base *' 0,35 a 7 3,67 1,93 0,025 7 0,35 
Esubleilo *' 0,10 a 5 2,60 1,40 0,0 18 5 0, 10 

* I - Espessuras (em) 

*2- Módulos Resil ientes (103 kgf/cm2
) 

Quanto às RNAs, foram implementadas três para a simulação das bacias de deflexão dos 

pavimentos submetidos ao ensaio de viga Benkelman, que são descritas a seguir: 

• uma para o pavimento de duas camadas, composta por uma camada de entrada com 12 

neurônios: a bacia de deflexão, composta de dez deflexões (Do, D12.s. D2s, D4o, D6o, Dso, 

D10o, D140, D1so e D26o), o raio de curvatura (R) e a espessura efetiva do pavimento (Tx). A 

camada de saída é composta por dois neurônios, correspondentes aos módulos resilientes 

efetivo do pavimento (Ep) e do subleito (EsG); 

• uma para o pavimento de três camadas, composta por uma camada de entrada com 13 

neurônios: a bacia de deflexão, composta de 10 deflexões (Do, D12.s. D2s, D4o, D6o, Dso, 

D10o, D140, D1so e D26o), o raio de curvatura (R) e as espessuras da capa (ecapa) e da base 

(e base), com uma camada de saída composta por três neurônios, correspondentes aos 

módulos resilientes da capa (Ecapa), da base (Ebase) e do subleito (Esublcito); 

• uma para o pavimento de quatro camadas, composta por uma camada de entrada com 14 

neurônios: a bacia de de flexão (correspondentes às mesmas lO posições do pavimento de 

três camadas), o raio de curvatura (R) e as espessuras da capa (ecapa), da base (ebase), e da 

sub-base ( esub-base) e uma camada de saída composta por quatro neurônios, que 
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correspondem aos módulos resilientes da capa (Ecapa), da base (Ebasc), da sub-base (Esub

basc) e do subleito(Esubleito)· 

4.2.2. Falling Weight Dejlectometer (FWD) 

Para criar a base de dados (as bacias hipotéticas) para o processo de aprendizagem das RNAs 

que simulam o comportamento do pavimento sob o ensaio com o FWD, admitiu-se um 

canegamento único de 4.000 kgf (9.000 lb). O carregamento é distribuído sobre o pavimento 

em uma área circular de 15 em (6 in) de raio, imprimindo, portanto, uma pressão de 

5,65 kgf/cm2 sobre o pavimento. As características dos perfis de pavimentos utilizados neste 

caso são os mesmos do caso da viga Benkelman, já apresentados na Tabela 4.1. 

À semelhança dos dados de viga Benkelman, pós a geração dos casos de treinamento das 

RNAs para o ensaio de FWD, o conjunto de dados foi submetido à análise estatística para 

verificar a distribuição dos valores obtidos em relação às faixas de variação estabelecidas e o 

resumo dessa análise está apresentado na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Variação dos parâmetros dos pavimentos para o ensa10 de Falling Weight 

Dejleclometer - FWD. 

Número de N° de perfis Parâmetros Faixa de Média Desvio Erro Máximo Mínimo 
camadas do analisados do variação Padrão Padrão 
Pavimento Pavimento 

T *I 
X 20 a 250 135,7 66,22 0,857 249,92 20,09 

5.966 
E *' 0,60 a 30 1 5~ 1 4 8,5 1 0, 110 30 0,60 

Duas 
p 

Esa *' 0,10 a 5 2,56 1,41 0,018 5 0,10 

e capa * 5 a 30 17,54 7, 18 0,093 29,99 5,01 

e base * 15 a 75 44,92 17,26 0,223 74,99 15,01 
Três 5.979 Ecapa *i 10 a 100 54,58 26,04 0,337 100 lO 

E base *' 0,50 a lO 5,22 2,74 0,035 lO 0,50 

Esubleilo *' O, 1 O a 5 2,57 1,41 0,018 5 0,10 

ecapa * 5 a 30 17,68 7,19 0,093 30 5 
e base *I 15 a 75 44,57 17,29 0,224 74,98 15,02 

esub-base *I 15 a 80 47,43 18,78 0,243 80 15,0 1 
Quatro 5.935 E capa *' lO a 100 54,36 25,63 0,330 100 10 

E base *' 0,50 a 10 5,25 2,79 0,036 lO 0,50 
Esub-base *i 0,35 a 7 3,69 1,93 0,025 7 0,35 
Esubleilo *• O, I O a 5 2,57 1,42 0,018 5 0,10 

* I -Espessuras (em) 

*2 - Módulos Resilientes (I 03 kgflcm2
) 
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No anexo A são apresentadas as curvas de distribuição de freqüência dos valores das 

espessuras e dos módulos de resiliência usados, tanto para a simulação do ensaio de viga 

Benke/man quanto de FWD, para todas as estruturas de pavimento simuladas. 

Para a simulação do ensaio do Falling Weight Dejlectometer (FWD), foram implementadas 

três RNAs, descritas a seguir: 

• uma RNA para o pavimento de duas camadas, composta por uma camada de entrada com 

oito neurônios: a espessura efetiva do pavimento (Tx) e a bacia de detlexão, com sete 

deflexões (Do, D2o, D3o, D4s, D6o, D9o e D1so). A camada de saída contem dois neurônios, 

correspondentes aos módulos resilientes efetivo do pavimento (Ep) e do subleito (Esa); 

• uma RNA para o pavimento de três camadas, com uma camada de entrada com nove 

neurônios: a bacia de de flexão, composta de sete de flexões (correspondentes às mesmas 

posições do pavimento de duas camadas), e as espessura da capa (ecnpa) e da base (ebase). A 

camada de saída foi composta por três neurônios, correspondentes aos módulos resilientes 

da capa (Ecapa), da base (Ebase) e do subleito (Esubleito); 

• uma RNA para o pavimento de quatro camadas, com uma camada de entrada composta de 

dez neurônios: as espessuras da capa ( ecapa), da base ( ebase) e da sub-base ( esub-base) e a 
bacia de deflexão (similar à do pavimento de duas camadas), e uma camada de saída 

composta por quatro neurônios, que conespondem aos módulos resilientes da capa (Ecapa), 

da base (Ebasc), da sub-base (Esub-basc) e do subleito(Esubleito). 

