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uNa da pode nos dar maior satisfação e f elicidade
do que um grande esforço para dar à luz
alguma coisa que ainda não nasceu.
Fazendo isso, ultrapassamos a fronteira estreita
de nossa p ersonalidade e então crescemos.
Não existe atalho e o caminho é longo, mas,
qualquer dia, mais cedo ou mais tarde,
veremos a luz - a nossa luz - e daí em diante
o nossa jornada será mais am ena".
(Karl Terzaghi)
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RESUMO

Este trabalho investiga os efeitos das solicitações do tráfego sobre o
desempenho de pavimentos. Dentre vários fatores de tráfego analisados
preliminarmente, são selecionados a carga por eixo, a pressão de enchimento dos
pneus, o tipo de rodagem, o tipo de pneu e a distribuição da pressão de contato pneupavimento. Visando investigar em maior profundidade os efeitos desses fatores,
inclusive os de suas interações, efetua-se uma programação fatorial de simulações
deterministicas, que inclui também 8 estruturas de pavimento e 5 respostas
estruturais: deflexão superficial, deformação horizontal de tração e deformação
vertical de compressão na fibra inferior do revestimento asfáltico, deformação vertical
de compressão no topo do subleito e tensão horizontal de tração na fibra inferior da
camada tratada com cimento, calculadas por 2 programas computacionais (ELSYM5,
para aná1ises elástico-lineares, e ILLI-PAVE, para análises elástico-não-lineares). Da
análise estatística dos resultados das simulações são obtidos modelos empíricomecanisticos para cálculo dos Fatores de Equivalência de Cargas. Com esses Fatores
de Equivalência de Cargas e mediante utili zação do programa de Gerência de
Pavimentos HDM III são calculados os impactos econômicos dos fa tores de tráfego
selecionados sobre as parcelas de custos rodoviários (construção, manutenção e
operação). Faz-se análise crítica dos fatores de equivalência de cargas adotados pelas
normas bJasileiras e internacionais e apresentam-se s ugestões para a incorporação dos
resultados deste trabalho aos métodos de dimensi~namento de pavimentos e de
dosagem de misturas asfálticas. No qu e di z respeito à regulamentação técnica de
pesos e dimensões dos veículos rodoviários de carga e à alocação dos custos,
investigam -se, em detalhe, as implicações do uso de pneus extra largos em
substituição às rodas duplas convencionais, a utili zação de pneus com elevadas
pressões de enchimento, vários cenários de sobreca rga e a utili zação de veícul os
combinados longos (VCLs).
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The effects of traffic loading factors on the pavement performance are studied
in this work. Severa] loading factors are analyzed and the most important ones (axle
load, tire inflation pressure, wheel type, and tire-pavement contact pressure
distribution) are selected for a more detailed investigation. lt is performed a factorial
experiment of deterministic simulations that includes other complementary factors: 8
pavement structures and 5 structural responses (deflection at the top of the surface,
horizontal tensile strain and vertical compressive strain at tbe bottom of tbe surface,
vertical compressive strain at tbe top of tbe sub grade, and horizontal tensile stress at
tbe bottom of the cement-treated layer), obtained from 2 computer programs
(ELSYM5, for linear elastic analysis, and ILLI-PAVE, for non-linear elastic
analysis). Empirical-mecbanistic Load Equivalency Factors (LEF) are obtained from
the statistic analysis of the factorial experiment. The economic impacts of tbe selected
loading factors on th e highway costs (construction, maintenance, and utili zation) are
calculated using tbose LEF as input for th e Higbway Design anel Maintenance
Standard Model (HDM Ill). The LEF used by Brazilian metbods of pavement design
are analyzed. Suggestions are made aiming to incorporate tbe results of this study to
the asphalt mix and structuraJ design of pavements, technicaJ regulations and cost
a11ocation proccdures. It is discussed th e implications of th e use of super single tires
instead of dual wheels, tire inflation pressures above the values recommended by the
tire industry, various sceuarios of overloaded tru cks, and th e traffic of Long
Combination Vehicles (LCVs) in Brazilian higbways.
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CAPÍTULO!
INTRODUÇÃO
1.1 -APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA
As cargas repetidas apJicadas pelos veículos rodoviários são a principal causa
da deterioração dos pavimentos, que devem ser periodicamente mantidos, recapeados
ou mesmo reconstruídos. A análise da interação veículo-pavimento é dificultada
porque os caminhões não acarretam danos iguais a cada passagem, em virtude da
heterogeneidade de tipo de veículo, carga por eixo, freqüência e número de
solicitações, número, tipo e localização dos eixos, tipo de suspensão, tipo de
rodagem, tipo e pressão de enchimento dos pneus, velocidade (tempo de aplicação da
carga), ponto de aplicação de carga (variação lateral ·da trajetória dos veículos) etc.
Além disso, a deterioração dos pavimentos também é influenciada peJas propriedades
dos materiais constituintes das camadas, pelas condi ções operacionais do tráfego e
por fatores ambientais.
Com

a

evolução

tecnológica

da

modaJidade

rodoviária,

mudanças

significativas têm ocorrido nos últimos anos, cuj os efeitos não mais devem ser
avaliados por métodos empíri cos, desenvolvidos há mais de 30 anos: novas
configurações de veículos de carga (veículos combinados longos - VCLs, com duas
ou mais articulações), novos tipos de suspensão (suspensão pneumática), novos tipos
de eixo (tandem triplo); novos tipos de pneu e de rodagem (pneus rad iais, em
s ubstituição aos pneus diagonais, e pneus extralargos, em substitui ção às rodas
duplas, capazes de suportar maiores pressões de enchimento e cargas mais elevadas),
sem contar que os volumes de tráfego atuais são em muito superiores aos que
vigoravam há trinta anos.
Este trabalho analisa a mesma questão qu e motivou a realização da pesquisa
rodoviária na pis ta experim ent al da AASHO, atual American Association of State
Higltway and Transportation Officials (AASHTO), conhecida como AASHO R oa d
Test (HRB - 1962 e IRJCK e A.R.E. - 19R9): gu al o efei to do trMr go sobre o

dese mpe nho dos pavimentos? Apresenta, no entanto, duas diferenças: consiste em
uma investigação basicamente teórica e considera muitos outros fatores relacionados
aos veículos rodoviários de carga, aos eixos, aos pneus e às suspensões, definidos
neste trabalho como fatores de tráfego, e não apenas a carga por eixo e o tipo de eixo.
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Neste trabalho estuda-se a interação veículo-pavimento, fundamental para o
desenvolvimento de métodos de dimensionamento de pavimentos e de sistemas de
gerência da malha rodoviária. O conhecimento dos efeitos dos fatores de tráfego
sobre o desempenho dos pavimentos também pode contribuir para o aperfeiçoamento
da regulamentação técnica do tráfego de caminhões e para uma justa alocação de
custos aos usuários das rodovias, proporcional aos custos associados ao consumo da
vida útil dos pavimentos.
Conforme salientado por HAAS, HUDSON e ZANIEWSKI (1994), com os
grandes investimentos qu e são feitos para a construção e manutenção dos pavimentos,
mesmo melhoramentos marginais na maneira como eles são gerenciados ou na
tecnologia envolvida podem resultar em grande economia em termos absolutos.
MONISMITH (1992) mostra, com números da realidade americana, a importância de
estudos sobre os efeitos do tráfego (cargas por eixo, pressão de enchimento dos
pneus, configurações de eixo e de rodagem, tipos de suspensão etc): com gastos
anuais só em misturas asfálticas da ordem de 10 bilhões de dólares, pesquisas orçadas
em 50 mjJhões de dólares poderiam ser pagas em 6 meses caso resultassem em
redução de custos da ordem de apenas 1%.

1.2- ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO: MÉTODO UTILIZADO
Os principais fatores de trMego são apresentados e di scutidos no Capítul o 2:
tipo de veículo, peso bruto total combinado (PBTC), carga por eixo, tipo de eixo
(incluindo espaça mento entre eixos e distribuição desigua l de carga entre eixos de um
mesmo grupo), tipo de rodagem e d e pneu, pressão de enchimento dos pneus e sua
distribuição na superfíci e de contato, variação latera l da trajetória dos veículos,
manobras (curvas, aceleração e frenagem), velocidade, tipo de suspensão, cargas
dinâmicas e fatores relacionados aos paviment os e ao meio ambiente.
O conhecimento dos efeitos cumul ativos da s solicitações do tráfego sobre o
d esempenho dos pavimentos constitui a base dos métod os de dimens ionament o e dos
s is temas de gerê ncia d e paviment os. É fundHm e ntal, !él mbém: para a regui Hmcnt açiio
técni ca el a moda licl aclc rodoviá ri a e a al ocação de responsab ilidades sobre

o~

custos

de manutenção e restauração de pavimentos. No Capítulo 3 analisa-se o conceito de
equivalência de cargas, utilizado como parâmetro para a quantificação dos efeitos de
diversos fatores de tráfego.
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Um pavimento pode deteriorar-se segundo diferentes mecanismos. Neste
trabalho, são consideradas apenas as formas de deterioração associadas ao
comprometimento estrutural, resultantes da repetição de solicitações impostas pelos
veículos. No Capítulo 4 discutem-se as formas de deterioração estrutural dos
pavimentos e apresentam-se os principais modelos einpírico-mecanísticos utilizados
para previsão da evolução das trincas por fadiga do revestimento asfáltico, da
deformação permanente nas trilhas das rodas e das trincas por fadiga das camadas
tratadas com cimento.
No Capítulo 5 são discutidas as hipóteses em que se baseiam as análises
estruturais dos pavimentos. Analisam-se os programas computacionais e os modelos
utilizados para descrever o comportamento mecânico dos materiais empregados em
pavimentação. Apresentam-se também as oito estruturas adotadas para a avaliação
dos efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenho dos pavimentos.
Desenvolve-se, no Capítulo 6, uma programação fatorial de simulações
determinísticas, utilizando-se os programas ELSYM5 (análises elástico-lineares) e
ILLI-PA VE (análises elástico-não-lineares) para cálculo de respostas estruturais de
oito estruturas de pavimento. As respostas consideradas relacionam-se a diferentes
mecanismos de deterioração, permitindo a determinaÇão de Fatores de Equ ivalência
de Cargas empírico-mecanísticos em função dos seguintes fatures de tráfego: carga
por eixo, pressão de enchimento dos pneus, distribuição da pressão de contato pneupavimento, tipo de pneu e tipo de rodagem. Discutem-se os fatores significativos,
segundo a análise estatística efetuada, sendo os resultados apresentados na forma de
equações, gráficos e tabelas.
No Capítulo 7 são quantificados, mediante a utili zação do programa para
gerência de pavimentos HDM III e a consideração de diferentes estratégias de
manutenção, os efeitos dos principais fatores de tráfego sobre a infra-estrutura e seus
impactos econômicos sobre as diferentes parcelas de custos rodoviários (construção,
manutenção e utilização). Apresentam-se os resultados das simulações e anal isam-se
maneiras de redu zir os custos da modalidade rod oviária com aumento de eficiência e
sem causar danos adicionais à infra-estruturo.
Apresentam-se, no Capítu lo 8, as conclusões do trabalho. Ressaltam-se suas
potenciais utilizações e também as principais limitações identificadas. Sugerem-se, ao
final, pesquisas necessárias para dar continuidade aos estudos desenvolvidos.
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Neste capítulo introdutório também são discutidos assuntos não diretamente
relacionados aos efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenho dos
pavimentos, mas para os quais os resultados deste trabalho poderão ser de grande
utilidade.

'

1.3- REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA
Conforme salientado por LIMA (1988), a ação do Estado está direcionada
para dois tipos de regulamentação: a econômica e a técnica. A primeira reúne
dispositivos que servem de instrumento para a determinação de preços e a divisão ou
defesa de um determinado mercado, mediante exigências limitadoras da entrada de
novas empresas, fixação de tarifas, concessão de rotas, monopólios sobre produtos,
freqüência de serviços etc. A segunda consiste de dispositivos necessários para a
proteção da infra-estrutura viária (controle de sobrecargas) e para a garantia da
segurança do tráfego e ambiental (controle de dimensões, relação peso-potência,
cargas perigosas etc).
O GEIPOT (1980), em trabalho qu e avalia a conveniência da regulamentação
do transporte rodoviário de cargas no Brasil, responsável por cerca de 70% das
toneladas-quilômetro transportadas no país, conclui que a teoria econômica, utilizada
como ferramenta em seu estudo, bem como a experiência acumulada em muitos
países, apoiam apenas a regulamentação técnica .
Os métodos de dimensionamento de pavimentos e as normas que
regulamentam tecnicamente o transporte rodoviário no Brasil consideram os efeitos
do tráfego apenas em termos de peso bruto total combinado (PBTC), cargas por eixo
e tipo de eixo. Os tipos de eixo normalmente utilizados no Brasil, com os respectivos
limites legais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), são:
•
•

•

eixos simples, rodas si mples: 60 kN ;
eixo:-, sim ple:-,, roda~ dupla:--: 100 kN;
eixos em tandem duplo:
170 kN;
eixos em tandem triplo:
255 kN .
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Conforme mostram os resultados das análises efetuadas no Capítulo 6 deste
trabalho, outros fatores de tráfego também afetam significativamente o desempenho
dos pavimentos e, portanto, deveriam não só ser considerados pelos métodos de
dimensionamento e pelos sistemas de gerência de pavimentos, como também
deveriam ser objeto de regulamentação técnka.

1.4- SOBRECARGA E FISCALIZAÇÃO
A vida em serviço dos pavimentos pode ser prolongada mediante a devida
consideração e controle das cargas impostas pelo tráfego. Mas essa não é uma tarefa
simples. Mesmo nos Estados Unidos, onde a coleta de dados e a fiscalizaç.1o são
práticas correntes e as punições para os delitos em geral são muito mais rigorosas do
que no Brasil, em torno de 20% de todos os veículos de carga que operam nas suas
rodovias interestaduais apresentam excesso de carga por eixo, segundo TERREL e
BELL (1987). BARROS (1984) estima que somente uma em 400 violações são
detectadas na maioria dos estados americanos e qu e os custos provocados por
veículos sobrecarregados, somente no sistema interes tadual dos Estados Unidos, são
da ordem de 1 bilhão de dólares por ano.
No Brasil , onde a modalidade rodoviária tem maior importância relativa, a
fiscalização apresenta sérios problemas, qu e vão do número insuficien te de
patrulheiros até carências materiais (combustível para as viaturas, equipamentos para
averiguação dos veículos etc), passando pelo número irrisório de postos para
controlar uma rede viária com extensão total de cerca de 1,5 milhões de quilômetros,
dos quais aproximadamente 10% são pavimentados, e uma frota de veículos da ordem
de 13.500.000 unidades, responsável pela circulação de 70% do transporte de carga e
95% do transporte de passageiros de todo o país e que, em termos percentuais,
apresenta a seguinte distribuição: 90% de automóveis; 9% de ca minhões e 1% de
ônibus (Est(ltística: Associação Br(lsileira de Departame ntos de Estradas el e Rocl(lgem.

1\BDER, JlJlJO, apud DER-MG- JYlJ 1).
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Na maior pesquisa rodoviária realizada até hoje no Brasil, que foi a Pesquisa
sobre o Interrelacionamento dos Custos Rodoviários (PJCR), desenvolvida de 1976 a
1981, sob o patrocínio do governo brasileiro (representado pela Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes, GEIPOT) e do Banco Mundial, foram levantados os
seguintes dados sobre a questão da sobrecarga:
eixos dianteiros (eixos simples com rodas simples): 3% dos etxos
sobrecarregados, sendo o valor da sobrecarga, em peso, da ordem de 5% do limite
legal de 60 kN (3 kN). A razão provável para os valores observados é que os
motoristas de caminhão evitam sobrecarregar o eixo dianteiro para facilitar a
dirigibilidade do veículo;
•

eixos simples com rodas duplas: sobrecarga em 25% dos eixos observados, com o
valor em peso médio de 20% (20 kN);

•

tandem duplo: 15% dos eixos sobrecarregados, sendo a sobrecarga média igual a
50% do limite legal (85 kN);
tandem triplo: 30% dos eixos sobrecarregados, sendo o valor médio da sobrecarga,
em peso, de 45% (115 kN).

A<:. penalidades para os veículos com excesso de carga são pequ enas quando
comparadas com as vantagens econômicas para o transportador, compensando o ri sco
da infra ção. As multas aplicadas aos infratores são insuficientes para cobrir os custos
da deterioração ca usada aos pavimentos e a probabilidade de um veículo
sobrecarregado escapar da fiscali zação é enorme. Além disso, os operadores
brasileiros que são pegos infringindo a lei ainda conseguem deixar de pagar as multas
em razão de falhas nos sistemas administrativo e judicial qu e tratam da detecção e
puxtição dos infratores.
Sem dúvida , há necessidade, no Brasil, de um programa eficaz de fiscalização
de pesos e dim ensões dos veículos rodoviários de carga. Mas há, também, a
necessidade de estudos, como os desenvolvidos no Capítulo 7 deste trabalho, sobre os
impactos econômicos que a sobrecarga e os fatores de tráfego em geral acarretam à
economia do país. Esses estudos devem ser capazes de fornecer subsídios às urgentes
reformas por que devem passar as regulamentações técni cfls e as
tfl xação e fl locação ele

c u s t o~

s i ste m ~t icfl s

de

c, principalmente, de sens ibili za r os órgãos

regulamentadores e fiscalizadores para a gravidade da situação, que só terá solução se
forem seguidos os preceitos ditados pela técxtica.
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1.5- TAXAÇÃO E ALOCAÇÃO DE CUSTOS RODOVIÁRIOS
Um exemplo de taxação rodoviária, apresentado no AASHTO QUATERLY
(1991), refere-se ao sistema adotado no Estado do Oregon. Tem por princípios:
•
•

os usuários devem pagar pelo sistema viário ("quem não tem carro não paga");
os usuários devem ser cobrados proporcionalmente aos custos pelos quais eles são
responsáveis ("os custos de manutenção e restauração são alocados a quem
deteriora os pavimentos");
as taxas e impostos rodoviários devem ser usados para a construção, operação e
manutenção das rodovias.

Para aplicação desses três princípios, três taxas são cobradas:
•

taxa de registro dos veículos: relacionada aos custos fixos, não associados à
utilização do sistema de rodovias;
taxa incluída no preço dos combustíveis (20% ): relacionada aos custos por
quilometragem percorrida;
taxa em função da tonelada-quilômetro transportada: os operadores de veículos
rodoviários de carga pagam essa taxa com base no número de eixos utilizados para
transportar a carga. Para um dado peso bruto, os operadores pagam uma taxa
menor caso eles adicionem eixos aos veículos (exatamente o contrário do qu e se
observa no Brasil , onde veículos com um maior número de eixos pagam mais),
numa extensão do conceito tonelada -quilômetro para o conceito FEC-quilômetro,
uma vez que são as cargas por eixo, e não o PBTC, qu e se relacionam diretamente
com a deterioração dos pavimentos.

Outra razão para os estudos dos efeitos dos fatores do tráfego sobre o
desempenho dos pavimentos é qu e eles são indispensáveis para uma alocação de
custos rodoviários justa, respeitando o princípio da eqüidade, segu ndo o qual os
custos devem ser distribuídos aos usuários com base nos cu. tos totais qu r elrs
cau ~a m ao utili zar a ~ rodovia:-.. Duas das prin c ipai ~ teorias de alocação de custos em
rodovias, a teoria do custo incrementai e a teoria do consumo de vida útil, são
apresentadas de forma resumida a seguir.
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1.5.1- MÉTODO INCREMENTAL
É o método mais comum entre os estados e governos locais nos Estados
Unidos. Segundo este método (FHWA - 1982), todos os usuários dividem o custo

para prover as instalações básicas, enquanto que os veículos que causam a
necessidade de melhorias ou restaurações são os responsáveis pelo custo adicional.
As etapas do método incrementai de alocação de custos são:

•

•

•

inicialmente, o pavimento é dimensionado para o tráfego apenas dos automóveis,
durante uma vida em serviço de 20 anos, sendo o custo correspondente (C 1)
alocado entre os usuários dos veículos leves (automóveis);
numa etapa seguinte, o pavimento é redimensionado para a mesma vida útil de 20
anos, só que levando em conta agora o tráfego de automóveis e de caminhões
leves. O custo obtido (C 2) menos o custo alocado aos automóveis (C 1) é igual à
parcela alocada aos caminhões leves;
sucessivamente, todas as categorias têm a parcela de custo determinada com base
no incremento de custo que acarretam no dimensionamento de um pavimento.

O método atualmente utili zado pelo Federal Highway Administration (FHWA,
equivalente ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DN ER) distribui o
custo para se prover uma espessura mínima entre todos os usuários considerando
também as distâncias percorridas. O custo das espessuras ad icionais é alocado para
todas as classes de veículos, proporcionalmente às distâncias percorridas e aos
Fatores de Equivalência de Cargas (FEC) de cada classe.

1.5.2- TEORIA DO CONSUMO DE VIDA ÚTIL
É utilizada quando os pavimentos atingem o final da vida em servi ço e são
necessárias reconstm ções. Segu ndo esta teori a, todos os custos associados à
manutenção, reparos e reconstm ção devem ser alocados às categorias de tráfego qu e
os originaram . Embora simples de ser enunciada, é de difícil t~p l i c aç:ão , em razão dt~ s

múltiplas ca usas da deteri oração de um paviment o (tráfego m ai~ fatores ambientais).
Porém, caso seja admitido que tod a a deterioração causada aos pavimentos deve-se ao
tráfego, conforme estabelecido no Método da AASHTO (1986), pode ser utilizado o
conceito de equivalência de cargas e os modelos desenvolvidos neste trabalho.
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1.6- COLETA SISTEMATIZADA DE DADOS DO TRÁFEGO
A coleta de dados a respeito das cargas e do volume de tráfego são
indispensáveis para qualquer estudo racional sobre os pavimentos. Sem o
conhecimento da situação existente e da projeção da situação futura é impossível
otimizar a modalidade rodoviária.
KENT e ROBEY (1981) descrevem como é realizado o estudo de dimensões e
pesos dos veículos rodoviários de carga nos Estados Unidos. O FHWA e os
organismos rodoviários estaduais realizam um levantamento anual dos veículos
rodoviários. Os dados são coletados pelos estados geralmente durante os meses de
verão, em mais de 600 localidades espalhadas pelos Estados Unidos. Os veículos são
contados e classificados, sendo que dos caminhões é registrada a configuração dos
eixos. De uma amostra representativa dos caminhões são obtidos o peso bruto total
combinado (PBTC) e os pesos por eixo. Por ano, mais de 10 milhões de veículos são
contados e classificados e mais de 200.000 caminhões são pesados.
Um bom exemplo de programa de pesagem de caminhões é o do Estado do
Texas, nos Estados Unidos, em operação desde 1936, e que tem sofrido inúmeras
alterações ao longo do tempo (a mais recente com a implantação maciça de sistemas
de pesagem em movimento), todas no sentido de aperfeiçoar o nível das informações
coletadas.
Os sistemas de pesagem em movimento atualmente disponíveis peunitem a
obtenção de todas as informações básicas relativas ao tráfego e deveriam ter sua
instalação incentivada na malha viária brasileira, pois o retorno qu e propiciam
compensa, com folgas e a curto prazo, os investimentos necessários. Segundo LEE,
IZADMEHR e MACHEMEHL (1985), os sistemas de pesagem em movimento
fornecem os dados necessários para decisões a nível de planejamento, projeto,
operação e manutenção de rodovias, uma vez que são capazes de coletar as seguintes
informações: volume de tráfego, identificação do tipo de veículo, identificação,
contagem e espaçcnnento entre eixos. velocidflde . carga totfll (PBTC), cargas por
eixos e comprimento.
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CAPÍTUL02
,

FATORES DE TRAFEGO
2.1 - INTRODUÇAO
Tem-se por objetivo estudar a interação veículo-via, de modo a determinar os
efeitos de diversos fatores de tráfego sobre o desempenho dos pavimentos. Foge ao
escopo deste trabalho analisar em detalhes aspectos relacionados apenas aos fatores
climáticos ou aos materiais de pavimentação, às técnicas construtivas e às estratégias
de manutenção dos pavimentos.
Analisam-se, neste capítulo, os efeitos isolados de fatores de tráfego capazes
de afetar o desempenho dos pavimentos. Destaca-se, inicialmente, a grande
importância das cargas por eixo c discutem-se as vantagens e liwitações dos Veículos
Combinados Longos (VCLs). Apresentam-se os tipos de eixo utilizados e as
implicações do espaçamento entre eixos e da distribuição desigual de carga entre
eixos de um mesmo grupo.
Discutem-se aspectos técnicos e econômicos da utilização de diferentes tipos
de pneu e de rodagem, particularmente a substituição das rodas duplas convencionais
pelos pneus extralargos. Apresentam-se evidências so~re as implicações da pressão de
enchimento dos pneus e da distribuição da pressão de contato pneu-pavimento sobre o
desempenho dos pavimentos. Resultados de trabalhos teóricos e experimentais sobre
a distribuição da pressão de contato são ana lisados e adaptados de forma a permitir a
avaliação quantitativa deste fator de tráfego.
São analisadas as implicações da variação lateral da trajetória dos veículos, das
manobras (aceleração, frenagem e curvas) e de aspectos relacionados aos pavimentos
e aos agentes climáticos. Por último, discutem-se os fatores velocidade, tipo de
suspensão e cargas dinâmicas.
Para uma ava liação ma i ~ precisa dos efeitos das solicitações do tráfego sobrC' o
desempenho dos pavimentos, que inclua também as interações entre os fatores,
aqueles julgados mais importantes e passíveis de serem considerados pelos modelos
estruturais disponíveis serão analisados pela programação fatorial desenvolvida no
Capítulo 6.
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2.2- PESO BRUTO TOTAL COMBINADO: VCLs
O que causa a deterioração dos pavimentos é .a carga por eixo, não havendo
relação direta entre o peso bruto total combinado (PBTC) e o desempenho dos
pavimentos. Veículos pesados podem ser pouco danosos aos pavimentos, desde que a
carga total seja distribuída por um número suficiente de eixos. Quanto à deterioração
dos pavimentos, portanto, não há qualquer impedimento aos Veículos Combinados
Longos (VCLs), muito utilizados em países com dimensões continentais como a
Austrália, o Canadá e os Estados Unidos em razão da grande eficiência energética,
particularmente em regiões com topografia favorável.
A consideração simultânea dos dois conceitos, "menor deterioração dos
pavimentos quanto maior o número de eixos" e "maior eficiência energética quanto
maior a composição rodoviária de carga", é a base da Proposta Tum er (TRB- 1990),
apresentada pelo engenheiro Francis Turner, ex-diretor do FHWA, defendendo a
utilização de veículos com elevado PBTC e baixa carga por eixo.
No Brasil, FABBRI, FERNANDES, JR., ·SÓRIA e WIDMER (1989)
desenvolveram um estudo que mostra qu e os VCLs não necessariamente acarretam
maior deterioração aos pavimentos. Nesse estudo, compararam veículos rodoviários
de carga convencionais e especiais (VCLs), mediante determina ção dos efeitos
destrutivos aos pavimentos causados por diferentes composições quando do
transporte de uma unidade de carga útil.
Foram considerados Fatores de Equivalência de Cargas dos métodos de
dimensiona mento do DNER e da AASHTO, sendo utilizados, para efeito de
simplificação, apenas os pesos legais estabelecidos pelo CONTRAN. Os valores de
lotação de cada uma das configurações foram obtidos de catálogos de fabricant es de
carrocerias, admitindo-se sempre o transporte de granel sólido de alta densidade (soja,
por exemplo). Para a quantificação do efeito destrutivo de cada composição e
posterior comparação dos danos ca usa dos pela passagem de veícu los com
configura ções dist intas de eixos, fo i definido o Fator de Destruiçfio (FD), igual à
soma dos Fatores de Equivalência de Cargas (FEC) de todos os eixos do veícul o
dividida pela Jotaçf10 (L):
(2.1)
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Os resultados são apresentados na Figura 2.1. A principal conclusão obtida foi
que, independentemente do método de cálculo dos Fatores de Equivalência de Cargas
(AASHTO ou DNER), as composições especiais (VCLs) ocupam posições
intermediárias na classificação segundo o Fator de Destruição e, portanto, não são
piores nem melhores que as convencionais sob o ponto de vista da deterioração dos
pavimentos.

2.3- CARGA POR EIXO
A carga por eixo, independentemente dos fatores ambientais, do
comportamento estrutural dos pavimentos e da ação combinada de outros fatores de
tráfego, é a que mais afeta a deterioração dos pavimentos. Pode, muitas vezes, não ser
o único fator significativo, mas tem que ser considerada, sempre, quando se tratar dos
efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenho dos pavimentos.
Há uma relação exponencial entre as cargas por eixo e a deterioração dos
pavimentos. Como os resultados doAASHO Road Test indicaram um valor próximo a
4 para esse expoente, passou-se a utilizar a expressão 11 lei da quarta potência 11 para
representar os efeitos relativos de diferentes cargas por eixo sobre o desempenho dos
pavimentos. O mais importante, porém, é qu e independ ent emente do valor desse
expoente, qu e normalm ent e varia entre 3 e 6, pode-se afirmar que há considerável
aumento de deterioração dos pavimentos qu ando ocorrem acréscimos nas cargas por
eJXO.

A qu antifi cação d o dano causado pelas cargas por eixo pode ser feita sob
condi ção de ca rregamento estático, uma vez que os efeitos dinâmicos sobre o
desempenho dos pavimentos dependem apenas da velocidade, da irregul aridade
longitudinal dos pavimentos e do sistema de suspensão (GILLESPIE et al. - 1992). O
estudo da carga por eixo e de outros fatores de tráfego sob co ndi ção d e carrega mento
estáti co não sig nifi ca qu e as cargas estejam paradas, e sim qu e as cargas se movem e
têm sua magnitude ma ntid a constante e igual ao va lor na condição estática, como se
os veícul os tra fegassem sobre uma superfíci e perfeitamente lisa . Dessa forma,
simplifica-se o entendimento dos mecanismos de deterioração dos pavimentos e não
se compromete a consideração do importante fator tempo de aplicação de carga,
, associado apenas à velocidade.
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VEÍCUWS QUE TRAFEGAM NORMALMENTE
NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

CLASSIFICAÇÃO SEGUN_DO
FATOR DE DESTRUIÇAO:
DNER
AASHTO

4º

(Veículos com no Máximo uma Articulação)

li@@:~':;~:@~
VEÍCULOS QUE TRAFEGAM COM PERMJSSÃO
ESPECIAL NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

4º

CLASSIF ICAÇÃO SEGUN_DO
FATOR DE DESTRUIÇAO:
AASHTO
DNE H

Figuro 2. 1 -Classificaçã o dos Ve ícul os Convencionois e Especia is, segund o o
Fat or de Destllli ção dos Pavimentos (modificado de FABBRI,

FERNANDES, JR., SÓ RIA e WIDMER - 1989).
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2.4 ·TIPO DE EIXO
Os quatro tipos de eixo normalmente utilizados pelos veículos de carga que
trafegam nas rodovias brasileiras (eixo simples com rodas simples, eixo simples com
rodas duplas, tandem duplo e tandem triplo) são apresentados na Figura 2.2.
Quando do MSHO Road Test, há mais de 30 anos, não se utilizava o tandem
triplo, que até hoje tem sua utilização, em muitos países, limitada à mesma carga por
eixo do tandem duplo. No Brasil, no entanto, o tandem triplo vem sendo cada vez
mais utilizado e, o que é mais crítico para os pavimentos, com carga por eixo muito
acima do limite legal para o tandem duplo.

Eixo Simples
Roda Simples

Eixo Simples
Rodas Duplas

Tandem Duplo

Tandem Triplo

Figura 2.2 - Configurações dos Eixos de Veículos Rodoviários de Carga.

2.4.1 -DISTRIBUIÇÃO DE CARGA ENTRE EIXOS DE UM MESMO GRUPO
As suspensões dos eixos em tandem (duplo ou triplo) são projetadas para

di stribuir a carga estática total equitativamente entre os eixos do grupo. Na prática,
porém, dificilmente os eixos de um tandem recebem parcelas iguais de carregamento.
Normalmente, o problema é mais sério para os eixos em tand em triplo do qu e para os
eixos em tandem duplo , pois, conforme explicam W ANG e ANDERSON (1981), o
tandem duplo é uma configuração fixa, enquanto o tandem triplo tem dois eixos fixos
e um passível de ser levantado. Em sua grande maioria, os tandem triplos são tandem
duplos modificados, com um eixo retrátil à frente ou atrás do tandem duplo.
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MITCHELL (1987), em pesquisa desenvolvida na Inglaterra, observou que os
eixos de um tandem triplo não apresentam cargas iguais. De uma maneira geral, o
eixo menos carregado suporta de 60 a 70% da carga suportada pelo eixo mais
carregado, sendo que em alguns casos esse valor pode atingir de 30 a 40%.
SOUTHGATE, DEEN e MA YES (1983) estudaram o acréscimo nos Fatores
de Equivalência de Cargas em função da distribuição desigual de carga entre os eixos
de um tandem . De todos os eixos em tandem qu e investigaram no Estado de
Kentucky, apenas 10% apresentaram distribuição uniforme entre os dois eixos (o
estudo se restringiu ao tandem duplo, uma vez que o tandem triplo, por ter limite de
carga igual ao do tandem duplo, é pouco utilizado nos Estados Unidos). A análise
teórica de diferentes cenários de distribuição de carga entre os eixos de um mesmo
tandem chegou a indicar um acréscimo de até 40% na ~eterioração dos pavimentos.
Para caracterizar a efici ência dos sistemas de suspensão, SWEATMAN (1 983)
definiu o Coeficiente de Distribuição de Carga (LSC) igual à relação entre a carga por
eixo medida e a carga estática total dividida pelo número de eixos do grupo. Um LSC
igual a 1 significa uma perfeita distribuição de carga entre os eixos do grupo.
Em ra zão do crescimento exponencial da deteri oração dos pavimentos com o
acréscimo das cargas por eixo, qu ant o pi or a distribuição de carga em um tandem
maior a deterioração, pois a redu ção de deteri oração do eixo menos carregado não é
suficiente para compensar o acréscimo ca usado pelo eixo mais carregad o. Por
exemplo, LSC maiores qu e 1,10 implicam em acréscimos nos FEC superiores a 5%.
Para as suspensões de eixos em tandem, GILLESPIE et ai. (1992) aceitam LSC
de até 1,25. Assim, um tandem duplo com 170 kN ou um tandem triplo com 255 kN,
limites legais em vigor no Brasil, podem apresentar um eixo com até 105 kN, qu ando
este mesmo eixo deveria carregar 85 kN sob condição de distribuição equitativa de
carga entre os eixos do gru po.
Sendo qu esti onáve l a efi ciência do sistema de distribuição de ca rga nos eixos
em tand em (balan cim), medidas regul amentadoras deveri am ser estu dadas para a
situ ação brasileira. Na Austrália, por exempl o, devem ser utili zadas suspensões
equipadas com mecanismo comprovadamente efica z para a distribuição de carga entre
os eixos do grupo. No caso de veículos mais velhos, onde é impossível a instalação
do sistema aprovado, a carga máxima permitida é reduzida (WOODROOFE - 1987).
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2.4.2- ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS DE UM MESMO GRUPO
A

equação

de

deterioração

do

Método

da

AASHTO

reconhece,

implicitamente, que eixos colocados próximos causam menos dano do que quando
colocados a uma maior distância. O dano causado por um tandem duplo de 160 kN
(FEC e 1,40) é menor que o dano causado por duas passagens de um eixo simples de
80 kN (FEC = 2).
Diferentes espaçamentos entre eixos de um tandem, seja ele duplo ou triplo,
são encontrados na literatura. Esses valores variam de 91,4 em a 152,4 em, sendo o

1

espaçamento de 127 em (50 polegadas) o mais utilizado (WANG e ANDERSON 1981 e UZAN e WISEMAN - 1979). Mas, apesar da influência do espaçamento entre
eixos, os métodos da AASHTO e do DNER tratam todas as configurações em tandem
da mesma maneira, o que pode acarretar erros significativos.
Para GILLESPIE et ai. (1992), não há maiores problemas em se ignorar os
espaçamentos entre eixos quando de análises estáticas, pois não chega a haver
significativa superposição de efeitos. Associado à velocidade, no entanto, o
espaçamento entre eixos pode afetar as respostas estruturais de eixos em tandem. Os
picos de deflexões superficiais, por exemplo, aumentam significativamente com o
aumento da velocidade, porque o tempo de recuperação estrutural entre as passagens
dos eixos diminui (Figura 2.3).

3º eixo

12 eixo

~lfMI~sM~ilttl

...., := ES'p·nç§írieiítid:!·ú tre ,,, · ·

E lxos:
: 2·40
.. . E xtremos
. . ·--:-:' .: _.: m
·.·.

..

..

...:-.·

Figura 2.3 - Picos de Deflexão com a Passagem de um Tandem Triplo CHRISTISON (1986).
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Nos Estados Unidos e Canadá, de uma maneira geral, os limites admissíveis
para os eixos em tandem são determinados em função de análise dos impactos sobre
as pontes ("Bridge Formula"), enquanto que o limite· para os eixos simples é fixado
com base nos efeitos sobre os pavimentos. HAJEK e AGARWAL (1990), por
exemplo, analisam os limites legais da província de Ontário, que regula o peso
máximo admissível dos eixos em tandem em função do tipo e do espaçamento entre
eixos.

2.5 ·TIPO DE PNEU
Os pneus suportam, impulsionam e controlam os veículos rodoviários por
intermédio das forças que se desenvo]vem na interface pneu-pavimento. Cumprem as
seguintes funções:
•
•

suportam as cargas que atuam nos eixos;
distribu em as ca rgas verticais dos veícu los sobre uma superfície de contato
relativamente pequena, diminuindo o atrito e minimizando a resistência de
rolamento;
fazem parte do sistema de suspensão dos veículos, ajudando a aumentar o
conforto das viagens e a reduzir a deterioração dos pavimentos;

•

transmitem aos pavimentos as forças horizontais que se desenvolvem quando da
tração, frenagem e mudança de trajetória dos veículos.

As partes mais importantes que compõem um pneu são apresentadas na Figura
2.4. Normalmente, os pneus dos automóveis são feitos com borracha sintética,
enquanto que os pneus de caminhões são produzidos com borracha natural.
Doi s tipos de pneus são utili zados: o diagonal (Figura 2.5 ) e o radial (Figura
2 .6). Os pneus diagonai s têm sido utili za dos desde o inicio da indústria automotiva,
mas, com a evolu ção tecno lógica dos pneus (utilização de materiais mais resistentes e
otimização do projeto estrutural), vêm sendo substituídos, desde a década de 70, pelos
pneus radiais, capazes de suportar maiores cargas e maiores pressões de enchimento.
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Figura 2.4-

Partes que Compõem um Pneu - Figura Reproduzida de Catálogo
de Fabricante (PIRELLI).
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Figura 2.5 -

Detalhe do Arranjo das Lonas de um Pneu Diagonal - Figura
Reproduzida de Catálogo de Fabricante (PIRELLI).
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Figura 2.6-

Detalhe do Arranjo das Lonas e Presença de Cintas em um Pneu
Radi:\1 - Figura Reproduzida de Catálogo de Fabricante
(PlRELLI).
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ELLIOIT, SELVAMe MUN (1991) apresentain dados sobre o crescimento da
utilização dos pneus radiais nos Estados Unidos: em 1979, representavam menos de
20% do total de pneus de caminhões, atingindo, em 1988, a marca de 80%. Da
comparação dos dois tipos de pneus, tem-se que os radiais apresentam menor
desgaste, maior durabilidade, maior economia de combustível, melhor estabilidade,
dirigibilidade e controle, mesma facilidade de manutenção e maior custo de aquisição.
Outro tipo de pneu qu e vem ganhando popularidade junto à indústria de
transportes é o pneu extra largo, também conhecido como supersingle ou wide-single.
O extralargo pode ser usado nos eixos dianteiros ou em substituição às rodas duplas
convencionais. ELLIOIT, SELYAM e MUN (1991) comparam o desempenho dos
pneus extralargos com o das rodas duplas convencionais: resultam em maior carga
paga (menor tara), maior facilidade de manutenção, menor custo (em relação aos dois
pneus convencionais), economia de combustível (menor resistência de rolamento),
menor desgaste e menor durabilidade.
A aparente contradição entre menor desgaste e menor durabilidade pode ser
explicada pelo fato de qu e esse tipo de pneu estoura mais freqüentemente, em razão
do aquecimento excessivo causado pela limitação da pressão de enchimento nos
Estados Unidos. Na Europa, onde a pressão de enchimento média é da ordem de 985
kPa (140 psi), tem-se menor desgaste e maior durabilidade.
Os pneus representam o segundo item mais importante dos custos de operação
de uma frota de veículos rodoviários de carga, só perdendo para os gastos com
combustíveis. Segundo BUTLER (1987), para mirumização dos custos relacionados
aos pneus, os operadores devem adotar a pressão de enchimento recomendada pelos
fabricantes, pois pressões de enchimento inadequadas, para mais ou para menos, são
responsáveis por grande parcela dos gastos com manutenção dos pneus e dos
veículos.
Pneus qu e trafegam com pressões de enchimen to acima da recomend ada são
mais rígidos e, portanto, não absorvem os impactos apropriadamente, comprometendo
o sistema de suspensão. A vida út il dos pneus também é comprometida pelo uso de
pressões acima da recomendada, em razão do desgaste acentuado e irregular, qu e
reduz a possibilidade de recauchutagem.
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Por outro lado, pneus que trafegam com pressões abaixo da recomendada
aumentam a resistência de rolamento e, conseqüentemente, o consumo de
combustível. A flexão acentuada dos pneus produz aquecimento excessivo, que pode
resultar na separação das lonas e comprometer a possibilidade de recauchutamento,
sendo que um aquecimento contínuo pode culminar no estouro do pneu. No caso de
rodas duplas, diferentes pressões de enchimento resultam em distribuição desigual de
carga entre os pneus.