4.3. REDES NEURAIS IMPLEMENTADAS 

As Redes Neurais utilizadas nesta pesquisa são do tipo Multicamada Perceptron (lvfulti/ayer 

Perceptron- MLP) empregando o algoritmo de aprendizagem backpropagation. O número de 

camadas intermediárias e seus respectivos números de neurônios foram definidos no 

desenvolvimento da pesquisa, uma vez que não há uma regra na literatura que possa ser 

seguida para encontrar esses parâmetros. A escolha da arquitetura da rede que mais se adaptou 

ao trabalho foi feita após a experimentação de várias arquiteturas e dentre elas adotou-se a que 

apresentou melhores resultados. 

O processo de aprendizagem da rede incluiu três etapas: o treinamento, o teste e a validação. 

Segundo PRECHELT (1994), tomando-se por base um conjunto de dados, deve-se formar 

subconjuntos compostos dos seguintes percentuais: 50% do conjunto de dados forma o 
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subconjunto disponibilizado para a fase de treinamento, 25% para a fase de validação e 25% 

para a fase de teste. Os dados devem ser divididos aleatoriamente entre os subconjuntos e os 

dados usados para qualquer uma das fases não podem ser repetidos em outra. Os conjuntos de 

treinamento, validação e teste devem ser disjuntos, isto é, não devem ter dados comuns entre 

eles. Este processo deve ser repetido pelo menos três vezes para que haja garantia que a rede 

não venha a memorizar e sim a generalizar os resultados. 

O conjunto dos dados de treinamento é utilizado para a capacitação (aprendizagem) da RNA, 

os dados de teste são usados para verificar o comportamento da rede sob situações reais de 

uso e o conjunto de validação é utilizado para observar a eficácia da rede quanto à capacidade 

de generalização durante o aprendizado. 

4.4. SIMULADOR EASYNlV 3.2 

O aplicativo utilizado para ·construir as RNAs é o EasyNN 3.2, desenvolvido por 

WOLSTENHOLME (1999). Este simulador é de fácil aplicação, sendo composto por ícones 

que facilitam o projeto das RNAs. As camadas intermediárias, bem como os neurônios que as 

compõem, podem ser criados automaticamente pelo aplicativo ou manualmente pelo 

operador, admitindo, no máximo, a criação de três camadas intermediárias. A função de 

ativação é do tipo sigmóide. Os dados para a criação dos arquivos para o processo de 

aprendizado (.tvq) podem ser gerados com base em arquivos texto utilizando o Convert file no 

menu Arquivo e Paste text no Editar. Este aplicativo gera como saídas um arquivo tipo texto, 

com todos os resultados do conjunto de validação (.query), o gráfico de erro (exibindo os 

erros máximo, médio e mínimo obtidos no processo de aprendizado), os valores dos pesos e 

conexões, etc. 

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Após o processo de aprendizado das RNAs, os resultados (módulos resilientes) obtidos no 

processo de validação foram tratados estatisticamente, utilizando o aplicativo EXCEL 

(Microsoft Office 97), para testá-los "contra" os módulos reais. Foram utilizados gráficos 

contendo os módulos resilientes reais (ELSYi\115) lançados contra os retroanalisados através 

das RNAs; foram realizadas regressões lineares e estabelecidos os coeficientes de 

determinação (R2
) e foram também determinados os enos médios relativos (EMR). Para o 

cálculo do erro médio relativo foi utilizada a expressão 4.01, apresentada a seguir. 



onde: 

EJ\t!R :erro médio relativo; 

iVfELsl'W : módulo resiliente real; 

MRNA : módulo resiliente retroanalisado (RNA); 

n : número de casos utilizados no processo de validação da RNA. 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. INTRODUÇÃO 

Conforme já explicitado anteriormente, foram geradas RNAs para dois tipos de resultados de 

ensaios (FWD e viga Benkelman), em três diferentes estruturas de pavimentos (duas, três e 

quatro camadas, incluindo o subleito). No treinamento das RNAs foi utilizada uma base de 

dados com um total de 35.472 casos compostos de bacias de deflexão, raios de curvatura 

(somente no caso dos ensaios com viga Benkelman), espessuras (pavimento, capa, base e sub

base, conforme a estrutura) e módulos resilientes (pavimento equivalente, capa, base, sub

base e subleito, dependendo do perfil do pavimento) . 

Para cada combinação "tipo de ensaio utilizado para avaliar os módulos resilientes e 

estrutura de pavimento" são apresentados: a melhor RNA obtida durante as fases de 

treinamento, teste e validação e, para os sub-conjuntos de dados utilizados na fase de 

validação das redes, gráficos com os valores dos módulos reais de resiliência versus os 

estimados pelas RNAs, acrescidos das retas de regressão (coeficientes de regressão 

respectivos no texto) e também uma avaliação do erro médio calculado a partir dos resultados 

reais e dos estimados pelas RNAs. 

Além disso, com o intuito de enriquecer os resultados da pesquisa, foram desenvolvidas 

equações de correlação com os mesmos dados utilizados no treinamento das redes, também 

com a mesma finalidade, ou seja, permitir a estimação dos módulos de resiliência das diversas 

camadas dos pavimentos. Nesses casos, a variável dependente (módulo) é estimada com base 

nas variáveis correlatas (as independentes), tendo-se, portanto, regressões múltiplas. Para o 

ensaio com FWD, as variáveis independentes são as espessuras das camadas e as deflexões e, 

no caso do ensaio com a viga Benkelman, além desses parâmetros, também é utilizado o raio 

de curvatura. Nessas regressões optou-se por apresentar, além das equações, apenas os 

coeficientes de determinação respectivos. 
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5.2. ENSAIO DO FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD) 

A seguir são apresentados os resultados (Figuras 5.01 a 5.09) das RNAs que melhor se 

adaptaram na simulação do ensaio do FWD (Falling Weight Dejlectometer), bem como as 

equações de regressão obtidas para os mesmos dados utilizados no processo de treinamento 

das redes. 

5.2.1. Pavimento de duas camadas (pavimento equivalente) 

Para este pavimento foi usada uma base de dados com 5.966 casos. Cada caso contém os 

módulos resilientes do pavimento equivalente e do subleito, que formam a camada de saída, a 

espessura do pavimento equivalente e a bacia de deflexão (formada por sete pontos), que 

formam a entrada da rede. 

A Figura 5.01 apresenta a melhor arquitetura de RNA encontrada. Nela foram utilizadas, além 

de uma camada de entrada, com oito neurônios (uma espessura e sete deflexões), e uma de 

saída com dois neurônios (módulos do pavimento equivalente e do subleito ), também duas 

camadas intermediárias, compostas de dez e sete neurônios respectivamente . 

X 

~ :• l :l_. l;~~ (:-.-._ • J 't-.l.... ':.u.r ~:..0 

O~" "' ··, f'I !S V 1(1 ~· ! 9 ! õ,JJ U Q -- ---:. = ----

Figura 5.01 -Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de duas 

camadas com os resultados dos ensaios simulando o FWD. 
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As Figuras 5.02 e 5.03 apresentam os módulos resilientes previstos pela RNA da Figura 5.01, 

para o pavimento equivalente e para o subleito versus os valores reais (utilizados no 

ELSYlvf5), dos 1.491 casos usados na fase de validação da rede. Nelas podem ser visualizadas 

as retas obtidas a pat1ir de regressões lineares feitas com esses resultados. 
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Figura 5.02 - Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para o pavimento 

equivalente, ensaio tipo FWD e pavimentos com 2 camadas . 
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Figura 5.03 -Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para o subleito, 

ensaio tipo FWD e pavimentos com 2 camadas. 
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Os valores dos coeficientes de determinação (R2
) encontrados mediante as regressões lineares 

para o pavimento equivalente e subleito foram iguais a 0,997. Estes coeficientes mostram uma 

boa conelação entre os módulos resilientes reais e os previstos. Os erros médios relativos 

(EMR) para os módulos de resiliência pelo procedimento de RNA foram calculados por meio 

da expressão 4.0 1. Os valores obtidos foram 3,22% para o pavimento equivalente e 6,03% 

para o subleito, o que comprova a potencialidade de utilização das RNAs neste tipo de 

problema. 

As expressões 5.1 e 5.2 apresentam, respectivamente, as equações de regressão para 

determinar os módulos do pavimento equivalente e do subleito (expressos em kgf/cm2
), a 

partir do conjunto completo de dados (5.966 casos) utilizado nas fases de treinamento, teste e 

validação da rede apresentada anteriormente. 

- Módulo de resiliência do pavimento equivalente (Ep) 

E _ l -J. -- -o.ooo3 D ·•.nu D .~.2ill6 D -11.12-16 D 1./.290./ D -10,./5l i D 2.5821 D -o.29;-1 
p - u . e 1 . o . 20 . 30 - ./5 - 60 . 9o . 150 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,985 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 10r3 -o.u36ll D -o. -2!19 D >.3r./ D -11.-189 D r.-612 D -r.fl691 D 9.315./ D -3.9nu 
sub- · e I · O · 10 · 30 · ./5 · 60 · 90 · 150 

onde: 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,994 

e1: espessura do pavimento equivalente, em em; 

(5.1) 

(5.2) 

Do, D20 ... ,D,5o: deflexões, expressas em centésimos de nun, obtidas às distâncias O, 

20, ... , 150 em do centro de canegamento. 

5.2.2. Pavimento de três camadas 

Para o pavimento de três camadas foram usados 5.979 casos. Cada caso foi composto de três 

módulos resilientes (capa, base e subleito), de duas espessuras (da capa e da base) e da bacia 

de deflexão (formada por sete pontos). 
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A RNA apresentada na Figura 5.04 tem como saída os módulos de rcsiliência da capa, base e 

subleito. Esta RNA foi composta de uma camada de entrada com nove neurônios (duas 

espessuras e sete deflexões), duas camadas intermediárias (a la com 20 e a 23 com seis 

neurônios) e a camada de saída descrita anteriormente . 

Figura 5.04 - Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de três 

camadas com os resultados dos ensaios simulando o FWD. 

As Figuras 5.05 a 5.07 apresentam os resultados dos módulos resilientes previstos pela RNA 

apresentada na Figura 5.04 para a capa, base e subleito versus os valores reais (utilizados no 

ELSYlvf5), para os 1.494 casos usados na fase de validação da rede. Nelas podem ser 

visualizadas as retas obtidas a partir de regressões lineares realizadas com esses resultados. 
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Figura 5.05 - Módulos resilientes real (ELSYlv15) versus previsto (RNA), para a capa, ensaio 

tipo FWD e pavimentos com 3 camadas. 
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Figura 5.06- Módulos resilientes real (ELSYlv15) versus previsto (RNA), para a base, ensaio 

tipo FWD e pavimentos com 3 camadas. 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2
) encontrados mediante as regressões lineares 

para as camadas de capa, base e subleito foram, respectivamente, 0,914, 0,939 e 0,983. Estes 

coeficientes mostram uma boa correlação entre os módulos reais e os previstos. Os eiTos 

médios relativos (EMR) para os módulos de resiliência pelo procedimento de RNA foram 

calculados por meio da expressão 4.01 e os valores obtidos foram 16,64% para a capa, 

12,39% para a base e 11 ,03% para o subleito. 
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Figura 5.07 - Módulos resilientes real (ELSYlv/5) versus previsto (RNA), para o subleito, 

ensaio tipo FWD e pavimentos com 3 camadas. 

As expressões 5.3, 5.4 e 5.5 apresentam as equações de regressão para estimar, 

respectivamente, os módulos da capa, base e sub leito (em kgf/cm2
) . 

- Módulo de resiliência da capa (Ecapa) 

E _ 106.9·Y -0,6723 e -0,0115 D -8,5371 D 15,8192 D -10.1965 D 3,3432 D -1.5151 D 0,2312 
capa - . e I · 2 · O · 20 . 30 · 45 . 60 . 90 . 

D 0,09U 
150 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,838 

- Módulo de resiliência da base (Ebase) 

E _ 106 • ./l e -0.6527 e -o.n79 D 2,8469 D -8.5294 D 6,7331 D -6.7395 D 6.3301 D -.f.042o base - · I · 2 · O · 20 · 30 · 45 . 60 . 90 . 