É com a utilização da pressão recomendada pelos fabricantes que se obtém,
simultaneamente, economia de combustível, menor desgaste dos pneus e dos veículos
e maior segurança em termos de hidroplanagem, frenagem e tração (BUTLER 1987). Verifica-se, portanto, que do ponto de vista dos operadores não há razão que
justifique a utilização de pressões de enchimento acima dos níveis recomendados
pelos fabricantes. No item 2.7 deste capítulo, analisam-se as implicações da pressão
de enchimento sobre o desempenho dos pavimentos, particularmente a associação
entre sobrecarga nos eixos e pressões acima das recomendadas pelos fa bricantes.
A importância do tipo de pneu para as análises de desempenho dos pavimentos
está associada à pressão de enchimento que ele pode suportar e à distribuição da
pressão na superfície de contato pneu-pav imento. A pressão de contato pneupavimento não é uniforme nem atua sobre uma superfície circular. Ao contrári o,
distribui-se irregul arm ente sobre um a superfície aproximadamente elíptica.
Analisada em detalhes no item 2.8, a distribuição da pressão de contato pneupavimento varia em função da rigidez do pneu, para a qual contribuem a ri gidez da
carcaça e das cintas e a pressão de enchimento. O conhecimento da distribuição da
pressão de contato permite determinações mais precisas das respostas estruturais dos
pavimentos e a comparação dos efeitos de diferentes tipos de pneu sobre o
desempenho dos pavimentos.
Em termos de deteri oração dos paviment os, uma pequ ena desvantagem dos
pneus radiais em relação aos diagonais é qu e eles redu zem as va ri ações latera is da~
trajetórias elas ro das, em razão da melhor estabilidade, diri gibilidade e controle,
fazendo com qu e as solicitações repetidas se concentrem numa faixa mais estreita dos
pavimentos.
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2.6- TIPO DE RODAGEM
Os tipos de rodagem atualmente utilizados em veículos rodoviários de carga
são as rodas simples com pneus convencionais (diagonais e/ou radiais) nos eixos
dianteiros e as rodas duplas com pneus convencionais nos demais eixos. Tem-se,
também, as rodas simples com pneus extralargos, qu e podem ser utilizadas nos eixos
direcionais ou em substituição às rodas duplas.
As rodas duplas, patenteadas em 1908, têm sido muito utili zadas desde então,
em razão da menor capacidade de carga das rodas simples (HUHTALA - 1988). No
entanto, com a evolução da tecnologia dos pneus ocorrida no final da década de 60,
passou-se a considerar a possibilidade de utiização de eixos equipados com rodas
simples, porém com pneus mais resistentes e com uma largura superior à dos pneus
convencionais, para transportar as mesmas cargas suportadas pelas rodas duplas.
Nascia, assim, o pneu extralargo, trazendo vantagens em termos de redução da tara e
dos custos operacionais.
Resultado do 11 ]obby 11 das empresas de transporte itinerante quando da primeira
crise do petróleo em 1973, o pneu extralargo foi logo li berado para uso na Europa
Ocidental. Como não foram realizados estudos prévios à sua liberação, os pa íses qu e
permitiram a substituição das rodas dupl as por pneus extralargos passa ram a enfrentar
problemas de deterioração precoce dos pavimentos. Estu dos teóricos, desenvolvidos
posteri orm ente às evidências práti cas, confirmaram ser o pneu ex tralargo mais
prejudicial aos pavimentos (EISENMAN, 1979). Mas, dada a estrutura legal qu e rege
o seu uso, tem sido crescente a adoção dos pneus extralargos peJos operadores
europeus.
O Sp ecial Repor! 227 do Transportation Research Board (TRB - 1990), qu e
tra ta de assuntos relacionados ao aumento de produti vidade da modalidade rodoviária
e da redu ção da deteriora ção dos pavimentos, confirma qu e os pneus extralargos
res ultam em maior deteri oração dos pav imentos, comentando não ser va ntajosa a
substituição das rodas dupl as por pneus extra largos. De modo a preservar os
pav imentos de sobrecargas e conseqü ente deteri oração precoce, muitos es tado~
ameri ca nos regu lamentam a carga por roda em fun ção da largura elo pneu, fica nd o a
utilização dos pneus ext ra largos restrita praticamente aos eixos direcionais de
veículos curtos (caminhões betoneira e de lixo), qu e apresentam difi culdades para
atender aos limites legais de carga no eixo dianteiro (Figura 2.7).
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Figura 2.7 - Eixo Dianteiro de Caminhão Betoneira Utilizando Pneus Extralargos
- Austin, Texas - 1993.
O Método da AASHTO, por ter combinado, quando do tratamento dos dados
do AASHO Road Test , os eixos dianteiros (rodas simples) com os eixos simples com
rodas duplas, admite que os efeitos do eixo dianteiro podem ser determinados
utilizando-se as tabelas de Fatores de Equivalência de Cargas desenvolvidas para as
rodas duplas. No entanto, existem inúmeras evidências de que os eixos com rodas
simples são muito mais danosos que as rodas duplas, quando carregando a mesma
carga por eixo: para DEACON (1969), são 3 vezes mais danosos, enquanto que para
TERREL e RJMSRITONG (1976) podem ser até 10 vezes mais danosos.
CHRJSTISON et al. (1978) indicam que, para uma mesma carga por eixo, um
pneu simples é de 7 a 10 vezes pior que as rodas duplas. Um relatório da
Organiz ation for Economic Co-Operation and Development (OECD - 1982)
recomenda qu e, em relação às rodas duplas, os pneus extralargos sejam considerados
2,1 vezes mais danosos e qu e os eixos equipados com rodas simples convencionais
sejam considerados 2,9 mais danosos. Com base em medidas de deformações em
pavimentos asfálticos, HUHTALA (1988) relata que os pneus extralargos, quando
carregando a mesma carga por eixo, são de 3,5 a 7 vezes mais danosos aos
pavimentos que as rodas duplas.
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GILLESPIE et ai. (1992), reportando ensaios reaJizados pelo FHWA com um
equipamento para aplicação acelerada de cargas (ALF), apresentam os seguintes
resultados: considerando-se a forma de deterioração trincas por fadiga

do

revestimento, os pneus extralargos chegam a ser de 4 a 7 vezes mais danosos que as
rodas duplas e, considerando-se a deformação permanente nas trilhas das rodas, os
pneus extralargos são de 1,5 a 2 vezes mais danosos que as rodas duplas. GILLESPIE
et ai. (1992) também reportam que eixos dianteiros com pneus simples convencionais,
carregando 55 kN, podem ser mais danosos que eixos com

rodas duplas

convencionais carregando 90 kN.
No Brasil, a Associação Nacional dos Fabricantes de lmplementos Rodoviários
(ANFIR), influenciada por fabricantes de produtos com tecnologia alemã, vem, há
alguns anos, defendendo a introdução das rodas simples com pneus txiralargos em
substituição às rodas duplas convencionais. Numa tentativa de demonstrar que os
pneus extra]argos, quando equipados com suspensão .pneumática, podem não ser tão
danosos aos pavimentos e, dessa forma, conseguir a liberação do tráfego dos
extralargos junto ao CONTRAN, a ANFJR patrocinou uma pesquisa com o objetivo
de comparar os efeitos das cargas dinâmicas aplicadas por veículos equipados com
rodas duplas e com pneus extralargos. Essa pesquisa, realizada pela Embraer Divisão Equipamentos (EMBRAER - 1994), constou da comparação de um eixo em
tandem triplo equipado com rodas duplas e suspensão em feixe de molas com um
eixo em tandem triplo equipado com pneus extraJargos e suspensão pneumática.
Entretanto o citado trabalho (EMBRAER - 1994, RT 2552-94001) não faz
distinção entre a contribuição da suspensão e do tipo de rodagem sobre o efeito do
conjunto suspensão-roda-pneu e os resultados apresentados estão em discordância
com os de outros estudos experimentais sobre o efeito dos sistemas de suspensão no
desempenho dos ·pavimentos (GILLESPIE et ai. - 1992). Em virtude dessas
constatações e com base nos excelentes dados levantados pela pesquisa da Embra er.
procurou -se avaliar, com maior detalbe, não só o

ef~ ito

mas também a contribuição da utilizaçã o de suspe nsão
JR., SÓRIA e WIDMER- 1994).

noci,·o do pneu extralargo,
pn e um ~ ti ca

(f<E RNAND ES,
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Na pesquisa experimental realizada pela Embraer, os eixos em tandem triplo
foram carregados com 255 kN (limite legal em vigor no Brasil). As cargas dinâmicas
foram medidas com extensômetros elétricos, mediante instrumentação de um dos
eixos do tandem triplo, o que permitiu a determinação da resultante (carga estática
mais efeito dinâmico) da força de contato pneu-pavimento quando do veículo em
movimento. As leituras efetuadas por meio da instrumentação instalada nos veículos
também permitiram a determinação do número de ciclos de aplicação de carga.
As análises efetuadas por FERNANDES, JR.; SÓRIA e WIDMER (1994) do

RT 2552-94001 (EMBRAER - 1994) confirmaram os resultados obtidos por
AKRAM, SCULLION, SMITH e FERNANDO (1992), SMITH (1991) e HUHTALA
e PIHLAJAMAKJ (1990), no sentido de que os pneus extralargos acarretam maior
dano aos pavimentos do que as rodas duplas convendonais, quando carregando uma
mesma c.arga por eixo, sendo esse fator da ordem do dobro. Além disso demonstra-se
ser falsa uma hipótese simplificadora (consideração apenas dos histogramas de
máximos do fator dinâmico e não toda a curva carregamento versus tempo) adotada
no RT 2552-94001 e mostra-se qu e a suspensão pneumática é capaz de redu zir a
deterioração dos pavimentos, mas numa magnitude insuficiente para justificar a
liberação do tráfego de pneus extralargos e suspensão pneumática com carga por eixo
próxima à permitida para os eixos equipados com rodas duplas, conforme pleiteado
pela ANFIR.
O exemplo dos Estados Unidos, que têm utilizado os pneus extralargos nos
eixos direcionais de veícu los qu e apresentam problemas de distribuiçao de carga e
sobrecarregam os pavimentos, e a alternativa apresentada pela ANFIR, no sentido de
utilização dos pneus extralargos em combinação com suspensões pneumáticas,
mostram claramente qu e os pneus ex tralargos podem e devem ser utilizados pelos
operadores brasileiros. Apenas devem ser estabelecidos critérios técnicos para evitar a
deterioração acelerada dos pavimentos, semelhante à ocorrida nos países europeus
(VERSTRAETEN - 1994). Nesse sentido, uma alternativa interessant e, qu e poderia
ser considerada pelo CONTRAN, é o incentivo à utilização de suspensão pneumática
em combin(l ção com as rod(ls duplas convencionais e o uso ele pneus extralargos n o~
eixos dianteiros com mais de 50 kN e menos ele 70 kN.
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2.7 ·PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS
Durante o MSHO Road Test, as pressões de enchimento dos pneus utilizadas
variaram entre 528 e 563 kPa (75 e 80 psi). Com o advento dos pneus radiais, houve
significativo acréscimo na pressão dos pneus. Atualmente, a pressão de enchimento
média nos Estados Unidos situa-se entre 703 e 738 kPa (100 e 105 psi). Na Europa,
os pneus extralargos trafegam com uma pressão de enchimento da ordem de 985 kPa
(140 psi). No Brasil, embora sejam poucas as informações pubJicadas a respeito,
pode-se admitir que a pressão de enchimento média é da ordem de 844 kPa ou 120 psi
(REIS e GELLI- 1994).
MIDDLETON, ROBERTS e ClllRA-CHAVALA (1986) reaJizaram uma
pesquisa de campo sobre o aumento da pressão de enchimento dos pneus no Estado
do Texas, pois estavam preocupados com as evidências de que acréscimos na pressão
dos pneus poderiam resultar em aparecimento precoce de trincas por fadiga e em
maiores deformações permanentes nas trilhas das rodas. Investigaram 1.486
caminhões, encontrando diferença signjficativa entre os dois tipos de pneus: pneus
diagonais com pressão de enchimento média igual a 598 kPa (85 psi) e pneus radiais
com pressão de enchimento média igual a 738 kPa (105 psi), Figura 2.8. KJM e BELL
(1988), em pesquisa realizada no Estado do Oregon, constataram que 87% dos pneus
eram radiais e que el es trafegavam com uma pressão médill de 717 kPa (1 02 psi),
contra uma pressão média de 577 kPa (82 psi) dos pneus diagonllis.
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Figura 2.8 - Distribuição de Freqüência Acumulada da Pressão de Enchimento
dos Pneus no Estado do Texas (MIDDLETON, ROBERTS e
CHIRA-CHAVALA - 1986).
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Observações de pressão de enchimento dos pneus muito acima de 703 kPa
(100 psi) têm causado, em muitos países, preocupação sobre os possíveis efeitos no
desempenho dos pavimentos, pois a redução da área de aplicação da carga por eixo,
associada ao aumento da pressão dos pneus, aumenta significativamente os esforços
atuantes, particularmente no revestimento asfáltico. O aumento da pressão de
enchimento tem, também, um efeito secundário, pois aumenta a rigidez dos pneus e,
conseqüentemente, os esforços dinâmicos.
Os fabricantes de pneus passaram a produzir pneus capazes de operar com
pressões de enchimento mais elevadas visando:
diminuir a resistência de rolamento e, dessa forma, economizar combustível;
transportar mais carga por viagem;
reduzir a deflexão dos pneus, que resulta em aquecimento e conseqüente redução
da vida útil dos pneus.

Existem fortes evidências de que a econom1a de combustível pode ser
insignificante quando comparada com os custos devidos aos acréscimos na
deterioração dos pavimentos. BROWN (1987), por exemplo, reporta que elevadas
pressões de enchimento podem resultar em deformação permanente prematura e
acentuada na camada asfáltica. A causa provável seria o excesso de cimento asfáltico,
em razão de compactação inadequ ada durante a dosagem. Portanto, para se obter uma
densidade em laboratório compatível com a de campo, deve-se aumentar a energja de
compactação quando do ensaio de dosagem, de modo a representar os efeüos atuais
das cargas do tráfego. Para BROWN (1988), com o acréscimo da pressão dos pneus,
os Fatores de Equivalência de Cargas derivados do AASHO Road Test podem estar
errados e os métodos tradicionais de dosagem de misturas asfálticas (Métodos
Marshall e Hveem) podem estar obsoletos.
Para KIM e BELL (1988), de todos os fatores relacionados ao acréscimo da
pressão de enchimento dos pneus, o mais importante é, sem dúvida, a possibilidade de
transportar mais carga. Paro aumentar a capacidade de carga, os operadores utili zam
pneus com maior pressão de enchimento (radiais) e, no caso de veículos
sobrecarregados, aumentam a pressão acima dos limites recomendados pelos
fabricantes.
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HUHTALA, PIHLAJAMAKI e PIENIMAKI (1989) realizaram experimentos

··.
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com diferentes pneus, submetidos a diferentes combinações de carga por eixo e
pressão de enchimento, mediante medida de deformações no revestimento e no

·.'
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subleito. O principal resultado obtido foi que, com o aumento da pressão dos pneus,
há um aumento significativo nas respostas estruturais medidas.
Experimentos com vários pneus diagonais e radiais realizados em Buffalo,
Estado de Nova York, por SHARP (1987), indicaram que um acréscimo de 70 kPa
(10 psi) na pressão de enchimento dos pneus resulta numa redução de 4% na
resistência de rolamento dos pneus diagonais e de 2,5 % na resis tência de rolamento
dos pneus radiais. No caso dos pneus radiais, a redução no consumo de combustível
seria inferior a 1%.
STUART, GILILAND e DELLA-MORETIA (1987), GRAU e DELLAMORETIA (1991) e WATK.INS (1 99 1) apresentam resultados de pesquisas
experimentais, desenvolvidas sob o patrocínio do Corpo de Engenheiros do Exército
dos Estados Unidos, do Serviço Florestal do Departamento de Ag ricultura dos
Estados Unidos e do FHWA, sobre os efeitos da pressão de enchimento dos pneus em
seções pavimentadas e não-pavimentadas. Para tanto, foi cons tru ída um a pis ta com
aproximadam ente 1,2 km e duas fai xas de tráfego, sobre a qu al trafegaram caminhões
transportando toras de madeira . Os caminhões utilizara m pneus com alta pressão (63 1
a 77 1 kP a, 90 a 110 psi) e com baixa pressão (menos qu e 49 1 kPa, 70 psi).
O objetivo principal dos experimentos era avali ar a economia, em termos de
c ustos de manutenção, tanto do pavimento como dos ca minhões, resultante da
utilização de um sistema centralizado pa ra controle da pressão dos pneus (Central
Tire Jnflation - CTI). Com este sistema, o operador pode ajus tar a pressão dos pneus
rapidamente a partir da cabine e enqu anto em movimento, em função das condições
da s uperfície de rolamento, da velocidade e da carga: Pode-se utilizar, por exemplo,
baixas pressões em rodovias secundárias, que só permitem o tráfego a ba ixas
velocidades, e alt as pressões em rodovias principa is.
O CTI fo i in vestigado pelo Serviço Florestal dos Es tados Un idos porq ue o
tra nsporte de madeira geralm ent e envolve dois trecbos: um , junto à área produtora,
basicam ente em estradas não-pavimentadas, e outro, qu e conduz às áreas de
beneficiamento e consumo, constituído por rodovias pavimentadas. A operação com
pressão de enchimento reduzida mostrou -se simples e de fácil implementação. Os
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resultados obtidos foram significativos: não houve acréscimo sensível no consumo de
combustível, foram reduzidos o desgaste dos pneus e a deterioração das rodovias nãopavimentadas, o conforto e a dirigibilidade aumentaram e os impactos sobre os
caminhões e cargas diminuíram.
HU (1987), em trabalho patrocinado por fabricantes de veículos rodoviários de
carga dos Estados Unidos, relata que um estudo experimental feito na Alemanha em
1984 (sobre o qual não cita informações . importantes: cargas por eixo, tipo de
pavimento, velocidade etc) mostrou qu e a alteração da pressão de enchimento de 528
kPa (75 psi) para 879 kPa (125 psi) resulta em um acréscimo de apenas 7% na
deformação horizontal de tração na fibra iiúerior do revestimento. Se a intenção
implícita do autor citado era minimizar os efeitos da pressão de enchimento dos
pneus, ele não foi bem sucedido, pois um acréscimo de 7% na resposta estrutural
resulta, considerando-se a lei da quarta potência, em um aumento de 31% (1,074 =
1,31) na deterioração do pavimento. Ou seja, um pavimento previsto para durar 20
anos chegaria ao final de sua vida em serviço aproximadamente 5 anos antes.
As alternativas para se estender a vida em serviço de um pavimento, diante dos
efeitos da pressão de enchimento dos pneus, podem ser divididas em:
Medidas Legais: limitação da pressão de enchiment o dos pneus, controle da
produ ção de pneus capazes de suportar pressões elevadas e consideração dos
pneus como parte do sistema de suspensão dos veículos (cuja aprovação seria
condicionada a verificações de segurança e do potencial de deterioração dos
pavimentos);
Procedimentos de Engenharia: melhores critérios para dosagem de misturas
asfálticas, uso de modelos estruturais mais adequados e devidamente calibrados,
melhor cont role de qualidade dos materiais e dos serviços e melhores estratégias
de manutenção e restauração.
Os resultados observados nos países europeus permi tem afirmar que a não
regul amen ta ção da pressão de enchimento dos pneus e do uso dos pneus extralargos
pode acarretar graves conseqü ências em termos de deterioração precoce dos
paviment os. Nos Estados Unidos, 9 estados já estabeleceram limites legais para as
cargas por eixo em função da pressão de enchimento (BROWN - 1987). O Estado do
Colorado, por exemplo, permite cargas de até 40 kN para pneus com pressão inferior
a 703 kPa (100 psi) e cargas até 37 kN para pneus com pressão superior a 703 kPa.
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2.8- DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DE CONTATO
Hipóteses simplificadoras feitas no passado, que dispensavam o conhecimento
da distribuição da pressão de contato pneu-pavimento, aliadas às dificuldades para a
sua medição ou cálculo teórico, fizeram com que as solicitações do tráfego fossem
caracterizadas apenas pela carga por eixo, o que persiste até hoje nos métodos
tradicionais de dimensionamento de pavimentos (AASHTO e DNER, por exemplo).

i

!

BURMISTER (1943) e muitos outros que desenvolveram trabalhos sobre a
teoria das camadas elásticas a partir dos estudos de Boussinesq, realizados no final do
século passado, modelaram as cargas aplicadas pelos pneus como uma superfície de
carregamento circular, com pressão uniforme e igual à pressão de enchimento dos
pneus. A teoria por eles utilizada para explicar a distribuição da pressão de contato
pneu-pavimento é a Teoria das Membranas, segundo a qual uma estrutura sem
rigidez à flexão, ao ser inflada e colocada em contato com um a superfície plana,
produz uma pressão de contato circular, uniformemente distribuída e igual à sua
pressão de enchimento.
Embora a Teoria das Membranas tenha simplificado em muito as teorias qu e
vêm sendo utili zadas pelos enge nheiros rodoviários ao longo dos anos, a distribuição
da pressão de contato pneu-pavimento não é igual à,pressão de enchimento nem se
distribui uniformemente sobre uma superfície circular, pois os pneus, ao contrário das
membranas, têm elevada rigidez. Na realidade, a forma e magnitude da pressão de
contato pneu-pavimento dependem da carga por eixo, da pressão de enchimento, do
tipo e estado do pneu, da velocidade, do atrito pneu-pavimento etc.
Segundo HAAS e PAP AGIANNAKIS (1986), há consenso de que a pressão de
enchimento e a distribuição da pressão de co ntato pneu-pavimento afetam as
respostas estruturais próximas à superfície do pavimento e, conseqüentemente, as
trincas por fadiga do revestiment o asfá llico e a parcela da deformação permanente n a~
trilhas das rodas qu e ocorre no reves timento. Pesquisas labora toriais realizadas na
Universidade do Texas em Austin, sob orientação do Prof. Hudson por MARSHEK
et ai. (1 985), PEZO et ai. (198~) e HANSEN et ai. (198Y), reconhecem qu e a
distribuição da pressão de contato pneu-pavimento é um importante fa tor, qu e deve
ser considerado nos estudos de desempenho dos pavimentos.
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Trabalhos teóricos e experimentais têm confirmado que a pressão de contato
não é igual à pressão de enchimento, não atua sobre uma superfície circular, nem se
distribui uniformemente sobre a área de contato. Segundo LAY (1981), as mudanças
que ocorrem na forma e dimensões das superfícies de contato pneu-pavimento
resultam basicamente de alterações no comprimento da superfície de contato, uma vez
que a largura permanece praticamente constante. A superfície de contato tende a
passar de um círculo para uma elipse (pneus diagonais) ou retângulo (pneus radiais), à
medida em que a carga por eixo aumenta ou a pressão·dos pneus diminui.
Foi desenvolvido na Universidade do Texas em Austin, por HANSEN et ai.
(1989), um modelo estatístico para previsão da área de contato de pneus diagonais e
radiais a partir da carga por eixo e da pressão de enchimento. Esse modelo relaciona a
área de contato "real", determinada experimentalmente (AE) , com a área circular (A C)
obtida da divisão da carga por eixo pela pressão de enchimento, ambas em polegadas
quadradas (uma polegada quadrada igual a 6;45 cm2):
AE = 0,289 + 1,063 (AC) - 0,002 (AC)2

(2.2)

O modelo acima apresenta elevado coefici ente de determinação (R2 = 0,94).
As pressões de contato médias são superi ores à pressão de enchimento, pois para os
va lores usuais de carga por eixo e pressão de enchimento dos pneus, a área de contato
medida é menor qu e a área circular considerada : Dessa forma, a hipótese de
distribuição uniforme da pressão de contato sub estima os efeitos das solicitações do
tráfego. A Equação 2.2 é utilizada para a determinação da superfície de contato
circular equivalente quando da consideração do fator distribuição não-uniforme da
pressão de contato pneu-pavimento no Capítulo 6 des te trabalho, conforme resultados
apresentados no item 2.8.3 deste capítulo.
Para TIELKING e ROBERTS (1987), os principais fatores qu e influenciam a
distribuição da pressão de contato pneu-pavimento, para um dad o pneu. são a pressão
ue enchiment o e a carga por roda. Para esses autores, podem ser ignorados os efeitos
da velocidade e do atrito da superfície do pavimento sob re a resultante da tensão
normal , se nd o válida a hipótese de que medid as estáticas da pressão de contato
podem representar satisfatoriamente a distribuição qu e se verifica quando os pneus
trafegam a velocidades normais em rodovias. Resultados apresentados por BONSE e
KUHN (1959) e SEITZ e HUSSMAN (1971), analisados por TIELKING e
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ROBERTS (1987), também indicam que a velocidade e o atrito superficial só afetam
significativamente a distribuição da tensão cisalhante, tendo pouco efeito sobre a
tensão normal.
ZEKOSKI (1988), no entanto, considera que as componentes normal e
tangencial variam em função da velocidade, havendo diferença significativa entre a
distribuição da pressão de contato obtida estaticamente com a que ocorre quando os
veículos estão em movimento.

2.8.1 -RESULTADOS TEÓRICOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO
TIELKING (1984), adaptando um programa de elementos finitos para cálculo
de cascas de revolução, desenvolveu um modelo teórico que permite a determinação
da distribuição d a pressão de contato em função da deflexão do pneu quando
carregado. As propriedades dos elementos são obtidas a partir da geometria e de
propriedades da borracha, das cintas e da carcaça.
O modelo de pneu desenvolvido por TIELKING (1988) forn ece os valores
numéricos da pressão de contato em diferentes pontos d e uma superfície elípti ca
(Figura 2.9). TI ELKIN G e ROBERTS (1987) e TIELKING e ABRAHAM (1992)
apresenta m result ados de dis tribui ção não-uniforme para di ferentes combinações de
carga e pressão d e enchimento. Porém, esses resultados não podem ser utilizados
di retamente pelos programas computacionais consid erados neste trabalho. Deve-se,
p ri meiramente, converter a superfície elípti ca em uma superfície circular equiva lente
(Equação 2.2). Posteriorm ente, fa z-se a conversão d a distribuição não-uniforme
obtida do cálcul o teórico (Figura 2.10) em uma distribui ção não-uniforme passível de
ser utilizada nas análises mecanisticas, conforme apresentado no item 2.8.3 deste
capítulo.

2.8.2 - RESULTA DOS EXPERIMENTAIS DA DISTRIBUI ÇÃO DE PRESSÃO
Dent re os es tudos ex perim ent ais sob re a di stribui ção da pressão de contat o
pneu-pavimento, merecem destaqu e, na opinião do autor, os desenvolvidos na
Universidade do Texas em Austin e no Laboratório de Estradas do Centro de
Pesquisas Técni cas da Finlândia.
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Figura 2.9 - Mapeamento da Distribuição da Pressão de Contato Obtido por
TIELKING e ROBERTS (1987): Pneu Diagonal, Carga por Eixo
de 80 kN e Pressão de Enchimento de 528 kPa (75 psi).

n
Superfície Circular
Equivalente

A

n

A

n

A

Figura 2.10 - Distribuição da Pressão de Contato em Dois Planos Ortogonais
Passando pelo Centro da Superfície de Carregamento - TIELKING
e ROBERTS (1987).
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Os trabalhos realizados na Universidade do Texas pelo grupo coordenado pelo
Prof. Hudson (MARSHEK et al.- 1985, PEZO et al. - 1989 e HANSEN et ai. - 1989)
constaram de investigação das áreas de contato pneu-pavimento, mediante pintura do
pneu e posterior impregnação de tinta em uma superfície absorvente, e da distribuição
da pressão de contato, mediante utilização de um filme sensível à pressão. A Figura
2.11 mostra o arranjo dos experimentos

desenvolvido~,

com o pneu montado, pronto

para ser ensaiado:
estrutura para aplicação de carga: as cargas estáticas foram aplicadas por um
macaco hidráulico manual (até 100 kN). Os pneus ficavam apoiados sobre uma
plataforma metálica polida, com 5 em de espessura, colocada sobre uma base de
concreto;
•

filme sensível à pressão: para capturar a pressão de contato foi utiJizado um filme
fabricado pela Fuji, que consiste de duas camadas, A e C, apresentadas na Figura
2.12. A camada A contém microcápsulas que se rompem quando pressionadas,
liberando um produto que reage com o material revelador existente na camada C.

As cápsulas existentes na camada A são de diferentes tamanhos e se rompem sob
diferentes níveis de pressão (as cápsulas maiores rompem sob menor pressão). A
reação do produto das cápsulas da camada A com o produto existente na
superfície da camada C resulta em várias intensidades da cor vermelha,
proporcionais às pressões aplicadas, se ndo que as áreas mais escuras são
produzidas onde há maior pressão de contato;
•

densitômetro: equipamento ótico utilizado para ler e converter as diferentes
intensidades de vermelho, geradas pelo filme sensível à pressão, em intensidades
de pressão. Após a digitalização das imagens, um programa computacional faz o
mapeamento da distribuição da pressão de contato, fornecendo os valores
numéricos por toda a área de contato. Para cada pneu ensaiado são obtidos em
torno de 1.500 valores, sendo que os resultados também podem ser apresentados
em gráficos bidimensionais e tridimensionais;
s is tema de aquisição de dados: para registro das cargas aplicadas e das deflexões
dos pneus.
Foram utili zados pneus convencionai s (radiais e dia gonai s) e extra largos, lisos

e sulcados, usados, novos e reca uchut ados. A ca rga aplica do va ri ou en tre 22,5 kN e
32,5 kN pora os pneus convencionois e entre 36,5 kN e 54,5 kN para os extralargos.
A pressão de enchimento variou entre 563 kPa (80 psi) e 844 kPa (120 psi).
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DADOS

Figura 2.11 -

Arranjo dos Equipamentos Utilizados para Determinação da
Distribuição da Pressão de Contato Pneu-Pavimento Universidade do Texas em Austin (HANSEN et ai. - 1989).

LÂMJNA EXTERNA
LÂI\11 NA JNTERMEDIÁ RlJ\

MICROCÃPSULAS COM REAGENTE
SUPERFÍCIESENSÍVELAO REAGENrE

CAMADA C ;

l ...-

;........._ _ _ _ _ ...... . .. . ... . .... ...,..J

Figura 2.12 -

LÂMINA INTERMEDIÁRJA
LÂMINA EXTERNA

Detalhe do Filme Fuji, Sensível à Pressão, Utilizado para
Determinar a Pressão de Contato Pneu-Pavimento- Universidade
do Texas em Austin (HANSEN et ai. - 1989).
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Os resultados obtidos na Universidade do Texas em Austin por MARSHEK et
ai. (1985), PEZO et ai. (1989) e HANSEN et ai. (1989) mostram que, mantida a
pressão de enchimento constante e aumentando-se a carga no pneu, a área de contato
aumenta. Os resultados também mostram que, mantida a carga constante e
aumentando-se a pressão de enchimento, a área de contato diminui. Os sulcos dos
pneus influenciam a forma, a área de contato e a distribuição da pressão de contato.
Também separam áreas adjacentes com diferentes níveis de pressão.
Para os pneus diagonais, um aumento na pressão de enchimento translada as
pressões mais elevadas para a região central do pneu, enquanto qu e altas cargas por
eixo elevam as pressões nas extremidades dos pneus. Já para os pneus radiais, as
maiores pressões de contato ocorrem na região central do pneu, uma vez qu e suas
cintas são mais rígidas que a carcaça. No entanto, com o aum ento da carga no pneu,
mantida constante a pressão de enchimento, ocorre um aumento proporcionalmente
maior de pressão nas laterais dos pneus, com

tendê n ci ~

a um a uniformi zação (Figura

2.13). Resultados semelhantes também foram obtidos por Y AP (1988) em estud o
experimental realizado sob o patrocínio da Goodyea r.
Os pneus extralargos têm características construtivas diferentes. São ma1s
ríg idos e resultam numa superfíci e de contato aproximadamente circul ar, localizada
na região ce ntral do pneu. À medida em qu e a ca rga aument a, a área de cont ato fica
mais larga e ova lada, send o que cargas adi cionais alarga m a área de cont ato a té o seu
Jimite, passa ndo a seguir a aum entar a área de contato em seu comprim ent o.
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Figura 2.1 3- Exemplo de Distribuição de Carga em um Pneu Radial: Pressão de
Enchimento Igual a 633 kPa (90 psi) - HANSEN et ai. (1989).
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HUHTALA e PIHLAJAMAKI (1990) realizaram estudos experimentais no
•

I

Laboratório de Estradas do Centro de Pesquisas Técnicas da Finlândia (VTT),
visando a determinação da distribuição da pressão de contato pneu-pavimento. Foram
utilizados pneus radiais lisos e sulcados, pressões de enchimento de 492 kPa (70 psi),
738 kPa (105 psi) e 985 kPa (140 psi) e velocidades de 5, 50 e 80 km/h.
O VTT desenvolveu um equipamento para medida da distribuição da pressão
de contato de pneus em movimento. O equipamento mede as tensões em 16 pontos,
afastados 20 mm transversalmente, cobrindo uma largura total de 300 mm. Cada
ponto de medida foi calibrado estaticamente, sendo que o sistema completo foi,
posteriormente, calibrado dinamicamente.
Os resultados apresentados por HUHTALA e PIHLAJAMAKI (1990) levaram
em consideração apenas os pneus lisos, pois ocorreram alguns insucessos com as
medidas dos pneus sulcados. No entanto, os autores comentam que os resultados
preliminares indicam que a distribuição da pressão de contato para os pneus sulcados
apresenta um comportamento análogo ao observado com os pneus lisos. Suas
principais conclusões são:
com pressão de enchimento de 492 kPa (70 psi) são formados três picos distintos,
no meio e nas bordas dos pneus, mas com valores aproximadamente iguais;
a di stribuição da pressão de co ntato não é simétrica;
as distribuições da pressão de contato são praticamente iguais quando são
consideradas as velocidades de 50 e 80 km/h, mas diferem um pouco para a
velocidade de 5 km/h;
•

os picos de pressão de contato, locali zados no centro dos pneus radiais, foram
20% superiores à pressão de enchimento quando esta foi de 985 kPa (140 psi),
35% superiores à pressão de enchimento quando esta foi de 738 kPa (105 psi) e
60% superiores à pressão de enchimento quando esta foi de 493 kPa (70 psi).

2.8.3- DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO CONSIDERADA NESTE TRABALHO
Com base nos resultados teóricos c experimentais sobre a distribuição da
pressão de contato pneu-pavimento apresentados anteriormente, foram determinadas
as distribuições de pressão não-uniforme para diferentes combinações de carga por
eixo, pressão de enchimento e tipo de rodagem.
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Como os programas computacionais utilizados nesta tese para cálculo das
respostas estruturais consideram apenas superfícies de carregamento circulares, há
necessidade de transformação dos resultados teóricos (superfícies elípticas) e
experimentais (superfícies irregulares) em

superfícies circulares

equivalentes

(Equação 2.2). Por exemplo, para a primeira linha do Quadro 2.1, tem-seAC = 56,17
polegadas quadradas (r= 10,74 em), que resulta em uma área equivalenteAE = 53,69
polegadas quadradas (r 1 = 10,49 em).
Para representar a distribuição não-uniforme da pressão de contato, de maneira
a permitir a sua avaliação quantitativa no Capítulo 6 deste trabalho, é utilizado o
artifício de se considerar cilindros concêntricos, com diferentes niveis de pressão em
cada um dos anéis, capazes de representar regiões com elevada concentração de
pressão. As distâncias radiais são ajustadas de modo que o somatório das forças
aplicadas por cada anel resulte igual à carga considerada. Os Quadros 2.1 a 2.3 e as
Figuras 2.14 a 2.16 apresentam as distribuições de pressão de contato, para diferentes
combinações de tipo de pneu, pressão de enchimento e carga por eixo.
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Figura 2.14- Distribuição da Pressão de Contato: Pneus Diagonais.
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Quadro 2.1 - Pressão de Contato e Raio da Superfície de Carregamento:
Rodas DupJas, Pneus Diagonais.
CARGA DISTRIBUIÇÃO
POR
UNIFORME
p
r
EIXO

DISTRIBUIÇÃO NÃO-UNIFORME DA PRESSÃO
DE CONTATO ·PNEU-PAYIMENTO
ri
(em)

p2
(kPa)_

r2
(em)

p3
(kPa)

r3
(em)

Q (kN)

_(_kPa)

(em)

pl
(kPa)

80
100
120

563

10,74
11,88
13,02

522
550
594

10,49
11,46
12,34

687
688
679

7,34
8,03
8,64

550
550
566

3,15
3,43
3,71

80
100
120

703
703
703

9,61
10,63
11,64

606
639
685

9,50
10,39
11,25

875
875
856

6,65
7,26
7,87

673
673
685

2,84
3,12
3,38

844
844
844

8,78
9,70
10,63

677

8,76

1076

727
767

9,58
10,39

1091
1050

6,1 2
6,71
7,26

797
808
807

2,64
2,87
3,12

80
100
120

563
563

I

~

QI 2

p

l'

Figura 2. 15 - Distribuição da Pressão de Contato: Pneus Radiais.
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Quadro 2.2 - Pressão de Contato e Raio da Superfície de Carregamento:
Rodas Duplas, Pneus Radiais.
CARGA

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO NÃO-UNIFORME DA PRESSÃO

POR

UNIFORME
p
r

DE CONTATO .PNEU-PAYIMENTO

EIXO

pl

p3

p2
(kPa)

r2
(em)

(kPa)

r3
(_em)

Q (kN)

(kPa)

(em)

(kPa)

ri
(em)

80

563

10,74

533

10,49

614

7,34

819

100

563

11,88

555

634

8,03

120

563

13,02

597

11,46
12,34

634

8,64

793
746

80

703

9,61

615

9,50

804

6,65

946

2,84

100

703

10,63

679

10,39

769

7,26

905

3,12

120

703

11,64

702

11,25

790

7,87

877

3,38

80

844

8,78

753

8,76

914

6,12

1078

2,64

100

844

9,70

827

9,58

879

6,71

1034

2,87

120

844

10,63

850

10,39

879

7,26

979

3,12

3,15
3,43
3,71

Quadro 2.3- Pressão de Contato e Raio da Superfície de Carregamento:
Rodas Simples, Pneus Extra largos.
CARGA

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO NÃO-UNIFORME DA PRESSÃO

POR

UNIFORME

DE CONTATO PNEU-PA YIMENTO

EIXO
Q (kN)

p

r

(kPa)

80

(kPa)

r2
_(_em)

p3
(kPa)

r3
(em)

13,92

722

9,75

1031

4,17

616

14,91

770

10,44

1027

4,47

18,41

674

15,75

829

11,02

1036

4,72

703

13,60

653

12,78

890

8,94

1187

3,84

100

703

15,03

732

13,79

901

9,65

1126

4,14

120

703

16,46

773

14,71

951

10,29

11 89

4,4 1

80

844

12,41

781

1297

3,56

844

13,72

817

1039
1069

8,31

]()()

11 ,86
12,88

9,02

1258

3,86

120

844

15,03

869

13,79

1117

9,65

1241

4,14

(em)

pl
(kPa)

Tt
(em)

563

15,20

567

100

563

16,80

120

563

80

p2
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Figura 2.16 - Distribuição da Pressão de Contato: Pneus Extra]argos.
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2.9 ·VARIAÇÃO LATERAL DA TRAJETÓRIA DAS RODAS
Se todos os veículos passassem numa mesma trajetória, eles induziriam
deterioração nos mesmos pontos a cada passada. Porém, os veículos não passam
sempre sobre os mesmos pontos, havendo certa variação lateral em suas trajetórias. O
efeito associado a essa constatação é que ocorre uma distribuição da deterioração em
uma área maior, aumentando, também, o tempo necessário para que um dado ponto
da estrutura atinja um determinado nível de deterioração. Ou, em outras palavras, a
distribuição lateral da trajetória dos veículos diminui a taxa de deterioração dos
pavimentos por não concentrar os pontos de aplicação de carga.
Em função da variação lateral da trajetória dos veículos, a um determinado
número de operações corresponde um número inferior de coberturas (passagem da
carga considerada sobre um mesmo ponto da estrutura em análise), send o de maior
interesse para o dimensionamento de pavi mentos o número de coberturas. PEREIRA
(1985) indica uma rela ção entre operações e coberturas em torno de 2,25, ou seja, a
cada 9 operações apenas 4 incidem aproximadamente sobre o mesmo ponto.

I

I
I

\

LEE, SHANKAR e IZADMEHR (1983) encontraram, em um leva ntamento de
campo, diferença significativa na distribuição dos pont os de apli cação das cargas elo
tráfego. A Figura 2. 17 mostra qu e prat icamente a metade da ~ operações ocorre numa
determinada trajetória, enqu ant o qu e a outra metade incide numa trajetória afastada
de aproximadamente 30 em.

1

A variação lateral da trajetória dos veículos expli ca, em parte, a necessidade de
fatores de conversão para traduzir os resultados de ensaios de fadiga realizados em
laboratório em previsão da vida em serviço do paviment o no campo, cuj o valor médio
é igual a 20, segundo KOHN e BENTSEN (1987).

Neste trabalho, para quantificação da influência da distribuição lateral das
cargas, foram calculadas as respostas estru turais exatamente sob o centro do
carrega ment o e a um a distância de 30 em do centro do carregamento. Da análise dos
resultados obteve-se um fô tor de conversão aproximôdamente igual a 5. insuficiente
para explicar. por si só, ôS diferenças observadôs entre os resullados ele labora tório e
de campo, mas capaz de ressaltar a importância da consideração da variação lateral da
. trajetória dos veículos.

44

o
A

,j ~

40

~~

30

Deslocamento Lateral
~ ~
/r li

o<

~f2

,Q ~

~

(%)
20

.7

Faixas Laterais

u.U

so

~~

10

I'J'J

l-oo4

A

120

90

60

30

o

-30

Deslocamento Lateral em Relação à Faixa da Direita (em)

Figura 2.17 - Variação da Trajetória dos Veículos - LEE, SHANKAR e
IZADMEHR (1983)

2.10- MANOBRAS
A aceleração, a frena gem e curvas fecbadas podem contribuir para o aumento
da deterioração dos pavimentos, em virtude da redistribuição de ca rgas entre os eixos.
Durante a aceleração há um aumento de carga nos eixos traseiros, insuficiente, no
entanto, para aumentar significativamente a deteri.oração dos pavimentos. Já a
frenagem é capaz de alterar signjficativamente o desempenho dos pavimentos, o
mesmo efeito sendo observado com a redistribui ção .lateral de carga qu e ocorre
quando um veículo contorna uma curva ou esquina.
Um fator que torna a redistribuição de cargas provocada pela frenagem mais
danosa aos pavimentos é gu e ela acarreta um aument o de ca rga no eixo diant eiro,
equipado com rodas simples. No caso de curvas, o efeito sobre os pavimentos
depende da velocidade, do raio da curva e da presença, ou nã o. de superelevação.
Dcve-sr sali entar qu e, além da redi stribui ção de carga, as manobras também
acarretam acréscimos nos esforços tangenciais, o que contribui ainda mais para a
deterioração de trechos de rodovias submetidos a freqüentes frenagens, acelerações e
; curvas (cruzamentos, entroncamentos e esquinas).
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2.11 .. FATORES RELACIONADOS AOS PAVIMENTOS
Os fatores que afetam o desempenho dos pavimentos, mas não se relacionam
às solicitações impostas pelo tráfego, fogem ao escopo deste trabalho e não serão
analisados em detalhe. Merecem, no entanto, uma breve descrição de como atuam
sobre a evolução da deterioração dos pavimentos:

•

Propriedades e Espessuras das Camadas: por condicionarem a capacidade
estrutural dos pavimentos, têm enorme influência sobre a evolução das diferentes
formas de deterioração. Os fatores ambientais (temperatura e teor de umidade)
têm efeito análogo, pois alteram as propriedades das camadas do pavimento e do
subleito ao longo da vida em serviço;
Irregularidade Longitudinal: excita o comportamento dinâmico dos veículos,
aumentando a deterioração dos pavimentos em relação aos danos ~usados sob
condição de carregamento estático.

2.12 .. VELOCIDADE
Influencia o desempenho dos pavimentos porque altera as cargas dinâmicas. A
velocidade também afeta as respostas estruturais dos pav imentos em ra zão de alterar o
tempo de aplicação de carga e, conseqüentemente, as propriedades visco-elásticas do
revestimento asfáltico. De uma maneira geral, os efeitos dinâmicos da velocidade
prevalecem a partir de um determinado nível de irregularidade longitudinal, ou seja,
as cargas dinâmicas e a deterioração aumentam com o aumento de velocidade,
enquanto que a redução de deterioração com o aumento da velocidade, em função do
menor tempo de aplicação de carga, prevalece em rodovias com pequena
irregularidade longitudinal (GILLESPIE et ai. - 1992).
Quando são considerados os efeitos dinâmicos, os fatores velocidade e
irregularidade longitudinal são inseparáveis, uma vez qu e a velocidade determina
como a irregu laridade longitudinal é percebida pelos veículos. Quando da análise ele
eixos em tand em, mais um fator aparece: o espaçamento entre eixos, assim explicados
por GILLESPIE et ai. (1992): quando todos os pneus de um lado do veículo seguem a
mesma trajetória, as variações de elevação que ocorrem em um eixo representam o
mesmo efeito ocorrido com o eixo da frente, apenas retardado de um valor igual ao
espaçamento entre eixos dividido pela velocidade do veículo.
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2.13 -TIPO DE SUSPENSÃO
A suspensão é o sistema mecânico que conecta os eixos ao chassis (estrutura)
do veículo. É projetada para maximizar a capacidade de suportar cargas, a
durabilidade, a estabilidade e o controle dos veículos, mediante redução e
amortecimento dos movimentos verticais dos veículos. Pode ser representada por uma
combinação em paralelo de mola e amortecedor (Figura 2.18).
Num sistema de suspensão, as molas absorvem a energia do balanço dos
veículos quando estes passam sobre as irregularidades, enquanto os amortecedores
dissipam as vibrações do veículo e das molas e estabilizam o veículo. Os tipos mais
utilizados de suspensão são:
•

•

feixe de molas: apresenta baixo custo, é leve e quase não n~cess ita de
manutenção. É o tipo mais comum e foi o sistema de suspensão utilizado durante
o AASHO Road Test, sendo ainda quase universal nos eixos dianteiros dos
caminhões. Sua atividade dinâmica é moderada. São também conhecidas como
molas semi -elípticas, em razão da forma como as folhas de aço são dispostas;
suspensão pneumática: consiste de ar comprimido contido por bolsas de borracha.
É o tipo mais caro, mas forn ece maior conforto e proteção às cargas em virtude de
apresentar atividade dinâmica mais baixa .

Figura 2.18 - Representação Esquemática do Sistema de Suspensão de Veículos
Rodoviários de Carga -FERNANDO et ai. (1991).
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Quando em operação, os efeitos dinâmicos tendem a gerar distribuição
desigual das cargas entre os eixos, sendo, pois, função dos sistemas de suspensão
procurar distribuir as cargas de todos os eixos uniformemente ao longo do tempo e de
maneira equitativa entre os eixos de um mesmo grupo. Porém, nem todos os sistemas
de suspensão atingem este objetivo com a mesma eficiência.
Segundo GILLESPIE et ai. (1992), as suspensões (feixe de molas ou
pneumática) têm efeito moderado sobre a deterioração dos pavimentos. Confonne
apresentado nas Figuras 2.19 e 2.20, os efeitos da irregularidade longitudinal sobre o
desempenho dos pavimentos são maiores que as diferenças observadas entre os dois
tipos de suspensão, ou seja, a suspensão pneumática resulta em redução de
deterioração entre 1 O e 20%, quando comparada com a suspensão em feixe de molas,
variação inferior à que ocorre em função da irregularidade longitudinal.
A OECD (1982) é ainda menos otimista em relação aos benefícios da
suspensão pneumática, considerando uma redu ção de apenas 5% em relação aos
danos causados pela suspensão convencional em feixe de molas.
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Figura 2.19 - Irúlu ência do Tipo de Suspensão de Eixos Simples sobre o
Desempenho dos Pavimentos (GILLESPIE et aJ. - 1992).
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Figura 2 .20 - Influência do Tipo de Suspensão de Eixos em Tandem sobre o
Desempenho dos Pavimentos (GILLESPIE et ai. - 1992).