D 2.6643 
150 

-Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,744 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 10-~.ou e -0.0604 e -0,0159 D 0.7085 D -3.219-1 D 3.7027 D -0,9832 D -0.9574 D 0,9556 
sub - · I · 2 · O · 20 · 30 · 45 · 60 · 90 . 

D -1.2342 
150 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,996 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 



onde: 

e1: espessura da capa, em em; 

e2: espessura da base, em em; 
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Dn, D20 ... ,D,5n: deflexões, expressas em centésimos de mm, obtidas às distâncias O, 

20, ... , 150 em do centro de carTegamento. 

5.2.3. Pavimento de quatro camadas 

Para o pavimento de quatro camadas foi utilizada uma base de dados com 5.935 casos. Cada 

caso foi composto de quatro módulos resilientes (capa, base, sub-base e subleito ), de três 

espessuras (da capa, da base e da sub-base) e da bacia de deflexão (formada por sete 

medidas) . 
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Figura 5.08 - Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de 

quatro camadas com os resultados dos ensaios simulando o FWD. 
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As Figuras 5.09 a 5.12 apresentam os módulos resilientes previstos pela RNA apresentada na 

Figura 5.08 para a capa, base, sub-base e subleito versus os valores reais (utilizados no 

ELSYM5), para os 1.483 casos utilizados na fase de validação da rede. Nelas podem ser 

visualizadas as retas obtidas a partir das regressões lineares feitas com esses resultados. 
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Figura 5.09 - Módulos resilientes real (ELSYJ\;/5) versus previsto (RNA), para a capa, ensaio 
tipo FWD e pavimentos com 4 camadas. 

~ 

~ 
12000 

I 10000 ,.-.. 
M 
E 
C.J 8000 
~D 
~ 
'-' 6000 
~ 
V) 

~ 
!:Q 4000 ·-
~ 

"' o 2000 -::I 
"' •o o 
~ 

o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

Módulo da Base (kgf/cm2) - ELSYM5 

Figura 5.10- Módulos resilientes real (ELSYJ\15) versus previsto (RNA), para a base, ensaio 

tipo FWD e pavimentos com 4 camadas. 
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Figura 5.11 - Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para a sub-base, 

ensaio tipo FWD e pavimentos com 4 camadas . 
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Figura 5.12- Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para o subleito, 

ensaio tipo FWD e pavimentos com 4 camadas. 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2
), encontrados mediante as regressões 

lineares, foram 0,949, 0,922, 0,806 e 0,981, respectivamente, para as camadas de capa, base, 

sub-base e subleito. Estes coeficientes mostram uma boa correlação entre os módulos reais e 

os previstos. Os erros médios relativos (EMR) para os módulos de resiliência pelo 

procedimento de RNA, calculados por meio da expressão 4.0 l, foram 10,31% para a capa, 

16,12% para a base, 22,26% para a sub-base e 6,14% para o subleito. 
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As expressões 5.6 a 5.9, apresentam as equações para determinar, respectivamente os 

módulos resilientes da capa, base, sub-base e subleito (expressos em kgf/cm\ 

- Módulo de resiliência da capa (Ecapa) 

E _ 10-_,6 e -0.7-179 e -0,0118 e -0,0334 D -8,0607 D 14.6-128 D -10,3968 D 5,6860 D -3.2090 
capa - · I · 2 · 3 · O · 20 · 30 · 45 . 60 . 

D 
o.-1501 D 0.0226 

90 . 150 

- Coeficiente de determinação (R 2
) 

R2= 0,832 

- Módulo de resiliência da base (Ebase) 

E _ 106,11 e -0. 7387 e -0,1888 e -0.0396 D 2,7262 D -8.0956 D 4,89JJ D -2,71-1-1 D 2,2998 
base - · I · 2 · 3 · O · 20 · 30 · 45 . 60 . 

D 
-o. 7862 D o.8965 

90 . 150 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,625 

- Módulo de resiliência da sub-base (Esub-base) 

(5.6) 

(5.7) 

E _ 10os o,3848 e -0.1676 e -0.0638 D -3,6619 D 16.4012 D -19,3390 D 6,8712 D 1.9033 
sub-base - · e I · 2 · 3 · O · 20 · 30 · -15 . 60 . 

D -5.5215 D 2.7852 ( 5 8) 
90 . 150 . 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,388 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 10-~,,m e -0,0976 e -0.0056 e o.ooo5 D I.02ll D --1.0341 D 3,6916 D 0,7538 D -2,8651 
sub - · I · 2 · 3 · O · 20 · 30 · 45 · 60 · 

onde: 

D 
2,0804 D -I. 7025 

90 . 150 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,981 

e( espessura da capa (em); 

e2: espessura da base (em); 

e3: espessura da sub-base (em); 

(5.9) 

Do. D 2o ... ,D15o: deflexões, expressas em centésimos de mm, obtidas às distâncias O, 

20, ... , 150 em do centro de carregamento. 
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5.3. ENSAIO DA VIGA BENKELMAM 

A seguir são apresentados os resultados das RNAs que melhor simularam o ensaio da viga 

Benkelman para os pavimentos de duas (Figuras 5.13 a 5.15), três (Figuras 5.16 a 5.19) e 

quatro camadas (Figuras 5.20 a 5.24). 

5.3.1. Pavimento de duas camadas (pavimento equivalente) 

A base de dados utilizada para treinamento da RNA e determinação das equações de 

regressão é composta de 5.698 casos. Cada caso contém os módulos resilientes das camadas 

(pavimento equivalente e subleito) e espessura do pavimento equivalente, além da bacia de 

deflexão (dez pontos analisados) e do raio de curvatura desta. A Figura 5.13 apresenta a 

melhor RNA encontrada no treinamento. As Figuras 5.14 e 5.15 apresentam os módulos 

resilientes previstos por essa RNA, para o pavimento equivalente e para o subleito versus os 

valores reais (ELSYM5) , para os 1.424 casos usados na fase de validação da rede. Nelas 

podem ser vistas as retas obtidas a partir das regressões lineares feitas com esses resultados. 

Figura 5.13 - Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de duas 

camadas com os resultados dos ensaios simulando a viga Benkelman. 
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Figura 5.14 - Módulos resilientes real (ELSYJ\15) versus previsto (RNA), para o pavimento 

equivalente, ensaio tipo viga Benkelman e pavimentos com 2 camadas. 
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Figura 5.15- Módulos resilientes real (ELSYJ\15) versus previsto (RNA), para o subleito, 

ensaio tipo viga Benkelman e pavimentos com 2 camadas. 

Os valores dos coeficientes de determinação (R 2
) encontrados mediante as regressões lineares 

para o pavimento equivalente e o subleito foram, respectivamente, 0,994 e 0,997. Estes 

coeficientes mostram uma boa correlação entre os módulos reais e os previstos. Os erros 

médios relativos (EMR) para os módulos de resiliência pelo procedimento de RNA foram 

calculados por meio da expressão 4. O l e os valores obtidos foram 5, 17% para o pavimento 

equivalente e 4,47% para o subleito. 
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Por intermédio das equações 5. I O e 5. I I podem ser determinados, por regressão, 

respectivamente, os valores dos módulos resilientes do pavimento equivalente e do subleito 

(em kgflcm2
). 

-Módulo de resiliência do pavimento equivalente (Ep) 

E _ 105.28 -0,1380 D -11.2673 D 21.6590 D -24,8347 D 23,2662 D -16. 0354 D 6. 4209 
p- . e, . o . 12.5 . 25 . 40 . 60 . 80 . 

D 3,7124 D -9.0988 D 7,7-104 D -2,3723 Ro.o891 
100 . 140 . 180 . 260 . (5.10) 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = O 968 , 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 1 n1 • .t6 o.oo54 D -1.4007 D 4.6947 D -6.8788 D 5.3780 D - 3.5787 D o.3817 
sub - U · e I · O · 12.5 · 25 · 40 · 60 . 80 . 

D 3.0342 D -4.6189 D 4,0494 D -2.4128 Ro.o/33 
/00 . 140 . 180 . 260 . (5.11) 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,999 

onde: 

e 1: espessura da capa, em em; 

R: raio de curvatura da bacia de deflexão, em metros; 

Do, D12,5, .. . ,D26o: deflexões, expressas em centésimos de mm, obtidas às distâncias O, 

12,5 , ... , 260 em do centro de carregamento. 

5.3.2. Pavimento de três camadas 

A base de dados para este tipo de pavimento foi composta por 5.988 casos, que foram 

utilizados para o processo de aprendizado da RNA, bem como para determinar as equações de 

regressão. Cada caso abrangeu os módulos resilientes da capa, base e subleito, as espessuras 

da capa e da base, o raio de curvatura da bacia de deflexão e dez deflexões. 

As Figuras 5. I 7 a 5. I 9 apresentam os resultados dos módulos resilientes previstos pela RNA 

apresentada na Figura 5. I 6 para a capa, base e subleito versus os valores reais (utilizados no 

ELSYlv/5), para os 1.497 casos usados na fase de validação da rede. Nelas podem ser 

visualizadas as retas obtidas a partir das regressões lineares feitas com esses resultados. 



.. 

IIII r--ª "== 

I~ 
~ 
!! 

88 

Figura 5.16- Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de três 

camadas com os resultados dos ensaios simulando a viga Benkelman. 
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Figura 5.17 -Módulos resilientes real (ELSYJ\15) versus previsto (RNA), para a capa, ensaio 

tipo viga Benk~lman e pavimentos com 3 camadas. 
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Figura 5.18 - Módulos resilientes real (ELSYA15) versus previsto (RNA), para a base, ensaio 

tipo viga Benkelman e pavimentos com 3 camadas. 
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Figura 5.19- Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para o subleito, 

ensaio tipo viga Benkelman e pavimentos com 3 camadas. 

Os valores dos coeficientes de determinação (R2
) encontrados mediante as regressões lineares 

para a capa, base e subleito foram, respectivamente, 0,773, 0,934 e 0,993, mostrando também 

uma boa correlação entre os módulos reais e os previstos pela RNA. Os eiTOS médios relativos 

para os módulos de resiliência (EJ1.1R) pelo procedimento de RNA fm:am calculados por meio 
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da expressão 4.01 , tendo sido obtidos os valores de 25,71% para a capa, 16,03% para a base e 

7,45% para o subleito. 

As expressões 5.12, 5.13 e 5.14 são destinadas, respectivamente, à determinação dos módulos 

resilientes da capa, base e subleito (em kgflcm\ 

- Módulo de resiliência da capa (Ecapa) 

E _ 1 FJ.o5 -1.0914 . o.o238 D -11.6367 D 13.7607 D --1.3849 D 6. 7955 D -9.5639 D 8,3802 
capa - U . . e I · e2 · O · 12,5 · 25 · 40 · 60 · 80 · 

D -5.0801 D 2.2021 D -2.3161 D 1.7036 Ro.5798 
IDO · f./0 · 180 · 260 · (5.12) 

-Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,685 

- Módulo de resiliência da base (Ebase) 

E _ 109.11 -o.6oo3 -0.3732 D 4,6480 D -1-1.2051 D l.f.6183 D -12.6915 D 9.1 797 D -6.2749 
base - . e 1 . e2 . o . 12,5 · 25 · 40 · 60 · 80 · 

D 2.1554 D -o.o/91 D -1.2637 D 2.5773 R-0.4419 
100 . 140 . 180 . 260 . 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 
= 0,773 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 101.-o -0.0116 o.oo89 D 1.1122 D -2.3335 D 1,8625 D -0.8688 D 0.2210 D -0.1753 sub - . e, . e2 . o . 12.5 . 25 . 40 · 60 · 80 · 

onde: 

D O,/.f23 D -0.3292 D 0.3-142 D -0.9820 R0,003 
I 00 · /.f O · 180 · 260 · 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,999 

e1: espessura da capa, em em; 

e2: espessura da base, em em; 

R: raio de curvatura da bacia de deflexão, em metros; 

(5.13) 

(5.14) 

D0, D12.5, .. . ,D260: deflexões, expressas em centésimos de nun, obtidas às distâncias O, 

12,5 , ... , 260 em do centro de carregamento. 
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5.3.3. Pavimento de quatro camadas 

O processo de aprendizado da RNA para o pavimento em estudo, bem como as equações de 

regressão utilizaram 5.906 casos. Esses casos são compostos da bacia de deflexão, das 

espessuras e dos módulos resilientes das camadas (capa, base e sub-base) e do raio de 

curvatura da bacia. 