2.14 - CARGAS DINÂMICAS
A força vertical aplicada aos pavimentos por cada pneu pode ser separada em
duas componentes: um a carga estática, devido à distribuição do peso do veículo nos
eixos, e uma componente variável de um instante para outro, denominada de carga
dinâmica. As cargas dinâmicas são causadas pela vibração do veículo, quando
excitado pelas irregularidades da superfície do pavimento, gerando tensões e
ud ormações adicionais que aceleram o processo de deterioração do pavimentos.
Segund o SOUZA, LYSMER, CHEN e MONISMITH (1988), as respostas
dinâmicas dos veículos são influenciadas por:

•

sistema de suspensão, incluindo os efeitos dos pneus (tipo, pressão e condição);
tipo de veículo (co mprimento, tipo e número de eixos, tipo e número de
articulações etc);
carga aplicada (magnitude e cent ro de gra vidade);
velocidade;
irregularidade longitudinal do pavimento.
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A OECD (1982) considera os efeitos dinâmicos em termos de um coeficiente
de impacto (relação entre a carga dinâmica e a carga estática), função apenas da
irregularidade do pavimento. Os valores típicos desse coeficiente de impacto variam
entre 1,1 e 1,4.
Resultados de pesquisas experimentais (WHIITEMORE et ai. - 1970, ERVIN
et ai. - 1983, ADDIS et ai. - 1986, WOODROOFFE et ai. - 1986, HAHN - 1987,
SWEATMAN - 1988, MITCHELL e GYENES - 1989 e COLE e CEBON - 1992)
sobre as cargas dinâmicas, com investigações sobre os efeitos dos sistemas de
suspensão, dos pneus, da velocidade, da irregularidade longitudinal dos pavimentos e
das condições operacionais apresentam, de uma maneira geral, condusões
semelhantes:

·'

as cargas dinâmicas aumentam com a velocidade (não linearmente) e com a
irregularidade longitudinal dos pavimentos;
• as suspensões pneumáticas acarretam menores cargas dinâmicas qu e as
suspensões em feixe de molas;
a redução da rigid ez do sistema de suspensão geralmente redu z os efeitos
dinâmicos;
as cargas din âmicas aumentam com a pressão dos pneus (o u seja, a pressão
enrijece os pneus, prejudica ndo o desempenh o do sistema de suspensão, do qu al o
pneu participa);
• pneus radiais acarretam cargas dinâmicas levemente inferiores às dos pneus
diagonais;
• as cargas di nâmicas podem resu ltar, nos locais críticos, en1 deterioração dos
pavimentos 4 vezes maior do qu e a qu e seria obtida com uma carga estática, em
função da repetividade esp acial das solicitações dinâmicas. Segund o o conceito
de repetividade espacial, existem pontos críticos em uma rodovi a qu e são
signjficativamente mais solicitados por todos os veículos.

A intera ção entre as cargas dos veículos e as respostas estruturais dos
pav iment os é caracterizada. freqü ente mente, como uma interll ção em mão úni cll , ou
seja, no sentido de qu e apenas as cargas dos veículos influenciam as respostas
estruturais dos pavimentos. Mas, enquanto os veículos contribuem para a deterioração
dos pavimentos, os pavimentos também danificam os veículos.
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A preservação da infra-estrutura rodoviária pode ser conseguida, portanto, não
só mediante mudanças nas técnicas de projeto, construção, manutenção e
reconstrução de pavimentos, mas também através de melhorias nos sistemas de
suspensão dos veículos.
Admitindo-se que o acréscimo ou redução das respostas dinâmicas produzidas
por uma dada condição de carregamento seja proporcional ao acréscimo ou redução
das respostas dinâmicas produzidas por uma outra condição de carregamento, obtémse uma relação constante entre as respostas dinâmicas e estáticas, para uma
determinada estrutura. Não havendo evidências di_sponíveis para rejeição desta
hipótese, prescinde-se, nas análises dos efeitos das solicitações do tráfego
desenvolvidas neste trabalho, da consideração dos efeitos dinâmicos.
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CAPITUL03
FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE CARGAS
3.1 ·INTRODUÇÃO
A análise dos efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenho dos
pavimentos é dificultada pelo fato de que o volume de tráfego e a magnitude das
cargas aplicadas pelos veículos apresentam grande variação, no tempo e no espaço,
durante a vida em serviço de um pavimento. Além disso, a capacidade estrutural dos
pavimentos altera-se à medida em que os materiais envelhecem, sendo função
também das condições ambientais, que afetam o módulo de rigidez do revestimento
asfáltico (temperatura) e do subleito (teor de umidade).
O conhecimento dos efeitos cumulativos das solicitações do tráfego é
fundamental para os métodos de dimensionamento e para os sistemas de gerência de
pavimentos. Por causa da grande variabilidade das condições do tráfego, seus efeitos
cumulativos têm que ser expressos por um denominador comum, os Fatores de
Equivalência de Cargas (FEC).
Os FEC permitem a conversão de aplicações de diferentes solicitações em um
número equivalente de aplicações da solicitação-p adrão, possibilitando o
dimensionamento e a previsão do desempenho de pavimentos para o tráfego misto
real. O conceito de equivalência de cargas é importante também para a alocação de
responsabilidades sobre os custos de manutenção e restauração de rodovias, pois
permite a comparação de danos causados por diferentes solicitações.
Neste trabalho, que avalia os efeitos de diferentes fatores de tráfego sobre o
desempenho dos pavimentos, utilizam-se os Fatores de Equivalência de Cargas para
quantificar os danos relativos associados às diferentes solicitações. Apresentam-se,
nes te capítulo, os FEC normaliz(ldos pelo DNER, utili z(ldos nos métodos de
dim ensionamen to ele pavimentos novos e de reforços de pavimentos existentes, e
comparam-se os FEC essencialmente empíricos com os FEC empírico-meca nísti cos.
Discutem-se as van tage ns e limitações da utili zação do conceito de eq ui valência ele
cargas para a avaliação dos fatores de tráfego e analisam-se outras variáveis
intervenientes, particularmente as características estruturais dos pavimentos, as
formas e níveis de deterioração e as solicitações impostas pelo tráfego.
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3.2 · O CONCEITO DE EQUIVALÊNCIA DE CARGAS
Para HUDSON e HAAS (1990), os Fatores de Equivalência de Cargas
constituem o conceito mais utilizado em todo o mundo no dimensionamento de
pavimentos. Foram introduzidos pela AASHO (atual AASHTO, Arnerican
Association of State Highways anel Transportation Officials) e pelo Bureau of Public
Road (atual Federal Highway Admirtistration, FHWA), logo após o final do AASHO
Road Test, em 1961. A implementação inicial do conceito de equivalência de cargas
deu-se através da utilização das equações de desempenho desenvolvidas pela equipe
do AASHO Road Test, segundo as quais o desempenho é considerado em termos de
variação do Índice de Serventia .
Dr. Paul Irick, que juntamente com William Carey, Jr. coordenou o AASHO
Road Test e foi um dos criadores do conceito de Fatores de Equivalência de Cargas,
em trabalho conjunto com a empresa de consultoria A.R.E., Inc. (IRICK e A.R. E. 1989), apresenta da seguinte forma os Fatores de Equivalência de Cargas:
•

•

•

supondo-se qu e duas diferentes condições de carregam ento (Lx e Ly) são
aplicadas repetidamente a pavimentos com um mesmo projeto estrutural e em um
mesmo ambi ente;
supondo -se, tamb ém, qu e quando uma dada forma de deteri oração (O) atinge um
valor previament e especifi cad o (0 *) algu m tipo de manut enção ou restauração é
requerido. Assim, 0 * pode ser referenciado como o nível de ruptura para a
deterioração D;
supondo-se, finalm ente, qu e 0 * é atingido após Nx apJicações da solicitação Lx e
Ny ap licações da solicitação Ly,

tem-se, por defini ção, qu e Nx e Ny são aplicações de cargas equi val entes, sendo a
relação entre Ny e Nx igu al ao FEC de Lx em relaçã o a Ly.
Se Ly é uma condi ção de cnregam ento -padrão (por exemplo, 80 kN de carga
por eixo, eixo simples equipad o com rodas dupl as, pressão de enchim ent o dos pneus
igual a 563 kPa , RO psi, e velocidade de 55 km/IJ), ent ão a relação ent re Ny e Nx é o
fat or capaz de convert er Nx em um número equi va lente de apli cações do
ca rrega ment o- pacl rao (o u sulicita çiio -pa driio). De um a maneira genéri ca, os Fatores
ele Equi val ência ele Cargas (FEC) podem ser expressos da seguinte forma:

(3.1)
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onde N 0 é o número de aplicações admissíveis da solicitação-padrão e Ni é o número
de aplicações admissíveis da solicitação i, para ~ qual se quer determinar a
equivalência.
As diferentes formas de deterioração (trincas por fadiga do revestimento
asfáltico, deforma ções permanentes nas trilhas das rodas, perda de serventia etc)
podem ser expressas por valores numéricos normalizados entre O e 1, de acordo com
a equação geral apresentada no AASHO Interim Guide (1972):
DETERIORAÇÃO = (Estado Inicial - Estado Atual) I (Esta do Inicial- Estado Final)

(3.2)

A partir do modelo acima, os Fatores de Equivalência de Cargas podem ser
definidos como o número de repetições de uma dada solicitação necessário para
produzir uma deterioração de mesma ma gnitude que a produzida por uma aplicação
da solicitação -padrão.

O conceito de equivalênci a de cargas é, portanto, relativo, depend endo de:
fo rma de deteri oração: qu e pode se r mani fes tada por um decréscimo no Índi ce de
Serventia (JS), pela evolução de trin cas por fadi ga no revestiment o asfálti co e pelo
acúmul o de deformação permanente nas trilhas das rodas;
• nível específico de deteriora ção: normalmente é considerado o JÚveJ de
deterioração qu e exige um a int ervenção (ativid<ldes de manutenção ou
restauração). Pode-se ter, por exemplo, IS = 1,5 ou IS = 2,0, 10% ou 50% da
superfície do pavimento com trincas de classe 2 e/ou 3 e deformação permanente
superi or a 1,25 em ou 2,0 em;
condição estrutural: fun ção das espessurí'ls e propri edad es dos materiais e do
subleito, das técru cas e cuid ados construtivos, das políticas de manutenção e dos
fa tores am bient ais (principalment e temperatura e teor de umid ade);
fa tores do tráfego: freqü ência de solicitações, magnitud e das ca rgas, pressão de
encbiment o dos pn eus, tipo de roda gem, tip o de pneu, tipo de eixo, espaçament o
entre eixos de um mes mo grupo, temp o de apli cação de carga (velocidade),
intera ção dinâmi ca entre veículo e pavimento (função da velocidad e, do sistema
de suspensão e da irregularidade longitudinal do pavimento) etc.
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3.3- UTILIZAÇÃO DOS FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE CARGAS
As informações referentes aos efeitos das solicitações do tráfego sobre o
desempenho dos pavimentos podem ser utilizadas para a identificação de
responsabilidades pela deterioração dentre os usuários dos pavimentos. Já há muito
tempo, McADAM (1822) propôs que os veículos mais pesados deveriam pagar tarifas
proporcionais à deterioração por eles causada. E, desde então, várias tentativas têm
sido feitas para se definir uma unidade capaz de representar o dano associado a
diferentes classes de veículos. A resposta satisfatória, ainda que não inteiramente
isenta de limitações, só veio a ser dada peloAASHO Road Test.
Anteriormente, os pavimentos eram dimensionados para resistir a uma
solicitação Jimite, sem qualquer referência a um mecanismo de deterioração
gradativa. O princípio utilizado até a metade deste século, conforme apresentado por
MARTIN, JR. e WALLACE (1958), era de que as tensões verticais diminuíam em
proporção geométrica à medida em qu e erilm trilnsmitidas às camadas inferiores (o
ângulo de dispersão adotado era, em geral, de 45°), não devendo superar il capacidade
de suporte dos materiais, avaliada pelo ensaio de Índice de Suporte Califórnia (CBR).
Os métodos de dimensionamento tradicionais são, em sua maioria, baseados
em resultados de ex perimentos de campo (AASHO R oad Test , expe rim ent os do Corpo
de Engenhei ros do Exército dos Estados Unidos e pesquisas reali zadas por Hveem na
Califórnja). Foram desenvolvidos a partir de correlações das espessuras necessárias
para um bom desempenho com as características do tráfego, dos materiais utilizados,
das técnicas construtivas disponíveis e do subleito existente. Porém, os acréscimos
nos volumes de tráfego, nas cargas por eixo e na pressão de enchimento tios pneus, o
desenvolvimento de novos tipos de eixos (tanden~ triplo), de pneus (radiais e
extralargos) e de suspensão (pneumática), e a necessidade cada vez maior de
utilização de novos materiais de pavimentação, muitos dos quais de qualidade
inferior, tornam esses métodos incapazes de prever o desempenllo sob condições
diferentes daqu elas qu e previlleciam quando de sua origem.
A tend ência iltual, em muitos organismos rodoviários e institutos de pesquisas,
é no sentido do desenvo lvimen to de métodos de dim ensioname nt o de pavimentos
baseados na análise mecanística de sistemas em camadas. Podem ser citados: Instituto
do Asfalto dos Estados Unidos (1981), FHWA (1975), Universidade de Nottingham
(TRRL - 1970) e institutos de pesquisas da Shell e da Chevron.
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3.4 ·FATORES DE EQUIVALÊNCIA DE CARGAS EMPÍRICOS
No Brasil, os Fatores de Equivalência de Cargas utilizados nos métodos de
dimensionamento de pavimentos novos e de reforço de pavimentos existentes,
normalizados pelo Departamento Nacional de Estradas d e Rodage m (DNER), são
todos empíricos: os FEC do Método da AASHTO, modificados pro TREYBIG e
VON QUINTUS (1976), são utilizados pelo Método de Projeto de Restaura ção
DNER-PRO 159-85 (DNER- 1985); os FEC do Método do Corpo d e Engenheiros do
Exército dos Estados Unidos (TURNBULL, FOSTER e AHLVIN - 1962) estão
presentes no M étodo de Projeto de Pavimentos Flexíveis do DNE R, de autoria do
Engenheiro Murillo Lopes de Souza (SOUZA, 198 1); e os FEC desenvolvidos por
HVEEM e SHERMAN (1962) são utilizados pela DNER-PRO 10-79 para avaliação
de pavimentos existentes e dimensionamento de reforços.

3.4.1 - MÉTODO DA AASHTO
De 1958 a 1960, a AASHO reali zou um experimento em larga esca la em
Ottawa, Estado de Illinois. Fora m construídas seis pistas, sobre as quais trafegaram
200 veículos, num total de mais de 1 milhão de ap li cações de eixos. De acordo com
HUDSON e HAAS (1990), todos os profissionais envolvidos com a tecnologia de
pavimentação

reconh ecem

qu e

as

melhores

informações

disponíveis

sobre

desempenho de pavimentos, solicitações do tráfego e propriedades dos materiais
foram obtidas do MSHO Road Test. Os resu1tados do AASHO Road Test têm sido
usados para o desenvolvimento de teorias e métodos de dimensionamento de
pavimentos em todo o mundo desde 1962.
Ainda segund o HUDSON e HAAS (1990), o AASHO Road Tese forneceu o

"Santo Graal" para os engenheiros rodov iários: os Fatores de Eq uivalência de
Cargas (FEC), qu e propiciaram enorm e simplificação para o dimensionament o de
pavimentos e para a ava li ação do potencial ele deteri oração dos

veícul o~.

As equ ações

de desempenho do AASHO Road Test, conforme apresentado na s tabelas do Anexo D
do Método de Dimensionam ent o de Pavimentos da AASHTO (AASHTO- 1Sl~6). são
utili zad as para o cálculo dos FEC de diferent es co mbina ções el e tipo d e eixo (simples
ou tand em duplo), carga por eixo, tipo de pavi mento (flexível ou rígido), estrutura do
pavimento (representada , no caso de pavimentos flexíveis, pelo Número Estm tural -

SN) e índice de serventia final.
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Embora os Fatores de Equivalência de Cargas da AASHTO sejam os únicos
que foram baseados em observações de campo sistematizadas, cumprindo um
rigoroso planejamento estatístico previamente estabelecido, muitos aspectos limitam
sua utilização nos dias atuais:
dispersão dos resultados: os resultados obtidos apresentaram grande dispersão
(HRB - 1962), a ponto das previsões de desempenho (em termos de número de
solicitações admissível, N) se situarem, ao nível de 90% de confiança, dentro do
amplo intervalo N/3 a 3N. Tal fato provoca reservas à utilização dos FEC da
AASHTO até mesmo nos Estados Unidos, país onde foi desenvolvido o AASHO
Road Test;

•

evolução tecnológica : muitas das condições vigentes atualmente são
completamente diferentes daqu elas sob as quais os resultados do AASHO Road
Test foram obtidos. Têm-se, nos dias atuais, novos limites de cargas por eixo,
novas configurações de eixos (eixos tandem triplo), pressões de enchimento dos
pneus mais elevadas (passou-se de 563 kPa para 844 kPa), di ferentes dimensões e
tipos de pneus (pneus radiais e pneus extralargos), volumes de tráfego mais
elevados e novos sistemas de suspe nsão, sem contar qu e a velocidad e dos veículos
é variável (quando do AASHO Road Testa velocidad e foi igua l a 55 km/b);
forma de deterioração: sendo o~ Fa tore~ ele Equiva lência de Cargas depend entes
da forma ele deteri oração e do nível de deterioração correspondente à condição de
ruína, os FEC da AASHTO têm sua va lidade limitada à consideração da forma de
deterioração funcional p erda de serventia (associada à evolução ela irregul aridade
longitudinal dos pavimentos), enquanto qu e para os pavimentos brasil eiros a
forma ele deterioração qu e mais condiciona as intervenções (manutenção e
reconstru ção) são as trin cas p or fadiga do revestimento asfáltico;
ti po de solo do sub leito: durante o AASHO Road Test, procurou -se traba lhar com
subl eitos uniformes, sendo o valor médio do Índice de Suporte Ca li fó rn ia igua l a
3%. No Brasil , gra nd e parte dos solos apresentam comport ament o mecâni co muito
mais favorá vel às obras rodoviárias, seja como subl eito. reforço elo subleito ou
ai nd a como sub-base e base el e rodovias com tráfego baixo a médi o. Dessa forma ,
a evolução da deteri oração dos paviment os observada no AASHO Road Test não
seria a mesma caso fossem utili zados solos com características semelhantes aos
solos de comportamento Jaterítico existentes em muitas regiões do Brasil;
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•

clima: embora os trabalhos pubJicados após o MSHO Road Test enfatizem que os
resultados obtidos eram aplicáveis apenas às condições climáticas e de solo
encontradas no local do experimento (HRB - 1962), e que estudos similares
deveriam ser realizados em outra regiões, tem-se aceito os FEC da AASHTO
como definitivos e universais, em razão da falta de recursos para trabalhos
complementares ao MSHO Road Test e na ausência de outras informações. As
condições climáticas que vigoraram durante o MSHO Road Test são muito
diferentes das que encontramos no Brasil. Para ilustrar a importância do aspecto
climático, a Figura 3.1, obtida de FINN et ai. (1977), apresenta a evolução da
deformação permanente nas trilhas das rodas durante o primeiro ano do MSHO

Road Test, ficando evidente que a capacidade estrutural (e, conseqüentemente, o
desempenho dos pavimentos) variou enormemente com as estações do ano,
principalmente durante o congelamento do inverno· e o degelo da primavera;

o

1.200.000

Número de Ap licações de Carga

F ig ura 3. 1 - Evolução da Deforma ção Permanente nas Trilh as de Rodas, em
Função das Estações do Ano, Durante o AASHO Road Test (FINN
et ai. - 1977).
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,•.

•

limitações do conceito de Número Estrutural: segundo o conceito do Número
Estrutural, um pavimento consiste de uma série de camadas individuais
intercambiáveis, cuja contribuição para o comportamento estrutural do pavimento
é definida por duas características intrínsecas: espessura e coeficiente estrutural.
Para IOANNIDES (1991), a ma ior limitação do conceito de Número Estrutural,
salientada pela utilização crescente de estruturas do tipo pavimento invertido, é
que toda ênfase é colocada sobre as propriedades inerentes do material, em lugar
da consideração do comportamento do pavimento como um todo, ou seja, como
um sistema formado por componentes que interagem . Assim, esse conceito
empírico-estatístico só tem utilidade (inclusive para a determinação dos FEC) se
os outros fatores forem similares aos que prevaleciam quando do AASHO Road
Test . O entendimento da estrutura do pavimento como um sistema em camadas,
conforme apresentado no trabalho pioneiro de BURMISTER (1943) para
pavimentos flexíveis, tem por base uma avaliação mecanística do comportamento
de engenharia dos materiais. Conseqücntemenie, as respostas estruturais passam a
depender da grandeza relativa das características elásticas de cada camada e
incorporam o efeito do suport e propiciado pelo subleito e da geometria da carga
aplicada, em nítida incompatibilidade com o conceito de Número Estrutural;

•

simplificações indevidas: merece des taqu e, neste trabalho qu e trata das
solicitações do tráfego, a consideração conjunta das aplicações dos eixos
dianteiros e dos eixos com rod as dupl as, qu e pode conduzir a diferenças
significa tivas nas análises de desempenho dos pavimentos.

3.4.2 - MÉTODO DO CORPO DE ENGENHEIROS DO EXÉRICITO DOS
ESTADOS UNIDOS

O Método de Proj eto de Pavimentos Flexíveis nomullizado pelo DNER
(SOUZA - 1981) utili za conclusões e sugestões contidas no trab alho de TURNBULL,
FOSTER e AHLVIN (1962) e também aproveita dados el o AASHO Road Test.
Represe nta o casamento dos métodos propostos pelo Corpo de Engenheiros elo
Exército dos Estados Unidos e pela AASHTO: do primeiro utili za os gráficos ele
dim ensionament o de pavimentos e os Fatores de Equivalência de Cargas e do
segundo utili za os coeficientes de equivalência estrutural para os diversos materiais
que constituem as camadas dos pavimentos.

Os FEC são obtidos a partir da equação de dimensionamento proposta pelo
Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, elaborada com base em
resultados experimentais acumulados até 1961, que fornece a espessura do pavimento
em função da carga por eixo, da pressão dos pneus e d~ CBR do subleito.
As principais hipóteses que fundamentam os Fatores de Equivalência de

Cargas do Método de Dimensionamento de Pavimentos do DNER são:

•

•

o critério adotado para equivalência de cargas é o da máxima deflexão no topo do
subleito, com o objetivo de assegurar proteção contra deformações permanentes
nas trilbas de rodas;
o conjunto pavimento-subleito é considerado como um semi-espaço de
Boussinesq, constituído por um único material, perfeitamente elástico, homogêneo
e isotrópico, com coeficiente de Poisson igual a 0,5;
a pressão de contato pneu-pavimento foi considerada uniforme e igual à pressão
de enchimento dos pneus e teve seu valor fixado em 493 kPa (70 psi).

Com a evolução tecnológica dos implementas rodoviários, muitas das
hipóteses em qu e o Método de Projeto de Pavimentos do DNER se baseia não são
mais válidas. Por exemplo, os níveis de pressão de enchimento dos pneus já atingem
844 kPa, 120 psi. Atualmente, podem ser utilizados modelos qu e consideram os
pavimentos co mo uma es trutu ra em camadas e nã o um semi-espaço infinito, sendo
qu e os materiais de cada camada podem ser caracterizados por modelos elásticolineares ou por modelos elásticos não-lineares, dentre outros. Outra limitação do
Método do DNER, no qu e di z respeito à determinação dos Fatores de Equivalência de
Cargas, é qu e ele não considera a principal fotma de deterioração dos pavimentos
brasileiros, qu e são as trincas por fadiga dos revestimentos asfálticos.

3.4.3 - MÉTODO DO C.D.H.
O Método para Avalia<;ão Estrutural dos Pavimentos Flexíveis - DNER-PRO
] 0-79 (DN ER - 1979) foi normalizado com base no trabalho dese nvolvid o por
PEREIRA (1973), qu e se manteve fiel ao antigo método el e dimension amen to de
pavimentos do C.D.H. (California Division of Higbways), desenvolvido por HVEEM
e SHERMAN (1962) com base em observações de pavimentos em serviço no Estado
ela Califórnia e em pistas experimentais (WASHO e MSHO Road Test).
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No Método do C.D.H., o critério de equivalência de cargas utilizado considera
a deflexão superficial (PEREIRA - 1992), julgada capaz de controlar as trincas por
fadiga do revestimento e o acúmulo de deformação permanente nas trilhas das rodas.
Os FEC dependem apenas da carga por eixo. Não consideram as características do
subleito e das camadas do pavimento e, apesar de reconhecida a importância da
pressão de contato pneu-pavimento, foi feita uma simplificação que considerou o
fator área de contato de maneira apenas implícita. A comparação dos níveis de
pressão de enchimento dos pneus que vigoram hoje em dia (844 kPa, 120 psi) com os
níveis de pressão dos pneus dos veículos rodoviários de carga que trafegavam nas
décadas de 50 e 60 (entre 493 kPa e 563 kPa, 70 a 80 psi) evidencia a limitação de
extrapolações com base no método proposto por HVEEM e SHERMAN (1962).
Outra limitação do Método do C.D.H. é que ele não faz distinção entre rodas
simples e rodas duplas, admitindo, erroneamente, que as duas configurações têm
comportamento semelhante e podem ser consideradas sob uma única expressão.
Segundo essa hipótese resulta, para os limites legais em vigor no Brasil, que um eixo
simples com rodas simples (carregando 60 kN) seria da ordem de 10 vezes menos
danoso ao pavimento que um eixo simples com rodas duplas (carregando 100 kN).

3.4.4 · MÉTODO PROPOSTO POR MOTTA E MEDINA (1991)
MOITA e MEDINA (1991), no trabalho em qu e apresentam um novo método
de dimensionamento de pavimentos, comentam qu e todo método deve, para se
consolidar, ser aberto a variações de estruturas de pavimento c a novos materiais, o
qu e não acontece com os métod os empíricos desenvolvidos 110 exterior e introduzidos
no Brasil nas décadas de 50 e 60.
Para MOITA e MEDINA (1991), a quantificação dos efeitos das solicitações
do tráfego continua a ser o "calcanhar de Aquiles" dos métodos de dimensionamento.
Recomendam , a esse respeito, qu e sejam determin adas a carga por roda ~s pesos
totais dos veícul os, o volume de trá fego, a velocidade e a composição da frot a. Em
nítido contraste com o argumento utilizado para justificar a apresentação ele um novo
método, esqu ece ram de menci onar as modifi cações qu r ocorreram nos últimos an os,
em termos ele carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de eixo, tipo de
rodagem, tipo de pneu, sistema de suspensão etc, concluindo que os FEC dos
métodos normalizados pelo DNER podem continuar a ser utilizados.
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3.5- FATORES DE EQUIVALÊNCIA EMPÍRICO-MECANÍSTICOS
A aplicação de carga produz uma mudança no estado de tensão da estrutura do
pavimento, quantificada pelas respostas estruturais. Pesquisas teóricas e
experimentais têm mostrado qu e algumas respostas estruturais podem ser utili zadas
para a previsão da evolução de diferentes formas de deterioração (por exemplo,
trincas por fadiga do revestimento asfáltico e deforma ção permanente nas trilhas das
rodas) e, conseqüentemente, do desempenho dos pavimentos.
De acordo com o proposto por MINER (1945), o dano unitário, causado por
uma aplicação de carga, corresponde ao inverso do número (N) de aplicações de carga
necessário para levar o pavimento a um estado de ruptura. Considerando-se válida a
Lei de Mincr, os Fatores de Equivalência de Cargas podem ser definidos pela relação
entre os danos unitários causados pela solicitação em análise e pela solicitaçãopadrão, segundo a expressão:
(3.3)

onde:
FECr
N.,:

Fator de Equi va lência de Cargas para a socili tação i
vida em ~e rv i ço (mímero admissível de aplicRçõef-. de cRrgR) prevista
para a solicitação-padrão
vida em serviço prevista para a solicitação i.

Do pont o de vista estrilanleule teórico, a hi pótese de Miner não é válidR, pois
os Fatores de EquivRiênci R de Cargas não são constRntes para todos os niveis de
deteri oração. No entanto, análises críti cas da hipótese de Miner têm concluído pela
continuidade de sua utilização (SCRIYN ER e DUZAN - 1962 e IRICK e A.R. E. 19R9).
Para o dese nvo lviment o de Fatores de Equ iva lência ele Carga:-, empmcomecanísti cos tem-se qu e conhecer, além da hipótese de Miner, R equação (o u 1110delo)
para previsão ele dese mpenh o dos pav iment os, qu e re laciona um determinado nível de
deteriora ção com o número de repeti ções de uma dada resposta estrutural.
Normalmente, o nível de deterioração adotado é aquele qu e corresponde ao fim da
vida em serviço (número de repeti ções admissível, N).
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As respostas estruturais mais importantes, associadas às formas de
deterioração que condicionam as intervenções na malha rodoviária brasileira, são:
•
•
•

deformação horizontal de tração na fibra inferior do revestimento ( Eht t)
'
deformação vertical de compressão no topo do subleito (Evc m)
'
deflexão superficial (ôt)
deformação vertical de compressão na fibra inferior do revestimento (Evc t)
'
tensão horizontal de tração em camada tratada com cimento (Oht,2/3)

Os modelos empírico-mecanísticos utilizados para previsão da vida em serviço
de um pavimento consideram, geralmente, apenas uma resposta estrutural. Ou seja,
procuram prever a evolução de um único tipo de deterioração. No Capítulo 4 deste
trabalho, são discutidas em detalhes as diferentes formas de deterioração e os
correspondentes modelos p~ra previsão do desempenho dos pavimentos. Esses
modelos apresentam a seguinte forma geral:
N

onde:
N:
a e b:
p:

=a. (1 I p)b

(3.4)

número admissível de apl icações de carga
coefici ente e expoente associados à forma de deterioração, à resposta
estrutural considerada, ao tipo de ensaio e à estrutura analisada
resposta estrutural genérica.

Fica evidenciada , assim, a possibilidade de se expressar os Fatores de
Equivalência de Cargas como uma potência da razão entre as respostas estruturais
correspondentes à solicitação em análise (pi) e à solicitação-padrão (p 0 ) :
FECj = (Pi I p 0 )b

(3.5)

pois para o cá lculo dos FEC apenas o ex poente b tem importância. uma vez qu e o
coefi ciente a é can celado quando da di visão de N0 por Nr
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Os Fatores de Equivalência de Cargas empírico-mecanísticos são baseados,
portanto, em:
programas para cálculo das respostas estruturais dos pavimentos às solicitações
individuais do tráfego;
modelos empírico-mecanísticos para previsão do desempenho dos pavimentos em
função das respostas estruturais, representados por equações que relacionam a
vida em serviço (número de aplicações admissível, N) à magnitude da resposta
estrutural considerada.

3.6- CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO 3
Os Fatores de Equivalência de Cargas empíricos utilizados no meio rodoviário
brasileiro foram desenvolvidos sob condições específicas de clima (pluviometria,
temperatura, congelamento e degelo), solos do subleito (sem a ocorrência de solos
tropicais) e, principalmente, solicitações do tráfego (carga por eixo, pressão de
enchimento dos pneus, tipo de eixo, tipo de pneu e tipo de suspensão), diferentes das
que prevalecem no Brasil. Apresentam, portanto, limitações inerentes, pois não
permüem a extrapolação de resultados quando são consideradas situações distintas
daqu elas admitidas qu ando de sua elaboração.
Os Fatores de Equivalência de Cargas empírico-mecanisticos, que resultam da
análise estrutural e da consideração de modelos para previsão do desempenho dos
pavimentos em função das respostas estruturais, são muito mais promissores para a
análise dos fatores de tráfego, pois permitem a quantificação, mediante simulação,
dos efeitos de diferentes condições de carregamento. São os mais indicados, portanto,
para as análises efetuadas neste trabalho, que visam determinar os efeitos relativos
dos fatores de tráfego.
As análises teóricas que serão desenvolvidas neste trabalho não presci ndem,
porém, de es tudos experim entais com plementares, sejam eles rea lizados em
laboratório ou em pistas em serviço. Apresentam-se, a seguir, suges tões sobre formas
de ~e condu zir e:-..tucl o:-.. de co mpo ca paze:-.. de fornecer elementos para um melhor
conhecimento dos Fatores de Equivalência de Cargas, seja em termos de obtenção de
novos FEC empíricos ou, o que é mais provável, em termos de calibração e validação
de FEC empírico-mecanísticos:
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determinação do desempenho de pistas em serviço submetidas a cargas
controladas: consiste, basicamente, no acompanhamento da evolução das
diferentes formas de deterioração dos pavimentos e do conhecimento detalhado
dos fatores de tráfego (carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de
eixo etc). Envolve, também, a determina ção das ·espessuras das camadas e das
propriedades mecânicas dos materiais constituintes das camadas e do subleito.
Análoga aos Estudos de Desempenho dos Pavimentos a Longo-Prazo (Long-Term
Pavement Pe1jormance, LTPP) do Programa SHRP (Strategic Higlnvay Research
Program), essa proposta tem como inconveniente, segundo HUDSON e HAAS
(1990), o fato de qu e seus resultados só poderão ser plenamente utilizados a partir
de 10 a 15 anos do início da auscultação;
utilização de equipamentos para aplicação acelerada de cargas: as vantagens
apresentadas por esses equipamentos são que eles permitem a simulação de
carregamentos mais próximos das condições reais e a consideração de diferentes
estruturas de pa vimento (em serviço ou especialmente construídos). Uma nova
versão deste equipamento, denominada MLS (Mobile Load Simulator), está sendo
desenvolvida na Universidade do Texas em Austin, sob coordenação do Prof. Freei
Hugo, qu e detém a patent e provisória do MLS e qu e já havia desenvo lvido o
modelo H\IS (Heavy Velticle Simulator) na África ·d o Sul. O A1LS, apresent ado na
Figura 3.2, consiste de um a estrutura fixa qu e suporta um circuit o fechado com
seis eixos em tandem, qu e podem ser equipados co m diferent es suspensões (feixe
de molas e pneumática) e tipos de pneus (radiais, diagonais e extralargos), sob
diferentes combinações de carga por eixo e pressão de enchimen to dos pneus. O
MLS é faci lmente tra nsportado a qualqu er ponto da malha viárja. Existe ainda
uma outra versão de equipamento para aplicação acelerada de carga, denominada
ALF, e qu e foi desenvolvida pelo FHWA. A prü1cipal limitação desses
equipamentos é que podem ser necessários vários meses para a obtenção de um
úni co ponto e, a menos qu e vádos equipamentos seJam utili zados
simultanea ment e, os result ados poderão se r confundidos com os efeitos
ambi entais. No Brasil , CERATTI (1Sl93) relata que um estud o co njuut o da
Universidade Federal elo Ri o Gra nde elo Sul (UFRGS) com o Departament o
Aut ônomo de Es tradas de Rodage m (DAER-RS) desenvo lveu um equipament o
para aplicação acelerad a de cargas, denominado "Máquina de Teste Acelerado de
Pavjmentos";
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Figura 3.2 - Representação Esquemática do Mobile Load Simulator (MLS) WELSCH (1992).

medidas das respostas estruturais no campo: equipamentos como o Multi-Depth

Deflectometer (MDD), apresentado na Figura 3.3, permüem a determinação da
deflexão da estrutura do pavimento a diferentes profundidades e, conh ecidas as
distâncias entre os pontos de leituras, podem ser determinadas, também, as
deformações. Submetendo-se iguais estruturas a diferentes condições de
carregamento, podem ser determinados os Fatores de Equ ivalência de Cargas,
desde que os carregamentos sejam conduzidos até um nível de deterioração que
represente o estágio final da vida em serviço, ou que sejam aceitos como válidos
mode los exis tentes para previsão de desempenho dos pavime ntos.
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Figura 3.3 - Den etômetros Instalados a Diferent es Profundidades pa ra Medi da
das Respostas Estruturais Cau sadas pelas Cargas do Tráfego
(AKRAM et ai. - 1992).
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CAPÍTUL04

MECANISMOS DE DETERIORAÇÃO DOS PAVIMENTOS:
MODELOS PARA PREVISÃO DE DESEMPENHO
4.1- INTRODUÇÃO
Um pavimento pode deteriorar-se segundo diferentes mecanismos: trincas por
fadiga do revestimento asfáltico, deformação permanente nas trilhas das rodas, trincas
por fadiga das camadas tratadas com cimento, trincas por contração térmica,
deformações ocasionadas por subleito compressível ou expansível, expansão e
desintegração dos agregados, perda de ad esão entre asfalto e agregados etc.
As difi culdades para caracterização da ruptura dos pavimentos levaram
CAREY, JR. e IRIC K (1960) a definir, quando do AA SHO Road Test, os conceitos de
índice de serventia e desempenho dos pavimentos. Segundo esses conceitos, há
distinção entre efeitos locali zados e o desempenho global do pa vimento. Assim, urna
trin ca classe 3 ou uma deformação perman ente de 25 mm podem indi car a ruptura do
material, mas não caracteri zam a ruptura elo pavimento, ou seja, não representam a
ruptura do sistema como um todo.

Ac:, formas de deterioração consideradas nes te trabalho são associadas ao
comprometimento estrutu ra l dos pavi111euíos ~ resultantes da repetição de solicitações
impostas pelos veícul os. Meca nismos de deteri oração resultantes do desgaste do
revestimento por abrasão ou distribuição inegula r ele material asfálti co, de má
dosagem da mistura betuminosa, de compactação inadequ ada, de expansão ou
contração causadas por fatores ambient ais e outros não associados às solicitações do
tráfego estão fora do escopo des te trabalho.
Neste ca pítul o são discutidas, em detalhes, as principais form as de
deteriora ção estnJtural elos pa vimentos (trin cas p or j(/(li~a do rel'c:stim ento o:-.j(íltico ,
def omw çâo p ermanente

l U IS

trilhas da s rodas e trin cas p or f adiga da camada tratada

com cimento) e são apresentados os principais modelos empírico-mecanísticos

utilizados para previsão da evolução dessas formas de deterioração.

4.2- FORMAS DE DETERIORAÇÃO DOS PAVIMENTOS

4.2.1 -INTRODUÇÃO
O propósito de uma rodovia é prover um meio seguro, confortável e
econômico para o transporte de mercadorias e pessoas. Um pavimento em bom estado
possibilita conforto e segurança ao tráfego e não requer manutenção excessiva. O fim
da vida em serviço (ruptura) de um pavimento é alcançado quando um desses três
fatores (conforto, segurança e economia) atinge o nível de tolerância máximo, a partir
do qual são necessárias intervenções.
Faz-se necessária uma breve introdução sobre o que constitui a ruptura de um
pavimento e quais os fatores que contribuem para o início, propagação e acúmulo de
deterioração, uma vez que os materiais utilizados em pavimentação podem apresentar
diferentes mecanismos de deterioração, dependendo principalmente dos fatores
ambientais (temperatura e teor de umidade) e das solicitações do tráfego (carga por
eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de suspensão etc). AJém disso, a variação
da qualidade dos materiais, das técnicas e cuidados construtivos e das estratégias de
manutenção e reconstru ção também difi cultam a previsão da evolução da deterioração
dos pavimentos.
Os term os relacionados aos co nceitos ele desempenho c serventia dos
pavimentos e aos diferent es mecanismos de deterioração são definid os por HUDSON
(1971), com base nos estudos e relatórios doMSHO Road Test:
Serventia : é a habilidade de um pavimento para servir ao tráfego com segu ran ça,
conforto e economia ;
Desempenho: é a medida da serventia de um pavimento ao longo do tempo ou
após um determinad o número de aplicações el e carga. Permite a análise das
estratégias de projeto e a execução de programas el e manutenção e reco nstru ção
(Figura 4.1);
Índice de Serve ntia Atu al: é um índice num éri co qu e mede o hab ilidode de uma

determinada seção do pavimento para servir a um tráfego misto ele alta velocidade
e elevado volume, desenvolvido a partir de correlações entre avaliações subjetivas
e medidas das características da superfície de rolamento;
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(c) Efeito de um Índice de Serve ntia Menor Após Intervenção.
Figura 4.1 - Análise de Estratégias de Intervenção com Base nas Curvas de
Desempenho de um Pavimento.
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Resposta Estrutural: é a reação do pavimento às cargas e ao meio ambiente,
manifestada por uma variação no estado de tensão. Aç, respostas estruturais
(tensões e deformações) quando levadas ao limite, em termos de magnitude ou
número de repetições, podem causar algumas das formas de deterioração dos
pavimentos;
Dano: é a contribuição de uma simples aplicação de carga para a deterioração dos
pavimentos;
Deterioração: são as conseqüências visíveis do efeito cumulativo das cargas e do
meio ambiente sobre os pavimentos. As formas de deterioração associadas ao
comprometimento estrutural dos pavimentos e que contribuem significativamente
para a redução da serventia de um pavimento · são as trincas por fadiga do
revestimento asfáltico e a deformação permanente nas trilhas das rodas;
Fratura: é o estado em qu e as partes de uma estrutura são separadas (por exemplo,
em razão de trincas);

•

Distorção: é a mudança da forma original do pavimento (por exemplo, a
deformação permanente nas trilhas das rodas);
Desintegra ção: é o estado em qu e o pavimento é decomposto em seus element os.

MOA VENZADEH (1971) define o desempenho de um pavimento submetido a
um determinado tráfego, em um dado meio ambiente, como sua habilidade em prover
um nivel de serventia aceitável, com um grau específi co de confiabilidade, para um
grau de manutenção determinado. A perda da habilidade de prover o nível de
serventia necessário, resultante do acúmulo de deteriora ção durante um determinado
período de tempo, pode ser considerada como ruptura do pavimento. Portanto, a vida
em servi ço de um pavimento correspond c ao número de solicitações necessário para
qu e o índice de serventia atinja um níve l inace itável pelos usuári os.
Dentre as formas de deteri oração consideradas, a evolução de al gum as fratura s
e (/istoJ -ç(ies pode se r es tim ada por teo ri as es truturais. A d esilll e.r.:ra çâo , no ent ant o. é
associada apenas ao comportamento isolado dos materiais. HUFFERD e LAl (1978)
listam as formas de deterioração dos pavimentos, como elas se manifestam e os
mecanismos segundo os quais elas se desenvolvem:
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fratura: trincas causadas por carga excessiva, pela aplicação repetida de carga, ou
por contração e expansão causadas por fatores ambientais (temperatura e teor de
umidade);
distorção: deformação permanente causada por carga excess1va, fluência,
densificação ou expansão;
desintegração: faixas desgastadas em razão da distribuição irregular de ligante
betuminoso, da abrasão provocada pelo tráfego ou pe reatividade química.