Como pode ser observado na Figura 5.20, a camada de entrada desta RNA é composta de 14 

neurônios (espessuras, bacia de deflexão e raio de cmvatura), o número de camadas 

intermediária é dois (I a e 2a camadas compostas, respectivamente, por 23 e 12 neurônios) e a 

camada de saída é composta por quatro neurônios, que são os módulos resilientes da capa, 

base, sub-base e subleito. 
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Figura 5.20 - Melhor arquitetura de RNA encontrada para retroanálise do pavimento de 

quatro camadas com os resultados dos ensaios simulando a viga Benkelman. 
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As Figuras 5.21 a 5.24 apresentam os resultados dos módulos resilientes, previstos pela RNA 

apresentada na Figura 5.20, para a capa, base, sub-base e subleito versus os valores reais 

(utilizados no ELSYM5), para os 1.497 casos utilizados na fase de validação da rede. Nelas 

podem ser visualizadas as retas obtidas a partir das regressões lineares feitas com esses 

resultados. 
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Figura 5.21 -Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para a capa, ensaio 

tipo viga Benkelmcm e pavimentos com 4 camadas. 
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Figura 5.22 - Módulos resilientes real (ELSY!v/5) versus previsto (RNA), para a base, ensaio 

tipo viga Benkelman e pavimentos com 4 camadas. 
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Figura 5.23- Módulos resilientes real (ELSYM5) versus previsto (RNA), para a sub-base, 

ensaio tipo viga Benkelman e pavimentos com 4 camadas. 
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Figura 5.24- Módulos resilientes real (ELSYJ\.15) versus previsto (RNA), para subleito, ensaio 

tipo viga Benkelman e pavimentos com 4 camadas. 

Os valores dos coeficientes de determinação (R\ encontrados mediante as regressões 

lineares, foram 0,908, 0,922, 0,873 e 0,991, respectivamente para a capa, base, sub-base e 

subleito. Estes coeficientes mostram uma boa correlação entre os módulos reais e os previstos. 

Os erros médios relativos (EMR) para os módulos de resiliência pelo procedimento de RNA 
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foram calculados utilizando-se a expressão 4.01, tendo sido obtidos os valores de 12,19% para 

a capa, 14,79% para a base, 18,65% para a sub-base e 6,29% para o subleito. 

Para o conjunto de dados completo para o pavimento de 4 camadas e ensato tipo viga 

Benkelmen foram obtidas as seguintes equações de regressão: 

- Módulo de resiliência da capa (Ecapa) 

E _ 106.JJ e -1.1291 e -O.OU8 e -0,0491 D -9,6040 D 8,8266 D -1.5673 D 6,8253 D -9,5069 
capa - · I · 2 · 3 · O · 12,5 · 25 · 40 . 60 . 

D 7,5144 D -3.8708 D o,9741 D -0.6052 D o.5389 R0,2811 
80 . 100 . 140 . 180 . 260 . 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2= 0,639 

- Módulo de resiliência da base (Ebase) 

E _ 10u , -0,6068 , -0,1881 e -0,0424 D 1.-1556 D -4.8765 D 3.8088 D -5,9976 D 7,2625 
base - . e1 . e2 . 3 . o . 12,5 . 25 . 40 . 60 . 

D -5,1 783 D 1,5996 D 1,1262 D -0,3775 D o.o872 R-0,2622 
80 . /00 . /.f() . 180 . 260 . 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,613 

- Módulo de resiliência da sub-base (Esub-base) 

E _ 105.-1 o.2225 .o.J9oo -o.o586 D -9, 331 7 D 20.2936 D -20,6472 D 15.4624 
sub-base- . e f .e2 . e 3 . o . 12.5 . 25 . 40 . 

D -10.9886 D 6,5967 D -3.4710 D -0.5756 D -0.4229 D 2.2299 R-0,1990 
60 · 80 · I 00 · /.f O · 180 · 260 · 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,516 

- Módulo de resiliência do subleito (Esub) 

E _ 10J.69 e -0.0260 e o.oo39 e o.ooo2 D 2,2398 D -4.6981 D 4,0504 D -2.3574 
sub - · I · 2 · 3 · O · 12,5 · 25 · 40 · 

onde: 

D 1,1898 D -0.8155 D o.3828 D -0.3181 D o.3674 D - 1.0391 Ro.oon 
60 . 80 . 100 . 140 . 180 . 260 . 

- Coeficiente de determinação (R2
) 

R2 = 0,999 

e( espessura da capa, em em; 

e2: espessura da base, em em; 

e3: espessura da sub-base, em em 

R: raio de curvatura da bacia de deflexão, em metros; 

(5.15) 

(5.16) 

(5.1 7) 

(5.18) 
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Dn, D12.5 .... ,D26n: deflexões, expressas em centésimos de mm, obtidas às distâncias O, 

12,5 , ... , 260 em do centro de carregamento. 

A análise dos resultados apresentados (Tabela 5.1) sera feita no capítulo seguinte, mas notou

se que eles podem, de alguma forma, ser aperfeiçoados. O comportamento das redes em certas 

situações, não foram os esperados; supunha-se que os desempenhos das RNAs melhorassem 

para as camadas mais distantes da superfície, o que não ocorreu em alguns casos, como será 

abordado no capítulo seguinte. 

Tabela 5.1 : Resumo dos resultados estatísticos. 
Número de Camadas Viga Benkelman Falling Weight 
camadas do do Deflectometer 
pavimento pavimento RL EMR(%) RL EMR(%) 

Duas p. eqmv. 0,994 5,17 0,997 3,22 
subleito 0,997 4,47 0,997 6,03 
capa 0,773 25,71 . 0,914 16,64 

Três base 0,934 16,03 0,939 12,39 
subleito 0,993 7,45 0,993 11 ,03 
capa 0,908 12,19 0,949 10,31 

Quatro base 0,922 14,79 0,922 16,12 
sub-base 0,873 18,65 0,806 22,26 
subleito 0,991 6,29 0,981 6,14 
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CAPÍTULO 6 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Esta pesquisa demonstrou que há possibilidade de se fazer retroanálise de pavimento flexíveis 

de duas, três e quatro camadas, tomando-se como base as Redes Neurais Artificiais. Os 

resultados encontrados mediante esta ferramenta apresentaram bom desempenho (estudo 

estatístico apresentado no capítulo 5) quando comparados aos valores de módulos resilientes 

considerados como reais (os valores obtidos pelo programa de análise mecanística ELSYJ\15). 

Não se pode afirmar que essas são os melhores arquiteturas, para retroanálise com essa base 

de dados, mas são os melhores resultados obtidos, após o processamento de várias horas 

utilizando o simulador Ea:,yNN 3.2 (WOLSTENHOLME, 1999). Este aplicativo usa a RNA 

do tipo Multilayer Perceptron (MLP) com o algoritmo de aprendizagem Backpropagation. 

Vale salientar que podem existir inúmeras soluções de rede (arquitetura), dependendo da 

quantidade de dados tratados e de parâmetros, tais como: taxa de erro, momentum (ll) e taxa 

de aprendizado ca·). 

Os resultados para o procedimento de retroanálise para pavimento flexíveis de duas camadas 

(Pavimento equivalente e subleito) apresentaram resultados excelentes, tanto para a simulação 

com a viga Benkelman, como com o Falling Weight Dejlectometer (FWD). Os coeficientes de 

determinação (R2
), as retas de regressão (Figuras 5.02 e 5.03 para o FWD e 5.14 e 5.15 para a 

viga Benkelman) e os erros médios relativos (EMR) para estas RNAs (Figuras 5.01 e 5.13) 

comprovam os seus desempenhos. Os resultados encontrados para o subleito, no caso da viga 

Benkelman, ainda foram melhores do que os encontrados para a camada superior (pavimento 

equivalente), mas no caso da simulação com o FWD, os resultados obtidos para o subleito 

(Figura 5.03), apesar de serem muito bons, foram menos favoráveis do que os obtidos para a 

capa (Figura 5.02), considerando-se o erro médio relativo. 
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Os resultados para o pavimento de três camadas, de um modo geral, foram melhores para a 

simulação com o FWD do que com a viga Benkelman. Destes resultados, os menos favoráveis 

foram para a camada superior do pavimento (capa), o que pode ser constatado nas Figuras 

5.05 (FWD) e 5.17 (viga Benkelman), mas os resultados obtidos para a base (Figuras 5.06 e 

5.18) foram bons e para o subleito (Figuras 5.07 e 5.19), muito bons. Em termos de subleito 

os melhores resultados foram alcançados na simulação com a viga Benkelman. 

Para o estudo do pavimento de quatro camadas, os valores dos módulos não se comportaram 

como se esperava, isto é, que os resultados melhorassem quanto maior fosse a profundidade 

da camada, como aconteceu com as simulações para os pavimento de duas camadas na 

simulação com a viga Benkelman e três camadas de um modo geral. 

Para a simulação com o FWD para pavimento de quatro camadas os resultados foram muito 

bons para as duas primeiras camadas e para o subleito, mas para o sub-base os resultados não 

foram tão favoráveis (Figura 5.11 ). Vale salientar que o melhores resultados foram para o 

subleito (Figura 5.12), vindo em seguida os da capa (Figura 5.09) e posteriormente os da base 

(Figura 5.10). Nesta simulação, o desempenho da rede teve comportamento menos favorável 

com a profundidade das camadas, excetuando o subleito. Os resultados obtidos por intermédio 

desta RNA, foram como segue: 

• para a capa, muito bons; 

• para a base, têm uma ligeira baixa, mas continuam sendo muito bons; 

• para a sub-base, estes pioram, mas são considerados bons; 

• para o subleito o desempenho melhora bastante, os resultados são muito bons. 

Para a vtga Benkelman, os resultados foram muitos bons para a capa, base e subleito, 

inclusive estes melhoraram com a profundidade das camadas (observar Figuras 5.21, 5.22 e 

5.24). Contudo, o desempenho desta RNA para os módulos da sub-base não foi tão bom, o 

que pode ser constatado pelo gráfico da Figura 5.23 e através dos valores do coeficiente de 

determinação e erro médio encontrados no processo de validação da rede para esta camada. 

Embora os valores dos módulos validados tenham melhorado com a profundidade para as 

camadas: capa, base e subleito, não seguiu a regra, pois pioraram para a sub-base. 

Segundo COUTINHO NETO et ai. (1999), o número de casos tem grande influência no 

desempenho da rede no procedimento de retroanálise para pavimentos flexíveis de três 
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camadas, o que foi verificado também nesta pesquisa. Observou-se que houve uma melhora 

significativa no desempenho das RNAs para pavimento com este perfil, aumentando-se a base 

de dados. 

Com base nesses resultados, conclui-se que as RNAs são ferramentas promissoras para serem 

utilizadas nos procedimentos de retroanálise de pavimentos flexíveis de duas, três e quatro 

camadas. Contudo, necessita-se de uma base de dados que possa abranger as características 

gerais do universo considerado (módulos e espessuras das camadas e, como conseqüência, as 

deflexões). A base de dados usado nesta pesquisa fora bastante extensa, mas talvez não fora 

suficiente, em certos casos, para que os dados de entrada contivessem as informações 

necessárias, que estivessem relacionadas com os dados de saída. 

Para melhorar ainda mais o desempenho das RNAs, talvez torne-se necessário dispor de uma 

base de dados maior do que a utilizada nesta pesquisa, ou usar a mesma base de dados, mas 

utilizando percentuais de partição diferentes, ou ainda, verificar o comportamento dessas 

RNAs com outros simuladores que se destinem ao mesmo fim. 
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ANEXO A 

DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

Neste item, apresentam-se as distribuições de freqüências normais dos dados de entradas 

(espessuras e módulos resilientes dos perfis de pavimento estudados) requerido pelo 

aplicativo computacional para a geração das bacias hipotéticas, ELSYM5. Para este 

procedimento foi utilizado o programa EXCEL (Office 97), da Microsoft. No ícone colar 

função na categoria estatística, seleciona-se a ferramenta DIST.NORM (distribuição normal). 