A irregularidade longitudinal dos pavimentos é o principal fator associado ao
conforto e aos custos dos usuários. O atrito superficial é fundamental em termos de
segurança, para a qual também são importantes os efeitos das panelas e da
deformação permanente nas trilhas das rodas. Porém, é a ad equação estrutural que
possibilita o tráfego previsto sem deteriorações prematuras, qu e podem levar à perda
de serventia e a gastos excessivos com manutenção e restauração.
Para HAAS , HUDSON e ZANIEWSKI (1994), a avaliação fun cional de uma
rodovia, baseada no conceito serventia, é voltada ao desempenho dos pavimentos
como uma superfície de rolamento dos veículos, principal preocupação dos usuários.
Por outro lado, a avaliação estrutural, baseada em análises mecanísticas, é de vital
interesse para os enge nh eiros.
Constata-se, na eq ua ção de desempenho do Método da AASHTO (1986), que
a maior parte da perda de serventia é causada pela variação da irregu laridade
longitudinal, send o muito pequenas as participações da deformação permanente nas
trilhas das rodas e das trin cas por fad iga e remendos no revestimento asfáltico. É
interessante comentar, no entanto, sobre a forte correlação qu e há entre as formas de
deterioração estrutural (trincas por fadiga e deformação permanente) e a
irregularidade longitudinal (forma de deterioração funciona l), indi ca ndo que muito
freqü en temente ambas ocorrem simultaneamente num pavimento.
Duas ca usas podem ex plicar essa correlação: a primeira ra zão é que os
pavimentos, com a ocorrência de trin cas, permitem a entrada de água e o conseqü ente
enfraqueciment o es trutural, que result a na evolução ela irregularidade longitudinal ; a
segunda ca usa é qu e a irregularidade longitudinal , devido à consol idação e
deformações cisalhantes, acarreta cargas dinâmicas excessivas e rápida progressão
das trincas.
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4.2.2 - COMPORTAMENTO ESTRUTURAL DOS PAVIMENTOS
O dimensionamento racional de qualquer tipo de estrutura envolve a
consideração das forças externas qu e devem ser resistidas, transformadas ou
transmitidas, as tensões internas resultantes e as propriedades mecânicas dos
materiais empregados para se atingir o objetivo desejado.
Uma estrutura pode atingir o fim da vida em serviço, sob a ação de um dado
sistema de cargas externas, quando:
ocorre deformação permanente excessiva, geralmente para materiais dú cteis ou
que mobilizam apenas o atrito entre partículas, os quais apresentam considerável
deformação plástica cisalhante antes da fratura;
é atingido o ponto de fraptura , geralmente para materiais frágeis, onde a
concentração de tensões provoca a separação das ligações atômi cas e o
desenvolvimento e crescimento de trin cas internas antes qu e ocorra deforma ção
pl ástica.
Ensaios de laboratório e em pistas experimentais têm most rado qu e o
dese mp enh o de paviment os fl ex íve is pode se r re l <lcion <~ d o <1 ce rt os meca llÍsmos de
d et e ri or<~çâo. Do pont o ele vist<1 d<1 ca p<1c id<1 de est rut ur<~ l , defini d<1 co mo a hab ilidade
em resistir à ruptura e conseqü ent e impedimento funcional , so b um determinad o
tráfego e em um dado meio ambi ent e, os pavimentos fl exíveis apresentam duas
formas de deterioração principa is: trin cas por fadiga do revestimento asfáltico e
deformação permanente nas trilhas das rodas. São important es, ta mbém, as trincas
por fadi ga qu e ocorrem nas camadas tratadas com cimento, qu e enfraqu ecem a
es trutura e podem result ar em trincas por refl exão no revestimento asfálti co.
Um pavi men to asfált ico é um a estn1tura em ca madas, cuj a análise raciona]
(também denominada de mecanística) é inevitave lment e complicada em razão do
elevado nlÍ mero de variáveis, muit <~ s d<1s C]U <I is ainda não perfe itament e co nb ecid <1s.
Apesar disso, não há r<1zão p <~ra qu e o método ra cional seja descartado no seu
dimensionament o. Um mé todo de cl imensionanwnto que não considere as leis da
mecânica co mo suas hipóteses de trabalbo não é capaz de indi car as interrelações
lógicas entre o comportamento mecâ ni co de todo o sistema, as condições às quais ele
está exposto e as propriedades e características físicas dos vári os materi ais utili zados.
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Com algumas reservas, pode-se obter um quadro coerente sobre o
comportamento estrutural dos pavimentos a partir de teorias da mecânica do contínuo
em vez de teorias moleculares ou da mecânica das fraturas . Este tem sido o caminho
seguido por várias teorias fenomenológicas sobre o acúmulo de deterioração, como
por exemplo a Lei de Miner. Segundo esta abordagem , admite-se que quando um
material é submetido a uma determinada solicitação e a um dado ambiente, a
porcentagem de deterioração é, em certo momento, proporcional ao número de
repetições de carga. De acordo com esta hipótese, existe uma curva de deterioração
para todo carregamento repetido, sendo que a deformação, o comprimento das trincas,
e a porcentagem da área com trincas, desenvolvidas em função das aplicações de
carga, podem ser usadas como indicadores da deterioração.
Mesmo quando é dada ênfase apenas ao aspecto estrutural, ainda persistem
dúvidas sobre qual mecanismo de deterioração considerar. ARANOYICH (1985)
ressalta o fato de que os engenheiros de pavimentação de cada país procuram dar
ênfase às ocorrências críticas para o tipo de pavimento que utilizam. Por exemplo, os
engenheiros ingleses se preocupam com os afundamentos nas trilhas das rodas, uma
vez qu e o hot rol/ed asplwlt que utilizam apresenta elevada resist ência à fadiga ,
porém é muito susceptível à deformação permanente. Já os engenheiros brasileiros,
qu e constroem revestim ent os com co ncreto (ISfálti co. preocup am-se prin cipalment e
com as trin cas por fadi ga do revestimento.

4.3 - MODELOS DE DESEMPENHO
Os modelos de desempenho possibilitam a previsão da evolução, ao longo do
tempo e em função das solicitações do tráfego e das· condições ambientais, de uma
dada forma de deterioração ou de índi ces de serventia qu e co mbinam duas ou mais
formas de deteriora ção. Existem, de aco rdo co m HAAS, HUDSON e ZAN TEWSKI '
(J <)<)4), quatro tipos básicos de mod elos ele dese mpenh o:
purament e mecan ísti co: es~e tipo de modelo aind a n ~o foi dese nvo lvido porqu e as
respostas estruturais, para terem significado para os engenh eiros de pavimentação,
têm necessariamente que estar relacionadas à deterioração dos pavimentos;
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empírico-mecanísticos: modelos estruturais, normalmente utilizados sob a forma
de programas computacionais, simulam as respostas estruturais (tensões,
deformações e deslocamentos) de pavimentos reais às cargas do tráfego e às
solicitações impostas pelo meio ambiente. Esses modelos estruturais, que serão
discutidos no Capítulo 5 deste trabalho, podem ser elástico-lineares (ELSYM5,
BISAR, NEL-1, CHEV5), elástico-não-lineares (ILLI-PAVE, MICHI-PAVE,
FEP AVE2), visco-elásticos (VESYS) e até mesmo empregar conceitos da
Mecânica das Fraturas. As respostas estruturais são correlacionadas com dados
experimentais sobre a evolução da deterioração estrutural ou funcional dos
pavimentos, mediante análises de regressão, resultando em modelos para previsão
de desempenho (também denominados funções de transferência). Os modelos
empírico-mecanísticos são especialmente úteis para previsão da evolução de
formas de deterioração associadas às solicitações do tráfego (trincas por fadiga do
revestimento e deformação permanente nas trilhas das rodas). Apesar de não
incluírem todos os parâmetros e interações, muitos modelos empíricomecanísticos incluem os parâmetros de maior significância e, dessa forma , podem
fornecer resultados aceitáveis, particularmente em situações onde a experiência
anterior não é apl icável. Um bom exemplo do desenvolvimento de modelos
empírico-mecanisticos é dado por QUEIRÓZ (1981), qu e utili zou a teoria das
camadas elásti co-lineares para relaci onar algumas respostas estruturais com as
formas de deteri ora ção observadas em 63 seções de pavimentos fl exíveis, durante
a PICR (Pesquisa sobre o Interrelacionamento dos Custos de Construção,
Manutenção e Utilização de Rodovias);
empíricos: independem das respostas estru turais, send o formulados inteiramente a
partir da análise estatística dos dados de desempenho coletados em pavimentos
existentes. A variável dependente deterioração (funcional ou estrutural) é
relacionada a uma ou mais variáveis independentes (como, por exemplo,
resistência do subleito, número de aplicações de carga, espess uras e propriedades
das camadas, fatores ambientais e suas interações etc). Send o os modelos
empíricos derivados do experi ência e da observação do desempenho de
paviment os ex istentes, a sua confiabilidade depend e de serem as espessuras e
característi cas dos mate ri ais, as soli citações do tráfego (carga por eixo, pressão de
enchimento dos pneus, sistemas de suspensão, tipo de rodagem etc) e as condições
ambientais (temperatura e teor de umidade) semelhantes àquelas sob as quais os
dados de desempenho foram obtidos. Para RAUHUT, LYITON e DARTER
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(1984), uma seção de um pavimento existente, ideal para um experimento de
campo, deveria ter estado em serviço por vários anos, ter ampla documentação
sobre a construção e as atividades de manutenção efetuadas, estar localizada perto
de um posto de pesagem e ter disponibilidade de dados sobre o índice de serventia
e a evolução das diferentes formas de deterioração;
•

subjetivos: a experiência de engenheiros e especialistas é formalizada através de
processos de transição, como por exemplo o processo de Markov, que permitem a
estimativa da condição futura a partir do conhecimento do estado atual, mediante
uma matriz de probabilidade de transição. Métodos formais de entrevistas, como o
método de Delfos, podem ser usados para o desenvolvimento das matrizes de
probabilidade de transição. Nesse caso, especialistas fazem previsões sobre a
evolução da deterioração dos pavimentos a partir de um determinado estado atual
e por um dado período de tempo. As vantagens dos modelos subjetivos incluem a
possibilidade do desenvolvimento de curvas de desempenho sem dados históricos
e a ca1ibração direta. Dentre as desvantagens, a principal é a necessidade do
desenvolvimento de matrizes de probabilidade de transição para cada combinação
dos fatores qu e afetam o desempenho dos pavimentos (por exemplo, tipo de
pavimento, espessuras das camadas, volume e cargas do tráfego, tipo de subleito,
fatores ambientais etc).

HAAS, HUDSON e ZANIEWSKI (1994) apresentam a seqüência lógica do
desenvolvimento dos modelos de desempenho empírico-mecanísticos: dados de
entrada ~ mode los ~ respostas estruturais ~ deterioração ~ desempenho. De
uma forma mais detalhada, tem-se: os dados de entrada (informações sobre as
solicitações do tráfego e sobre as condições ambientais, particularmente temperatura e
teor de umidade) são utili zados pelos modelos qu e calculam as respostas estruturais
(tensões, deformações e deslocamentos), a partir das espessuras (Hi) e propriedades
mecâ ni cas (Ei e Vi) dos materiais co nstituintes das ca madas do pavimento (Figura
4.2). A Figura 4.3 apresenta as respostas estruturais mais signifi ca ti vas (deforma çiio
horizontal de tm çüo IW fihm inferior do revestimentn, í:bt ] ; deformaçâo vertical de
compressâo no top o do suhleitn, Evc, 111 ; deflexão supeJ:ficial, õ 1; deforma ção vertical
)

de COIIIJJres.\ÚII n a .fihm inferior do rei'C:stimento, Evc, 1 c tensúo IIm izontal de traçüu
na fi/Jru inferior da camada tratada com cimento, Obt,2/3), devendo-se ressaltar qu e

as respostas estruturais não representam a ruptura do pavimento mas podem, após um
determinado número de aplicações de carga, dar origem a algumas formas de
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deterioração (que também não constituem a ruptura do pavimento). Com o acúmulo
de deterioração ao longo do tempo e do tráfego, obtém-se as curvas de desempenho
para diferentes formas de deterioração (Figura 4.4), sendo a ruptura do pavimento
caracterizada quando a curva de desempenho considerada atinge um valor limite préestabelecido.

Resultados empíricos e resultados analíticos ou numéricos não são
mutuamente exclusivos, uma vez que a comparação de medidas experimentais (no
campo ou em laboratório) com resultados computacionais representa uma poderosa
ferramenta para o entendimento do fenômeno analisado e para a validação das
hipóteses de trabalho.
Os modelos empírico-mecanísticos têm por base o desenvolvimento de
relações de causa e efeito, procurando entender as leis físicas que governam os
mecanjsmos de deterioração dos pavimentos observados no campo. Tais relações, ao
contrário das empíricas, baseadas apenas em correlações estatísticas, são
particularmente importantes nos estudos de novas configurações de carga, para as
quais não existem estudos experimentais disponíveis e a execução de novos
experimentos seria dispendiosa em termos de tempo e recursos financei ros.
Pelas razões ex postas anteri orm en te, optou -se, neste trabalho. pela utilização
de modelos es truturais ca librados por res ultados experim entais para a avaliação dos
efeitos do tráfego sobre o desempenho dos pavimentos flexíveis. A grand e maioria
dos modelos empírico-mecanísticos podem, num período de tempo relativamente
curto, analisar um gra nde número de parâmetros, simulando gra nd e variedad e de
condições existentes na prática. Atualmente, as análises mecanisti cas não mais
apresentam a desvantagem de requ erer gra nde tempo computacional, pois cálcu los
qu e levava m horas em computadores anti gos são executados, nos microcomputadores
pessoais de hoje, em questão de minutos e até segundos.
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Figura 4 .2 - Representação Estrutural de um Pavimento como um Sistema de
Camadas Elásticas (YODER e WITCZAC - 1975).
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I Evc,m

/1 \\ /1 \

Figura 4.3 - Respostas Estruturais Significativas Consideradas pelos Modelos
de Desempenho Empírico-Mecanisticos.
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4.4- TRINCAS POR FADIGA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
4.4.1 -INTRODUÇÃO

Fadiga é o fenômeno de degradação estrutural, progressivo e localizado, que
sofre um material submetido a tensões ou deformações repetidas, inferiores à sua
resistência última, podendo culminar na fissuração ou ruptura completa do material
após um número suficiente de repetições. O processo de fadiga modifica as
propriedades do material a cada ciclo de carga, provocando, geralmente, uma redução
na sua capacidade de suporte. A resistência à fadiga d ~ uma mistura asfáltica pode ser
definida, portanto, como a habilidade para suportar, sem ruptura, as solicitações
repetidas do tráfego.
A ocorrência de trincas por fadiga em pavimentos tem sido observada desde há
muito tempo. Segu ndo MOAVENZADEH (1971), PORTER (1942), NIJBOER e
VAN DER POEL (1953) e HVEEM (1955) foram dos primeiros pesquisadores a
relacionar certos tipos de trincas com as tensões causadas pelas cargas repetidas do
tráfego. A repetição de deformações elásticas (resilientes) causadas pelas solicitações
do tráfego é responsável pelas trincas por fadiga das camadas de misturas asfá lticas e
de misturas cimentadas, sendo as trincas no revestimento o principal mecanismo de
deterioração observado nas rodovias brasileiras (QUEIRÓZ, 1981). Para
MONISMITH e WITCZAC (1982), as trincas por fadiga são reconhecidas como um
importante mecanismo de deteriora ção por todos os métodos de dim ensionamento de
pavimentos. E, de acordo com RAUHUT e KENNEDY (1982), a fadiga é o tipo mais
comum de deterioração de pavimentos fl exíveis, sendo também o que causa a maior
parcela dos custos de restauração e manutenção de rodovias.
A deterioração por fadiga do revestimento asfáltico é influenciada peJa
magnitude das cargas, incluindo os efeitos da pressão de enchiment o dos pneus, do
tipo de rodagem, do tipo de pneu, do tipo de eixo e do sistema de suspensão, pelo
número de ap licações de carga e pelas propriedades das misturas asfá lti cas (tipo de
cimento asfá lti co, ti po de agregado, compactação, volume de vazios etc). O processo
de fadi ga torna-se mais pronunciado à medida em qu e os ma teriais envelhecem e têm
suas propri e d a d e~ alt eradas.
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O primeiro passo no desenvolvimento de uma equação para prev1sao da
evolução de trincas por fadiga é a definição dos níveis de severidade. Durante o
AASHO Road Test, as trincas foram classificadas em três categorias:
•

classe 1: trincas em fase inicial, finas e desconectadas;
classe 2: evolução das trincas classe 1, com formação de células normalmente
conhecidas como jacarés ou couro de crocodilo (Figuras 4.5 e 4.6), com pequena
erosão nos bordos;
classe 3: a erosão nas bordas das trincas é severa, e as células vibram de forma
independente sob ação do tráfego, indicando um comportamento de blocos
isolados.

Quando da PICR, que serviu de base para o desenvolvimento do Modelo de
Gerência de Pavimentos HDM-III, foram obtidas informações sobre as trincas por
fadiga do revestimento de pavimentos brasileiros mediante levantamento de campo.
Para o cômputo da área das trincas, foi considerada uma área de influ ência lateral de
15 em, conforme proposto por SMITH e McCULLOUGH (1974). Para indi cação da
severidade das trincas foram consideradas quatro classes:
classe 1:
classe 2:
classe 3:
classe 4:

abertura
abertura
abertura
abertura

de até 1 mm;
de 1 a 3 mm ;
maior qu e 3 mm, mas se m erosão das bordas;
maior que 3 mm, com erosão das bordas.

4.4.2- PREVISÃO DE DESEMPENHO DE MISTURAS ASFÁLTICAS

Segundo HAAS, HUDSON e ZANIEWSKJ (1994), DEACON (1965) foi o
primeiro a propor que a ruptura de misturas asfálticas por fadiga poderia ser descrita
pela seguinte relação entre a deformação hori zo ntal de tra ção na fibra inferior da
ca mada asfáltica (Eht , 1) e o número (N) de aplicações do eixo- padrão de RO kN
neces:-.á rias para produ zir trin cas classe 2:
(4.1)

onde:
a

e b são coeficientes de fadiga, determinados experimentalmente.
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Figura 4.5 ~ Detalhe de Trincas por Fadiga do Revestimento.

Figura 4.6 - Trincas por Fadiga do Revestimento nas Trajetória das Rodas.

A equação proposta por DEACON (1965) sugere o desenvolvimento de uma
deformação horizontal crítica na base da camada asfáltica, que inicia a ruptura por
fadiga após um certo número de repetições de carga. Segundo esse modelo, as trincas
desenvolvem-se sempre de baixo para cima, dentro da camada de revestimento.
Exceções a esse modelo geral ocorrem quando o material betuminoso apresenta
envelhecimento acentuado (em virtude de oxidação, por exemplo), o qual é
geralmente mais pronunciado junto à superfície, ou quando ocorrem trin cas por
contrações térmicas, que se propagam de cima para baixo.
Uma equação de ruptura por fadiga muito utili zada é a qu e foi desenvolvida
pela empresa de consultoria Austin Research Engineers (A.R.E. - 1975) com base nos
dados do AASHO Road Test e em investigação laboratorial das propriedades
estruturais de 27 seções que apresentaram ao menos trincas classe 2:
N = 9,73 x to-ts (1 1 Eht 1)s,t6

'

(4.2)

sendo o coefi ciente de determina ção (R2) igual a 0,93.

Outros pesquisadores têm adotado equa ções para previsão da evolução das
trin cas p o r fadi fia qu e incluem o módul o de rigidez da ca mada asfálti ca (E;),
segui ndo o inicialmente propo. to por FINN , NAIR e HILLI ARD (1 973):
(4.3)
onde a, b e c são coeficientes determinados experimen talutente.

I

\

Dentre as equa ções qu e consideram o módulo de ri gidez do revestiment o, as
mais utili zadas são as propostas por FINN et ai. (1977), qu e consideram dois níveis
de trin cas por fadi ga (inferi or a 10% ou sup erior a 45%. em área):
log(N)(s 10 %) = 1 5,9~ 7 - 3,291 log(E ht, J)- 0,854 log(E t )

( 4.4)

log(N)(~

(4.5)

45 %) = 16,086 - 3,291 log(Ebt,t )- 0,8541og(E J)

onde E 1 é expresso em ksi (1.000 psi = 7.032 kPa) e Eht ,l x 1Q6.

tD

O método de dimensionamento de pavimentos do Instituto do Asfalto dos
Estado Unidos (INSTITUTO DO ASFALTO- 19R1) adota as equações acima, que
foram utilizadas pela empresa de consultoria ETEL Ltda. na avaliação dos
pavimentos da Rodovia dos Trabalhadores, no Estado de São Paulo.
AJgumas modificações têm sido propostas para os modelos de previsão da vida
em serviço em função da deformação horizontal de tração na fibra inferior do
revestimento asfáltico, merecendo destaque o trabalho desenvolvido na Universidade
de Nottingbam por PELL e COOPER (1975), que inclui o teor de asfalto (YB) e o
ponto de amolecimento no ensaio de anel e bola (Pab), e o INSTITUTO DO
ASFALTO (19Rl), que considera o fator de correçâo proposto por SANTUCCI
(1977) em função do volume de betume (VB) e do volume de ar na mistura (Yy).

I

ZUBE e FORSYTH (1966) propuseram um modelo de desempenho, baseado
em ensaios de laboratório e na observação de pistas em serviço, que forn ece a vida de
fadiga (N) em função da resposta estrutural deflexão superficial (õ1, em 0,01 mrn) e
da espessura do revestim ento asfáltico (H 1, em em). PEREIRA e PEREIRA (19R9)
adaptaram esse modelo às condições brasileiras, que é utilizado pela norma para
avaliação de pa vimentos flexíveis DNER-PRO 10-79 (DNER - 1979), mediante
correções em fun ção da temp era tura e do método de ensaio para determinação da
deflexão na superfície do pav iment o:
N

=(19,33 f o1)s,96. (Ht)_-3,28

(4.6)

Os resu ltados da PICR foram utilizados por QUEIRÓZ (1981) para o
desenvolvimento de equações para previsão do aparecimento e progressão de trin cas
por fadi ga em pavimentos brasileiros. Como as trin cas podem demorar vários anos
para aparecer mas, posteriormente, o processo de deterioração é relativamente rápido,
foram utilizados dois modelos: um para a previsão do surgimento da primeira trinca e
outro para previsão da velocidade de propagação das trincas ao longo do tempo. A
equ ação adotada para a previsão do nlÍmero de repeti ções ("N) el o eixo- pad rão de RO
kN necessá rias para o aparecimento ela primeira trinca classe 2 é a seguint e:
log(N)

=6,87 - 1,97 log (En 1 x J0-4)
'

onde Evc 1 é a deformação vertical de compressão na fibra inferior da camada
'
asfáltica, sendo
o coeficiente de determinação (R2) igual a 0,31.
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A equação para previsão da evolução da porcentagem da área com trincas de
classe 2 ou superior (CR) é função do número de repetições do eixo-padrão de 80 kN
(N) e da tensão horizontal de tração na fibra inferior do revestimento (obt 1):

'

CR = -8,70 + 0,258 (obt,J) (log N) + 1,006 x I0-7. (<Jbt,t) x N

(4.8)

onde a unidade de <Jbt 1 é o kgf/cm2, sendo o coeficiente de determinação da equação
(R2) é igual a 0,50. '
QUEIRÓZ (1981) admite qu e as equações desenvolvidas requerem coleta de
dados adicional e que uma caracterização mais detalhada dos materiais poderá
conduzir a equações mais acuradas. No entanto, acredita ter demonstrado a
viabilidade da previsão do comportamento à fadiga dos pavimentos flexíveis
brasileiros através de parâmetros mecanísticos, e qu e as análises mecanísticas podem
servir de base para um estudo mais racional do. desempenho dos pavimentos,
especialmente dos efeitos de novos materiais e de diferentes solicitações do tráfego.

4.4.3- FADIGA EM FUNÇÃO DA E NERGIA DISSIPADA

Emb ora a deformação horizontal de tra ção na fibra inferior do revestimento
asfáltico ven ha sen do utilizada como fator determinante nos estudos de trincas por
fadiga, outros modelos para previsão de desempenho, como por exemplo os que
consideram a energia dissipada em cada ciclo de carregamento nos ensaios de carga
repetida (Figura 4.7), apresentam-se como altern ativa viável para os estudos de fadiga
de misturas asfálticas.
Vários pesquisadores, como VAN DIJK (1975), VAN DIJK e VISSER (1977)
e TA YEBALI, ROWE e SOUZA (1992), têm argumentado qu e o comportamento de
fadiga das misturas asfálticas pode ser caracterizado pela relação entre o número de
solicitações admissíveis (N) e a energia diss ipada acumu lada ( 1\ j). segundo a
equação:
\\' f = A (NJ Z

(4.9)

onde A e z senam constantes características das misturas asfálticas, determinadas
experimentalmente.
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o

1
E elástica

Figura 4.7- Energia Dissipada em Ensaios com Aplicações Repetidas de Carga.

Em estudo desenvolvido para o Programa SHRP, TA YEBALI, ROWE e
SOUZA (1992) admitem qu e a energia dissipada acumulada pode ser determinada
pela equação:
(4. 10)
Igualando-se as duas equações, tem-se:

N = {A I [:n; (Eo) 2 E t st:n'4JoJ} ll(l-z)

(4.11)

onde Eo é a deformação inicial aplicada (igual à deforma ção horizontal de tração na
fibra inferior do revestimento, Eht 1, quando se considera a mistura asfáltica como
uma camada de um pavimento) e' 'Po é um coefi ciente associado ao componente
viscoso do módul o de rigidez.
TA YEBALI, ROWE e SOUZA (1992) concl uem, também, qu e A e z não são
constantes ccn actcrísti cas das misturas as fá lti ca~, m a~ va riam em fun ção do modo de
carregamento e da temperatura.
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Para a comparação dos efeitos de diferentes solicitações do tráfego sobre uma
determinada mistura asfáltica, submetida a uma mesma condição de carregamento e
de temperatura, faz-se necessária apenas a determinação do expoente de E 0 , que é
análogo ao expoente b das equações apresentadas anteriormente. Considerando-se os
resultados obtidos no Programa SHRP, tem-se os seguintes valores médios para o
coeficiente z:
ensaios sob tensão controlada, T = 20°C:
ensaios sob deformação controlada, T = 20°C:

Zmed = 0,6;
Zmed =0,5.

Dessa forma , o expoente de Eo assume os seguintes valores:
ensaios sob tensão controlada:
ensaios sob deformação controlada:

b' =2 [1 I (1 - z)] = 5
b' = 2 [1 I (1 - z)] = 4

Deve-se desta car, portanto, que os estudos do Program a SHRP, embora
utili zando uma concepção teórica diferente, conduzem a resultados muito próximos
aos dos modelos propostos por DEACON (1 965) e FINN et a1. (1977), quand o se
pretende avaliar apenas os efeitos das solicitações do tráfego sobre pavimentos com
idênticas características estruturais e sob iguais condições climáticas.

4.4.4 - ENSAIOS DE FADIGA DE MISTURAS ASFÁLTICAS
O estudo da forma de deterioração trin cas po_r fadiga do re vestimento exige
qu e se conh eça o comportamento das misturas asfálticas sob tensões ou deformações
repetidas, semelhantes às encontradas nas pistas em serviço. As características de
fa diga das misturas asfálticas são geralmente expressas como uma relação entre a
deformação ou tensão inicial e o número de repetições de carga qu e acarreta um
determinado estado de deteriora ção.
Em ensa ios sol> tensüo contmlada, nos quais a deformação aumenta até a
ruptura, as fiss uras enfraq uecem o material e a ruptura se d~ rapidamente. Nessas
co ndições, a resistência à fad igíi aumenta com o aumento da rigidez e diminuição da
t e mp e r~ tura, sendo este tipo de ensa io indicado para o estudo de camadas asfálticas
com espessura superior a 15 em e quando o módulo de rigidez do revestimento é
muito maior que o módulo da base (MATTHEWS, MONISMITH e CRAUS - 1993).

~7

Nos ensaios sob deformação controlada, indicados para camadas de revestimento
inferiores a 5 em e com baixo módulo de rigidez, a tensão decresce com a diminuição
da rigidez provocada pelo aparecimento de trincas e as partes intactas não sofrem
acréscimo de tensão, com as fissuras se propagando mais lentamente.
Portanto, os ensaios à tensão controlada são os mais severos, apresentando,
após um determinado número de aplicações de carga, níveis de t~nsão e deformação
mais elevados. Permitem, dessa forma , a avaliação da vida de fadiga mínima,
enquanto que os ensaios à deformação controlada permitem uma avaliação da vida de
fadiga máxima. Segundo ARANOVICH (1988), a maioria dos equipamentos para
ensaios de fadiga existentes no Brasil são de tração indireta (carga de compressão
diametral), realizados sob condição de tensão controlada.
Os métodos de ensaios de fadiga mais utilizados são: flexão simples, flexão
apoiada, axial direto, compressão diametraL compressão tdaxial, ens~ios da mecânica
das fraturas e ensaios em pistas experimentais (geralmente circulares, instaladas em
laboratórios).
Flexão Simples Repetida: a ma10na dos dados de ensa1os de fadi ga tem sido
obtida de ensaios à fl exão simples, nos quais tensões ou deforma ções são
apli cadas repetid ament e at é o corpo el e prova romper ou exibir co mprometim ent o
estrutural. As ca rgas são apli cad as repetidament e no pont o central ele um a viga
simplesment e apoiada. As dim ensões dos corpos de prova usados pelo
equipamento da Urúversidade da Califórnia são 38,1 mm (1 ,5") de altura por uma
largura de 38,1 mm (1,5") por 381 mm (1 5") de comprimento, enqu anto que o
equipament o do Instituto do Ao;;falto usa corpos de prova com maior seção
transversal, 76,2 mm (3") de altura por 76,2 mm (3") de largura por 381 mm (1 5")
de comprimento (MATIHEWS, MONISMITH E CRAUS - 1993). São aplicados,
geralmente, carregamentos pulsantes, com tempo de aplicação ele carga de O, 1 s e
uma freqü ência de carregamento ele 100 repetições por minuto. Os ensaios de
fadi ga à fl exão simples apresent am, co mo vantage ns, o uso bem difundid o e a
p o~:-- ibili d ad e ele utili zação dos result ados diretam ent e no dim ensionament o de
pa vimentos, além de permitirem as opções de ensaio sob tensão ou deform ação
co ntralnda . Pode ~c r utili zada , tamb ém, v i g<~ em balanço lrapezo iclal submetid a a
tensões ou deformações sinusoidais, configuração de ensaio utilizada por
pesquisadores belgas (VERSTRAETEN - 1972), da Sbell holandesa (VAN DIJK 1975) e franceses (BONNOT- 1986).

•

Flexão Apoiada: Outra configuração, utilizada por BARKSDALE e MILLER
(1977), consiste da aplicação repetida de carga sobre viga de concreto asfáltico
apoiada sobre espessa camada de borracha, que simula o suporte elástico
proporcionado pelas camadas inferiores e pelo subleito.

•

Axial Direto: o Transportation and Road Research Laboratmy (TRRL), conforme
relatado por RAITHBY e STERLING (1972), realizou ensaios de tração uniaxial
sem reversão de tensão, usando freqüência de aplicação de carga de 25 Hz e
duração de 0,040 s, e também ensaios com reversão de carregamento, que
consistem da aplicação de cargas axiais de tra ção e de compressão
alternadamente, em estudo sobre os efeitos dos períodos de descanso entre
aplicações de carga (de 0,1 s a 1 s). Obteve-se um aumento da vida de fadiga com
o aumento do tempo de descanso, para valores até 0,4 s, sendo que a partir daí
pouco efeito foi observado. Dentre outras conclusões obtidas nos estudos
desenvolvidos pelo TRRL, RAITHBY e STERLJNG (1972) destacam que
períodos curtos de descanso entre aplicações de cargas, análogos aos que ocorrem
entre eixos e entre veículos sucessivos, têm um importante efeito sobre a vida de
o
fadiga, embora para temp erturas acima de 25 C baja um decréscimo no efeito dos
períodos de desca nso , e que o efeito da forma do carregamento (por exemplo,
trapezoidal vs. triangular) não é significativo.
Ensaio Brasileiro (Ensaio de Co mpre~são Diametral): é um ensaio co nsiderado
simples e eficaz para a caracterização da vida de fadiga de misturas asfálticas
(KENNEDY e ANAGNOS - 1983) e também de mat eri ais tratados co m cimento.
Os corpos de prova têm, geralmente, 101 ,6 mm (4") de diâmetro e 63,5 mm (2,5 ")
de altura, que correspondem às dimensões dos corpos de prova utili zados pelo
Ensaio ele Dosagem Marsball. A carga é transmitida através de faixa de 12,7 mm
(112") de largura. De acordo com as hipóteses da teoria ela elasticidade:
Ot

={(2 x P I 1t x a x b) [(sen 2a - (a I 2 x R)]}

(4.12)

Ot

={( -6 x P I JT x a x h) l(scn 2a - (a I 2 x H)]}

(4. 13)

e
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co mpressão no ce ntro do corpo de prova, P é a ca rga aplicada, a é a largura da
faixa de carregamento, h é a altura do corpo de prova, R é o raio do corpo de
prova , e 2a é o ângulo formado pela faixa de carregamento.

Triaxial: utiliza corpos de prova cilíndricos, geralmente com diâmetro de 101,6
mm (4") e altura de 203,2 mm (R"), submetidos a carga axial sinusoidal. A fixação
dos atuadores de carga às extremidades dos corpos de prova permite a realização
de ensaios de tração (PELL e COOPER - 1975).
Mecânica das Fraturas: outro método usado para caracterização de misturas
asfálticas é o que se baseia nos princípios da Mecânica de Fraturas (MONISMITH
e SALAM- 1971). Nesse método, a fadiga é considerada em três fases: iniciação,
crescimento estável e propagação instável. Admite-se que a segunda fase
(crescimento estável) consome a maior parte da vida de fadiga e,
conseqüentemente, é para essa fase que os modelos baseados na Mecânica de
Fraturas têm sido propostos. A equação geral que relaciona o crescimento das
fissuras em função do número de aplicações de carga (N) é a seguinte:
da I dN = A (K t)"

(4.14)

onde a é o comprimento da fissura, K1 é o fator de intensidade de tensão e A e 11
são coeficientes experimentais. Essa relação admite que o crescimento da fratura
do comprimento inicial (ao) ao comprimento críti co qu e caracteriza o final da vida
de fadiga (ac.), é es tável. A principal desvanta ge m dos ensaios utilizados pela
Mecânica de Fraturas é qu e, sob altas temperat uras, K1 não é constante. AJém
disso, os ensaios necessitam de grand e quantidade de dados experimentais para a
calibração dos modelos de propagação de fraturas e somente a propagação estável
da fissuração é considerada. Segund o RAUHUT, L YTTON e DARTER (1984), os
vários modelos desenvolvidos utili zando a Mecânica de Fraturas ainda não são
suficientemente gerais para aplicação em problemas práticos.
•

Ensaios em Pistas Circulares: nesse tipo de ensaio, o carrega mento pode variar
mediante alteração da carga por roda , da pressão .de enchimento dos pneus e do
tipo de pneu. São efetuadas medidas elas respostas estruturais e a monit orizac;:ão do
início c propagac;:ao das trin cas. Os result ados podem ser expressos em t e rmo~ elos
estádi os de fadi ga (trincas de classe 1, 2 ou 3). A principal vantagem desse tipo ele
ensaio é qu e ele permite a determina c;:fto direta da vida de fadi ga. Dentre a~
desvantagens estão a demora e o preço elevado para reali zação dos ensaios
(MATTHEWS, MONISMITH e CRAUS- 1993).
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Utilizando como critério a habilidade para simular as condições que
prevalecem nas pistas, a aplicabilidade dos resultados dos ensaios para uso em
modelos de desempenho de pavimentos e a simplicidade, MAITHEWS,
MONISMITH e CRAUS (1993) recomendam, preferencialmente, os ensaios de
flexão simples repetida, de compressão diametral repetida e os baseados na Mecânica
de Fraturas.

4.4.5- RESULTADOS DE ENSAIOS VERSUS DESEMPENHO NA PISTA
Os resultados dos ensaios de fadiga realizados em laboratório não podem ser
aplicados diretamente, pois as condições que prevalecem nas pistas em serviço
(cargas variadas e períodos de repouso entre solicitações) diferem em muito das
condições controladas de laboratório (nível constante de tensão ou deformação, com
carregamento, em geral, sinusoidal ao longo do tempo).
Muitas pesquisas têm sido feitas para determinar a conversão dos resultados
obtidos em laboratório em valores compatíveis com os observados nas pistas.
Geralmente, a vida de fadiga prevista por ensaios de laboratório é muito inferior à
observada nas pistas em serviço. Fatores de correção propostos por diferentes
pesqui sadores variam de aprox imada mente 1 até mais de 400, sendo que, em muitos
casos, os fatores de correção considerados assumem valores ao redor de 20 (KOHN e
BENTSEN - 1987). O Método de Dimensionamento da SHELL (1987), por exemplo,
considerando apenas a distribuição transversal da trajetória dos veículos que ocorre
no campo, recomenda um valor de 2,5 para essa . parcela do fator de correção.
Existem, também, exemplos de valores entre 103 e lOS (MOITA e MEDlNA - 1991),
numa indicação clara de que, em certas situações, há pouca correspondência entre os
resultados de laboratório e de campo.
Os fatores de correção aplicados aos resultados de ensaios de laboratório
depend em do tip o e condições de ensaio e das cond ições de campo com as quais os
resultados estão sendo comparados. Podem ser, também, dependentes das
característi cas da mistura asfá ltica. Para uma mesma mistura. o fator de correção é
menor para ensaios sob deformação controlada do que para ensa ios so b tensão
controlada. Ensaios conduzidos sob temperaturas mais elevadas resultam em maiores
fatores de correção. Tem-se, também, maiores fatores de correção à medida em que as
camadas asfálticas ficam mais espessas.
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4.5- DEFORMAÇÃO PERMANENTE NAS TRILHAS DAS RODAS
4.5.1 -INTRODUÇÃO
Outra forma importante de deterioração que os pavimentos apresentam é o
acúmulo de deformação permanente nas trilbas das rodas, conhecida como trilha de
roda no meio rodoviário brasileiro (rutting na literatura de língua inglesa). A
deformação permanente altera o perfil transversal da superfície do pavimento, sendo
caracterizada por depressões longitudinais sob a trajetória das rodas, que podem ser
acompanhadas por pequena elevação lateral.
A deformação permanente nas trilhas das rodas é um defeito estrutural que
contribui para a perda de serventia, sendo indesejável também do ponto de vista da
segurança, uma vez qu e pode causar empoçamentos qu e afetam o controle dos
veículos (aquaplanagem).
A deforma ção permanent e nas trilhas das rodas desenvolve-se gradualmente
com o aumento do núm ero de apli cações de ca rga, que ca usa m a densificação e/ou
deforma ção por cisalhamento, em fun ção de inadequação es trutural , má compactação
das camadas e do subl eit o, ou ainda dosilgem inadeq uada da mistura asfá ltica.
Embora a deforma ção permanente também possa ser ocasionada por carrega mento
excessivo aplicado poucas vezes ou por carregamento estático aplicado por um longo
período de tempo (ruptura por flu ência, depend ent e do tempo de aplicação de carga),
ambas fogem ao escopo do presente traba lho, que procura avaliar os efeitos das
aplicações repetidas do tráfego norma l.
Qu<mdo do AASHO Road Test (TRB - 1962), fo i efetu ada uma extensa
investigação do fenômeno de deformação permanente. Duas conclusões importa nt es
foram obtidas:
a dcform<1ção perm<1nente n a~ trilhas das roda ~ pode ser atribuída a mudan ças ele
es pessura qu e ocorrem em todas as ca madas do pavimento;
a deform ação permanent e é dn· ida principa lmente ao deslocil ment o latera l
(mecanismo de cisa lhamento), sendo pequena a contribuição da densificação dos
materiais.

92

A deformação permanente pode ser determinada nas duas trilhas de rodas
formadas pela canalização do tráfego mas, para fins de obtenção de valores numéricos
utilizados nas análises, considera-se apenas a trilha externa (a que geralmente fornece
valores máximos). Normalmente, a deformação permanente nas trilhas das rodas é
medida com uma treliça metálica, desenvolvida durante o AASHO Road Test (Figura
4.8).

Régua Graduada M{,vel

L

1

1'
1,22 m

L

Deformação Permanente
nas Ta·ilhas de Rodas

1

Figura 4.8 - Treliça Metálica Utilizada para Med ir a Deformação Permanente
nas Trilhas de Rodas.

HAAS, HUDSON e ZANIEWSKJ (1994) consideram valores inferiores a 12,7
mm (0,5") incapazes de causa r problemas mais sérios, ao mesmo tempo em qu e
consideram os valores superiores a 25,4 mm como realmente perigosos. DORMAN e
EDWA RDS (1lJó7) estabe lece ram. co m base nos dados do AASHO Road Test , um
valor limite de 1Y mm para a deforma ção permanente. Provavelmente o critério mais
co nservador foi aprese nt ado por FJN N. NAIR e MONISMITH ( 1972). qu e li mita a
defo rma ção perman ent e em apenas 1() mm . IRICK, SEEDS e DIAS ( 1991) relatam
que a maior parte das seções do AASHO Road Test foram colocadas fora de serviço
quando a flecha nas trilhas das rodas atingia 12,7 mm ou mais.
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Embora seja a forma mais importante de deterioração dos pavimentos em
muitos países, a deformação permanente nas trilhas das rodas não tem a mesma
importância relativa para os pavimentos brasileiros, uma vez que ela dificilmente
constitui o fator deflagrador de atividades de manutenção. Conforme relatado por
QUEIRÓZ (1981), as deformações permanentes medidas durante a PICR foram muito
pequenas, com um valor médio de apenas 2,5 mm e um valor máximo de 7,4 nm1
(inferior, portanto, ao limite mais conservador encontrado na literatura internacional).
Em outro trabalho, QUEIRÓZ (1 982) relata que 95% das rodovias pavimentadas do
Brasil apresentam deformação permanente inferior a 5 mm .
As razões qu e explicam os baixos valores de deformação permanente nas
trilhas de rodas encontrados nas rodovias brasileiras são discutidas por:
QUEIRÓZ (1 982): relata qu e os subleitos brasileiros, em virtude da evolução
pedológi ca sofrida pelos solos tropicais, são relativament e mais resist entes que os
solos encontrados na Europa e na América do Norte;
MEDINA e MOITA (1987): enfatiza que nas principais rodovias do Brasil o teor
de umidade de equilíbrio do subl eito é inferior ao teo r de umidad e ótimo, em
virtude da elevada evapotranspiração, ao contrári o do obse rvad o nas regiões qu e
tém o degelo da prima vera .
Outro fator a ser considerado é qu e as estruturas de paviment o no Brasil
apresent am camadas de base e sub-base mais espessas e camada de revestimento
asfáltico relativamente delgada, ao contrário das espessas camadas asfálti cas qu e
prevalecem nos Estados Unid os e na Europa. No eutan to, em algumas rodovias
brasileiras, particularmente no Estado de São Paulo, tem-se observado a tendência
crescent e de utili zação de pavimentos com revestim ent os mais espessos, em fun ção
do volume e características atuais do tráfego. Como conseqü ência, já estão ocorrendo
problemas associados à deforma ção perm anent e nas trilh as das rodas nessas rodovias,
agravad os pelo fat o de qu e os métodos utili zados pa ra dosage m das misturas
a ~ fá lti ca~ (Método Marshall , por exempl o) n~o le vam em considera ção as alt erações
qu e ocorreram nas solicitações do tráfego desde quand o esses métodos foram
empirica ment e dese nvolvidos (passo u-se, por exe mplo, de uma pressão de
enchim ento dos pneus de 563 kPa para 844 kPa).
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Do ponto de vista do dimensionamento de pavimentos, dois métodos têm sido
considerados para controlar a deformação permanente. No primeiro, a deformação
vertical de compressão no topo· do sub leito, calculada através da teoria das camadas
elásticas, é limitada a um valor associado com um determinado número de repetições
de carga. A lógica deste método foi sugerida, inicialmente, pelos pesquisadores da
SHELL (DORMAN - 1962), sendo baseada no fato qu e os materiais utilizados em
pavimentação apresentam proporcionalidade entre deformações plásticas
(permanentes) e deformações elásticas. Assim, controla-se a magnitude da
deforma ção permanente no subleito e nas camadas sobrejacentes através da limitação
do valor da deformação elástica vertical de compressão no topo do sub leito.
O segundo método calcula a deformação permanente a partir da contribuição
de cada uma das camadas, com base nos resultados de ensaios de fluência (teoria
visco-elástica). Embora seja aparentemente mais atrativa para os engenheiros, a teoria
visco-elástica é mais complexa, exige a determinação de um maior número de
propriedades dos materiais e não tem dado ainda bons resultados (HAAS, HUDSON
e ZANIEWSKJ - 1994).
O program a VESYS, por exe mplo, qu e represe nta o pavimento como um
sistema estrutural composto de camadas visco-elásticas lineares e utili za os resultados
el e ensai os ele flu ência. requ er um total de 47 variáve is de ent ra da pa ra ca racteri zação
elas espessuras e p ro pri e dad e~ dos materi ais, das cargas aplicadas e elo tráfego.
Mesmo assim, comparando-se os va lores previstos com os result ados observados no
AASHO Road Test, só bá boa aproximação para al gumas seções, com considerável
divergência de result ados pa ra a grand e maioria. Por ~ss a razão, PELL (1987) admite
qu e a utili zação da teoria visco-elásti ca, basea da em eusaios complexos e sofisti cados
para determinação dos efeitos quantitativos ele parâmetros associados ao nivel de
tensão, à ma gnitude c dura ção das cargas, à temperatura e ao teor de umidade,
permanece distante dos procedimentos rotineiros de dimensionament o.
Pode -se co ncluir, port ant o, qu e co ntinuam út eis e vá li dos os critéri os para
controle da deformação perma nente b asea d o~ na limitação da deformação verti cal de
compressão no topo do sub leito, os quais fo ram desenvolvidos a parti r de análi ses de
pistas ex istent es. Por out ro lado, métodos basead os nô estim ati,·a da d e form aç~o
permanente ô partir de ensaios de flu ência ainda requ erem uma maior documentação
dos -resultados de campo, que está sendo pro'.!idenciada em grande parte pelo LTPP
(Long-Term Pavem ent PeJfomwn ce) do Programa SHRP.
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4.5.2- MODELOS PARA PREVISÃO DE DESEMPENHO
A estrutura geral dos modelos para previsão da evolução da deformação
permanente nas tri lhas das rodas em função das solicitações do tráfego é análoga à
desenvolvida por DEACON (1965) para a previsão da evolução das trincas por fadiga
do revestimento. As várias equações que associam o valor limi te da deformação
permanente (por exemplo, 20 mm) com o número de repet ições adm issível da
solicitação-padrão (N) consideram a resposta estrutural deformaçlio vertical de
compressão 110 topo do suhleito (e·vc 111 ), segundo a forma geral:

'

(4.15)
A diferença básica entre as diferentes equações propostas reside nos valores
das constantes a e b, que são obtidas de correlações das análises mecanísticas com
resultados de observações de pavimentos em serviço:
Método da SHELL: CLAESSEN, EDWARDS, SOMMER e UGE (1977), com
base em retroanálise dos dados do MSHO Road Test e co nsiderando um valor de
Índice de Serventia Fina l (Pt) igun l n 2,5, obtivernm :
a= 6,15 x 101 7
b

=4,00

Na 6~ Conferência Intcrnacionnl sobre Dimensionnment o de Pnviment os Flexíveis
de Ann Arbor, GERRITSEN e KOOLE (1 987) apresentnram outra versão do
Método da SHELL (1987), em qu e a deformação permanente continua sendo
limitada pelo controle da deformação vertical de compressão no topo do subleito e
o coeficiente a foi associado a diferen tes níves de confiança:
a = 6,15 x 1017 (50% de confiança)
a = 1,95 x 1()17 (85% de co nfiança)
a= 1,05 x 101 7 (95% de co nfiança)
b = 4,00

SANTUCCI (1lJ77): co nsiste em trabalh o cl e~e n vo lvido no ce ntro de p es qui ~a~ da
Chev ron, baseado na observação do comportamento ele pn,·i mentos no Estado da
Califórnia e adotado pelo método cl r dimensionamento dc pnv iment o:-- do Instituto
do Asfalto dos Estados Unidos. Os valores das constantes são:

a = 1,03 x 1()18
b =4,4R

•

BROWN, PELL e STOCK (1977): em trabalho desenvolvido na Universidade de
Nottingham, obtiveram:
a= 3,00 x 1015
b = 3,57

KOHN e BENTSEN (1987) apresentam modelo qu e assocta o número de
repetições admissível da solicitação-padrão (N) à deformação vertical de compressão
no topo do subleito (E·vc 111 ) e ao módulo de resiliência do subleito (E 111 , em kgf/cm2):

'

N =10.000 (A I E'vc m)B

(4.16)

'

onde:
A =0,000247 + 0,000245 log (Em)
B = 0,0658 (Em)0,559
sendo que para os valores usuais do módulo de resiliência do subleito o expoente B
assum e valores entre 2,5 e 5,0.
FINN et ai. (1977) apresentam um mod elo, também obtido a partir dos dados
do AASHO Road Test, qu e relaciona o núm ero de solicitações da carga padrão at é a
data de reali zação do ensai o com vi ga Benkelman (N, em 1os repeti ções de carga)
com a ta xa de deform ação permll nent e (DP. em mi cro-polegadas por repeti çã o ou
25,4 x l0-6 mm/repeti ção) c co m a defl exão na superfície do pllvimento(õ 1, em
mil ésimos de polegada ou 25,4 x 10-3 mm):
log(DP) = -6,866 + 4,325 log (õ t) • 0,13 1 log (N 18),

R2 = 0,949.