Esta ferramenta solicita a média e desvio padrão dos dados em estudo. Para calcular a média e 

o desvio padrão, utilizou-se a feiTamenta de análise, Estatística descritiva, na opção Análise 

de dados do menu Ferramentas. 

A seguir são apresentadas as Figuras A. O l a A.JO, descrevendo-se a variável em estudo 

(espessuras ou módulos), bem como o tipo de perfil de pavimento (duas, três ou quatro 

camadas) a que ela pertence e o tipo de ensaio simulado, isto é, se o ensaio do Falling Weight 

Dejlectometer (FWD) ou viga Benkelman. 

As Figuras A. O l a A.03 apresentam-se as distribuições normais dos 5.966 dados de entradas 

utilizados para gerar as bacias de deflexão hipotéticas (5.966) para o processo de treinamento 

da Rede Neural At1ificial (RNA) simulando o ensaio do FWD para pavimento de duas 

camadas. A Figura A.O 1 apresenta distribuição normal da espessura e do pavimento 

equivalente, a A.02 a do módulo do pavimento equivalente e a A.03 a do módulo do subleito. 
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Nas Figuras A.04 a A.08 são apresentadas as distribuições normais dos 5.979 dados de 

entrada utilizados para a simulação do ensaio do FWD para pavimento de três camadas. A 

Figura A.04 apresenta a distribuição normal da espessura da capa, a AOS a da espessura da 
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base, a A.06 a do módulo do capa, a A.07 a do módulo da base e a A.08 a do módulo do 

subleito. 
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Nas Figuras A.09 a A.l5 apresentam-se as distribuições normais dos 5.935 dados de entrada 

utilizados para a simulação do ensaio do FWD para pavimento de quatro camadas. A Figura 

A.09 apresenta a distribuição normal da espessura da capa, a A. I O a da espessura da base, a 

A. li a da espessura da sub-base, a A.l2 a do módulo do capa, a A.l3 a do módulo da base, a 

A. l4 a do módulo da sub-base e a A.l5 a do módulo do subleito. 
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Figura A.12 - Distribuicão Normal do Módulo da Capa. 
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Módulo da base (kgf/cm2
) 

Figura A.l3 - Distribuicão Normal do Módulo da Base. 
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Módulo da sub-base (kgf/cm2
) 

Figura A.14- Distribuicão Normal do Módulo da Sub-base. 
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) 

Figura A.lS - Distribuicão Normal do Módulo do Subleito. 

As Figuras A.l6 a A.l8 apresentam-se as distribuições normais dos 5.698 dados de entrada 

utilizados para gerar as bacias de deflexão hipotéticas (5.698) para o processo de treinamento 

da Rede Neural Artificial (RNA) simulando o ensaio da viga Benkelman para pavimento de 

duas camadas. A Figura A.l6 apresenta a distribuição normal da espessura do pavimento 

equivalente, a A.l7 a do módulo do pavimento equivalente e a A.l8 a do módulo do subleito. 
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Espessura do pavimento equivalente (em) 
Fie:ura A.16 - Distribuicão Normal da Espessura do Pavimento Equivente. 
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Figura A.17 - Distribuicão Nom1al do Módulo do Pavimento Equivalente. 
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Fiem·a A.18 - Distribuicão Normal do Módulo do subleito. 
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Nas Figuras A.l9 a A.23 são apresentadas as distribuições normais dos 5. 988 dados de 

entrada utilizados para a simulação do ensaio da viga Benkelman para o pavimento de três 

camadas. A Figura A.l9 apresenta a distribuição normal da espessura da capa, a A.20 a da 

espessura da base, a A.21 a do módulo do capa, a A.22 a do módulo da base e a A.23 a do 

módulo do subleito. 
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Espessura da capa (em) 
Figura A.19- Distribuicão Normal da Espessura da Capa. 
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Espessura da base (em) 
Figura A.20 - Distribuicão Normal da Espessura da Base. 
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Módulo da capa (kgf/cm2
) 

Figura A.21 - Distribuicão Normal do Módulo da Capa. 
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Módulo da base (kgf/cm2
) 

Figura A.22 - Distribuicão Normal do Módulo da Base. 

1.5Fr04 ~ ,, 

i IM'! 11 i i i ~ ~~1 , : 
I.OE-04 4--l-'...lrF-t--.:.-++-'----+-+-+----l-++--+-+-++-+-+-l- +'lllllk+--+-+--t-+--t-l X I I i: I! ! I ~, ,I 
5.0Fr05 

I I I I' I I O.OE+OO -j.--.:-_L_.:........L__:__:____..1..-+-__;--L_L_+--'--'--'--'-+, --'----'--''--'----+--'--'--'--'--! 

O.OE+OO I.OE+03 2.0E+03 3.0E+03 4.0E+03 5.0E+03 6.0E+03 
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) 

Figura A.23 - Distribuicão Normal do Módulo do Subleito. 
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Nas Figuras A.24 a A.30 apresentam-se as distribuições normais dos 5.906 dados de entrada 

utilizados para a simulação do ensaio da viga Benkelman para o pavimento de quatro 

camadas. A Figura A.24 apresenta a distribuição normal da espessura da capa, a A.25 a da 

espessura da base, a A.26 a da espessura da sub-base, a A.27 a do módulo do capa, a A.28 a 

do módulo da base, a A.29 a do módulo da sub-base e a A.30 a do módulo do subleito. 
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Espessura da capa (em) 
Figura A.24 - Distribuicão Normal da Espessura da Capa. 
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Espessura da base (em) 
Figura A.25 - Distribuicão Normal da Espessura da Base. 
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Espessura da sub-base (em) 
Figura A.26 - Distribuicão Normal da Espessura da Sub-base. 
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Módulo da capa (kgflcm2
) 

Fieura A.27- D istribuicão Normal do Módulo da Caoa. 
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Módulo da base (kgflcm2
) 

Fit:mra A.28- D istribuicão Normal do Módu lo da Bas e. 
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Módulo da sub-base (kgflcm2
) 

Fil!ura A.29 - D istrihuicão N o rma l do Módulo d a Suh-h aseo 
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Módulo da subleito (kgf/cm2
) 

Fi!mra A.30 - Distribuicão Normal do Módulo do Subleito. 
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