(4.17)

4.6 - FADIGA EM CAMADA TRATADA COM CIJ\1E NTO
4.6.1- BRITA GRADUADA T RAT ADA COM CIMENTO

O fenômeno de fadi gi'l de mat eriais tratados com ciment o. incl uindo al guns
se meii.Jantes à brita graduad ll trat ada co m cimento (BGTC) utili zllda no Brllsil em
rodovias com tráfego pesad o, tem ~ i do muito estud lldo no LCPC (Lah omtoire Cemm l
des Ponts et Chaussées) . Trabaii.Jos como o de DAC CHJ ( 1978), por exemplo, têm
sido citados com freqü ência em pesquisas realizadas no Brasil (BALBO - 1993 e
PEREIRA - 1992).
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Os modelos que representam o fenômeno de fadiga de materiais tratados com
cimento relacionam o número de solicitações admissível (N) à tensão horizontal de
tração na fibra inferior da camada tratada com cimento (Obt,2/3), que tanto pode
dizer respeito a uma base (índice 2) como a uma sub-base (pavimento invertido,
índice 3), segundo as equações gerais:

Obt,2/3 = a log(N) + b

( 4.18)

N = 1oi 0(1 - oht,2/3 I Rt)

(4.19)

e

onde a e b são constantes experimentais e R1 é a resistência à tração aos 28 dias.
Em estudo de pavimento com base de brita graduada tratada com cimento
executado na BR-376, PEREIRA (1987) analisou a resistência à compressão simples
e a resistência à tração de 75 corpos de prova extraídos da pista e:: obteve a seguinte

equação de fadiga:

N = toOO · 0,625. oht,2/3)

( 4.20)

sendo que para a BGTC conside rada tem -se Rt = 16 kgf/cm2.

4.6.2 - SOLO-CIMENTO
CERATII e MEDINA (1983) estudaram o comportamento à fadiga de
misturas de solo-cimento em ens aios sob tensão controlada (tensões repetida s de
tração, aplicadas indi retamente por compressão diametral), em corpos d e prova com
10 em de di âmetro e espess ura de 3,5 em. Dentre os fatores qu e afetam o
comportamento à fadi ga do solo-cimento, destacam-se: tipo de solo e sua gên ese
(laterítico vs. saprolítico), teor de cimento, tempo de cura da mistura e procedim ento
ele ensaio (fl exo-tração vs. co mpressão di ametral).
Para uma mi stura utili za ndo um solo A-2-4, usa do de forma intensiva em
mi stu ras d e solo-cimento na s regiões Sul e Sudeste do Brasil, foi obtido o seguinte
modelo para previsão da evolu ção de trincas por fadi ga:

N = 4,46 X

toJl X 0bt,2/3"27,03

( 4.21)
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4.7- CONCLUSÕES E COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTUW 4
Os mecanismos de deterioração analisados neste capítulo são aqueles
resultantes de solicitações repetidas e relacionados ao comprometimento estrutural
dos pavimentos. Os modelos de desempenho empírico-mecanísticos apresentados
permitem a previsão da evolução, sob ação das cargas do tráfego, das trincas por
fadiga do revestimento asfáJtico, da deformação permanente nas triJhas de rodas e das
trincas por fadiga da camada tratada com cimento.
As principais respostas estruturais consideradas pelos diferentes modelos de

desempenho analisados são a deformação horizontal de tração na fibra inferior do
revestimento asfáltico (Ebt 1) e a deformação vertical de compressão no topo do
'
sub leito ( Evc m), relacionadas, respectivamente, às trincas por fadiga do revestimento
'
e à deformação
permanente nas trilhas de rodas. São consideradas, também, a
deflexão superficial (õt), a deformação vertical de compressão na fibra inferior do
revestimento ( Evc 1) e a tensão horizontal de tra ção na fibra inferior da camada
'
tratada com cimento (aht,2/3), sendo essa última relacionada às trincas por fadiga de
camadas tratadas com cimento.
Para as análises efetuadas neste trabalho, qu e visam determinar os efeitos
relativos dos fatores de tráfego mediante simulação de diferentes co ndições de
carregamento, são utili zados Fatores de Equivalência de Cargas empíricomecanísticos, resultantes da análise estrutural e de modelos para previsão do
desempenho dos pavimentos. Considerando-se os modelos de desempenho discutidos
neste capítulo, os Fatores de Equivalência de Cargas podem ser apresentados como
uma potência da razão ent re as respostas estruturais correspondentes à solicitação em
análise (índice i) e à solicitação-padrão (índice 0):
FEC(Eht t)

'

= [(Eht t)i I (Eht Üo1 3 ,291

'

'

(4.22)
(4.23)

=[(ôJ )i I (ôJ )0 ]4

(4.24)

=[(Evc,Üi I (Evc,t)oJ 4

(4 .25)

FEC(ôJ)
FEC(Evc,l)

(4.26)
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Excetuando-se o expoente da equação que fornece os Fatores de Equivalência
de Cargas em função da resposta estrutural Obt,2/3• relacionada à fadiga de camada
tratada com cimento, todos os outros expoentes ou são valores específicos de um
determinado modelo (por exemplo, o valor b

= 3,291

corresponde ao modelo

proposto por FINN et aJ. - 1977) ou representam valores médios considerando-se os
principais modelos de desempenho existentes.
A vida em serviço dos materiais tratados com cimento é muito sensível ao
nível d e tensão, resultando em modelos d e desempenho com elevados expoentes para
as respostas estruturais. Resultados de estudos de fadiga de solo-cimento e d e bdta
graduada tratada com cimento apresentam grande dispersão, em razão da pequena
dedividade da curva de fadiga. Os expoentes da tensão horizontal de tração nos
modelos de desempenho consultados (BALBO - 1993, PEREIRA - 1992, CERATfi e
MEDINA - 1983 e MITCHELL e MONISMITH - 1977) variam aproximadamente
entre 10 e 30.
Segundo PEREIRA (1992), embora a experiência brasileira apresente casos de
ocorrência precoce de trin cas por fadiga nas camadas cimentadas, compatível com os
elevados expoe nt es da s expressões para cá lcul o de N, os modelos de desempenho
desenvolvidos no Brasil deve m ser consi derados com reservas. Há necess idad e de
pesquisas adicionais sob re o comportamento à fadiga dos mat eria is tratados com
cimento, mediante estudos laboratoriais complementados por observações de pistas
em serviço, indispensáveis para a validação dos modelos existentes.
Diante dessa s considerações e da grand e dispersão dos resultados, optou-se,
nesta tese, pela adoção de um expoente mai s conservador para o FEC(obt,2/J), da
mesma ordem d e grand eza dos expoentes para as demais respostas estruturais e em
concordância com a lei da quarta potência.
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CAPÍTULO 5

MODELOS PARA DETERMINAÇÃO DAS RESPOSTAS
ESTRUTURAIS E DAS PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

5.1- INTRODUÇAO
A complexidade estrutural dos pavimentos aliada à variedade de solicitações a
que são submetidos ao longo da vida em serviço têm dificultado a descrição completa
das propriedades fundamentais desse sistema em camadas com base nas leis da
mecânica dos sólidos. Faz-se necessári o o desenvolvimento de modelos simplificados

para a caracteriza ção das propri edades mecâ ni cas dos materiais, das solicitações do
tráfego, da ação dos fa tores climáticos e da geometria do problema.
Duas técni cas têm sido utili zadas para o cá lcul o das respostas estruturais de
um pavimento: a analítica ou clássica , exemplificada pela teo ria das ca mad(ls
elásti cas de BURMISTER (1()43), e a nwnérica, representada pela utili zação de
métod os num éri cos, como por exempl o o método dos elementos finitos. Porém,
qualquer qu e seja a técni ca considerada, o cálculo da~ respostas estruturais tem sido
facilitado pela disponibilidade de programas computacionais: ELSYMS e BISAR
(anál ises elástico linea res), ILLI-PAVE e MICH-PAYE (análises elástico-nãolineares) e YESYS (análises visco-elástico-lineares).
Nes te capítulo discut em-se as hipóteses em qu e se baseiam as análises
mecanísticas dos pav imentos. Analisam-se os programas computa ciona is mais
utilizados e os mod elos que descrevem o co mportamento dos materiais empregados
em pav iment ação. Aprese nt am-sr. ao fin al. os mod elos es truturais escolhidos para a
avaliação meca nística dos efeitos das solicitações do tráfego sobre o desempenh o dos
pavirnent os. bem como a<; est ruturas e proprieda de. dos materiRis considerados.
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·. .

5.2- ANÁLISE DE SISTEMAS EM CAMADAS
5.2.1 - INTRODUÇÃO

Com base nos trabalhos desenvolvidos por Boussinesq no final do século
passado, que utilizou a teoria da elasticidade linear, WESTERGAARD (1926)
equacionou as respostas estruturais de pavimentos rígidos (placa de concreto sobre
solo de fundação ou subleito) e BURMISTER (1943) resolveu o problema das
estruturas formadas por duas camadas (revestimento, base e subleito). A extensão
para a análise de múltiplas camadas deu-se, inicialmente, na forma de tabelas
(JONES, 1962 e PEA TTIE, 1962), sendo que, atualmente, são utilizados programas
computacionais. As hipóteses adotadas por BURMISTER (1943) foram:
1:
I

•
•
•
•

cada camada atua como um meio elástico-linear, contínuo, isotrópico, homogêneo
e infinito na direção horizontal, representado pelas propriedades fundamentais
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson;
todas as camadas têm espessura finita , exceto a camada inferior;
o carregamento é represe ntado por uma carga verti cal uniformement e distribuída,
atutlnte em umtl superfíci e circuiH;
não consideração de esforços hori zontais à sup erfície do sistema ;
as interfa ces entre as cam ada s são perfeitament e ru gosas:
cada camadtl é suportad a pela cllmadll inferior adja cente;
as forças inerciais são desprezíveis;
as deformações que ocorrem no sistema são pequenas;
o peso dtls camlldas do ptlvimento é desprezível diante das cargas do tráfego;
os efeitos dtl temp eratura sobre as respostas estruturais são desprezíveis.

Comparações com as cara cterísti cas dos materiais utili zados em pavimenta ção,
com a geometria dos pavimentos e com as solicitações do tráfego indicam que as
estruturas reais violam praticamente todlls tlS hipóteses admitidas por BURMISTER
(1943) ptl rtl o dese nvolvimento dll teorill dlls ctlmlldas elásti ctl s:
os pllvimentos têm lllrgtHtl finitll ;
a ~ camad as qu e co mpõe m um pav iment o tém peso próprio. aprese nttlm trin cas e
não são nem bomogênells nem isotrópictls;
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•

•

a superfície de carregamento não é circular nem apresenta uma distribuição
uniforme, sendo função da pressão de enchimento dos pneus, da carga por eixo,
da rigidez dos pneus etc;
esforços tangenciais são aplicados à superfície dos pavimentos quando da
aceleração, frenagem e mudança de trajetória dos veículos;
os materiais utilizados em pavimentação podem apresentar comportamento
elástico, plástico ou viscoso, em função da temperatura, do teor de umidade e do
tempo de aplicação de carga.

HICKS e MCHATIIE (1982) analisam outros aspectos relacionados às
análises elástico-lineares:
•
•

a modelagem dos pavimentos como sólidos axissimétricos não permite a análise
de cargas aplicadas junto às extremidades do pavimento;
a consideração de interface rugosa parece razoável, não merecendo cuidados
adicionais;
as forças inerciais, causadas por ca rregam ento din âmi co, têm magnitude igual à
massa do elemento vezes a aceleração e podem contribuir para a densificação de
materiai s não-coesivos, aumentando a deformação permanent e nas trilhas das
rodas;
módulo de elastic idade co nstant e: os mat eriai s gran ul ares e os solos coes1vos
aprese ntam relação tensão-deforma ção va ri áve l em fun ção do estado de tensão.
Essa limitação pode ser superada co m o uso de modelos elástico-não-lineares,
baseados, por exemplo, na utili zação do método dos elementos finitos;
coeficiente de Poisson constante: o coeficiente de Poisson dos materi ais coesivos
permanece constant e ou aumenta muito pouco com o acréscimo da tensão-desvio,
enquanto qu e para os materiais granulares o coeficiente de Poisson permanece
prati ca mente const ant e com o estad o de tens ão. Para os mat eriais asfáJti cos, o
coeficiente de Poisson aumenta levemente com o acrésci mo da temperatura.

Emb ora as análises elásti co-linea res aprese nt em as limitações listadas e
di scutid as ant eri orm ent e, pesqui sas experiment ais rea li za da ~ em décadas diferent es
por CLAESSEN et ai. (1Y77) e MONISMITH (1987) validam a utilização da teoria
das ca madas elásti cas para a estim ati va do comportamento estrutural dos pa v im e nto~
diante da s cargas do tráfego. Além disso, a teoria das camadas elásticas possibilita
rápida determinação das respostas estruturais e requ er parâmetros de fácil
determinação.
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MONISMITH, PERLOFF e VESIC (1970) recomendam a aplicação dos
métodos elástico-lineares com base na verificação da hipótese de que as deflexões
sejam proporcionais às cargas aplicadas. QUEIRÓZ (1981), usando a recomendação
acima, relata qu e durante a Pesquisa sobre o lnterrelacionamento dos Custos
Rodoviários (PICR) foi verificada a aplicabilidade da teoria elástico-linear para os
pavimentos brasileiros, uma vez qu e as defl exões, medidas com viga Benkelman em
seções com revestimentos delgados, médios e espessos, resultaram proporcionais às
cargas por eixo no intervalo considerado (3 a 13 toneladas).

5.2.2- PROGRAMAS PARA CÁLCULO DAS RESPOSTAS ESTRUTURAIS
As soluções apresentadas por BURMISTER (1943) foram, inicialmente, pouco
utili zadas, em ra zão das dificuldad es para caracteri zação das propriedades dos
materiais e pela falta de um processo rápid o para solução das eq ua ções diferenciais.
Porém, desde a Primeira Conferência Interna cional sobre Dimensionamento
Estrutu ra l de Pavimentos Asfálticos, rea li zada na Universidade de Micbiga n em Ann
Arbor em 1962, vá rios métodos empírico-meca nísti cos (não soment e elásti colinea res, mas tamb ém elásti co-não-lineares e visco-elástico-lineares) têm sido
dese nvolvidos para a análise e dimensionament o de paviment o~.
O cálculo das respostas es truturais de um sistema em ca madas, independente
do mod elo considerado para caracterizar a relação tensão-deformação dos materiais,
tem sido facilitado pela disponibilidade de inúmeros progra mas co mputacionais,
desenvolvidos e aperfeiçoados nos últimos 30 anos em universidades (Universidade
de Micbiga n em Ann Arbor, Universidade de Illinois em Urbana-Cbampaign,
Universidade da Califórnia em Berkeley etc) e institutos de pesquisa (Instituto da
S bell em Amsterdã , Instituto da Cbevro n na Califórni a etc).
Muitos traba lhos têm documentado a ap licabilidade da teoria elásti co-linea r ao
projeto e ava li <tção de p;wime nt os, principalment e nas Co nfe r~ n c i as lnt e rn acion a i ~
sob re o Dimensionamento Estrutural ele Paviment os Asfá lticos. Muitos exe mplos
também têm sido publi ca d o~ n o~ anai ~ da s Reu n iõe~ Anu a i ~ ele Pa vimenta ção da
Associação Brasileira de Pavimentação (ABPv) rea li zadas na década de 90. Os
principais programas disponíveis para a análise de pavimentos formados por camadas
elástico-lineares são o ELS YM5 e o BISAR.
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Com os trabalhos de DUNCAN, MONISMITH e WILSON (1968), DEHLEN
e MONISMITH (1970) e DUNCAN e CHANG (1970) começaram os estudos sobre a
aplicabilidade de modelos elástico-não-lineares às análises dos pavimentos. No
Brasil, tem sido muito utilizado nas pesquisas desenvolvidas na Coordenação dos
Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE) o programa FEPA VE-2,
embora os dois programas mais utilizados sejam o ILLI-PA VE e o MICH-PA VE.
Posteriormente, SOUSSOU, MOA VENZADEH e FINDAKLY (1973)
desenvolveram um modelo visco-elástico linear, denominado VESYS , cujas contínuas
adaptações têm resultado nas versões YESYS2A, YESYS3M etc, onde o número da
versão vem acompanhado de uma letra que indica o instituto de pesquisa que fe z as
modificações (HUFFERD e LAJ - 1978).
As principais características dos programas ELSYMS, BISAR, ILLI-PA YE,
MICH-PAYE e VESYS são apresentadas a seguir, de modo a auxiliar o entendimento
de como foi feita a escolha dos programas utili zados nas simulações desenvolvidas no
Capítulo 6.

5.2.2.1 - ELSYMS
O programa co mput acioníll ELSYM5 (Eia stic Layered System), utilizado para
o cálculo de tensões, deformações e . deslocamentos em um sistema de camadas elástico-lineares, foi desenvolvido na Universidade da Califórnia em Berkeley . Foi
baseado no programa original CHEYRON , desenvolvido no Instituto de Pesquisa da
Cbevron na Califórni a, qu e também deu origem às versões CHEVSL, CII EYIT e
PSAD2A. Nesta tese é utilizada a versão do ELSYMS para microcomputadores,
desenvolvida por KOPPERMAN, TILLER e TSENG (1985), sob patrocínio do
FHWA (Federal Higlnvay Administration), e qu e foi adquirida junto ao McTrans
Center da Universidade da Flórida em Gainesville.
O programa ELS YM 5 determin a as respos t a~ estrutu ra i:-. em um sistema
tridimensional (sistema de coordenaclíls X, Y, Z) de cam adas elásti co-lineétres.
~ ubm e ti do a até I() ca rgas ve rti cai ~ apl icada:-. na supe rfície do ~ i s t e m a (Z = 0). As
solicitações são descritas por dois dos três itens seguintes: carga , pressiío de contato
e raio da superfície de carre~amento, sendo o terceiro item determinado
automaticamente pelo programa .
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Os dados de entrada do programa são: propriedades das camadas (espessura,
módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson), localização e magnitude das cargas
(uniformemente distribuídas sobre superfícies circulares idênticas, perpendiculares às
camadas do pavimento) e coordenadas para determinação das respostas estruturais
(máximo de 100 pontos diferentes).
O programa admite que cada camada é formada por material homogêneo,
isotrópico, sem peso e elástico-linear. A superfície do sistema é livre de esforços
cisalhantes. Cada camada tem espessura uniforme e extensão infinita na direção
horizontal. Há continuidade entre as camadas (interfaces perfeitamente atritivas ou
rugosas). A camada inferior pode ser semi-infinita ou suportada por uma base rígida.
Ao usuário é apresentada uma série de menus, qu e permHem a entrada de
novos dados ou a modificação de dados existentes, numa seqü ência lógica. A
convenção utilizada considera qu e as tensões de compressão são negativas e as de
tração positivas. Quando uma resposta estrutural é determinada exatamente na
interface entre duas camadas, o resultado é obtido considerando-se as propriedades da
camada superior.
O programa ELSY1vf5 permite a consideração de no máx imo 5 camadas. Sua
principal limitação é a impossibilidade de consideração do comportamento elás ti co
não-linear exibido pelos solos coesivos e pelos materiais granulares.

5.2.2.2 - SHELL BISAR
O programa BISAR (Bitumen Structures Analysis in Roads) calcula as tensões,
deformações e deslocamentos num sistema elástico-linear em camadas, submetido a
míl is de um a carga apli cada na sup erfície do pavimento. Conforme apresentado por
DE JONG, PEUTZ e KO RSWAGEN (1973), as principais di fere nças do BISAR em
relação aos outros programas elásti co-lineares são:
interfaces ent re camadas representadas por um fator de atrito, qu e pode va ri ar
entre O (interface rugosa, ou seja, com continuidade entre as camadas) e 1
(interface lisa);
• possibilidade de aplicação de esforços hori zontais na superfície do sistema.
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Os dados de entrada para o programa BISAR são o módulo de elasticidade, o
coeficiente de Poisson e a espessura de cada camada, o fator de atrito para cada
interface entre camadas e a posição das cargas. A principal limitação do BISAR
também é a incapacidade de levar em conta o comportamento elástico não-linear dos
solos do subleito e das camadas granulares.
Sobre o fator de atrito, os próprios pesquisadores da SHELL (CLAESSEN et
ai. - 1977) consideram a hipótese de interface perfeitamente rugosa a mais adequada.
Os resultados fornecidos pelos programas ELSYM5 e BISAR são praticamente
idênticos. No entanto, o programa ELSYM5 é muito mais amigável aos usuários, sua
entrada de dados é mais simples e o tempo de execução é ligeiramente menor.

5.2.2.3- ILLI-PAVE
Dentre os programas que efetuam análises elástico-não-lineares, o mais
utilizado é o ILLI-PAYE, baseado no método dos elementos finitos. O ILLI-PA VE
foi desenvolvido inicialmente por WILSON (1965) e depois modificado por
DUNCAN, MONISMJTH e WILSON (1968) e por pe s qui sa d ore~ do Grupo de
Transportes do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Illinois em
Urbana-Champaign (THOMPSON - 1986). Neste trabalho são utilizadas cópias (para
mainframe) do programa cedidas pelo Prof. Marshall R. Thompson da Universidade
de Illinois em Urbana-Champaign e qu e foram instaladas no Centro de Computação
da Universidade do Texas em Austin e no Centro de Informática da Universidade de
São Paulo em São Carlos (CISC).
O ILLI-PAVE modela o pavimento como uma seção tridimensional mediante
utili zação de um semi-espaço de revolução bidimensional, conforme apresentado nas
Figuras 5.1 e 5.2. O paviment o é representado por um modelo de element os finit os
axissimétri co, sendo o semi-es paço dividido em retângulos conectados por seus
pontos nodais. Os nós limitantes verticais podem se movimentar apenas na direção
verti ca l. Os nós do limite inferior são imped idos de movimentar tanto na direção
vertical como na horizontal. Todos os outros elementos e nós podem se movimentar
tanto vertical como horizontalmente.
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Ao utilizar o método dos elementos finitos, consegue-se melhor aproximação
quando um número suficiente de elementos é selecionado e os limites rígidos são
colocados a uma adequada distância da carga aplicada. Uma das maiores dificuldades
no emprego do método dos elementos finitos consiste na determinação do tamanho
ótimo da malha de elementos, de modo a se conseguir resultados válidos com o
menor tempo possível de execução de cada simulação.
Para problemas rotineiros, o ILLI-PAVE contém quatro malhas de elementos
pré-definidas, que resultam em boa aproximação ao mesmo tempo em que reduzem o
tempo de cálculo. A escolha de qual das malhas utilizar é fun ção das características
do carregamento (carga por roda e pressão de contato pneu-pavimento). Todas elas
apresentam as seguintes características comuns:
•
•

carga aplicada sob a forma de placa flexível, especificada em termos da pressão de
contato pneu-pavimento (p) e do raio da superfície de carregamento (r);
largura igual a 12 raios e profundidade igual a 50 raios;
relação entre comprimento e largura dos elementos inferior a 5;
elementos menores próximos à área de aplicação de carga.

O comportamento elástico-não-linear exibido pelos solos coesivos e pelos
materiais gra nulares é considerado mediante equações que fornece m o mód ul o de
resili ência em função do estad o de tensão. Conforme proposto por RAAD e
FlGUEROA (1980), é utilizado o crit ério de ruptura de Mobr-Coulomb para
modificar as tensões principais dos elementos das camadas granulares e do subleito
ao fina l de cada iteração, de forma qu e o estado de tensão não exceda a resistência
dos materiais. Evita-se, assim, qu e ocorram certas incongruências comuns nas
análises elástico-lineares, por exemplo tensões de tração em materiais granula res.
As propriedades dos materiais que devem ser fornecidas ao programa são:

•

es pessura da camada , H;
comportament o tensão-deformação , E (módulo de elasticidade con:-,la nl e} ou X e
ki (coeficien tes dos modelos elást ico-não-lineares):
coeficient e ele Poisso n, v;
peso específico, y (considera-se o peso próprio dos materiais das camadas);
coesão e ângulo de atrito, c e <1> (apenas dos materiais elástico-não-lineares);
coeficiente de empuxo em repouso, KO.

109

Quatro diferentes funções podem ser usadas para especificar o comportamento
tensão-deformação dos materiais:
1. materiais granulares com módulo de resiliência (MR) variando em função da
tensão principal menor (03):
(5.1)

onde k1 e X são obtidos, normalmente, de ensaios triaxiais com aplicações repetidas
de carga;
2. materiais granulares com módulo de resiliência variando em função do somatório
de tensões normais (8):
(5 .2)

onde 8 = (oi + 02 + o3) e k1 e X são obtidos, normalmente, de ensaios triaxiais com
aplicações repetidas de carga;
3. materiais coesivos com módulo de resiliência variando em fun ção da tensãodesvio (od):
(5.3)
e
(5.4)

onde Od = (ot - 03) e k] , k2, k3 e k4 são coeficientes experimentais.
4. materiais com módulo de elasticidade constante: concreto asfáltico e camadas
tratadas com cimento (por exemplo, solo-cimento e brita graduada tratada com
cimento).

Além das respostas estruturais o ILLl-PA YE também forne ce, ao final da
última iteração, os módulos de resiliência dos materiais elástico-não-lineares. O
processo iterativo envolve:

I IO

•
•

•

cálculo das tensões resultantes da carga de roda combinada com as tensões
geostáticas (peso próprio);
determinação da matriz de rigidez mediante cálculo do módulo de resiliência
inicial de cada elemento;
análise linear para cálculo de nova distribuição de tensões;
ajuste de tensões, conforme apresentado por RAAD e FIGUEROA (1980), para os
elementos que excederam ao critério de ruptura de Mobr-Coulomb;
determinação de novos módulos de resiliência;
verificação da convergência do módulo de resiliência (normalmente, até que o erro
relativo entre módulos consecutivos seja inferior a 0,001);
cálculo das respostas estruturais.

Duas graves limitações do programa ILLI-PA VE são a impossibilidade de
consideração de mais de uma superfície de carregamento e a não validade do
princípio da superposição de efeitos, qu e impedem, por exemplo, a investigação do
tipo de rodagem (rodas duplas vs. pneus extralargos) e ela distribuição não-uniforme
da pressão de contato pneu-pavimento.

5.2.2.4- MICH-PA VE
O programa MICH-PA VE, desenvolvido por HARICHANDRAN, BALADI e
YEH (1989), é em grande parte análogo ao ILLI-PAVE. A principal diferença é a
colocação ele um limite elástico a pequena profundidade, visando redu zir os requisitos
de memória e tempo computacional (Figu ra 5.3).
Considerand o-se qu e o MI CH-PA VE é uma versão para microcomputador, sua
utilização seria muito mais prática que a elo ILLI-PA VE. No entanto, comparação de
resultados do MICH-PAVE co m os do ILLI-PAVE, para os níveis de carregamento
qu e são co nsiderados nesta tese, in viabi li zaram a sua utilização em substitui ção ao
ILLI -PAVE. Na vcrclacl c, os próprios autores do MICH-PAVE admitem qu e o
al goritmo utili zado pode não co nvergir se as cargas forem elevadas (da ord em de
apenas I 20 kN por eixo, para al guns pa viment os), fac ilitando a decisão de se utili zar
o programa ILLI-PAVE, ainda que na versão para mainframe, quando das análises
elástico-não-lineares.
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Porém, o MICH-PAVE não foi totalmente descartado, pois ele possibilita, ao
final da última iteração, a estimativa do módulo de resiliência equivalente das
camadas de materiais granulares e solos coesivos, a partir da média dos módulos de
resiliência dos elementos dentro da zona de distribuição de tensões (Figura 5.4).
Dessa forma, o MICH-PAVE é utilizado neste trabalho para a compatibilização das
propriedades dos materiais de uma mesma camada, representados por dois modelos
estruturais distintos (elástico-linear e elástico-não-linear).

5.2.2.5 - VESYS
O programa VESYS (Visco-Eiastic System) foi desenvolvido, originalmente,
no MIT (Massachusetts Institute of Teclmology), por SOUSSOU, MOA VENZADEH
e FJNDAKLY (1973). Tem sido, desde então, submetido a diversas alterações e
adaptações, em universidades e centros de pesquisa.
O VESYS é um programa para Gerência de Pavimentos, composto por cinco
subsistemas (estrutural, manutenção, custos, decisão e otimização), sendo o cálculo
das respostas estruturais feito no subsistema estrutural. Sua principal vantagem é
permitir a consideração da variação das propriedades visco-elásticas dos materiais
asfálticos e dos solos coesivos, qu e ocorre em fun ção do tempo de aplicação de carga
e dos fatores ambientais (temperatura, qu e afeta os materiais asfálticos, c teo r de
umidade, qu e altera o comportamento dos solos coesivos).
A principal desva ntagem do VESYS é que ele requer uma complexa
caracterização dos materiais, nem sempre disponível e muitas vezes não confiável,
mesmo nos principais Departamentos de Estradas de Rodage m dos Estados Unidos.
Segundo RAUHUT, LYTION e DARTER (19R4), embora o VESYS seja o mais
sofisticado modelo de pavimentos flexíveis, seus resultados deixam muito a desejar
quando co mparados com as observações de desempenho dos pavimentos existentes.
Neste trabalh o, onde se avaliílm os efeitos relativos dos fatores de tráfego
sobre o desempenho dos pavimentos, deixam de ser signifi ca tivas as vantagens do
programa VESYS, ao mesmo tempo em qu e a~ dificul dades de ob ten ção de dados e a
falta de precisão inviabilizam a sua utilização. Prescinde-se, portanto, das análises
visco-elásticas, admitindo-se que as solicitações do tráfego são aplicadas a estruturas
com comportamento elástico e propriedades mecânicas constantes ao longo do tempo.
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5.3- PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS

5.3.1 - RELAÇÃO TENSÃO-DEFORMAÇÃO
Poucos materiais utilizados em pavimentação apresentam módulo de
elasticidade constante para os níveis usuais de tensões e deformações: as misturas
asfálticas são susceptíveis às alterações de temperatura e ao tempo de aplicação de
carga, os solos do subleito são afetados pela presença de água e os materiais
granulares e os solos coesivos apresentam relação tensão-deformação dependente do
estado de tensão.
Em razão de particularidades apresentadas pelos materiais de pavimentação,
diferentes métodos têm sido propostos para quantificar a relação tensão-deformação,
como por exemplo o módulo complexo (ou dinâmico) e o módulo de resiliência,
apresentados na Primeira Conferência Internacional sobre o Dimensionamento
Estrutural de Pavimentos Asfálti cos, reali z(ld(l na Universid(ld e de M ichi gan em Alm
AJ·bor em 1962.
Em ambos os métodos de ensaio são apli cadas cargas (de compressão uniaxial
ou de tração indireta) repetidas ao corpo de prova e medidos os deslocam entos. Uma
diferença entre os ensa ios é qu e o módulo complexo utili za ond (ls de carrega mento
senoidais enqu ant o o módul o de resili ência apresent a ond as dr ca rrega ment o
"quadradas ", com um período de recuper(lção entre (lplicações de carga (Figura 5.5).
O módulo complexo (E* ) é form ado por uma parte real, referente às
característi cas elás ti cas, e por uma parte imaginária, referente às cara cterísti cas viscoelásticas. O valor absoluto do módulo complexo é denominado de módulo dinâmico.
O módulo de resiliência (MR), obtido de ensaios dinâmi cos, com apli cação
repetida de ca rgas, é definid o como a re laçã o entre (I tensão-desvio (a d = O ] - 03) e a
deforma ção axial recuperá vel (resilient e ou elásti ca, Er) · Todos os materi ais utilizados
em pav im entação podem sr r ensa iados para a obtenção do mód ul o de resil iê ncia,
desde os solos coesivos até as misturas asfálticas, passa nd o pelos materiais
gra nul a 1 e~ , tratados ou não co m ciment o.
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Deformação.
O módulo de res ili ência de solos coes1vos e de materiai s gra nulares são
determinados, geralmente, em ensaios de compressão tri axia l, com aplicações
repetidas de carga. Durante o ensaio, as amostras são ·submetidas a diferentes valores
de tensão-desvio e de tensão de confinamento, sendo determinadas as deformações
correspondeutes.
A Figura 5.6 ilustra o conceito do mód ulo de resili ência: primeiro, bá uma
pequena compressão volumétrica quando a pressão de confinamento (03) é aplicada.
A aplicação da tensão-desvio resulta em uma deformação axial, sendo que parte dessa
deformação é permanente (p lástica). A deforma ção elástica (o u rc sili ent e) perman ece
praticament e constant e durante o ensaio, mesmo após um grande número de
aplicações de carga (Figura 5.7). O módulo de resiliência é calcu lado pela expressão:

(5.5)
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Figura 5.6 - Relação Tensão-Deformação em Ensaios sob Cargas Repetidas PEZO, CLAROS, HUDSON e STOKOE (1992).
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Figura 5.7- Deformação Axial em Função do Número de ApliC<lções de Carga PEZO, CLAROS, HUDSON e STOKOE (1992).
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No Brasil, as principais vantagens da utilização do conceito de módulo de
resiliência nas análises de materiais elástico-não-lineares são a redução das
complicadas respostas não-lineares a uma forma simples e de fácil utilização e o fato
de que alguns laboratórios de universidades, institutos de pesquisa e DER's já têm
equipamentos para determinar as propriedades resilientes dos materiais utilizados em
pavimentação, embora ainda sejam poucos os resultados publicados.
Sua principal desvantagem é não permitir a consideração das trajetórias de
tensões nem a dilatância que ocorre nos materiais granulares quando do cisalhamento.
Mesmo assim, o modelo do módulo de resili ência tem sido o adotado, quase que
exclusivamente, para as análises elástico-não-lineares de pavimentos.
Outros modelos elástico-não-lineares têm sido desenvolvidos para solos e
materiais granulares. HARICHANDRAN, BALADI e YEH (19R9) destacam:
modelo hiperbóli co: desenvolvido por DUNCAN e CHANG (1970) para a análise
incrementai da deformaçã o de solos. Utiliza coeficiente de Poisson constante e o
módulo de elasticidade tangent e, qu e varia com o estado de tensão. É simples, mas
por ser voltado à solução de problemas de carregamento monotônico, não permite
uma boo es timati va das respostas e~ truturais sob apli caç:õe:-. repe tidas de carga:
método elo contorno: desenvolvido por BROWN e PAPPIN (1981), consid era as
deformações cisalbantes que ocorrem nos pavimentos. É sofisticado e prediz com
grande precisão as respostas estruturais de materiais submetidos a cargas
repetidas. A única desvantagem é a dependência de dados de ent rada que não são
obtidos facilmente, por necessitarem de eq uipamentos sofisticados, capazes de
controlar a trajetória de tensões. Dessa forma, mesmo nos Es tad os Unido~ o
método do contorno tem tido, por enquanto, utilização restrita a poucos trabalhos
ele pesquisa;
modelo hipr rr lástico de :y orde m: é um modelo tridimensional desenvolvid o por
KO e MASON (1 1.)76), que considera a não linea ridad e tensão-defo rma ção, a
dependéncia do estado de tensão e também o:-- efei tos dilatantes qu e ocorrem
quando elo cisalbamento. Requer nove parâmetros de difícil determinação na
prática e considera apenas carregamentos estáticos, tendo seu uso, em
pavimentação, limitado às análises de estacionamentos.
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5.3.1.1 -REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS
A dosagem das misturas asfálticas consiste na escolha do tipo e graduação do
agregado e na seleção e determinação do teor de asfalto requeridos para um bom
desempenho do pavimento, sob as cargas do tráfego e das solicitações climáticas.
Para uma dada combinação de asfalto, agregado e ar, a relação tensão-deformação,
denominada particularmente de módulo de rigidez, S 1,r, depende da temperatura T
(quanto maior a temperatura, menor a rigidez da mistura) e do tempo de aplicação de
carga t (quanto maior o tempo de aplicação, menor a rigidez).
Segundo ROBERTS et a1. (1991), o módulo de resi/iência é o método mais
utilizado para avaliar as características das misturas asfálticas, em razão de sua
relativa simplicidade e aplicabilidade a amostras coletadas em pistas em serviço.
Normalmente, utiliza-se o arranjo do ensaio de compressão diametral (ensaio
brasileiro), mas com aplicações repetidas de carga. A tensão aplicada varia entre 5 e
20% da resistência à tração. A carga é aplicada, geralmente, durante 0,1 s, com 0,9 s
de período de repouso, embora possam ser utilizados outros tempos de carregamento
e de recuperação da amostra.
Os métodos indiretos para determinação do módulo de rigidez de misturas
asfálticas, como por exemplo o desenvolvido por VAN DER POEL (1954),
posteriormente modificado por HEUKELOM e KLOMP (1964) e McLEOD (1976), e
adotado pela Sbell (BONNAURE, GEST, GRA VOIS e UGE - 1977), baseiam-se na
determinação do módulo do cimento asfáltico, em função de propriedades como o
índice de penetração (PI) e a temperatura de amolecimento no ensaio de anel e bola ,
do volume de agregado, do volume de ar na mistura e do tempo de aplicação de carga.
Em função das limitações que apresentam, os métodos indiretos devem ser usados
apenas para estimativas preliminares do módulo de rigidez, quando os métodos
diretos não puderem ser realizados.
Outros ensa ios p o d ~m ser utilizados para a determinação da relação tensãodeforma ção de misturas asfálticas, como por exemplo o ensa io de viga submetida à
flexão repetida, em que o módulo de rigidez á f/exâu é calculado no ponto central,
sob a aplicação da carga.
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Geralmente, nas análises estruturais de pavimentos, os revestimentos asfálticos
são caracterizados por módulo de elasticidade constante, em razão do tempo de
aplicação das cargas do tráfego ser suficientemente curto. A consideração das
propriedades visco-elásticas das misturas asfálticas só é considerada, na prática,
quando da análise de estacionamentos.
Neste trabalho também são adotados valores constantes para o módulo de
elasticidade das misturas asfálticas, admitindo-se a hipótese de temperatura invariável
e tempo de aplicação de carga suficientemente pequeno (ou seja, velocidade dos
veículos acima de um valor limite), em razão do caráter comparativo dos estudos das
solicitações do tráfego. Para uma maior abrangência das análises, no entanto, são
consideradas estruturas com diferentes módulos de elasticidade.
SUZUKI et ai. (1991) comentam que o concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) é o revestimento mais utilizado nas principais rodovias do Estado de São
Paulo. Pode ser utilizada apenas uma camada asfáltica densa ou duas camadas, sendo
que neste caso a camada inferior é menos rígida e destinada a servir de ligação

(binder). Os valores do módulo de elasticidade das misturas asfálticas utili zadas no
Estado de São Paulo, segundo SUZUKI et ai. (1991), situam-se entre 3.000 MPa e
5.000 MPa (425.000 a 700.000 psi).
Durante a Pesqu isa sobre o Interrelacionamento dos Custos de Constl1Jção,
Manutenção e Utilização de Rodovias (PICR), amostras de concreto asfáltico foram
submetidas a ensa ios de tração indireta (ensaio brasileiro) com apli cações repetidas
de carga, visando a determinação do módulo de resili ência. O tempo de aplicação de
carga considerado foi de 0,1 s, com um período de repouso de 0,9 s. Cada amostra foi
ensaiada sob 4 diferentes temperaturas: ambiente, 30°C, 35°C e 40°C. A média, o
desvio-padrão e o intervalo de variação do módulo de resiliência de revestimentos
asfálticos brasileiros, obtidos quando da PJCR (QUEIRÓZ- 1981), são:
E] = 2.300 MPa (330.000 psi) ± 950 MPa (135.000 psi)
=5.n00 MPa (800.000 psi)
E
1,max
E] . = 420 MPa (60.000 psi)
, nllll

MEDINA e MOTTA

( l lJ~P) ,

uo estudo de um recapeament o, adotam os

seguintes valores para os módulos de elasticidade das

~amadas

asfálticas:

recapeamento (concreto asfáltico novo):

3.000 MP a ( 450.000 psi);

revestimento antigo:

6.000 MPa (900.000 psi).
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MEDINA e MOITA (1987) justificam a adoção de módulo de elasticidade
mais elevado para o revestimento antigo pelo fato de que a rigidez da camada
asfáltica aumenta à medida em que o material envelhece. Nesta tese, no entanto, a
estrutura com recapeamento considerada apresenta revestimento antigo com um
módulo de elasticidade inferior ao do recapeamento pois, embora haja um ganho de
rigidez à medida em que o asfalto vai envelhecendo (endurecendo), por ter sido
necessário um recapeamento pode-se considerar que o revestimento antigo não esteja
intacto e que, portanto, a rigidez da camada (e não a rigidez dos blocos individuais) é
consideravelmente inferior ao valor inicial.

5.3.1.2- CAMADAS TRATADAS COM CIMENTO
Materiais tratados com cimento podem ser utilizados em bases e sub-bases de
paviment os. Como exemplos de materiRis tratados com ciment o tem-se desde o solocimento, relativamente menos resistente e muito utilizado em rod ovias no interior do
Estado de São Paulo, até o concreto lllll f: I'O, com alta resistênci a e muito utili zado nas
rodovias britânicas, passando-se pela brita graduada tratada com cimento (BGTC),
também muito utili zadR no Bras il.
As camadas tratadas com cimento apresentam trincas previamente à aplicação
das cargas do tráfego, em razão da contração qu e ocorre Jogo após a construção.
Essas trincas primárias, sempre presentes, são bem espaçadas, não alterando a
elevada rigidez das catnadas.
PELL (1977) enfatiza a necessidade de se distinguir entre as condições
anteriores e posteriores às trincas secundárias, ocasionadas pelo fenômeno de fadiga
sob a ação do trMego, qu e podem vir a ocupar extensas áreas e qu e são capa zes de
redu zir o módul o de elasti cidade a lllll va lor da ordem de 10% do va lor inicial ou até
mesmo ao va lor do módul o de elasti cidade do material sem a p re~e n ça de ci ment o.
Portant o. a partir do apareciment o das trin cas secund árias, emb ora a ca mada tratada
com ciment o continue atuand o efeti vamente na estrutuni do pavimento, seu módul o
de elasti cidade passa a ser muito inferior ao valor determinado por ensaios de
laboratório com o material intacto.
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O módulo de elasticidade de misturas estabilizadas com cimento varia entre 70
e 28 000 MPa (10.000 a 4.000.000 psi), dependendo do tipo de pedra britada ou solo,
do fator água/cimento e do tempo de cura. Segundo SUZUKI et aJ. (1991), os valores
típicos do módulo de elasticidade das camadas de brita graduada tratada com cimento
utilizadas nas rodovias do Estado de São Paulo variam entre 5.000 e 10.000 MPa
(700.000 a 1.400.000 psi).
Os pavimentos com base tratada com cimento apresentam relativo sucesso
quando se considera um período de 10 a 15 anos. No entanto, ao final desse período,
o estado de deterioração da base e do revestimento é severo e de difícil solução, com
acentuada reflexão das trincas que ocorrem na camada tratada com cimento. Em razão
disso, nos últimos anos vêm sendo utiJizados, particularmente no Estado de São
Paulo, os chamados pavimentos invertidos, constituídos por uma sub-base tratada
com cimento, sobre a qual é colocada uma camada granular, normalmente de brita
graduada .
A idéia da utilização dos p avimentos invertidos, desenvolvida pelos franceses,
é atraente por diversas razões:
o material granular pode ser compactado sobre uma camad a rígida, desenvolvend o
um maior módul o de resiliência;
as tensões induzidas à camada granular são de compressão;
há a potencial proteção da camada asfá ltica das trincas por refl exão induzidas pela
camada tratada com cimento.
BALBO e CINTRA (1991), em trabalho qu e trata da utilização de mjstu ras de
brita e cimento em pavimentos semi-rígidos, consideram o valor do módulo de
elasti cidade da sub-base com BGTC igual a 7.000 MPa (1.000.000 psi).

5.3.1.3- MATERIAIS GRANULARES

As propri edades dos materiais granulares dependem ela graduação, visualizacla
através ela curva gra nul ométrica, da form a e textura das partículas, da massa
específi ca e do estado de tensão. Os solos granulares, devido ao atrito e ao
intertravamento das partículas, tendem a apresentar maior resistência e maiores
deformações elásticas que os solos finos (PEZO et ai . - 1992).
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YODER e WITCZAC (1975) citam que vários estudos têm mostrado que o
módulo de resiliência de materiais granulares é independente do número e freqüência
das aplicações de carga, da seqüência de tensões e do tempo de aplicação de carga.
Depende, no entanto, do estado de tensão, variando nã o só com as propriedades do
próprio material mas também com os módulos e espessuras das outras camadas. Essa
depend ência do estado de tensão é expressa em função do somatório de tensões
principais (8 = 01 + 02 + 03) ou da tensão principal menor (o3):
(5.6)

ou
(5.7)
onde k 1 e X são constantes determinadas experim entalmente.
Segundo HICKS e MONISMITH (1 972), os modelos qu e co nsideram o
so matório das tensões principais (8) são os mais adeq uados. A Fi gura 5.8 apresent a a
variação do módul o de resiliência com o estado de tensão.
Da análise de trabalhos publi cados nas últimas Reuni ões Anu ais de
Pav im ent ação, promovidas pela Associação Bra sil eira d e Pavi nH· nt ação (A BPv),
observa -se qur a maiori a das bases e sub-bases granu htres utilizadas nas rodovias de
tráfego médio a alto são constituíd as de pedra britada, com gra nulometri a atendend o
para
brita
graduada
simples
(estabilizada
às
faixas
especifi cad as
granul ometricamente) do DNER. Os va lores dos módulos de resiliência ma is ci tados
são:

•

base:
50 MPa a 1.000 MPa, co m valor médi o de 350 MPa (50.000 psi);
sub-base: 50 MPa a 400 MPa, com valor médi o de 175 MPa (25.000 psi).

Durante a P/CR, os solos e materiais gran ul ares uti lizados como sub -base e
bas e el e pav iment os niio foram subm etidos a ensa ios de rcsili ênci(t . As propriedades
elásti cas ti veram qu e se r obtidas em fun ção ele correlações desenvolvi das por
re t roa n á li ~e. a parti r dos dados das defl cxões medidas com viga Benke lma n e do
Índice de Suporte Califórnia, segundo procediment o proposto por D'AMATO e
WITCZAC (1980).
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QUEIRÓZ (1981) apresenta a média, o desvio-padrão e o intervalo de variação
do módulo de resiliência de materiais granulares utilizados em base e sub-base de
pavimentos brasileiros:
•

E2 ::: 330 MPa (50.000 psi) ± 150 MPa (20.000 psi)
E2,max ::: 800 MPa (115.000 psi)
E2,min = 100 MPa (15.000 psi)
E3 = 150 MPa (22.000 psi) ± 130 MPa (1 8.000 psi)
E3 ,max

=460 MPa (67.500 psi)

E3,min = 25 MPa (3.750 psi)

5.3.1.4 - SOLOS COESIVOS

As propri edades dos solos coesivos são afetad as pelo teo r de umidade (maior
teor de umidad e, menor módul o de resili ência) e pela compactação, qu e altera a
estrutura do solo, sendo válida a observação de qu e maior massa específi ca aparente
seca corresponde a maior módul o de resiliência. Os solos coesivos apresentam baixos
va lores de resistência e de defo rm abi lidade elástica qu ando co mparados co m os
materiais granul ares (PEZO et ai. - 1lJ92).
O módulo de resili ência dos solos coesivos sofre efeito relati va ment e pequ eno
da condição de confinamento (01), mas depende muito da tensão-desvio (od): para
baixos níveis de teusão-tlesvio o MR decresce rapidamente, at é atingir um valor limite
(K 1), a partir do qual passa a variar muito pouco com o acréscimo da tensão-desvio
(K4 << K3)·

A relação ent re o módul o de resili ência dos solos coesivos e a tensão-desvi o,
aprese nt ada na Figura 5.9. pode srr ex pressa pe las seguintes equações:
(5.8)

c
(5.9)
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QUEIRÓZ (1981) apresenta os valores do módulo de resiliência de solos
coesivos encontrados no subleito das rodovias brasileiras que foram analisadas
quando da PJCR:
Em = 80 MPa (10.000 psi) ± 40 MPa (5.000 psi)
Em max = 170 MPa (25 .000 psi)

'
'

Em min = 20 MPa (3.000 psi)

IogMR

log (8

=

ol + o2 + o3)

Figura 5.R- Model o de Módulo de Rcsiliênci a de Materiais Granulares.

Tensão-Desvio (ol - o3)
Figura 5.9- Modelo de Módulo de Resiliência de Solos Coesivos.

124

5.3.2- COEFICIENTE DE POISSON E ESPESSURAS
O coeficiente de Poisson é um dos dados requeridos quando das análises
estruturais de sistemas em camadas. É definido como a relação entre a deformação
lateral e a deformação axial da amostra (na direção do eixo de aplicação de carga).
Apesar de serem exigidas medidas precisas quando da sua determinação em ensaios
de laboratório, a influência do coeficiente de Poisson sobre os resultados não é tão
significativa quanto a do módulo de resiliência.
Para HICKS e MCHATTIE (1982), quando resultados de ensaios não estão
disponíveis, podem-se adotar os seguintes valores para o coeficiente de Poisson:

• concreto asfáltico:
• tratamento superficial :
base tratada com cimento:
• base granular:
sub leito:

0,30
0,30
0,35
0,40
0,45

5.3.2.1- REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS
PELL (1987) e ROBERTS el ai. (1 991) constatam qu e o coefi ciente de
Poisson das misturas asfálticas é praticamente independente do tempo de apli cação de
carga, mas varia com a temperatura entre 0,30 e 0,45, sendo qu e os valores mais altos
correspondem a temperaturas mais elevadas.
Segundo SUZUKI et al. (1991), o coeficiente de Poisson norm almente adotado
para os revestimentos asfálti cos de rodovias do Estado de São Paulo é igual a 0,30 e
as espessuras mais utilizadas situam-se entre 7,5 em e 15 em.

A média, o d esv i o - p a d r~o e o interval o de var i aç~o da espessura dos
revestiment os astálticos de pavim ent os bras ileiros, aprese ntados por QUEIRÓZ
(19R l ) s~o:
H 1 = 4,6 em ± 3,0 em

=

Ht max 15,0 em
'
Ht min = 2,0 em

'
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5.3.2.2 - CAMADAS TRATADAS COM CIMENTO
PELL (1977) apresenta valores para o coeficiente de Poisson de materiais
tratados com cimento:
•

0,2 a 0,3
anteriormente às trincas secundárias:
após severas e extensas trincas secundárias: 0,3 a 0,35

BALBO e CINTRA (1991) consideram, para a brita graduada tratada com
cimento, espessuras entre 10 e 20 em.

5.3.2.3 - MATERIAIS GRANULARES
OUEIRÓZ (1981), utili zand o dados coletados quando da PJCR , apresenta a
média, o desvio-padrão e o intervalo de variação das espessuras dos materia is
granulares utili zad os em bases e sub-bases:
H2 = 23,5em ± 11 em
H2 max = 59 em
'
H2 min = 9 em
'
H3 =23 em ± 1R em
H3 max = 52 em
'
H3,min = O

5.4- CONCLUSÕES E COMENTÁRI OS FINAIS DO CAPÍT ULO 5
Para a análise empírieo-mecanísti ea dos fatores de tráfego a ser desenvolvida
neste traba lho, são consideradas oito estruturas di fere ntes, at ravés das quais procura se abrange r os paviment os mais utili zados no Bras il. São adotados va lores médi os
para as propriedades mecânicas e para as espessuras das ca madas. Um elos critérios
qu e nortea ram a escolha do número de estruturas (8 = 23) foi a compatibilidade com o
número de simulações determinísticas da programação fa torial utilizad a para
quantificar os efeitos dos fatores de tráfego sobre o desempenho dos pavimentos.
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Consideram-se, nas Figuras 5.1 O a 5.13, pavimentos com camadas tratadas
com cimento, tanto na base como na sub-base (pavimentos invertidos), fazendo-se
também distinção entre as condições anteriores e postériores às trincas secundárias. A
Figura 5.14 apresenta um recapeamento, onde o módulo da camada de rolamento
(revestimento novo) é superior ao do revestimento antigo (mais deteriorado). Uma
estrutura com revestimento delgado e com menor módulo de elasticidade é
apresentada na Figura 5.15. Na Figura 5.16 considera-se um revestimento asfáltico
com maior módulo de elasticidade, enquanto que na Figura 5.17 são apresentadas
duas camadas asfálti cas, sendo qu e a camada de rolament o apresenta módulo de
elasticidade superior ao da camada de ligação (binder).
Optou-se, neste trabalho, por executar tanto análises elástico-lineares (com o
programa ELSYM5) como análises não-lineares (com o programa ILLI-PA VE), em
virtude das vantagens e limitações que ambos os métodos apresentam. Vislumbra-se,
portanto, a possibilidade de utilização dos resultados des te trtl balh o para um ~ análise
comparativa dos dois programas, um a vez qu e as estru tu ras escolh idas (modeladas
como elásti co-lineares e elásti co-não-linea res) são subm etidas a uma ampla gtl ma de
solicitações do tráfego (carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de
roda gem e distribuição da pressão de cont ato pneu-pavimento).
Apesa r da grand e import ância dos fatores climáti cos para o dese mpenh o dos
pavimentos, foge ao esco po des te traba lho a co nsideração da s variações nas
propri edades dos materiais causadas pela temperatura e pelo teor de um idade. Os
módul os de resiliência dos revestimentos asfálticos são considerados constantes,
admitindo-se temperatura invariável e tempo de aplicação de carga suficientemente
pequeno (ou seja, velocidade dos veículos acima de um va lor limite). Os módulos de
resiliência das camadas trat adas co m cimento também são consid erados constant es e
independentes do estado de tensão.
Quando das an álises elásti co-lineares (Programa ELSYM5), são considerados
os val ores médi os das propri edades dos materi ais ele paviment ação no Brasil. Pa ra as
aná li :-.cs elásti co-não- lineares (Programil ILLI -PA VE). em razão ela peq uena
dispo ni bilidade el e dados ex perim ent ais sobre as propri edades mecâ ni cas dos solos
coesivos e elos m a t e ri <~ i s granul ares, optou-se pela utili zaçã o elo programa MICHPAVE para a obtenção, por retro-análise, dtls propriedades elásti co-não-lineares
correspond entes aos módulos de resiliência médios utili zados nas análises elásticolineares.
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J
=10 em
E1 =3.165 MPa

v

KO = 0,65

y

Hl

0,30

=

Concreto Astaltico

= 24,53 kN/m3

H2 = 20cm
E2 = 352 MPa

kl

=63 MPa

KO = 0,60

=15 em
E3 =6.962 MPa

v ;;; 0,40
Brila Graduada
X= 0,50

= 21,1 O kN/m3

y

H3

KO

=0,45

Hm

= (X)

Brila Graduada
v

0, 35

=

Tralada com Cimento

= 22,56 kN/m3

y

77-=::-77

Em = 140 MPa

v

=

0,45
0,64

Subleito Arenoso

kl

=35 MPa

X

=

KO

=0,70

y

= 18,84 kN/m3

Figura ). 1O - Est rutura A: ?a Pimento In vertido (S ub-Base de Brita Graduada
Tratada com Cimento), Anteriormente às Trincas Secundárias.
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J

H1 = 10 em
E1 = 3.165 MPa

v

KO = 0,65

y = 24,53 k.N/m3

=15 em
E2 =6.962 MPa
KO =0,45

=

0,30

Concreto Asfáltico

H2

Brita Graduada
v

y

=

0,35

Tratadu com Cimento

= 22,56 kN/ m3

H3 = 20 em
E3 = 176 MPa
kl = 49
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KO = 0,60

v = 0,40

Brita Graduadn

X = 0,57

y = 21,10 kN/ m3

77-=::-77
Hm =

(X)

Em= 140 MPa

v = 0,45

k1 = 35 MPa

X = 0,64

KO = 0,70

y

Subleito Arenoso
= 18,84 k.N/m3

Figura 5.11 - E~ t ru tura B: Ba~e de Brit o Grad unda Tratada com Cimen to
(BGTC), Anteriorm ent e às Trincas Secundária s.

129

Figur(l 5. 12 - Estrutur(l C: P{ll'imento lnl'ertido (S u b - B(I~e de Bril (l Gr(l dU (I da
Tr(lt(lda com Ciment o), Posteri orm ent e às Trincas Secund árias.
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J

J

Hl=lOcm

Concreto Asfáltico

El = 3.165 MPa

v = 0,30

KO = 0,65

y = 24,53 kN/m3

H2 = 15 em

Brita Graduuda

E2 = 703 MPa

v = 0,35

KO = 0,55

y = 22,56 kN/m3

Tratada com Cimento

H3 = 20 em
E3 = 176 MPa

v = 0,40

kl = 49 MPa

X = 0,57

KO = 0,60

y = 21,10 kN/m3

Brita G racluad a

/ /..::::::: / /

Hm = CD
Em = 140 MPa

v = 0,45

kl = 35 MPa

X= 0,64

KO = 0,70

y = 18,84 kN/m3

Subleito Arenoso

Figura 5. 13 - E~ trutura D: Base de Brita Graduada Tratad a com Cimento
(BGTC). Posteriormente às Trincas Secundárias.
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Figura 5.14- Estrutura E: Recapeamento.
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Hl=2,5cm
El = 1.406 MPa
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y
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=

f jgura 5. 15 - Estrutura F: Revestim ent o Delgado com l\lenor Módul o de
Elasti cidade (Tratament o Superficia l Dupl o).
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kl = 42 kPa
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y = 16,00 k N/m3

KO = 0,80

S ubleito Argiloso

Figura 5. 16 - Estrutura G: Revestim ento Espesso com Mai or Módul o de
Elasti cidade (Concre to Betumin oso Usinaclo a Qu ent e - CBUQ).
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J
Hl = 7,5 em

Concreto Asfáltico

E1 = 4.219 MPa

v= 0,30

KO = 0,65

y = 24,53 kN/m3

H2 =7,5 em
E2 = 3.165 MPa
KO = 0,65

v= 0,30

y = 23,74 kN/m3

Camada

ue Li(;!u~ão

(Binder)

H3 = 25 em
E3 =352 MPa

v = 0,40

kl =63 lVI Pa

X= 0,50

KO = 0,60

y = 2J, lOk N/m3

Brila Graduada

7/-77

Hm = 00
Em = 70 MPu

v = 0,45

kl = 42 kPa

k2 = 42 MPa

k3 = 1.000

k4 = -200

KO = 0,80

y

Subleito Argiloso

= 16,00 kN/m3

Fi gura 5. 17 - Estrutura lJ: Co ncreto Betumi noso
Ca mada de Ligação (Binder).

U~ in aclo

a Qu ente

~ob re
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CAPÍTUL06

l

ANÁLISE ESTATÍSTICA: EXPERIMENTOS FATORIAIS
6.1 -INTRODUÇÃO
Neste capítulo apresenta-se a análise estatística dos efeitos dos fatores de
tráfego carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de rodagem e
distribuição da pressão de contato pneu-pavimento sobre o desempenho dos
pavimentos, visando a identificação dos fatores e interações significativos e a
obtenção de modelos para o processo em estudo. Faz-se, inicialmente, uma breve
abordagem de como são desenvolvidos os experimentos científicos, mostrando-se
como esta tese está inserida no processo cont(nuo de aquisição de novos
con hecimentos e como poderá contribuir para o processo de aprendizagem a respeito
dos pavimentos rodoviários.
Desenvolve-se um a programação fatorial de simulações determinísticas,
utilizando-se os progra mas ELSYM5 (análises elástico-lineares) e ILLI-PAVE
(análises elásti co- não -linea res) para cálcul o das respostas es truturais de oi to
pav imentos diferent es. Co m as re~pos tas estruturais deformaçúo horizomal de tmÇtlo
IW fihra inferior do revestimento, deforma çâo vertical de compressão no topo do
subleito, def7exão superficial, deformação vertical de compressão na fibra inferior do
revestimento e tensão horizontal de tração na fibra inferior da camada tratada com
cimento, as quais são associadas às principais formas de deterioração dos pavimentos
por meio de modelos de desempenho empíri co-mecanísticos, calculam-se os
correspondentes Fatores de Eq uivalência de Ca rgas (FEC). São os FEC, portanto, qu e
representam de forma quantitativa os efeitos dos fa tores de tráfego sobre o
desempenho dos pavimentos.
Os res ultad o~ da análise e~tat ís ti ca são Rpre<-entaclo~ na forma de t(l.bela~ .
gráficos e eq uações. AnR lis(lm-se o:-. modelos teóri cos desenvolvidos e os resultados
obtid os, com destaque para os fatores pressrlo de enchimento dos pneus e tipo de
mda~em , qu e se mostram signifi ca ti vos nes te traba lho mas qu e não são devidamente
considerados pelos métodos de dimensionamento, pelos sistemas de gerência de
pavimentos, pelas regulament ações técni cas da modalidade rodoviária e nem pelos
critérios de alocação de custos ródoviários.
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6.2- O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS
Para que melhor se entenda como esta tese está inserida no processo de
aquisição de novos conhecimentos e como poderá contribuir para a aprendizagem a
respeito dos pavimentos rodoviários, faz-se necessária uma breve abordagem do papel
da pesquisa científica.
Para BOX, HUNTER e HUNTER (197R), uma pesquisa científica é um
processo de apredizagem orientado, que avança iterativamente, conforme apresentado
na Figura 6.1. Uma hipótese inicial conduz, por dedução, à previsão de certas
conseqüências, as quais podem ser comparadas com dados existentes ou
posteriormente coletados. Quando as conseqüências previstas e os dados observados
não correspondem, as discrepâncias podem conduzir, por indução, a uma modificação
das hipóteses iniciais. Começa , então, um segund o ciclo do proce. su iterativo. A<:..
conseqüências das hipóteses modificadas são novamente comparadas com os dados,
havendo novas modifi cações nas hipóteses e ganho contínuo de co nh ecimento.

dados (li1lus, fcJuimcnus)

v

1\

dedução

indução

v

1\

deduçãn

indução

y ·"

hipóteses (conjectun1s, modclns, teorias)

Figura 6.1 - O processo iterativo e contínuo de aprendizagem (BOX, HUNTER
e HUNTER - 1978).

E~ t e

trabalho contribui para o processo de aprend izagem a res peito elos
pavi men tos rodoviários à medida em qu e o con!Jecimcnt o ex istente (conseqü ências
previstas pelos modelos existentes e os dados coletados) é utilizado para formular
novas equa ções para previsão do desempenho de pavimentos quando submetidos às
cargas do tráfego.
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. I

Esta tese foi motivada pelas nítidas limitações apresentadas pelos modelos
atualmente utilizados para previsão do desempenho de pavimentos, causadas,
principalmente, pela continuidade de utilização de resultados experimentais e
hipóteses simplificadoras desenvolvidas há mais de 30 anos. A evolução da
tecnologia rodoviária, com veículos de carga mais pesados e com maiores dimensões
(VCLs), novos tipos de pneus (radiais em substituição aos diagonais), novos tipos de
rodagem (pneus extralargos em substituição às rodas duplas) e novos tipos de eixos
(tandem triplo), aliada à utilização de novas tecnologias e novos materiais de
pavimentação, tendem a distanciar cada vez mais as conseqüências previstas dos
dados coletados.
São analisados, nos capítulos anteriores deste trabalho, o comportamento de
sistemas estruturais em camadas, programas computacionais desenvolvidos para
cálculo das respostas desses sistemas às solicitações externas, formas de
caracteriza ção dos materiais constituintes das camacills nos pavimentos e estruturas
típicas representativas das mais utili zadas pelos orga nismos rodoviári os bras il eiros.
São considerados, também, resultados ele experim entos laborat oriais e de camp o e
estudos teóri cos sobre: a forma de distribuição da pressão de contato pneu-paviment o,
os níveis mais elevados ele pressão de enchimento dos pneus, os tipos de pneu, os
tipos de suspensão etc.
E, nes te capítulo, para qu e os efeitos dos fa tores de tráfego e das suas

interações possam ser qu antificllclos e pos teriormente incluídos em modelos de
desempenho qu e meJhor representem os efeitos das solicitações do tráfego sobre os
pavimentos rodoviários, faz-se uso de uma feTTa menta simples, mas com um gra nd e
potencial para a análise de problemas com vários fatores envolvidos e complexa
interação entre el es: os experimentos fatoriais.

6.3 - PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS
Qu and o da programação dos experim ent os são estabelecidas quais e ele que
maneira as va ri áve is el e entrada do sistema deve m se r aTTa njadas, de modo a permi tir
a identificação das causas ele altera c;:ões nas variáveis de saída elo sistema. Um
experiment o bem planejado é capaz de quantificar a influ ência de cada uma das
variáveis de entrada e de suas interações sobre as respostas do sistema, com um
número de ensaios não superior ao necessário e suficiente.

1 3~

Segundo McLEAN e ANDERSON (19R4), o objetivo do planejamento dos
experimentos é arranjar as células onde serão efetuadas as observações de maneira
que sejam obtidas estimativas dos efeitos dos fatores sobre as variáveis de interesse
com a menor variância possível. O projeto de experimentos força um estudo mais
detalhado dos fatores envolvidos e respectivos níveis de interesse. Esse estudo
aumenta o entendimento do problema e facilita a realização das observações e
também a aná lise final.
O planejamento de experimentos permite que os dados coletados possam ser
analisados por métodos estatísticos, resultando em conclusões válidas e objetivas. É
importante ressaltar que os métodos estatísticos não "provam" que um fator tem um
determinado efeito, eles apenas informam sobre a validade e confiabilidade dos
resultados. A principal vantagem dos métodos estatísticos é que eles fornecem
objetividade ao processo de tomada de decisão, devendo ser considerados como
aliados e não inimigos do bom senso e da boa engenh<nia .
Para o uso de método estatístico no proj eto e élmllise de um experiment o,
fazem-se necessários: conh eciment o prévio do ass unt o, entendiment o do processo de
obtenção dos dad os e co nh ecimento qualitati vo de como os dados serão analisados.
Para MONTGOM ERY (1991), a etapa de planejament o dos experiment os deve
incl uir:
reco nheciment o e definição do problema: redundante apenas na aparência, essa
etapa é de vital importância para qu e os objetivos da pesquisa sejam atingidos;
escolha dos fatores e níveis: envolve a seleção dos fatores (também denominados
"tratamentos") que serão alterados durante o experimento, bem como seus
intervalos de variação e níveis específicos ;
seleção da resposta : a variável escolbida deve fornecer informações úteis sobre o
processo em estudo;
escolha do número de réplicas: envolve, também, .a determinação da necessidade
ou não ela utilização ele blocos ou outr(ls restrições de al eatoriedad e.
Terminado o planej(l ment o, p(lssa-se às et(lpas complementares da (lJlálisr
est(l tísti ca:
•

realização das observações: a preocupação maior nessa etapa é evitar os erros, que
podem invalidar todas as análises posteriores;
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•
•

anáJise dos resultados: os métodos estatísticos permitem conclusões objetivas e
não o simples julgamento;
conclusões e recomendações para outros trabalhos: é nessa etapa que as hipóteses
iniciais são confrontadas com os resultados e novas hipóteses são formuladas,
dando continuidade ao processo iterativo de aquisição de conhecimento.

O planejamento de experimentos em engenharia inclui a avaliação de
configurações básicas de um projeto, a avaliação dos efeitos da alteração de materiais,
a seleção dos parâmetros de projeto, a determinação dos parâmetros de proj eto que
afetam o desempenho do produto e a quantificação dos seus efeitos. Dentre essas
aplicações, a última é a que mais se assemelha aos estudos desenvolvidos neste
trabalho, uma vez que o objetivo que se busca é verificar se os fatores de tráfego
selecionados realmente influenciam o desempenho dos pavimentos, a ponto de
resultar no desenvolvimento de novos modelos, e com que magnitude isso ocorre.
No planejamento de qualquer experiment o, os fat ores e níveis a serem
considerados, assim como as variáveis a serem medi das, precisam ser definidos a
priori. Considerando-se os estudos preliminares desenvolvidos neste trabalho, muitos
fatores afetam o desempenho dos pavimentos, send o praticamente impossível a
considera ção simultânea de todos eles em uma mesma programação fatorial.
Adotam-se, portant o, apenas aqu eles fa tores julgados os mais importantes para
o desempenho dos pavimento, em níveis qu e abrangem a faixa de valores usuais e
também permitem a obtenção de modelos não-lineares. Os fatores de tráfego
selecionados, com os respect ivos níveis, são:
•

•

carga por eixo: 80 kN, 100 kN e 120 kN
pressão de enchimento dos pneus: 563 kPa (80 psi), 704 kPa (100 psi) e 844 kPa
(120 psi)
tipo de rodagem : rodas duplas e pneus extralargos
distr ibuição da pressão de contato pneu- pavimento: distribui ção uni form e e
distribuição não-unifo rme (com base nos análises do Ca pítul o 2).

A soli citação-padrão, em relação à qual serão ca lculados os Fatores de
Equi valência de Cargas, consiste de um eixo simples, equipado com rodas duplas,
com urna carga por eixo de 80 kN e com pressão de enchimento de 563 kPa (80 psi),
uniform emente distribuída sobre uma superfície de carregamento circular.
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Este trabalho avalia o desempenho dos pavimentos sob uma ótica mecanística,
com destaque para o comportamento estrutural, sendo os efeitos dos fatores de
tráfego considerados em termos de alterações nos Fatores de Equivalência de Cargas
(FEC). Os FEC dependem do tipo de deterioração e são calculados com base na vida
em serviço (número admissível de aplicações de carga, N), prevista por modelos que
consideram as respostas estruturais, segundo a expressão geral:
(6.1)

onde:
FECi: Fator de Equivalência de Cargas para a socilitação i
N0 : vida em serviço prevista para a solicitação-padrão
Nj: vida em serviço prevista para a solicitação i
Como há correspondência entre certas formas de deterioração e algumas
respostas estruturais, foram selecionadas aque)Cis que se reiC~cionCim com os tipos de
deterioração qu e condicionam as intervenções nCI malha rodoviária do Brasil:
•

deformação horizontal de tração na fibra inferior do revestimento (Eht I)
deformação vertical de compressão no topo do subleito (rvc 111 )
)

)

dcf7exão superficial (ôl)
deformação vertical de compressão na fibra inferior do revestimento ( Evc 1)
tensão horizontal de tração em camada tratada com cimento ( Obt,2/3)·
)

Os modelos empírico-mecanisticos utili zados para previsão da vida em serviço
de um pavimento consideram, geralmen te, apenas uma resposta estrutural. Ou seja,
procuram prever a evolução de um único tipo de deterioração. Conforme apresentado
no Capítulo 4, os modelos apresentam, na maioria das vezes, a forma geral:
N

=a . (1 I p)h

(6. 2)

onde:
N: n(Jmero admissível de aplicações de carga
a e b: coeficiente e expoente associados ao tipo de deterioração, à resposta
estrutural considerada, ao ensaio de laboratório utilizado e à estrutura analisada
p : resposta estrutural genérica.
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Para o cálculo dos Fatores de Equivalência de Cargas, apenas o expoente b
tem importância, uma vez que o coeficiente a é cancelado quando da divisão de N0
por N;. Considerando-se os estudos apresentados anteriormente no Capítulo 4, os
valores do expoente b utilizados neste trabalho para a determinação dos FEC são:
•
•
•
•

deformação horizontal de tração na fibra inferior do revestimento: b = 3,291
deformação vertical de compressão no topo do subleito: b = 4
deflexão superfi cial: h = 4
deforma ção vertical de compressão na fib ra inferior do revestimento: b = 4
tensão horizontal de tração em camada tratada com cimento: b = 4

Os modelos estruturais de sistemas em camadas mais utilizados para a análise
de pavimentos rodoviários permitem a consideração de materiais com comportamento
elástico-linear e elástico-não-linear, cujas respostas estruturais são cal culadas, neste
trabalho, respectivament e pelos programas ELSYM 5 e /LU-PA \fE .
Os Fato res de Equi valência de Cargas também depend em da estrutura dos
pavimentos. De modo a qu antifi car esse efeito, foram consid eradas nas análises
fat oriais oito estruturas difere ntes, selecionadas dentre as mais utili zadas nas rodovias
brasil eiras (Figuras 5. 1O a 5. 17 do Ca pítul o 5). Do pont o de vista es tatís ti co, as
diferent es estruturas cons titu em réplicas, reforça nd o as concl usões qu anto aos efeitos
dos fatores de tráfego, um a vez qu e a va ri ação entre répli cas fornece uma medida dos
erros qu e afetam as comparações entre os tratamentos.

6.4 - EXPERIM ENTOS FATORIAIS
6.4.1 -INT RODUÇÃO
Exper im e nt o~ fa t o ri ai~

são e xper im e nt o~ qu e incl uem vc1 ri a~ co mbin açôe~ ele
fa tores, apresent and o nítid as va nt age ns so bre os experiment os tradi cionais (também
co nh ecidos co mo experim ent os 11111 j{ilor de cada vez): com um menor núm ero de
ensaios forn ecem o mesmo nível el e informa ção sobre os fatores individuais e
analisam também as interações entre os fatores, evitando conclusões errôneas
(CO CHRAN e COX - 1962).
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A terminologia usada quando se trabalha com experimentos fatoriais envolve,
dentre outros, os seguintes termos:
•
•
•
•

fator: variável independente;
nível: número de diferentes valores assumidos pelo fator;
réplica: número de vezes que uma mesma observação é repetida;
número de observações: número de combinações dos fatores multiplicado pelo
número de réplicas;
resposta: valor numérico representativo do processo em análise, utilizado para
quantificar os efeitos dos fatores.

Os resultados obtidos com as simulações determinísticas, objeto da presente
análise estatística, são apresentados nos Quadros 6.1 a 6.10 (ELSYM5) e 6.11 a 6.15
(ILLI-PA VE). A variável dependente é representada pelos Fatores de Equivalência de
Cargas (FEC). Cada célula da programação fatorial desenvolvida consiste do
somatório dos FEC obtidos com as oito diferentes estruturas de pavimento
consideradas. As cinco respostas estmturais, por serem associadas a diferentes formas
de deterioração estrutural, são analisadas separadamente.
Com a finalidade de fa cilitar os cálcul os, os fatores de tráfego e os níveis
correspondentes passam a ser representados por:
Fator A: distribuição da pressão de contato pneu-pavimento
nível a_: distribuição uniforme
nível a+: distribuição não-uniforme ("fator A presente")
•

Fator B: tipo de rodagem
nível b_: rodas duplas
nivel b+: pneus extra largos ("fator B presente")
Fat or C: pressüo de enchimento dos pneus
nível co: 563 kPa
nível q: 704 kPa
nível c2: 844 kPa
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•

Fator D: carga por eixo
nível do: 80 kN
nível d1 : 100 kN
nível d2: 120 kN

O número de réplicas varia em função da resposta estrutural considerada, uma
vez que nem todas as estruturas permitem a determinação das respostas selecionadas.
Neste estudo, tem -se: seis réplicas para a Ebt 1, sete réplicas para a Evc 1, oito

'

réplicas para a õ1 e para a Evc m' e quatro réplicas para a Obt 2/3·

'

'

'

Quando é utilizado o Programa ELSYM5 (Quadros 6.1 a 6.10), os materiais
constituintes das camadas são considerados como tendo comportamento elásticolinear, sendo válido, portanto, o princípio da superposição de efeitos. Isso permite qu e
todos os fatores de tráfego selecionados (carga por eixo, pressão de enchim ento dos
pneus, tipo de rodagem e distribuição da pressão de contato pneu-pavimento) sejam
analisados simultaneamente. Os Quadros 6.1, 6.3, 6.5, 6.7 e 6.9 diferem de seus
pares, Quadros 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 e 6.1 O, apenas nas células correspondentes à
distribuição não- uniforme da pressão de contato pneu-pavimento, uma vez qu e os
eixos equipados com rodas duplas podem utilizar tanto pneus radiais como pneus
diagonais.
O Programa ILLI-PAVE (Qu adros 6.11 a 6.15), embora tenha a vantagem de
permitir a consideração dos materiais como tendo comportamento elástico-não-linear,
não possibilita a consideração dos fatores tipo de rodagem e distribuição da pressão

de contato pneu-pavimento, por não ser válida a superposição de efeitos. As análises
ficam, portanto, limitadas à carga por eixo e à pressão de enchimento dos pneus.

Quadro 6.1 - Fatores de Equivalência de Cargas Cons iderando-se a Deformação Horizontal de Tração na Fibra Inferior
do Revestimento (tbt.Ü - Somatório para 6 Estruturas, Programa ELSYMS.
Carga por Eixo

(kN)

Pressão de
Enchimento

RODAS DU PLAS
Pneus Radiais

PNEUS EXTRALARGOS
Pneus Radiais

dos Pneus
(kPa)

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

80

56 3
704
844

6,00*
8,94
12,42

8,48
12,18
15,36

8,30
14,16
21,44

20,81
30,32
39,64

100

563
704
844

27,50
36,52
49,82

120

11,53
15,58
19,88
14,87
20,50
26,33

9,77
16,94
26,22

5 63
704
844

8,20
12,11
16,83
11,25
15,94
22,03

11,14
19,69
30,86

35,98
49,52
62,89

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e di~t ribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.

Quadro 6.2 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação Horizontal de Tração na Fibra Inferior
do Revestimento (Eht 1) - Somatório para 6 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Ei xo

(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento

RODAS D UPLAS
Pneus Diagonais

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

dos Pneus
(k Pa)

DISTRIBUlÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704

6,00*

7,55

8,30

844

8,94
12,42

10, 72
14,93

14,16
21,44

20,81
30,32
39,64

563
704

8,20
12,11

9,77

27,50

16,94

36,52

844

16,83

26,22

49,82

563
704
844

11,25
15,94
22,03

9, 78
14,40
21,29
13,30
19,10
26,50

11,14
19,69
30,86

35,98
49,52
62,89

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e di!'tribuição uniforme da pressão de con tato pneu-pavimento.

Quadro 6.3 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação Vertical de Compressão no Topo do
Subleito (Evc m) - Somatório para 8 Estruturas, Programa ELSYMS.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento
dos Pneus
(kPa)

RODAS DUPLAS
Pneus Radiais
DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704
844
563
704
844
563
704
844

8,00*
8,20
8,32
17,40
17,87
18,17
35,22
36,25
37,11

8,22
8,31
8,39

14,12
14,92
15,39
29,48
31,84
33,28
56,93
62,29
65,87

15,22
15,65
16,50
32,86
33,63
34,62
65,40
67,92
69,74

18,02
18,04
18,37
36,13
36,87
37,54

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição unifonne da pressão de conta to pneu-pavimento.

Quadro 6.4 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação Vertical de Compressão no Topo do
Subleito (Evc m) - Somatório para 8 Estruturas, Programa ELSYM5.
PNEUS EXTRALARGOS
Pressão de
RODAS DUPLAS
Carga por Eixo
Enchimento
Pneus Diagonais
Pneus Radiais
(kN)
dos Pneus
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO
(kPa)
NÃO-UNIFORME
NÃO-UNIFORME
UNIFORME
UNIFORME
563
8,00*
15,22
8,03
14,12
80
704
8,20
8,19
14,92
15,65
844
8,32
15,39
16,50
8,15
563
17,40
17,61
29,48
32,86
100
704
17,87
31,84
17,97
33,63
844
33,28
34,62
18,17
19,40
563
35,22
36,13
56,93
65,40
120
704
36,25
36,74
62,29
67,92
844
37,11
37,54
65,87
69,74
* solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.
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Quadro 6.5 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se o Deslocamento Vertical na Superfície do Pavimento
(ôl) -Somatório para 8 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento
dos Pneus
(kPa)
563
704
844
563
704
844
563
704
844

RODAS DUPLAS
Pneus Radiais

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

8,00*
8,96
9,84

8,96
9,84
10,64

15,12
17,84
20,16

16,72
18,40
20,00
32,56
35,12
38,00

18,48
19,36
20,96

29,52
34,24
38,96
54,08
62,96
71,28

19,92
22,56
25,20
39,44
43,20
47,76

35,04
37,28
39,92

74,16
81,60
87,76

* solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.
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Quadro 6.6 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se o Deslocamento Vertical na Superfície do Pavimento
(ôt) - Som atório para 8 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Eixo

(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento

RODAS DUPLAS
Pneus Diagonais

PNEUS EXTRALARGOS
Pneus Radiais

dos Pneus
(kPa)

DISTRIBUlÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704
844

8 00*
'
8,96
9,84

8,48

563
704
844

16,72
18,40
20,00

15,12
17,84
20,16
29,52
34,24
38,96

19,92
22,56
25,20
39,44
43,20
47,76

5 63
704
844

32,56
35,12
38,00

54,08
62,96
71,28

74,16
81,60
87,76

9,44
10,40
17,28
19,20
22,24
33,60
36,40
39,60

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.

Quadro 6.7 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação Vertical de Compressão na Fibra
Inferior do Revestimento (E v c, 1) - Somatório para 7 Estruturas, Programa ELSYMS.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento
dos Pneus
(kPa)

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704
844
5 63
704
844
563
704
844

7,00*
11,87
18,25
9,52
16,44
25,54
12,54
21,80
34,13

10,59
17,61
23,58

19,04
34,99
56,62
24,21
45,34
74,31
29,76
56,54
92,43

53,11
82,77
111,83
76,90
106,84
153,27
110,27
158,85
209,21

RODAS DUPLAS
Pneus Radiais

15,24
22,76
31,39
19,41
30,92
42,73

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição unifonne da pressão de contato pneu-pavimento.
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Quadro 6.8 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação Vertical de Compressão na Fibra
Inferior do Revestimento (Evc,J)- Somatório para 7 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento
dos Pneus
(kPa)
563
704
844
563
704
844
563
704
844

RODAS DUPLAS
Pneus Diagonais
DISTRIBUlÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUlÇÃO
NÃO-UNIFORME

7,00*
11,87
18,25
9,52
16,44
25,54
12,54
21,80
34,13

8,96
15,19
23,20
12,35
21,33
35, 15
16,65
28,18
43, 74

PNEUS EXTRALARGOS
Pneus Radiais
DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUlÇÃO
UNIFORME
NÃO-UNIFORME
19,04
53,11
34,99
82,77
56,62
111,83
24,21
76,90
45,34
106,84
74,31
153,27
29,76
110,27
56,54
158,85
92,43
209,21

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavi mento.

Quadro 6 .9 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Tensão Horizontal de Tração na Fibra Inferior da
Camada Tratada com Cimento (Oht 2/3) - Somatório para 4 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

Pressão de
Enchimento

RODAS DUPLAS
Pneus Radiais

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

dos Pneus
(kPa)

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBillÇÃO
NÃO-UNIFORME

DISTRIBillÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704
844

4,12

8,60
10,18
11,39
16,23
19,60
22,41

10,55
11,71
12,98

563
704
844

4,00*
4,15
4,27
8,54
8,98
9,29

21,31
23,47
25,70

563
704
844

16,85
17,85
18,54

17,47

28,37
34,96
40,68

40,33
44,78
48,42

4,26
4,33
9,03
9,12
9,40
18,42
18,98

* solicitação-padrão: ei xo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distri buição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.

Quadro 6.10 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Tensão Horizontal de Tração na Fibra Inferior da
Camada Tratada com Cimento (crht2/3) - Somatório para 4 Estruturas, Programa ELSYM5.
Carga por Eixo
(kN)

80

100

120

RODAS DUPLAS
Pneus Diagonais

PNEUSEXTRALARGOS
Pneus Radiais

Pressão de
Enchimento
dos Pneus
(kPa)

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO- UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO
NÃO-UNIFORME

563
704
844
5 63
704
844.
563
704
844

4,00*
4,15
4,27
8,54
8,98
9,29
16,85
17,85
18,54

4,06
4,21
4,31

8,60
10,18
11,39
16,23
19,60
22,41
28,37
34,96
40,68

10,55
11,71
12,98
21,31
23,47
25,70
40,33
44,78
48,42

8,77
9,15
9,97
17,61
18,32
18,99

*solicitação-padrão: eixo simples, equipado com rodas duplas, carga por eixo de 80 kN, pressão de enchimento dos pneus de
563 kPa e distribuição uniforme da pressão de contato pneu-pavimento.

154

Quadro 6.11 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação
Horizontal de Tração na Fibra Inferior do Revestimento (Ebt,l)
Somatório para 6 Estruturas, Programa ILLI-PA VE.
CARGA POR
PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)
EIXO (kN)
844
563
704
60
100
140

4,73
7,09
7,82

7,70
11,04
13,09

9,87
15,25
19,17

Quadro 6.12 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação
Vertical de Compressão no Topo do SubJeito (Evc, m)
Somatório para 8 Estruturas, Programa ILLI-PA VE.
CARGA POR
EIXO (kN)
60
100

140

PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)
563

704

844

2,62
39,20
123,01

2,33

2,4R
54,94
313,67

46,04
233,96

Quadro 6.13 - Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se o Deslocamento
na Superfície do Pavimento (ôt)
Somatório para 8 Estruturas, Programa ILLI-PA VE.
CARGA POR
EIXO (kN)

60
] 00
140

PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)
563

704

844

3,07
15,97
49,73

3,21
16,84
54,96

3 29
'
17, 11
58,39
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Quadro 6.14- Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Deformação
Vertical de Compressão na Fibra Inferior do Revestimento (Evc,1)
Somatório para 8 Estruturas, Programa ILLI-PAVE.
CARGA POR
EIXO (kN)
60
100
140

PRESSÃO DE ENCHlMENTO DOS PNEUS (kPa)
563

704

844

5,96
10,63
11,23

12,19
20,35
29,97

20,11
34,91
56,22

Quadro 6.15- Fatores de Equivalência de Cargas Considerando-se a Tensão
Horizontal de Tração na Fibra Inferior da Camada Tratada com Cimento (Obt,2/3)
Somatório para 4 Estruturas, Programa ILLI-PA VE.
CARGA POR
EIXO (kN)
60
100
140

PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)
563

704

844

1,84
12,89
55,75

1,72
16,03
67,53

2,02
15,95
75, 16

6.4.2 - TESTES DE SIGNIFICÂNCIA
Normalmente, sabe-se de antemão quais fatores são importantes. O qu e se qu er
determinar, na maioria das vezes, é a magnitude dos efeitos desses fatores e, também,
calcular o intervalo dent ro do qu al o valor verdadeiro quase sempre reside. Esse
intervalo é conhecido como "intervalo de confiança" e pode ter o seu significado
apresentado, por exemplo, pela fras e: "os ensaios mostram qu e o intervalo variando
de 0,50 a 0,75 inclui o val or con eto com uma probab ilidade de 9LJ%".
O qu e difi culta as análises de um experiment o é a presença de efeitos de
fatores não controlados. Esses efeitos, designados de variaçlío alea tória ou variação
do acaso, podem alterar em muito os resultados. Cabe ao pesquisador verificar se as
diferenças observadas são ou não significativas. Ou, em outras palavras, se os
resu1tados observados foram produzidos pelos fatores ou por mera variação aleatória.
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É mediante utilização de testes de significância que se aceita um determinado
fator como responsável pelas variações nas respostas de um experimento. Uma
variação não significativa é tida como devida ao acaso, sendo deixada de lado até que
novos resultados venham confirmá-la ou negá-la.
O nível de significânica pode ser interpretado como a probabilidade de que
seja nulo o efeito de uma dada variável sobre o modelo. Os níveis de significância
convencionais são 25%, 10%, 5%, 1% e 0,1 %. · Cada nível de significância
corresponde a um determinado grau de ceticismo: um nível de significância de 1%
indica que a probabilidade de se obter a variação observada, por puro acaso, é de 1%.
Considera-se, neste trabalho, o Teste F de Snedecor para determinação do
nível de significância dos fatores de tráfego e suas interações. Esse teste de
significância compara os quadrados médios ou variâncias (QM) segundo a expressão:
F= QMtratamento I QM•·csíduo

(6.3)

Os quadrados médios dos fatores e interações são obtidos a partir das somas de
quadrados (SQ) e dos graus de liberdade (CL ), segundo a ex pressão:
Ql\1

=SQ I GL

(6.4)

Para determinação do nível de significância de um dado fator ou interação,
compara-se o valor do quociente F daquele fator ou interação com um valor limite de
F (Fn 111 ). Normalmente, os valores limites de F são apresentados na forma de tabelas
(BOX, HUNTER e HUNTER - 1978) e correspondem aos níveis de significância de
25%, 10%, 5%, 1% e O, 1%. Por exemplo, o va lor Ffim,l% indica que a probabilidade
de se obter um valor de F~ Ffi 111 , em função apenas da variação aleatória, é de 99%.
Os Quadros 6.1 6 e 6.20 apresentam as somas de quadrados para todos os
fatores e intera ções. Exe mplo ele cálculo elas so mas ele quadrado~ é apresentado a
seguir, visa nd o mostrar que o~ em. aios fatoriais, além de eficient es para a
inves tiga ção de fenômenos complexos, são de utilização muito simples. Os Quadros
6.17, 6.1 ~ , 6.21 e ó.22 apresentam os quocientes F e os valores de Ftim , identifica ndo
os fatores e interações significativos, com o respectivo nível de significância. No
Quadro 6.17, por exemplo, tem-se, para o FatorA, F= 399,01°·1, ou seja, um nível de
significância de O, 1%.
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Quadro 6.16- Soma de Quadrados (SQ) para os Fatores e Interações• - ELSYM5.
RESPOSTA ESTRUTURAL

FATORES e
INTERAÇÕES

Ebt 1

Evcm

Ôl

Evc 1

Obt 2/3

A

235,42

3,29

42,26

1872,62

17,01

B

296,55

310,90

549,13

5.022,05

413,68

Ctine~r_

200,51

3,60

32,08

1.404,19

17,50

Cauadrático

0,38

0,02

o

4,27

0,04

Dtinear

104,98

1.132,45

1.163,88

820,75

677,93

Dauadrático

0,69

34,69

30,58

7,71

17,03

AB

123,75

2,01

24,83

1.300,39

13,69

AC1inear

2,66

0,31

0,19

45,39

0,51

ACauadrático

0,06

0,02

o

0,27

0,01

ADJinear

13,23

1,43

10,34

178,71

6,93

ADouadrático

0,40

0,12

0,46

5,58

0,39

BCtinear

29,21

1,41

8,04

475,54

10,26

BCauadrático
BDtinear

0,13

0,01

0,01

2,18

0,01

5,39

83,57

116,19

304,21

82,79

BDauadrático

0,05

2,21

2,79

4,02

1,53

CtDI

5,RO

] ,43

5,R1

66,01

5,01

CtDo

0,02

o,1()

0,16

0,28

0,18

CaDI

0,03

0,02

o

0,23

0,02

CaDa

0,11

o

0,02

1,25

0,01

RESIDUO
TOTAL

11 2,43

52,38

235,22

1.189,68

297,36

1.131,80

1.629,37

2.221,99

12.705,32

1.561,89

191
0,59

261

261

226

121

0, 20
0,90
5,26
QMresíduo
* são consideradas apenas as interações entre dois fatores.

2,46

,

GLr__esíduo

onde:
QM: Quadrado Médio
GL: Grau de Liberdade
QM = SQ I GL
GL(resíduo) =GL(total) - GL(Jatores e interações) - GL(réplicas)
GL(cada fator ou interação) 1

=
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Quadro 6.17 - Quociente F de Snedecor para os Fatores e Interações - ELSYM5.
FATORES e
INTERAÇÕES

RESPOSTA ESTRUTURAL
Ebt 1
399 010,1

Ô1

'

'
1554,5()0,1

46 950,1

Evc 1
356 010,1

610 140,1

954 760,1

168 170,1

Ctinear

339,850,1

18,0()0,1

35 650,1

266 980, 1

7 111

Cauadrático

0,64
177 930,1

0,11
5662 250,1
'
173 450,1

o

0,81
156 030,1
'
1,4725'

0,01
275 580,1

247 230,1
'
8,631

5 575

o

A

B

DJinear

502 630,1
'

'

1,17

D_aiiMirá tic.o
AB

209,750,1

ACtinear

4,515

ACcmadrático

0,10
22 420,1

ADtinear
ADouadrátic.o
BCtinear
BCn11adrático
BDtinear
BDouaclrático
CtDt
CtDa
C0 DJ
CaDa

'

0,68
49 510,1

'

0,22
9,131
0,09
9 831
'
0,03

Evcm
16 450,1

'
10,051
1 5525
'

'

'

'

1293 210,1

'

33 970,1
'
27 ,7()0,1
0,21

o

'

'
'

Obt 2/3
6 911

'

'

'

'

6 931

'
'

0,21

0,11
7 151
'
0,60

11490,1
'

7051
'

8 941

0,05
33 980,1
'
1,05
90 410,1

0,05
417 85o,1

0,01
129,1()0,1

0,41
57 830,1

3,1010

0,62
2 04 25

o
o

'
11 050,1
'

0,51

'

'

'

7,151

6 455

0,50

0,18

0,77
12 550,1
'
0,05

0,05

0,11

o

0,04

0,18

o

0,02

0,24

'

2 8210

'

0,16
4 185

'

o

33 650,1

'

'

0,07

onde:

F

=QM(fatores e interações) I QMresíduo

Quadro 6.18- Valores Limites de F (Fum) para Diferentes Níveis de Significância.
/

NIVELDE

RESPOSTA ESTRUTURAL

SIGNIFICÂNCIA

Ebt 1

Evcm

Ô1

Evc 1

Oht 2/3

0,1%

10,83*

10,83

10,83

10,83

10,83

1%

6,63

6,63

6,63

6,63

6,63

5%

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

10%
25 %

2,7 1

2,71

2,7 1

2,71

2,71

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

*

os valores limites de F foram obtidos de BOX, HUNTER e HUNTER (1978), em
função de GL(Jator) e GL(resíduo)
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Quadro 6.19- Coeficientes das Equações de Regressão- ELSYMS.

FATORES e

RESPOSTA ESTRUTURAL

INTERAÇÕES

Ebt 1

Evcm

Ô1

Evc 1

Obt 2/3

TOTAL

3,56
1,04
1,17

4,08
0,38·
1,38·

7,41
2,73
446

4,30

A

3,65
0,11
1,04

1,18
0,03

0,14
-0,01

0,41

0,85
0,04

2,43
0,25

2,46

2,89
0,09
2 21
0,12

0,43
-0,01
2,66

0,76
0,14
-0,01

0,29
-0,03
0,23
0,03

1,03

ADou::td n:í ti co

0,30
0,03

0,08
-0,04
0,01
0,09
0,01

o.11

0,27
0,04

BCJinear
BCou::tdnítico

0, 45
0,02

0,09
-0,01

0, 20

o

1,68
0,07

0,33
-0,01

BDJinear

0,19

0,66

BDouadrático
CtDJ
C1Da_

0,01
0,25
0,01

0,06
0,11
0,02

0,78
0,07.

1,35
0,09

0,21.
0,02

0,77
0,03

0,93
0,07
0,28
0,03

C 0 D1

0,01

-0,01

CaDa

-0,01

o

o
o

0,03
-0,04

B
Ctinear
Cauadráticn_
DJinear
Dauadrático

AB
ACJinear
ACouadrático
ADJinear

o
0,23

o

2,27
0,52
-0,02

0,34
169

0,24
0,31
-0,07

o

-0,01

o
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Quadro 6.20- Soma de Quadrados para os Fatores e Interações- ILLI-PAVE.
FATORES e

RESPOSTA ESTRUTURAL

INTERAÇÕES

Ebt 1

Evcm

Ô1

Evc.1

Obt 2/3

CJinear

16,88

Cauadrático
Dlinear

o

886,32
5,74
9.163,49

2,09
0,04
490,94

144,98
1,48
72,92

21,38
0,67

1.098,43

36,70
2,23.

0,71
29,72
1,17

8,83

Douadrático
CtDI
C1Do

0,17
1,58

CaDI

0,04

CaDa
,
RESJDUO

o

1.137,65
263,48
10,45
4,23

8,43

46.026,28

TOTAL

35,93

GLresíduo

40
0,21

QMresíduo_

o

0,45
0,03

23,11
3,78

o

0,44
0,05

78,32

457,28

5.032,75

58.596,07

610,80

708,61

6.429,79

56

56

56

821,90

1,40

8,17

24
209,70

o.

0,35

1.166,22
181,39

Quadro 6.21 -Quociente F de Snedecorpara os Fatores e Interações- ILLI-PAVE.
RESPOSTA ESTRUTURAL

FATORESe
INTERAÇÕES

o

Evc 1
17 750, 1
'
0,18
8 93 1
'
0,09
3 6410
'
0,14

Obt 2/3
0,10

11,151
1,34
1 3825
'
0,32

Ô1 .
14925
'
0,03
350 670,1
'
26 210,1
'
1 5925
'
0,32

0,19

0,01

0,02

0,04

o

0,01

o

o

o
o

Ebt 1
80 380,1
'

Evcm

42 oso, 1
'
0,81
7 521
'

ClDa
CaDl
CaDa

CJinear
Cauadrático
Dtinear
Dauadrático
CtDt

o

1,08
0,01

o
5 565
'
0,86

O, 11
0,02
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Quadro 6.22- Valores Limites de F (Fum) para Diferentes Níveis de Significância.
,

RESPOSTA ESTRUTURAL

NIVELDE
"
SIGNIFICANCIA

0,1%
1%
5%
10%
25%

*

Ebt 1

Evcm

Ô]

Evc 1

12,61 *
7,31

12,10
7,13

12,10
7,13

12,10
7,13

4,08
2,84
1,36

4,10

4,10
2,80
1,35

4,10
2,80
1,35

2,80
1,35

Obt 2/3
14,03
7,82
4,26
2,93
1,39

os valores limites de F foram obtidos de BOX, HUNTER e HUNTER (1978), em
função de GL(Jator) e GL(resíduo)

Quadro 6.23 -Coeficientes das Equ ações de Regressão- ILLI-PA YE.

RESPOSTA ESTRUTURAL

FATORES e
INTERAÇÕES

Ebt ]

Evc m

Ô1

Evc 1

TOTAL

1,77

11,37

3,09

2,80

bt 2/3
6,91

CJinear

0,68

4,30

0,21

1,74

0,94

o

-0,20

0,10

-0,10

0,50

1,23
0,03

6,9 7

0,96
0,11

1,20

Dauadrático
CtDt

-0,04

13,82
2_)76

0,26

5,96

-0 02
'
3,20
0,51
0,26

CJD_o
C0 D1

o
0,02

1,66
-0,33

0,07 .
-0.02

CaDa

o

-0,12

o

Cauadrático
DJinear

0

1,59

0,06

0,28
0, 10

o

0,02

·-
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6.4.3 - CÁLCULO DAS VARIÂNCIAS

Considerando-se no Quadro 6.1 os Fatores de Equivalência de Cargas
determinados a partir da resposta estrutural deforma ção horizontal de tra ção na fibra
inferior do revestimento e as rodas duplas constituídas por pneus radiais, tem -se o
seguinte roteiro para o cálculo das vari âncias de cada fator e interação.

a) Soma de Quadrados Total
A soma de quadrados total é calculada pela expressão:
SQtotal

=Ix 2 - C

(6.5)

onde:
x = obseJVação
C = (2:x)2 I n
n = número ele observações.
Co m os valores indi viduais (el e cada estrutura), qu e resultam no so matório
apresentado no Quadro 6. 1, tem-se:
SOtotal

=3R7ó,56 - 2744,76 =1131 ,RO

h) Fatores A c B
Para os fa tores qu e apresentam apenas dois níveis, a soma ele quad ra dos é
ca lculada por expressão análoga a:
SQA = (a+- a_) 2 I (r. a" . h ' . c'. d')

onde:
a + = so mátori o das obseJVações em que o fa tor A está presente
a. = somátori o das observações em qu e o fator A não está prese nt e
r = número de répli cas
a"

=2: Cj =(- I )2 + (+ I )2 =2

h ', t:', d ' = núm ero de níveis dos fa tores h, c, d
Co m os valores do Quadro (). 1, tem-se :
SOA = (4Y7,74- 272,24)2 I (ó . 2 . 2 . 3 . 3)

=235,42

SQs = (511,52- 258,43)2 I (6 . 2 . 2 . 3 . 3) = 296,55

(6.6)
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c) Fatores C e D
Os fatores C e D, que apresentam três níveis,. têm duas somas de quadrados
(uma linear e outra quadrática), as quais podem ser calculadas por expressões
análogas a:

SQc, quadrático= (co- 2 . CJ + c2)2 I (r. c" . a'. b'. d')

(6.7)

onde:
co 5 somátorio das observações em que o fator C apresenta o nível inferior
CJ = somátorio das observações em que o fator C apresenta o nível intermediário
c2 5 somátorio das observações em que o fator C apresenta o nível superior
c"= L Cj = (+1)2 + (-2)2 + (+1)2 = 6
e
(6.8)
SQc, linear= (c2- co) 2 I (r. c" . a'. b'. d')
onde:
C = :Í: Cj
11

=(-1 )2 + (+ 1)2 =2

Com os valores apresentados no Quadro 6.1, tem-se:
SOe linear = (343,75 - 173,83)2 I (6. 2. 2. 2. 3) = 200,51
'
SOe, quadrático = ( 173,R3- 2. 252,40 + 343,75)2 I (6. 6. 2. 2. 1) = 0,38
SQD linear = (321,00 - 198,05)2 I (6. 2. 2 . 2. 3) = 104,lJ8
'
SOD, quadrático = (198,05- 2 . 250,90 + 321,00)2 I (6 . 6 . 2 . 2. 3) = 0,69

d) Interação entre os Fatores A e B
A soma de quadrados da interação AB pode ser calculada com a expressão:

onde:
a+b+ E somátorio elas observações em qu e os fatores A c B es tão presentes
a+b- E somátorio das observações em qu e o fator A está presente e o fator B não
a.IJ+ E somátorio das observações em qu e o fator B es tá presente e o fator A não
a.b. 5 somátorio das observações em qu e nem o fator A nem o fator B estão
presentes
(ab)" = 2: Cj = (-1 . -1)2 + (-1 . +1)2 + (+1 . -1)2 + (+1. +1)2 = 4
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O resultado obtido é:
SQAB = (353,00- 144,71- 158,52 + 113,72)2 I (6. 4. 3. 3) = 123,75

e) Interações ACiinear' BCiinean ADJinear e BDJinear
As somas de quadrados das interações entre um fator com dois níveis e a
componente linear dos fatores com três níveis podem ser calculadas por expressões
análogas a:
(6 .10)

onde:
a+c2 = somátorio das observações em que o fator A está presente e o fator C
apresenta o nível superior
a+CO = somátorio das observações em qu e o fator A está present e e o fator C
apresenta nível inferi or
a.cz = so mátorio da s observações em qu e o fator A não está presente e o fat or C
apresenta o nível superior
a.co = somátorio da s observações em qu e o fator A não está prese nt e e o fator C
apresenta o nível infer ior
(aq)" = 2: Cj =(- 1. -1)2 + (-1. +1)2 + (+1 . -1)2 + (+1 . +1)2 = 4

Com os valores do Quadro 6.1, tem-se:
SOAc, linear= (213,95- 119,17 - 129,80 + 54,66)2 I (6. 4. 2. 3) = 2,66
SOBe, linear= (230,87- 113,50 - 112,85 + 60,33)2 I (6 . 4. 2 . 3) = 29,21
SQAD , linear= (210,09 - 126,79 - 110,91 + 71,26)2 I (6. 4. 2 . 3) = 13,23
SOsD linear = (210,08- 134,67 - 110,92 + 63,38)2 I (6. 4. 2. 3) = 5,39
'

f) lntcra~ües ACquadnític<H BCquadráticw ADquadnítico e BDq uaciJ'ático

As so mas de qu ad rad os da s intera ções ent re um fa tor com dois níveis c a
component e quadráti ca elos fa tores com três níveis podem se r calcu ladas por
expressões análogas a:

SQAc, quadrático = (a+c2 - 2 · a+ct + a+co- a.c2 +"
+ 2. a.q- a.co)2 I (r. (acq)". b'. d')

(6.11)
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onde:
(acq)" =L Cj = (-1. +1)2 + (-1. -2)2 + (-1. +1)2 + (+1. +1)2 + (+1. -2)2 +
+(+1.+1)2 = 12
Com os valores apresentados no Quadro 6.1, tem-se:

SOAc, quadrático= (213,95 - 2 . 164,62 + 119,17- 129,80 +
+ 2. 87,78- 54,66)2 I (6. 12. 2. 3) = 0,06
SOsc, quadrático= (230,87- 2. 167,15 + 113,50 - 112,85 +
+ 2. 85,25 - 60,33)2 I (6 . 12. 2. 3) = 0,13
SOAD, quadrático = (210,09- 2. 160,83 + 126,79- 110,91 +
+ 2 . 90,07 - 71,26)2 I (6 . 12. 2. 3) = 0,40
SOso, quadrático= (218,08 - 2. 166,77 + 134,67- 110,92 +
2. 84,13- 63,88)2 I (6 . 12. 2. 3) = 0,05

g) Interações CD

As somas de quadrados das intera ções entre os fatores C e D envolvem as
seguintes expressões:

SQcn, 1-1 = (czdz. czdo . codz + codo)2 I (r . (Cd).))

11
•

a' . b ')

(6.1 2)

SQc o, 1-q = (c2d2 - 2 . czdl + C2do - codz +
+ 2 codt - codo)2 I (r (Cdf.q)" . a'. b')

(6.13)

SQco , q-1 = (c2d2 - 2 CJ d2 + codz- C2do +
+ 2 . q do - codo)2 I (r. (cdq.J) ". a'. b ')

(6.14)

o

o

o

SQcn, q-q = (czd2- 2 CJ dz + codz . 2 C2d t +
+ 4 qdJ- 2 codt+ C2do- 2 qdo +. codo)2 I (r. (cdq.q)" . a'. b')
o

o

o

o

o

(6.15)

ond e:
(CdJ. )) " =L Cj = (- 1 . -1)2 + (- J. +1)2 + (+1 . -])2 + (+]. +])2 = 4
(cdt-q) " = 2: Cj = (-1 . +1 )2 + (- I . -2)2 + (-1 . +1)2 + (+ 1 . +1)2 + (+ 1 . -2)2 +
+(+1 . +1)2 = 12
(cdq.J)" = 2: Cj = (-1. +1)2 + (-1 . -2)2 + (-1. +1)2 + (+1. +1)2 + (+1. -2)2 +
+(+1 . +1)2= 12

I,
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(cdq-q)" =L Cj =(+1. +1)2 + (+1. -2)2 + (+1. +1)2 + (-2. +1)2 + (-2 . -2)2 +
+ (-2. +1)2 + (+1. +1)2 + (+1. -2)2 + (+1. +1)2 = 36
Com os resultados apresentados no Quadro 6.1 resulta:
SOco, 1-1 = (142,11 - 88,86- 73,24 + 43,59)2 I (6 . 4. 2. 2) = 5,80
soco, l-q = (142,11- 2. 112,75 + 86,86- 73,24 +
+ 2. 57,00- 43,59)2 I (6 . 12 . 2. 2) = 0,02

soco, q-l = (142,11 - 2. 105,65 + 73,24- 88,86 +
+ 2. 65,60- 43,59)2 I (6 . 12. 2. 2) = 0,03
soco, q-q = (142,11- 2. 105,65 + 73,24 - 2. 112,75 + 4. 81,15- 2. 57,00 +
+ 88,86 - 2. 65,60 + 43,59)2 I (6. 36. 2 . 2) = 0,11

6.4.4 - ANÁLISE DE REGRESSÃO
A análise de variância de um experi mento fatorial permite não só a
identificação dos fatores significativos, mas também o dese nvolvimento de modelos
de regressão, que relacionam quantitativamente os fatores significativos (variáveis
independentes Xj) com a resposta do sistema (variável depend ente Y).
Os fatores investigados podem ser quantitativos (por exem plo, pressão de
enchimento dos pneus e carga por eixo) ou qualitativos (forma da distribuição da
pressão de contacto pneu-pavimento e tipo de rodagem). Segundo JOHN (1971),
fatores quantitativos com níveis igualmente espaçados resultam em polinômios
ortogonais e faci litam os cálculos para determinação de modelos polinomiais por
intermédio do método dos mírúmos quadrados. Por essa razão é que os fatores
quantitativos pressão de enchimento dos pneus e carga por eixo foram considerados
com três nfveis igualmente espaçados: respectivamente, 563 kPa, 704 kPa e 844 k.Pa,
e 80 kN, 100 kN e 120 kN.
Com base na soma de quadrados (SQ) de cada fator ou int eração, pode-se
quantificar a co ntribuição de cada termo e também obter seus efei tos de ordem 11 - 1.
onde 11 é o número ele níveis do fator em questiío. Exemplificando, fatores co m três
níve is poderão contribuir com até dois termos para a equa ção de regressão, um linear
e outro quadráti co. Um modelo de regressão múltipla pode ser escrito da seguinte
forma :
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Y = ao + a a • Pt (a) + ab I • Pt (b) + ab q • Pz(b) + aab I· Pt (a) • Pt (b) +
'
+' aab,q· Pt (a).' Pz(b)
(6.16)
onde:
• Y E variável dependente
• a e b E representam os fatores considerados. O fator A é qualitativo e apresenta
dois níveis (e, portanto, apenas um termo linear), enquanto que o fator B é
quantitativo e apresenta três níveis (e, portanto, dois termos, um linear e outro
quadrático)
•

ao = :Lx In

l:x

•

•

somatório de todas as observações
n 5 número de observações
aa E coeficiente correspondente ao fator A
ab 1 E coeficiente correspondente ao fator B, termo linear
'
ab~q 5 coeficiente correspondente ao fa tor B, termo qu adráti co
a ab 1= coefici ente correspondente à interação AB 1
' =coefi ciente correspondente à interação ABq
aah,q
Pt(a) = +1 (fator A presente) ou -1 (fat orA ausente)
Pt (b) = lq [(b - bm) I d] = polinômio de Iª ordem do fator B
À1 = 1
b = valor do fator B
bm = va lor méd io do fat or B
d =espaça mento entre os níveis do fa tor B
Pz (b) =À2 [(b - bm)2 I d - (k2 - 1) I 12] = polinômio de 2ª ordem do fator B
Àz= 3
k uúmero de níveis do fator B
5

=

Os Quadros 6.19 e 6.23 apresentam os coeficientes das equações de regressão,
respectiva mente para as simulações determinísti cas efetu adas com o programa
ELSYM5 e com o progra ma ILLI -PA VE. Em negrito, n e~~es qu adro~. sã o
identificados os coeficientes con esponde ntes aos fa tores e interações significati vos,
os qu ais, portanto, integram os modelos desenvolvidos para o cá lcu lo dos FEC.
Os modelos qu e representam os efeitos dos fato res de tráfego selecionad os
I
sobre o desempenho dos pavimentos, quant ifi cado em termos de Fatores de
Equivalência de Cargas, são apresentados a seguir.
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:i·
.. ..
MODELOS DE REGRESSÃO· MATERIAIS ELÁSTICO-LINEARES

FEC(tht t)

=3,56 + 1,04 A+ 1,17 B + 1,18 CI + 0,85 DI+

' + 0,76AB + 0,30ADI + 0,45 BCf

(6.17)

FEC(tvc m) = 3,65 + 0,11 A+ 1,04 B + 0,14 Cf +

' Dq + 0,08 AB + 0,09 ADf + 0,09 BC[ +
+ 2,43 DI+ 0,25
+ 0,66 BD[ + 0,06 BDq + 0,11 CIDI
FEC(õt)

(6.18)

=4,08 + 0,38 A + 1,38 B + 0,41 Cf + 2,46 DI+ 0,23 Dq +
+ 0,29 AB + 0,23 AD[ + 0,20 BCf + 0,78 BDI

(6.19)

FEC(cvc,l) = 7,41 + 2,73 A + 4,46 B + 2,89_C[+ 2,21 Dz + 2,27 AB +

+ 1,03 ADI + 1,68 BC!+ 1,35 BD! + 0, 77 CID!

(6.20)

FEC(aht,2j3) = 4,30 + 0,34 A + 1,69 B + 0,43 C[+ 2,66 D[ +
(6. 21)
+ 0,24 Dq + 0,31 AB + 0,33 BC[+ 0,93 BDI
onde:

A = + 1: distribuição não-uniforme da pressão de contacto pneu-pavimento
A = -1: distribuição uniforme da pressão de contacto pneu-pavimento
B

= + 1: pneus extralargos

B

=-1: rodas duplas

Cf = [ (Xc- 704) I 140]

=[ (Xrf - 100) I 20]
Dq =3 { [ (Xd - 100) I 20]

Dt

2- (2 I 3)}

e
X c: valor do fator C (pressão de enchimento dos pneus, kPa)

Xd: valor do fator D (carga por eixo, kN)
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MODELOS DE REGRESSAO PARA CALCULO DOS
"
FATORES DE EOUIVALENCIA
DE CARGAS MATERIAIS ELÁSTICO-NÃO-LINEARES

FEC(Eht,Ü

=1,77 + 0,68 C[+ 0,50 D[ - 0,04 Dq +
+ 0,26 C[D[ + 0,02 CqDL

FEC(Evc,m)

(6.22)

=11,37 + 4,30 C[+ 13,82 D[ + 2,76 Dq +
+ 5,96 C[D[ + 1,66 C[Dq

(6.23)

FEC(ôl) =3,09 + 0,21 Ct + 3,20 Dt + 0,51 D q +

+ 0,26 C[Dt + 0,07 CtDq
FEC (E vc 1) = 2,80

'

FEC(a ht,2j3)

(6.24)

+ 1,74 C[ + 1,23 D[ + 0,96 C[Dt

(6.25)

=6,91 + 0,94 C[ + 6,97 D t + 1,59 D q +
+ 1,20 CtD t+ 0,28 C[Dq

(6 .26)

onde:
C1 = [ (Xc - 704) I 140]
Cq =3 { [ (Xc -704) 1 140] 2 -(2! 3) }

D 1 =[ (Xd - 100) I 40]
Dq =3 { [ (Xd - 100) 1 40] 2- (21 3)}

e
X c: v<~ l or do f<~ t or C (pressão de enciJiment o dos pneus,
X d: valor do fator D (carga por eixo, kN)

kP<~)
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6.4.5 ·COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DOS MODELOS

Um experimento fatorial também permite, a partir das somas de quadrados dos
fatores e interações significativos (aqueles que entram na equação de regressão), o
cálculo do coeficiente de determinação (R2) do modelo, segundo a expressão:

R2 =SQntodclo I SQtotal = ISQi I SQtotal

(6.27)

onde SQi indica a soma de quadrados dos fatores presentes na equ ação de regressão.
Os coeficientes de determinação dos modelos obtidos com a consideração elos
materiais constituintes elas camadas dos pavimentos como elástico-lineares
(ELSYM5, Quadro 6.16) são:
•

R2(E!Jt J) =0,89
'
R2( Evc m) = O, 97
'
R2(tq) = 0,89
R2(Evc 1) =0,90
'
R2(aut,2!3) = O,HO

Tem-se, da a n~li se dos coeficientes de dctcrmin ilção das equ açõe~ para cá lcul o
dos Fa tores de eq ui va lência ele Cargéls elásti co-linea res, qu e os erros associados à
estrutura dn pavimento são, para quase todas as respostas estruturais, da ordem de
apenas 10%. Considerando-se que as intera ções entre três ou quatro fatores não são
consideradas neste trabalho, o erro associado à estrutura do pavimento tende a ser
ainda menor, deixando em aberto a possibilidade de ex tensão elos resultad os obti dos
nesta tese a estudos de diferentes estrutu ras de pavimento.
Os coeficient es de determina ção dos modelos ob tid os com a co nsideração dos
materiais constituintes elas ca madas dos pavimentos como elásti co-nã o-linea res (ILLIPA VE, Quadro ó.20) são:
R2(Eht ] ) = 0,77
'
R2 (Evc,111 ) = O,l J
R2(õ 1) =U,H7

R2(Evc,J) = 0,35
R2(obt,2/3) = 0,22
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Observa-se, da análise dos coeficientes de dete~minação dos modelos obtidos a
partir da consideração dos materiais constituintes das camadas dos pavimentos como
elástico-não-lineares, que os FEC obtidos a partir de algumas respostas estruturais
podem ser muito sensíveis à estrutura do pavimento. É o caso da deformação vertical
de compressão no topo do subleito, da deformação vertical de compressão na fibra
inferior do revestimento e da tensão horizontal de tração na fibra inferior da camada
tratada com cimento.

6.4.6- COMPARAÇÃO ENTRE OS FATORES DE TRÁFEGO

Os resultados das análises efetuadas neste capítulo ficam melhor representados
em gráficos, pois esses permitem, além da apresentaç~o dos modelos de regressão,
qu e seja m feitas comparações dos efeitos dos fatores de tráfego sobre o desempenho
dos pavimentos. Nas Figuras 6.2 a lí .ó são com paradps os pneus ex tralargos com as
rodas duplas, sob condi ção de distribui ção não-uniforme e pressões de encbimento
iguais às consideradas no traba lho desenvolvido pela EMBRAER (1994),
respectivamente R44 kPa (120 psi) e 738 kPa (105 psi) para os ex tralargos e para as
rodas duplas. Nas Figuras ó.7 a (1.1 1 são apresentadas as diferenças entre a
distribui ção uniforme e a distribuição não-u ni form e da pressão de contato pneu pavimento, co nsidera ndo -se rodas duplas e pressão de enchimento de 704 kPa. ~
Figuras 6.12 a 6.21 apresentam os efeitos dos diferentes níveis de pressão de
enchimento dos pneus sobre o desempenho dos pavimentos, sendo qu e as Figuras
6.12 a 6.16 apresentam os resultados obtidos com o ELSYM5 (considerando-se rodas
duplas e distribui ção não-uniforme da pressão de contato pneu-pavimento) enquanto
as Figuras 6. 17 a 6.21 apresentam os resultados obtidos com o ILLI-PA VE.
No Anexo A são apresentadas comparações entre os fatores de tráfego
considera ndo-se al guns dos resu lt (ldos indi viduais obt idos para cada estrutura de
paviment o, em lu gar dos mod elos de regressão. qu e co nsideram de forma global os
efeitos dos diferentes pavimentos. Nas Figuras A.l a A.6 são analisados os efeitos do
tipo de rod(lgem, nas Figuras A.7 a A.l4 o~ efeitos da distribuição da pressão de
contato pneu-pavimento e nas Figuras A.l5 a A.20 os efei tos da pressão de
enchimento dos pneus.
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Figura 6.2 - Rodas Duplas vs. Pneus Ex tralargos: FEC (Ebt t), ELSYM5,

' kPa.
Distribuição Não-Uniforme, PRD = 738 kPa e PEL = 844

Fatores de Equivalência de Cargas
16

14
12

10

FEC

8
6

4
2

u
80

100

120

140

CARGA POR EIXO (kN)

I-+- Rodas Duplas

_,._ Pneus Extralargos

I

Figura 6.3 - Rodas Duplas vs. Pneus Extralargos: FEC (tvc, 111), ELSYM5,
Distribuição Não-Uniforme, PRD

=738 kPa e PEL =844 kPa.
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Figura 6.4 - Rodas Duplas vs. Pneus Extra largos: FEC (ô t ), ELSYM5,
Distribuição Não-Uniforme, PRD =738 kPa e PEL =844 kPa.

Fatores de Equivalência de Ca rgas
35

30

25

FEC

20
15
10
5

o
80

--

-+ 100

--

~-- - __.
_.
1211

140

CARGA POR EIXO (kN)

I_._ Rodas Duplas

-&- Pneus

Exta~atargos l

Figura 6.5 - Rod as Duplas vs. Pneus Extralargos: FEC (tvc,1), ELSYM5,
Distribuição Não-Uniforme, PRD = 738 kPa e PEL = 844 kPa.
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F igura 6.6 - Rodas Du plas vs. Pn eus Extralargos: FEC (oht2/3), ELS YM5,
Distribuição Não-Uniforme, PRD = 738kPa e PEL = 844kPa .
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Figura 6.8 - Pressão de Contato Uniforme vs. Pressão de Contato NãoUnifomle: FEC (Evc m), ELSYM5, Rodas Duplas, p = 703 kPa.
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Figura 6.10 - Pressão de Contato Uniforme vs. Pressão de Contato Não-Uniforme:
FEC (Evc J), ELSYM5, Pneus Extralargos, p =703 kPa.
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Figura 6.11 - Pressão de Contato Uniforme vs. Pressão de Contato Não-Uniforme:
FEC (oht2/3), ELSYM5, Rodas Duplas, p = 703 kPa.
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Duplas, Distribuição Não-Uniforme.
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Figura 6.18 - Pressão de Enchimento dos Pneus: FEC (Evc m), ILLI-PAYE.
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'

Fatores de Equivalência de Cargas
18

FEC

16
14
12
10
8
6
4

2

o
611

J(IO

140

CARGA POR EIXO (kl\'J

1--+- P =563 kPa ..

• P ::: 703 kPa -Ar- P ::: 844 kPaj

Figura 6.21 - Pressão de Enchimento dos Pneus: FEC (Obt2/J), ILLI-PA VE.
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6.5 ·ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resu1tados apresentados neste capítulo contemplam modelos que incluem,
de forma quantitativa, fatores até hoje não considerados pelos métodos de
dimensionamento nem pelos modelos utilizados pelos sistemas de gerência de
pavimentos.
Com base no Quadro 6.17 e 6.20 (resumos da análise estatística), nos
coeficientes dos modelos (Equações 6.17 a 6.26) e nas Figuras 6.2 a 6.21 e as do
Anexo A, observa-se que os fatores selecionados para a programação fatorial
desenvolvida (tipo de rodagem: rodas duplas vs. pneus extralargos, distribuição da
pressão de contato pneu-pavimento e pressão de enchimento dos pneus) afetam
significativamente, ao nível de 0,1 %, o desempenho dos pavimentos, sendo que
muitas intera ções entre esses fatores também se mostram significati vas.

6.5.1 - RODAS DUPLAS VS. PNEUS EXTRALARGOS

Para todas as respostas estruturais consideradas fica evidente qu e, para iguais
cargas por eixo, os pneus extralargos resultam em Fatores de Equivalência de Cargas
mais elevados, sendo, portanto, mais danosos aos pavimentos do qu e as rodas duplas
convencionais. Em termos médios, os pueus extralargos resultam em FEC de duas a
quatro vezes maiores qu e os correspondentes às rodas duplas, ou seja, reduzem a vida
em servi ço dos pavimentos à metade ou até 25%.
Emb ora a di ferença seja mais acentuada quando são consid eradas as respostas
estruturais à superfície elo pav iment o (õl) ou no revestiment o asfá ltico (E bt 1 e Evc 1),
'
'
também para as respostas estntturais determinad as em camadas mais profund as
(obt 2/3) ou no subl eito (Evc m) os FEC correspondentes aos pneus ex tralargos
'
,
resultam pelo menos duas vezes maiores qu e os das rodas dupl as.

183

6.5.2 ·DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DE CONTATO PNEU-PAVIMENTO
A consideração de distribuição da pressão de contato pneu-pavimento nãouniforme resulta em diferenças significativas para as respostas estruturais localizadas
mais próximas à superfície do pavimento {Ebt 1, ô1 e Evc t ), enquanto qu e seus
'
'
efeitos sobre as respostas estruturais Evc m e Obt 2/3 são praticamente nulos. A
'
'
distribuição não-uniforme resulta em FEC mais elevados, ou seja, corresponde a
previsão de vida em serviço mais curta. Por exemplo, para as trincas por fadiga do
revestimento, relacionadas à Ebt 1· a distribuição não-uniforme resulta em FEC 35%
'
maJOres.
A importância da consideração do fator distribuição da pressão de contato
pneu-pavimento reside em dois aspectos: permite a comparação dos efeitos dos tipos
de pneus (radiais vs. diagonais) sobre o desempenho dos pavimentos e permite a
comparação da vida em serviço prevista por ensaios de labora tório, realizados sob
condição de canegamento uniformemente distribuído, com o desem penho real, sob
condições de carregamento não-uniforme.
Com relação à comparação entre os pneus diagonais com os pneus radiais, da
observação dos Quadros 6.1 a 6.1 O e dos aspectos teóricos e experimentais discutidos
no Capítu lo 2, pode-se concluir qu e, embora os pneus radi ais e os pneus diagonais
apresentem diferentes distribuições da pressão ele contato, seus efeitos sobre as
respostas estrutu rais são praticamente iguais, com alguma vantagem dos pneus
radiais, em termos de menor deterioração dos pavimentos, para níveis mais elevados
de pressão de enchimento.

6.5.3 - PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS
Os efeitos da pressão de enchimento dos pneus são significativos para as
respostas estruturais n<l ca mada de revestiment o asfálti co (Ebt J e Cvc J). Um
'
,
acréscimo de 563 kPa (80 psi), qu e era él pressão de enchimento dos pneus quand o elo
MSHO R oa d Test, para 844 kPa (120 psi), que é a pressão média atualmente
utilizada pelos veículos de carga qu e trafega m pelas rodovias brasileiras, pode
correspo nd er a uma variação de até duas vezes nos Fatores de Eq uivalência de
Cargas, ou seja, tal variação da pressão de enchimento é capaz de reduzir a vida em
serviço de um pavimento à metade.
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Para as outras respostas estruturais, embora a magnitude dos efeitos da pressão
de enchimento dos pneus seja menor, níveis mais elevados de pressão correspondem
sempre a maiores FEC.
Os resultados obtidos com o Programa ILLI-PA VE ressaltam ainda mais a
importância da pressão de enchimento dos pneus, pois até mesmo para as respostas
estruturais Evc m• Ô] e Oht 2/3 ocorre um aumento significativo dos FEC com a
'
pressão de enchimento dos pneus.
)

A redução na taxa de variação dos FEC com os acréscimos de carga por eixo,
observada nas Figura 6.17 e 6.20 (ILLI-PA VE), apesar de incomum, tem explicação
teórica: os materiais elástico-não-lineares apresentam módulo de elasticidade variável
em função do estado de tensões e, com o acréscimo da carga aplicada, pode ocorrer
um aumento do módulo de re~iliê.ncia de alguns elementos capaz de resultar em uma
redução relativa das respostas estruturais. Porém, mesmo quando os acréscimos de
carga por eixo resultam em melhorias nas propriedades elásticas dos materiais, os
efeitos da pressão de enchimento dos pneus atuam sempre no sentido de reduzir a
vida em serviço dos pavimentos.

6.5.4- CARGA POR EIXO
Um aspecto importante observado nas figuras em que sã o apresentados os
Fatores de Equivalência de Cargas (FEC) para as respostas estruturais na camada de
revestimento asfáltico (Eht 1 e Evc 1) é que os FEC variam de forma linear, ao
'
'
contrário da consideração, quase generalizada, de variação exponencial dos FEC com
a carga por eixo, independente da estrutura do pavimento e do tipo de deterioração
considerado.
A explicação para a co nstatação acima envolve a análise de uma simplificação
adotada em vários trabalhos (PEREIRA -1992 e IRl CK, SEEDS e DIAZ - 1991 , por
exemplo) e qu e pode condu zir a imprecisões significativas quando de e~ tucl os
mecanísticos. A simplificação citada consiste na consideração de qu e os FEC podem
ser representados pela equação:
(6.28)
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onde Qi é a carga para a qual se quer determinar o FEC e Q0 é a carga-padrão.
Segundo a equação acima, os FEC apresentariam uma variação exponencial com a
carga por eixo, estando implícito também que, para os materiais elástico-lineares,
seria válida a proporcionalidade carga-deformação.
A expressão mais adequada para os FEC empírico mecanísticos é aquela que
considera a relação entre respostas estruturais, conforme apresentado no item 6.3
deste capítulo:
(6.29)
O que de fato se verifica para os materiais elástico-lineares é a
proporcionalidade tensão-deformação, representada por um módulo de elasticidade
constante, e não a proporcionalidade carga-deformação. Considerando-se, na Figura
6.22, o esquema tradicional de propagação de tensões em sistemas elásticos, utilizado
por Boussinesq no final do século passado, constata-se qu e não há proporcionalidade
carga -resposta estrutural (p ), pois pode-se variar o estado de tensão, mesmo quando
mantida constante a carga por eixo e as propriedades eJásticas dos materiais das
camadas (E e v), mediante alteração da pressão de contato p e do raio da superfície de
carregamento r.
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Figura 6.22 - Propagação de Tensão e Respostas Estruturais em Sistema Elástico.
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Portanto, mesmo considerando-se modelos empírico-mecanísticos com
expoente b diferente de 1, pode-se obter, em razão de não haver proporcionalidade
carga-deformação, relações aproximadamente lineares entre os FEC e as cargas por
eixo. E, não sendo válida a simplificação comentada, deve-se considerar a forma
como as cargas do tráfego são aplicadas aos pavimentos, função da pressão de contato
pneu-pavimento e da superfície de carregamento, particularmente quando da
utilização de respostas estruturais localizadas próximas à superfície do pavimento.

6.5.5 - RESPOSTAS ESTRUTURAIS
Os efeitos dos fatores de tráfego não foram os mesmos para as diferentes
respostas estruturais consideradas. A deformação horizontal de tração e a deformação
vertical de com pressão na fibra inferior do revestimento mostraram-se muito sensíveis
à carga por eixo, ao tipo de rodagem, à distribui ção da pressão de co nt ato pneupavimento e à pressão de enchimento dos pneus, sendo que para a Evc 1 os efeitos da
'
carga por eixo chegaram a ser igualados e até superados pelos demais fatores. Para a
deformação vertical de compressão no topo do subleito e para a tensão horizontal de
tração na fibra infer ior da camada tratada co m cimento, o principal fator foi a ca rga
por eixo, seguid o pelo tipo de rodagem e com pequena influ ência da pressão de
enchimento e da distribuição da pressão de contato. A deflexão superficial mostrou-se
muito sensível à carga por eixo e ao tipo de rodagem, sendo relativamente menos
afetada pela pressão de enchimento dos pneus e pela distribuição da pressão de
contato pneu-pavimento.

6.5.6- PROGRAMAS: ELSYM5 VS. ILLI-PAVE
o~

modelos para cálculo dos FEC dese nvolvidos a partir das anál ises elásticonão-linea res (ILLI-PA YE) consideram apenas os fatores ca1Ra p nr eixo e pressfio de
enchimento dos pneus. Quand o co mparados com os modelos elásti co-lineres
(ELSYM5), resultam em curvas FEC vs. carga por eixo semelhantes para as respostas
estruturais Ôl e Evc 1· Poréin:
'
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• para a resposta estrutural Ebt,l resuJtam em uma redução na taxa de variação dos
FEC a partir da carga de 100 kN;
•

para as respostas estruturais Evc m e Obt 2/3 resuham em maiores diferenças entre
'
'
os FEC correspondentes aos três níveis de pressão de enchimento considerados.

Com base nos resuJtados apresentados ficam realçadas as vantagens e
limitações dos programas utilizados. Enquanto o ILLI"PAVE é capaz de considerar as
variações que ocorrem nas propriedades dos materiais granulares e dos solos coesivos
em função do estado de tensão, o ELSYMS permite que sejam considerados os
fatores tipo de rodagem e distribuição da pressão de contato pneu"pavimento, que se
mostraram significativos na análise estatística efetuada.
Os resultados obtidos nesta tese não permitem que se façam recomendações
gerais sobre a utilização de apenas um dos dois programas considerados, devendo tal
decisão ser tomada com base nas características particulares do problema a ser
analisado.
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CAPITUL07

IMPACTOS ECONÔMICOS DOS FATORES DE TRÁFEGO:
APLICAÇÃO DO MODELO HDM - 111

7.1 -INTRODUÇÃO
Neste capítulo são quantificados os impactos econômicos dos principais
fatores de tráfego (carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus, tipo de rodagem
e tipo de veículo rodoviário de carga) sobre diferentes parcelas do custo rodoviário
(construção, manutenção e utilização dos pavimentos).
Faz-se, inicialmente, uma breve introd~ ção aos Sistemas de Gerência de
Pavimentos (SGP), com ênfase à principal ferramenta analítica que será utilizada
neste capítulo, o modelo de gerência de pavimentos Higlnvay Design and
Maintenance Standards Model (HDM).
Apresentam-se as potencialidades e limitações da versão HDM-III e também
os pontos principais de estudos prévios realizados pelo Banco Mundial e pelos
governos de diversos países, inclusive o do Brasil, que forneceram a base teóricoexperimental do HDM.
Analisam-se as séries de entrada de dados, particularmente as que tratam dos
fatores de tráfego, os modelos qu e calculam os efeitos do tráfego sobre a deterioração
dos pavimentos e os modelos que convertem o desempenh o dos pavimentos nas
diferen tes parcelas do custo rodoviário.
Apresentam-se, ao final, os resultados das s imul açõe~ , analisa ndo-se como os
fa tores de tráfego afetam os custos da modalidade rodoviária e como esses custos
podem ser reduzidos com aumento de eficiência .
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7.2 · MÉTODOS PARA A GERÊNCIA DE PAVIMENTOS
7.2.1 -INTRODUÇÃO
Conforme apresentado por HAAS, HUDSON e ZANIEWSKI (1994), um
Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) consiste de um elenco de atividades
coordenadas, relacionadas com o planejamento, projeto, construção, manutenção,
avaliação e pesquisa de pavimentos. Seu principal objetivo é utilizar informações
confiáveis e critérios de decisão para produzir um programa de construção e
manutenção de pavimentos que dê o máximo retorno possível para os recursos
disponíveis.
Os estudos desenvolvidos neste trabalho, que tem por objeto os principais
fatores que condicionam o desempenho dos pavimentos, inserem-se, portanto, dentre
as atividades de gerência de pavimentos. Seus resultados podem contribuir para a
otimização do retorno dos recursos investid os em ati vidades de pavimentação à
med ida em qu e um melhor conhecimento dos efeitos dos fatores de tráfego sobre o
desempenho dos pavimentos permite o aprimorament o dos modelos de desempenho
atualmente utili zados, além de forn ecer importantes subsídios para os órgãos
responsáveis pela reg1damentação técni ca do tráfego rodoviário de carga e pela
alocação dos custos rodoviários.
Para um melhor entendimento das atividades de um SGP, particularmente
daqu elas relacionadas ao tema desta tese, apresentam-se, neste capítulo, os conceitos
mais importantes para que um Sistema de Gerência de Pavimentos at inja plenamente
seus objetivos, com base nos trabalhos de WATANATADA et ai. (1987),
PATERSON (1987), PATERSON (1991), ARCHONDO-CALLAO (1992),
QUEIRÓZ (1993) e HUDSON e FERNANDES, JR. (1994), que tratam
parti cul armente do Modelo HDM-ITI.

7.2.2- NECESSIDADE DA GERÊNCIA DE PAVIMENTOS

A construção e manutenção de rodovias absorve uma grande parcela dos
investimentos públicos, enquanto que os custos de operação e depreciação dos
veículos, absorvidos pelos usuários da modalidade rodoviária, são ainda maiores.
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Segundo relatórios do Banco Mundial (QUEIRÓZ, 1993 e PATERSON,
1991), a infra-estrutura rodoviária representa valores entre US$ 0,1 milhão por
quilômetro, para as rodovias vicinais, e US$ 7 milhões por quilômetro, para as
rodovias com múltiplas faixas. Da ordem deUS$ 10 biJhões por ano, nos países em
desenvolvimento, e US$ 100 bilhões por ano, nos países industrializados, são gastos
na ampliação e preservação dos sistemas rodoviários. Incluindo-se os custos de
operação dos veículos, os que são da ordem de 150 vezes maiores que os custos de
manutenção e reconstrução, os custos totais da modalidade rodoviária representam de
2 a 17% do PIB, respectivamente para países industrializados e em desenvolvimento.
Há a necessidade, portanto, de se maximizar a eficiência econômica dos
investimentos rodoviários. Considerando-se que os custos rodoviários são refletidos
nos preços das mercadorias e serviços, toda economia nos custos totais da modalidade
rodoviária qu e for conseguida mediante aumento de eficiência refl etirá em redu ção
dos custos para a sociedade e co ntribuirá para o aum ento da competitividade do
mercado a nivel g lobal.
Nos países industrializados têm sido adotadas normas rigorosas de projeto,
cons trução e manutenção de rodovias, em fun ção dos grand es mercad os, dos

e l evado~

volum es de trá fego e da abund ância de capital. Porém, com as recent es pressões
orça mentária s de outros setores e políticas no sentido do sistema rodovi ário cobrir
seus p róprios custos, tem havido substanciais reduções nos gastos com rodovias. Nos
Estados Unidos, por exemplo, niveis d e recursos inadequados conduziram a uma
rápida deterioração do sistema de ro uovias interestadu ais, qu e obrigou o goveuw
americano a uma maciça inj eção de recursos, proporcionada pela "Lei dos
Transportes de Superfíci e" de 1985. Corno a manutenção de todo sistema rodoviári o é
custosa, surge, naturalmente, a pergunta: qual o nível adequado de manutenção dos

diferentes sistemas ?
Na Europa, parti cul arme nt e na Alemanha, norm as

co n st ruti v a ~

rígidas

res ult am em baixos custos de manut enção. Na Austráli a e Áfri ca d o Sul , normas de
manut enção ri gorosas e rígido con tro le de qualidade têm permitido o uso intensivo de
estrutura~

m e lh or ~

de pavim ent o delgada s, com baixos custos de construção. Qual opção é a

Qual resulta em um custo mínimo ao final de um determinado período?
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Nos países em desenvolvimento a disponibilidade de capital e trabalho é
diferente da existente nos países industrializados, o volume de tráfego total é
tipicamente menor, os salários e os valores do tempo de viagem são muito menores e,
principalmente, há urna grave deficiência de recur~os financeiros. É comum, nesses
países, a existência de mais projetos "justificados" do ponto de vista econômico do
que os limitados recursos podem dar conta.
Surgem, então, as qu estões: como as prioridades devem ser determinadas?
Qual é o benefício para a sociedade em se gastar com manutenção, comparado com
o gasto em novas rodovias? É vantajoso, do ponto de vista econômico, gastar um
pouco mais para construir um pavimento melhor, economizando com a manutenção,
ou, alternativamente, o mais interessante é a construção por estágios, com economia
na fase inicial? Os trabalhos de manutenção devem ser aplicados, prioritariamente,
ás rodovias em me /lwr ou pior condição? Quanto deve ser gasto com a manutençlío
da s rodovias? Por quanto tempo p ode a manllfenção ser sacrificada durante os anos
de dificuldades financeiras?
Visa ndo da r respostas a essas perguntas, o Banco Mundial iniciou, em 1969,
um programa para desenvolver um método de análise eco nômica das norm as e
in vestimen tos rodoviári os, capaz de fo rn ecer os custos e benefícios ao longo da vida
em serviço da rodovia. Esse estudo, denominado Estudo da s Normas de Proj eto e
M anutenção de Rodovias (HDMSS), estabeleceu um novo método, conhecido corno
HDM (Highway Design and Maintenance Standard Mode f) , capaz de qu antificar e
analisar diferentes opções e, dessa fonna, determinar as prioridades.
Segundo PATERSON (1991), anteriom1ente ao desenvolvimento do Modelo
HDM, qu e é um exemplo de método sistêmico, os métodos utilizados para o
estabelecimento de necessidades e priori dades dent ro de uma rede rodoviári a eram
baseados ou nos níveis orçamentári os dos anos ant eriores, com um a taxa de
cresciment o arbitrária (co m base em tendências históricas) , ou as rodovias eram
operadas com pouca ou nenhuma manutenção, até que ocorresse um estado de
deteri oração que obstru ísse ou interrompesse o trá fego, se ndo fei tos. então, onerosos
trabalhos de restauração e reconstru ção, sob programas especiais de financiamento
(orientaçâo p or crises).

O método sistêmico presente no modelo HDM tem por base a eficiência
técrúco-econômica. As intervenções (manutenção e construção) são selecionadas para
minimizar os custos do transporte rodoviário. Os investimentos e os retornos
econômicos são avaliados em termos de benefícios líquidos para a sociedade e para
os orgarúsmos rodoviários, considerando-se toda a vida em serviço do projeto e de
suas alternativas. Não há a imposição técnica de uma determinada alternativa, sendo
escolhidas aquelas que tenham recursos para a sua execução. A engenharia rodoviária
passa a ser responsável apenas pela indicação das opções técrúcas e dos custos
correspondentes.
Análises adequadas, com simulações das muitas combinações de alternativas
possíveis, exigem a utilização de computadores. São necessários, também, modelos
empíricos que relacionem todas as variáveis relevantes. O Modelo HDM atende a
ambos os requisitos: é um programa capaz de reali zar muitas simulações, utilizando
dados da mais extensa pesquisa empírica sobre os custos da modalidade rodoviária.

7.2.3 - O DESENVOLVIMENTO DO MODELO HDM-111

Os estudos do Banco Mundial foram iniciados em 1969 visand o o
desenvolviment o ele um método para análise econômica el e projetos rodov iári os em
países em desenvolvimento. A Fase I, completad a em 197 1, foi executada pelo MIT
(Massachusetts Institute of Tec/mology), pelo TRRL (Bri tish Transpor! and Road
R esearch Laborat01y ) e pelo LCPC (Laboratoire Celltrale des Potlfs et Chaussées) .
Foram desenvolvidos, na Fase I, a estrutura conceitual e o primeiro Modelo de Custos
Rodoviários (Figura 7.1), interrelacionando os custos de construção, de manutenção e
de operação dos veículos.
Embora a estrutura conceitual do modelo fosse boa, havia falta de evidências
empíricas para o interrelaciouament o das di ferentes parcelas qu e compõem os custos
rodoviári os. Por exemplo, a deteri oração das rodovias só podia ser baseada nos
res ultados do AASHO Road Test, desenvolvido so b cond ições particul ares de
estrutura de paviment os, cl ima e tráfego acelerado, e os custos de opera ção dos
ve ícul os ex istentes não podi am ser relacionados à~ co n d i çõe~ das rodovias. Fora m
iniciados, então, em vários países em desenvolvimento (Qu ênia, ilhas do Caribe,
Brasil e Índia), estudos visando a obtenção de resultados experimentais que pudessem
servir de base empírica para o desenvolvimento do modelo.
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Figura 7.1 - Modelo de Custos Rodoviários Desenvolvido pelo MIT em 1971 - apud GEIPOT (1976).

":"

~

194

O estudo desenvolvido no Quênia, de 1971 a 1975, forneceu modelos de
deterioração para pavimentos flexíveis sob condições de clima tropical e sub-tropical
e para rodovias não pavimentadas. Forneceu, também, relações quantitativas entre os
custos de operação dos veículos e as condições da rodovia, mostrando, pela primeira
vez, a magnitude da economia que poderia ser . conseguida com a adequada
manutenção rodoviária. Os resultados do estudo realizado no Quênia permitiram o
desenvolvimento do modelo computacional RTIM2 (Road Transpor! lnvestment
Model- TRRL), capaz de analisar uma dada seção, ao longo de sua vida útil, sob uma
única estratégia de manutenção. Seus resultados foram utilizados, também, para a
melhoria do Modelo de Custos Rodoviários do Banco Mundial (versão HDM-11),
capaz de analisar múltiplas seções e estratégias.
Muitas das limitações do estudo realizado no Quênja puderam ser sanadas pelo
estudo realizíldo no Brasil (1976 a 1981), qu e considerou uma ampla variedade de
estruturas de pavimento, tipos de materiais, volumes de tráfego, tra çados geométricos
e tipos de veículos. Esse estudo, conl.Jecido como Pesquisa do lnterrela cionamento
dos Custos Rodoviários (PICR), foi realizado através de convênio do governo
brasileiro (representado peJo GEIPOT - Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes) com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) e
contou com a participação de uma equipe técnica brasileira e de um a eq uipe técni ca
internacional , sob a coordenação do Prof. W. Ronald Hudson, da Universidade do
Texas em Austin.
A PICR teve por objetivo principal a obtenção das informações necessárias
para a utilização confiável dos custos totais da modalidade rodoviária. Como esses
custos totais representam o somatório dos custos de infra-estrutura (desembolsados
pelo governo) e dos custos de operação da frota (desembolsados pelos usuários), a
pesquisa desenvolveu-se em duas direções: quantificação do desempenho dos
pavimentos diante de determinados fatores (tráfego, meio ambiente, qualidade da obra
etc) e comportamento dos vários co mponentes dos custos de operação da frota em
função da geometria da via e do desempenho dos pavimentos.
O volume de dados leva ntados no Brasil permitiu a aferição, o
aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a operacionalização de modelos de previsão
que simulam, num determinado período de análise, o comportamento dos pavimentos
e da frota de veículos que por eles trafega, e que estão contidos no Modelo HDM-III
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(WATANATADA et ai. - 1987). O trabalho total desenvolvido no Brasil custou
aproximadamente 20 milhões de dólares, dos quais 85% (17 milhões de dólares)
foram desembolsados pelo governo brasileiro (DER-MG - 1991).
No mesmo período, nas Ilhas Caribenhas de Barbados, São Vicente, Santa
Lúcia e Dominica, foi desenvolvido um estudo dos custos operacionais sob condições
extremas de terreno e traçado geométrico. Na Índia, de 1977 a 1982, foi desenvolvido
um quarto estudo, restrito aos custos de operação dos veículos e das condições de
congestionamento e acidentes que prevalecem naquele país.
A fase de conclusão dos trabalhos experimentais constou da revisão de todas
as pesquisas de campo realizadas. O esforço principal foi concentrado nas análises
dos resultados obtidos no Brasil, visando produzir modelos para previsão dos custos
de operação dos veículos, das velocidades de operação, da evolução da deterioração
das rodovias, dos efeitos da manutenção e dos quantitativos para constmção. Segundo
PATERSON (1987), a base empírico-mecanística desses modelos permite que eles
seja m facilmente adaptados a co ndições di fe rentes daquelas para as qu ais eles foram
desenvolvidos. Muitos dos modelos, particularmente os de deterioração rodoviária,
foram validados por dados coletados em outros países.
Os mode los resultan tes foram incorporados à terceira ve rsão do HD M (HDMIII), lanç:adél em 1987, send o a versão para microcomputad ores lançada em 1989. O
Modelo HDM-III tem sido utilizado em aproximadamente 40 países em
desenvolvimento para avaliação de projetos, desenvolvimento de programas
rodoviários e planejamento a nível de rede (PATERSON- 1991). Tem sido, também,
adaptado para utilização em diversos países desenvolvidos (Austrália, Bélgica,
Canadá, Finlândia, Nova Zelândia e Reino Unido).

7.2.4 ·ESTRUTURA E POTENCIALIDADES DO MODELO HDM-111
O objet ivo do método ~istémico técnico-econômico utilizado no HDM-nl é
minimiza r o custo total da modalidade rodoviária. composto por cin co parcelas de
custos qu e int eragcm entre si:
•
•

custos de construção: pavimentos, pontes, desapropriações;
custos de manutenção: de rotina, dos pavimentos, pontes, túneis;
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•
•
•

custos de operação do sistema: gerenciamento do tráfego, segurança;
custos dos usuários: operação dos veículos, acidentes, atrasos;
custos para a sociedade: poluição ambiental, custo social dos acidentes.

O Modelo HDM-111 trata dos custos associados com o sub-sistema pavimentos,
responsável pela maior parte do custo total da modalidade rodoviária (P ATERSON 1991). É excluída do HDM-UI a estimativa direta dos custos operacionais e dos
custos para construção e manutenção de pontes e túneis, embora eles possam ser
introduzidos, exogeneamente, durante o processo de otimização de alternativas.
O Modelo HDM-lll avalia, economicamente, políticas de construção e
manutenção de rodovias, mediante simulação do comportamento dos veículos e do
desempenho dos pavimentos. Dentro das funções de planejamento de um organismo
rodoviário, o HDM-111 pode ser utilizado para o estabelecimento de níveis
orçamentários qu e minimizem o custo tot al da modalidade ro doviária, progra111as de
manutenção e constru ção qu e maximizem o val or prese nte líquido de um a rede viária
sob uma política de restri ção orçamentári a, progra mas de in vestiment o a médi o e
longo prazo e programas de intervenção de curt o-prazo, baseados num sistema de
gerência de pavimentos. Pode, dessa forma, da r suporte às reinvindicações dos
organismos rodoviários, endereçadas aos poderes competentes, visando a obtenção de
recursos para um programa adeq uado de invest ime nt os na man ut enção e constru ção
de rodovias.
A concepção do HDM-lll é bastante simples: três conj untos de custos,
relacionados à construção, ma nu tenção e utilização da rodovia, são somados e os
benefícios econômicos são, então, determinados pela comparação dos custos de
di ferentes estratégias de manutenção e construção com uma situ ação ex trema
(alternativa zero), geralmente representada pela rotina de ma nutenção mínima.
São utili zadas du as famílias de dados físicos, uma constru tiva e out ra
destruti va. Com relação à prim eira, a construção forn ece as características físicas da
e~ tiUtu ra inicial , o traçado geo métrico, a largura das pistas, o tip o e a resistência dos
p avi m e nt o~, enqu ant o qu e a ma nutenção determina o ti po e a frequência das
intervenções. Os dados destruti vos são representados pela operação dos veícul os, que
causam danos estruturais e funcionais aos pavimentos, através das cargas por eixo e
volume de tráfego, e pelas características ambientais, particul armente teor de umidade
e temperatura.
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O pavimento interage com todos esses fatores que compõem os dados de
entrada do HDM-111. A geometria da rodovia (largura, curvas horizontais e curvas

. '

verticais) e a irregularidade longitudinal da superfície do pavimento influenciam a
velocidade de operação dos veículos. As características da superfície do pavimento
(particularmente a irregularidade longitudinal) afetam o consumo de combustível e
pneus e o desgaste dos equipamentos, influenciando também o risco de acidentes. A
operação dos veículos afeta o meio ambiente através da poluição do ar e sonora, esta
última dependente do barulho dos motores e da interação pneu-pavimento.
O modelo HDM-lll calcula as velocidades, os custos de operação dos veículos
e o desempenho dos pavimentos, projetando, por outro lado, as intervenções
necessárias, de acordo com as normas de projeto e manutenção e o volume de tráfego.
Estima, então, as diferentes parcelas de custos que compõem o custo total (Figura
7 .2), para todas as alternativas de construção e manutenção, ano a ano, ao longo do
período d e análise, descontando os cust os futu ros a diferentes taxas d e desconto.
Compara as estimati vas d e custos e faz avalia ções econômi cas, utili za ndo indicadores
como a taxa int erna de retomo, o val or presente líquido, os benefícios no prime iro
an o e outros, permitind o a escolh a da melh or alt ernativa do ponto de vista econ ômi co.
O HDM -111 permite, tamb ém, análise d e sensibilid ade dos result ados a mu da nças nos
principais parâmetros (custos unitários, composição do tráfego, taxas d e crescimento
do tráfego, ta xa de descont o, cus tos dos atrasos , custos dos acide nt es etc).

Custo T otal

1;/.l

o[-1

e
1;/.l

Opera ção dos Veículos

-- -

Const ru çü o

-=---=- ._..--= -- - .-.-- - - - - - - ~

Ma nutc nçüo

CONDIÇÃO DA RODOVIA

Figura 7.2 - Parcelas qu e compõem o custo total da modalidade rodoviária, em
função da condição da rodovia - PATE RSON (1 99 1).
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Os dados de entrada do programa computacional que executa o Modelo HDM111 são fornecidos em 11 séries, que contêm as seguintes informações:

'I

•

•

•

•

•

•

•
•

•

série A - características das ligações: define .as propriedades das rodovias
existentes (geometria, tipo de terreno e fatores ambientais). Agrupa as seções de
acordo com o tipo e condição da superfície de rolamento (trechos homogêneos);
série B - alternativas de construção e custos correspondentes: especifica os
projetos de melhoramentos e construção de novos trechos, explicitando também as
quantidades por quilômetro e os custos unitários;
série C - estratégias de manutenção e custos unitários: especifica os padrões
alternativos de atividades de manutenção e os critérios de intervenção, que podem
seguir urna programação pré-estabelecida ou representar urna resposta à condição
da superfície do pavimento;
série D - características dos veículos da frota e custos unitários: descreve as
características físicas e de utilização (preço do veículo novo, carga por eixo,
configuração dos eixos, potência, consumo de combustível, consumo de pneus,
itens de manutenção etc) para os difere ntes tipos de veículos (carros de passeio,
utilitários, caminhões e ônibus);
série E - volume de tráfego, distribuição por tipo ·de veículo (composição) e taxa
de crescimento: especifica, também, o tráfego gerado, permitindo a consideração
de diferentes val ores para as difere ntes estratégias;
série F - custos e benefícios exógenos: permite a incorpora ção dos custos dos
acidentes, do custo da poluição do ar, dos custos dos tempos de viagens etc;
série G - alternativas de manutenção e construç{io para cada ligação: define opções
de construção e gastos com manutenção, para cada ligação, assim como o
cronograma de execução das obras propostas;
série H - agrupamento das diferentes ligações: enumera e agrupa as ligações para
fins de análise econômica e emissão de relatórios;
série I - solicitação de relatórios: requisita os relatórios sobre os custos
econômicos e financeiros, quantitativos e custos de manutenção, tráfego, custos de
operação dos veículos c. co ndição anual da rodovia. para cada ligação e para
grupos de ligações;
série J - estudos, comparações econômicas e análi ses de se nsibilidade: define os
grupos de ligações a serem comparados e o tipo de análise econômi ca a ser
efetuada;
série K - informações de controle: fornece as especificações para a execução e
controla a entrada de dados e a emissão de relatórios.
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O período de análise, a moeda, a unidade da irregularidade longitudinal e os
tipos de relatórios são definidos a priori. Embora o número total de dados de entrada
seja elevado (Quadro 7.1), uma vez estabelecidos os arquivos básicos, pouco esforço
é requerido para a análise de diferentes combinações.
A lógica computacional do HDM -111 é estruturada em cinco submodelos:
• Tráfego: a partir dos dados de entrada tipo de veículo, volume, taxa de
crescimento, cargas e parâmetros físicos , calcula, para cada classe de veículos,
para cada seção e a cada ano, o volume do tráfego e o número de solicitações
equivalentes do eixo-padrão;
•

Construção: a partir dos dados de entrada terreno, materiais, pluviosidade,
geometria, espessura e custos unitários, estima as quantidades e os custos da
estratégia de constru ção especificada para o ano em qu estão, bem como a
condição Jogo após a constru ção. Ca be a observa ção de qu e o modelo não fa z o
dim ensionament o do pavjmento, o qual deve ser especificado pelo usuári o;

•

Deterioração da Rodovia e Manutenção: a partir dos dados de entrada tipo de
pavimento e resistência, ntímem de aplicações do eixo-padrão, idade e condiçiio,
estraté~ia de manutençfio, calcul a as va ri ações na co nd ição do paviment o para
vá ri os modos de deteri oração (trincas por fadi ga do revestiment o, deformação
permanente nas trilhas das rod as, irregularidade longitudinal), em fun ção do tip o e
resistência do pavimento, volume do tráfego, cargas por eixo, idade e meio
ambiente. Determina, para as diferentes estratégias de manutenção, os efeitos
sobre o desempenho dos pavimentos, seus quantitativos e custos;

•

Custo de Operação dos Veículos: a parti r dos dados de ent rada geometria e
irregularidade longitudinal, dados de potência e outros parâmetms flsicos dos
veículo e custos unitários correspondentes, estima a velocidade de operação dos
veícul os, o consumo de pn eus, combustíveis e lu brificantes. o desgaste elos
eq uipament os e a depreciação. Utili za a!- equ açõe~ empíri co-mcca nísticas
desenvolvidas a partir do estudo rea lizado no Brasil ;

•

Custos e Benefícios Exógenos: a partir dos dados de entrada atrasos, acidentes,
problemas ambientais etc, adi ciona, em anos específicos, os valores
correspondentes, em termos econômicos (excluindo taxas).
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Quadro 7.1- Exemplo de Dados Requeridos pelo HDM-111 (PATERSON, 1991).
Período de Análise
Taxa de Desconto
Moeda
Equações de coy(a)
Características do Trecho

Tráfego

Melhoramentos

Política de Manutenção
Rod. Não-Pavim entada

Política de Manutenção
Rodovia Pavimentada

Comprimento
Subida mais Descida
Curvatura Horizontal
Espessura de Cascalho
Idade
Tráfego Diário Médio
Taxa de Crescimento
Porcentagem Caminhões
Duração da Construção
Custo
Revestimento
Subida mais Descida
Curvatu ra Horizontal
Núm ero Estrutural
Manutenção de Rotina
Custo
N ivelamentn
Custo
Freq uência
Re-acasca Ihamento
Custo
Espessura
Espessura Mínima
Capa Selante
Custo
Espessura
Área Danificada Máx ima
Remendos
Custn
Freqüéncia
Manu tenção de Rot ina
Custo

(a) COV = Custo de Operação dos Veículos.

20 anos
12%
Dólar
Brasil
lOkm
40m/km
100 graus/km
100mm
4 anos
200 veículos/dia
4% carro, 3% caminhão
30%
1 ano
$85.UUO/km
Tratamento Superficia l
30m/km
35 grcws/km
1,26

s;85/km
$70/km
90 dias
$12.000/km
150mm
50mm

$18.900/km
12mm
20%
$6,8lmetrn quadrado
100% dos buracos
$425/km

I
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O usuário pode especificar 11 tipos de relatórios:

1. Resumo da Manutenção da Rodovia: fornece os custos econômicos e financeiros
acumulados, para cada operação de manutenção (incluindo mão-de-obra,
equipamentos e materiais).
2. Relatório Anual da Manutenção: fornece os quantitativos e os custos econômicos
e financeiros correspondentes, para um determinado ano, por operação e por
trecho.
3. Relatório do Tráfego: faz a tabulação do tráfego (volume diário médio) e do
número de solicitações equivalentes do eixo-padrão, por classe de veículo.
4. Relatório sobre a Condição das Rodovias: fornece a evolução dos diferentes tipos
de deterioração (trincas por fadiga, deformação permanente nas trilhas das rodas,
irregularidade longitudinal, panelas etc), em função da estratégia de manutenção
anual considerada.
5. Custos dos Usuários: fornece a velocidade média dos veículos, os custos
operacionais por classe de veículo e os recursos consumidos.
6. Custos Financeiros: faz a tabulação, ano a ano, dos custos financeiros (construção,
manutenção e operação dos veículos), podendo também fornecer os custos totais
no período de análise.
7. Custos Eco nômicos: forn ece os custos de constru ção, os custos de manutenção, os
custos de operação dos veículos, os custos exógenos e os custos totais, ano a ano e
também descontados (com diferentes taxas de descontos).
8. Comparação de Alternativas: calcula a relação benefício-custo, mediante
comparação da alternativa especificada com a alternativa base.
9. Resumo da Comparação das Alternativas: fornece os custos totais e outros
indicadores econômicos (valor presente líquido, benefícios do primeiro ano e taxa
interna de retorno), para os diferentes grupos de alternativas.
1O. Resumo da Avaliação de A1ternc1tivas para Diferent es Taxas de Desconto: fornece
os indicadores eco nômi cos de forma se parada, em fun ção da taxa de desconto
co n ~ id erad a.

1 J. Resum o dos Custos e Comparações: apresenta o resum o da ava liação e
comparação de alternati vas, discriminando as parcelas de custos e considerand o
diferentes taxas de desconto.
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7.2.5 ·LIMITAÇÕES DO HDM-111
Apesar do HDM-111 apresentar uma ampla e sólida base empmca, deve-se
atentar para as seguintes limitações (PATERSON - 1991 e WATANATADA et ai. 1987):
•

o submodelo para cálculo dos custos de operação dos veículos não inclui os
efeitos de tráfego sob condição de congestionamento;
o submodelo de deterioração da rodovia não inclui pavimentos rígidos nem
condição de congelamento;
a manutenção de rotina (manutenção da drenagem e acostamento, corte de grama
e manutenção dos taludes) não pode ser alterada diretamente;
os acidentes rodoviários e os custos correspondentes, os impactos ambientais e os
atrasos são considerados a partir de estimativas exógeneas ao programa .

Uma outra limitação do HDM-III di z respeito aos baixos coeficientes de
determinação dos modelos para previsão do desempenho dos pavimentos, muitas
vezes inferiores a 0,5. QUEIRÓZ (1981) comenta sobre essa limitação,
recomendando a retomada da coleta de dados iniciada quando da PICR.
Embora as relações do HDM-III sejam transferíveis a outros ambientes, em
razão de sua estrutura teórica e da sólida base empírica, alguns ajustes devem ser
feitos para levar em consideração diferenças sócio-econômicas e desenvolvimentos da
tecnologia rodoviária. Quando necessários, esses ajustes devem ser baseados em
confiável banco de dados local.

7.2.6- APLICAÇÕES À GERÊNCIA DE PAVIMENTOS
O HDM-Ill pode servir para análises a nível ele projeto, el e programa ção (rede)
ou de política (sistema). O nível e o propósito da aplicação determinam a quantidade
de dados requerida e o método a ser seguido no preparo dos dados e das análises.
Tem-se, por exemplo:
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1. Análise de Projetos
a. avaliação do desempenho dos pavimentos: ocorre quando uma simples estratégia
de manutenção ou um dimensionamento de pavimentos é avaliado, visando-se a
determinação do seu desempenho ao longo da vida em serviço. Essa análise
reveste-se de grande importância se considerarmos que são poucos os métodos de
dimensionamento que incorporam a previsão do desempenho.
b. avaliação econômica: para uma avaliação econômica deve-se definir uma
altemativa zero, que permitirá a determinação dos benefícios (ou prejuízos)
correspondentes às outras alternativas. Normalmente, a altemativa zero consiste
em se "fazer o mínimo". A alternativa zero também pode ser a prática corrente,
quando uma mudança está sendo avaliada. O modelo calcula: custos (total e por
componentes), valor presente líquido, taxa interna de retorno e benefícios do
pnmeno ano.
c. análise tática: avalia uma série de alternativas técnicas (de construção ou de
manutenção), sendo essa aplicação a preferida para a análise de melhoramentos,
reabilitações e opções de manutenção. Permite a comparação de alternativas
viáveis tecnicamente, sob diferentes condições: construção por etapas, diferen tes
períodos ele viela em se1v iço etc.

2- Análise de Programas
A nível de rede, a análise de projetos é aplicada a mais de uma rodovia c as
escolhas são feitas entre rodovias e entre estratégias. Visando a preparação de
orçamentos anuais e pluri-anuais, a análise é estendida a toda a malha viária. Devido
ao tamanho do problema, muitas vezes equivalente a milhares de trechos, existem
diferentes métodos qu e podem ser adotados:
a.

avalia~ão

do programa (seleção e prioriza~ão) : quando uma série de li gaçõe ~ e
atividades são avaliadas, o modelo determina os custos e benefícios ao longo ela
vida em serviço para cada projeto. Permite a verificação da viabilidade técni ca c
econômica de cada projeto e de todo o programa. Havendo restrição orçamentária,
os projetos individuais podem ser classificados de acordo com o valor presente
líquido, a taxa interna de retorno ou o benefício do primeiro ano.
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b. análise do programa: o modelo avaJia várias opções técnicas, para várias
combinações tráfego-rodovia, sendo que o programa ótimo pode ser obtido
mediante identificação das opções ótimas para cada seção. No caso de grandes
redes, a anáJise pode ser resumida mediante agrupamento de todas as seções com
características similares de tráfego e estrutura de pavimento em uma única Jigação
equivalente.
c. otimização do programa: quando existem restrições orçamentárias, a otimização
dos resuJtados obtidos com o HDM-Ill é feita peJo Modelo de Gastos
Orçamentários (EBM), cujo programa computacional acompanha o Modelo
HDM-111. Para uma dada redu ção nos recursos disponíveis, o EBM procura a
menor redução no valor presente líquido total, considerando-se todas as ligações
rodoviárias e todas as aJternativas.

3- Análise de Políticas
Uma apli cação mais geral do HDM-111 consiste na determinação de como os
fatores individuais influenciam a política a ser seguida . Um elenco de característi cas
da rede rodoviária e dos niveis de tráfego é definid o e as opções técni cas são
analisadas para a determin ação de políti cas ge rais. Seguem al gu ns exempl os:
a. pavimentação de r odovias não-pavimentadas: pela análise do valor presente
líquido da aJternativa "pavimentar uma rodovia não-pavimentada" pode-se
determinar o volume de tráfego a partir do qual ocorre a viabilidade econômica da
alternativa. Pode-se analisar, também, os efeitos de outros fa tores: por exemplo,
qual seri a o volume de tráfego que justifi caria a pavimentação em fun ção da
condição de manutenção (Figura 7.3).
b. viabilidade de reahilitação por etapas: análises de estruturas de paviment os, sob
di fe rentes estratégias de reabilitação e diferentes níveis de tráfego. têm fornecido
im porta ntes infor mações para as norm as de projeto de novos paviment os e de
reforços. Normalmente, a co nstrução por etapas é viável quando o tráfego é ba ixo,
enqu ant o qu e os pavimentos mais resistentes são indicados qu ando o volume de
tráfego é elevado. Para níveis de tráfego intermediários, a viabilidade da
construção por etapas depende da confiabi !idade de obtenção dos recursos
necessários no futuro.
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Figura 7.3 - Decisão sobre a Pavimentação de uma Rodovia Não-Pavimentad;~
em Função do Volume de Tráfego e do Nível de Manutenção PATERSON- (1991).

c. normas para manutenção: da análise de diferentes niveis de tráfego e diferentes
condições de rodovias, podem resultar normas de manutenção aplicáveis a toda
rede rodoviária. Essas normas de manutenção são mais se nsíveis aos níveis de
tráfego que aos aspectos técrucos da intervenção (remendos, recapeamentos ou
reconstrução) e condições da rodovia (boa, regular ou insatisfatória).
d. alocação de custos rodoviários: pela determinação dos custos de manutenção ao
longo da vida em serviço, para várias categorias de rodovias e vários niveis de
tráfego, é possível det ~rminar a parcela dos custos de deterioração das rodovias
que cabe aos usuários e a parcela qu e é devida aos fatores ambientais e ao
envelhecimento (não relacionados com o tráfego). Para tanto, basta remover as
cargas e os componentes dos veículos das análises efetuadas pelo HDM-III.
Segundo PATERSON (1 991), outras aplicações do HDM-III à engenharia
incluem a análise de diferent es configurações de veículos rodoviários de ca rga , o
estudo dos limites legais de carga por eixo e o estabelecimento de normas de
manutenção para rodovias não-pavimentadas. Em economia, o modelo pode ser
utilizado para analisar os efeitos dos preços dos combustíveis, das políticas de
alocação de custos, das taxas rodoviárias e dos valores dos fretes.
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7.3- QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS ECONÔMICOS DOS
FATORES DE TRÁFEGO
7.3.1 -INTRODUÇÃO

Ampliando o elenco de aplicações sugeridas por PATERSON (1991), o
Modelo HDM-111 é utilizado, neste capítulo, para avaliar os impactos econômicos dos
seguintes fatores de tráfego: carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus,_tipo
de rodagem (rodas duplas versus pneus extrala rgos) e tipo de veículo rodoviário de
carga (composições convencionais versus VCLs).
Utilizam-se as séries de entrada de dados que acompanham o programa
comercializado pelo McTrans (Center for Microcomputers in Transportation,
Universidade da Flórida, Gainesville), excetuando-se as séries D e E, relacionadas,
respectivamente, às características dos veículos e ao volume, composição e taxa de
crescimento do tráfego. Não há inconveniente algum na adoção das mesmas séries de
entrada de dados qu e acompanham o progra ma HDM -111, pois elas foram obtidas a
partir dos estudos de campo realizados no Brasil. Tem-se que considerar também a
dificu ldade natural em se obter todas as informações junto aos organismos
rodoviários brasileiros, atuali zadas e no formato com qu e são utili zadas pelo
programa . Além disso, os dados utili zados são os mesmos que o Banco Mundial usa
para treinamento de eq uipes de gerência de pavimentos em todo o mundo
(WATANATADA et ai. - 1987).
A aplicação do HDM-III neste capítulo analisa uma rede de estradas formada
por quatro classes de rodovias. Tem por objetivo simular a deterioração de cada
classe de rodovia, sob diferentes estratégias de manutenção e niveis de tráfego,
calculando-se os custos correspondentes à variação dos fatores de tráfego
selecionados. As quatro classes de estradas consideradas são:
•

rodovias pavimentadas em boa condição: IRJ = 2,0 (sem área com trincas, sem
panelas c se m deforma ção permanente nas trilhas das rodas), onde /Ri é o Índice
Interna cional de Irregu laridade Longitudinal dos Pavimentos, que se relaciona
com o Quociente de Irregu laridade, Q/ , da segui nte forma : QI = 13 x IRI ;
rodovias pavimentadas em condição regu lar: IRI =4,0 (30% em área com trincas,
Jargura da área com trincas igual a 20%, área com panelas igual a 0,1% e 5 mm de
deformação permanente nas trilhas das rodas);
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•

rodovias pavimentadas em condição ruim: IRI = 7,0 (90% em área com trincas,
largura da área com trincas igual a 60%, área com panelas igual a 1% e 12 mm de
deformação permanente nas trilhas das rodas);
rodovias não-pavimentadas.

O volume de tráfego, quantificado em termos do VDM (volume diário médio),
é o mesmo que o do arquivo padrão do HDM-III. Porém, quando da análise do fator
carga por eixo, o volume de tráfego dos caminhões é alterado, de modo a se manter
constante a lotação (carga -paga). Os níveis de tráfego considerados são:

•

estradas com volume baixo: 500 para pavimentadas, 100 para não-pavimentadas
estradas com volume médio: 1500 para pavimentadas, 200 para não-pavimentadas
estradas com volume alto: 2500 para pavimentadas, 400 para não-pavimentadas.

A frota considerada nas simulações é composta dos segu intes veículos: carros
pequ enos, carros médios, camionetes, caminh ões ("toco" e "trucado") e caminhões
arti culados ("Romeu e Juli eta"e "semi-reboque"). Todos têm permissão para trafegar
pelas rodovias brasileiras e, portanto, serão aqui denominados "convencionais".
Também são considerados dois veícul os combinados longos - VCLs ("treminhão" e
"rodotrem"), qu e depend em de uma permissão parti cular dos orga nismos rodoviári os
para poderem trafegar nas rod ovias brasil eiras (Resolução 631/84 do CONTRAN).
Por essa razão, os VCLC\ são denominados "especiais". A Figu ra 7.4 apresenta os
veícul os rodoviários de carga considerados.
As estratégias de manutenção e conshução para as estradas pavimentadas são:

•

Estratégia O - não fazer nada: reconstrução (5,0 em de concreto asfá ltico e base
granular) quand o a irregularidade longitudinal exceder 9,0 IRI. O valor da
irregu laridade longit udin al, após a reconstru ção, é de 2,0 IRI. A rotin a bás ica de
manutenção (limpeza de elementos de drenagem, capinas etc) é comum para todas
as alternati vas;
Estratégia 1 - tapa r 100% dos buracos ("panelas");
Estratégia 2 - tapar buracos e selar trincas: capa selante de tratamento superficial
(1 ,2 em) qu ando a área dan ificada superar 30%;
Estratégia 3 - tapar buracos e recapear: concreto asfáltico (4,0 em) quando a
irregularidade longitudinal exceder IRI = 4,0.
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..
VEiCULOS QUE TRAFEGAM NORMALMENTE
NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

VEÍCULOS QUE TRAFEGAM COM PERMISSÃO
ESPECIAL NAS RODOVIAS BRASILEIRAS

Figura 7.4 - Veículos Rodoviários de Carga que Trafegam pelas Rodovias
Brasileiras: Convencionais (Vl a V4) e Especiais (V5 e V6).
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As estratégias para as rodovias não-pavimentadas são:
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Estratégia O - não fazer nada: a rotina básica de manutenção é comum para todas
as alternativas;
• Estratégia 1 - reacascalhar o equivalente a 30% da perda anual de material
• Estratégia 2 - reacascalhar: quando a espessura de cascalho for menor que 50 mm,
aplicar 15 em de material com partículas menores que 5 em;
• Estratégia 3 - revestir com pavimento asfáltico: a partir de uma determinada data,
seguindo, então, com a estratégia de manutenção "tapar 100% das panelas".
•

São considerandos trechos com extensão de 1000 km, de acordo com o
utilizado no arquivo modelo do HDM-111, sendo que a combinação de todas as
alternativas (4 condições das rodovias, 3 volumes de tráfego e 4 estratégias de
manutenção) resulta em uma extensão total de 48.000 km. Considera-se essa
combinação de alternativas e um período de análise de 20 anos, e não apenas uma
condição particular (por exemplo: rodovia pavimentada em condição regular, com
tráfego médio e sob a estratégia "tapar buracos e recapear quando a irregu laridade
longitudinal exceder 4,0 IRJ"), em razão de que os efeitos dos fatores do tráfego sobre
o desempenho dos pavimentos (e os impactos sobre os custos de manutenção e
reconstrução) só se tornam mensuráveis a partir do acúmulo de deterioração.
enquanto que os efeitos sobre os custos de operação dos veículos são imed iatos.

7.3.2 ·FATORES ANALISADOS . ARQUIVOS DE ENTRADA DE DADOS
Apresentam-se, a seguir, as diferentes condições para as quais os fatores de
tráfego são analisados:
1. Carga por Eixo - consideram-se as seguintes condições de carregamento:

Condi ção 01 - Limites de Carga por Eixo Estabelecidos pelo CONTRAN
Condi ção 02- Limites do CONTRAN, com Tolerância ele 5% ("Lei da Balança'')
Condi ção 03 - Cargas por Eixo da Proposta Turner
Condição 04 -Limites Legais de Carga por Eixo nos Estados Unidos
Condição 05 - 10% de Sobrecarga nos Eixos
Condição 06 - 20% de Sobrecarga nos Eixos
Condição 07- 30% de Sobrecarga nos Eixos
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2. Composição Rodoviária de Carga - são considerados os seguintes veículos, com
as correspondentes cargas por eixo:
Condição 08 - Veículos Combinados Longos, obedecendo aos limites do

CONTRAN
Condição 09 -Veículos Combinados Longos, com as cargas por eixo da Proposta
Tumer

Condição 10- Veículos Combinados Longos, com 20% de sobrecarga nos eixos
3. Pressão de Enchimento dos Pneus - são consideradas as seguintes pressões de
enchimento dos pneus:
Condição 11 - 563 kPa (80 psi), obedecendo aos Jimites de carga por eixo do

CONTRAN
Condição 12 - 844 kPa (120 psi), obedecendo aos limites de carga por eixo do

CONTRAN
4. Tipo de Rodagem - são considerados:
Condição 13 - Pneus Extralargos, com pressão de enchimento de 914 kPa,
equipando veículos rodoviários de carga convencionais
Condição 14 - Pneus Extralargos, com pressão de enchimen to d e 914 kPa,
equipa ndo veículos rodoviários de carga especia is.
Quanto aos métodos para determina ção dos Fatores de Equival ência de Cargas,
são considerados os FEC do método da AASHTO para a análise da s Condições de 01
a 10 e FEC empírico-mecanísticos para análise da s Condições de 11 a 14, que são
obtidos considerando-se a resposta estrutural deformação horizontal de tração na

fibra inferior da camada asfáltica, associada à fadiga do revestimento, principal
forma de deterioração estrutural das rodovias brasileiras (QUEIRÓZ - 1981).
A Condição 01, tomada como referência para as análises comparativas dos
diferentes fatores (alternativa zero), inclui:
Veículos: carro pequeno, ca rro médio, camionete, cam inh ão "toco", ca minhão
"trucado" , "Romeu e Julieta" c "semi -reboque" ;
Peso Bru to Total Combinado: soma das cargas por eixo permitidas pelo

CONTRAN;
•

Fatores de Equivalência de Cargas: método da AASHTO.
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Para comparação dos veículos rodoviários de carga, há substituição, nas
'

'

Condições 08, 09 e 10, dos 4 caminhões convencionais pelos 2 VCLs. Nas
alternativas 13 e 14 são considerados pneus extralargos em substituição às rodas
duplas, excetuando-se os eixos direcionais e os eixos tratores, que têm mantidas,
respectivamente, as rodas simples e as rodas duplas. A pressão de enchimento dos
pneus só é considerada nas Condições 11, 12, 13 e 14, uma vez que o método da
AASHTO não permite a consideração desse fator. As cargas por eixo consideradas
são apresentadas no Quadro 7 .2.
QUADRO 7.2- Cargas por Eixo para as Diferentes Condições de Carregamento.
EIXO

EIXO

CONDIÇÃO

SIMPLES,

SIMPLES,

TANDEM

TANDEM

DE
CARREGAMENTO

RODAS

RODAS

DUPLO

TRIPLO

SIMPLES

DUPLAS

(kN)

(kN)

(kN)

(kN)

01 CONTRAN

60

100

170

255

02 "LEI DA BALANÇA"

63

105

179

268

03 "PROPOSTA TURNER"

40

63

127

181

04 LIMITES NOS EUA

45

91

154

154

OS 10 % DE SOBRECARGA

66

110

187

281

06 20% DE SOBREC ARGA

72

120

204

306

07 30% DE SOBRECARGA

78

130

221

332

Todos os arquivos de entrada de dados utili zados pelo HDM-ID são
apresentados no A nexo B. As Séries A a C e F a K não são alteradas qu ando das
simulações dos fatores de tráfego. No entanto, os arquivos de entrada de dados com
as características dos veículos (Séri e D) e do tráfego (Série E) são modifi cados a cada
nova simulação. Dos Anexos C e D constam os itens alterados nas 14 simulações
efetuadas, referentes respecti vamente às Séries D e E de entrada d e dados do HDM III.
De mod o a permitir a comparação das di fere ntes cargas por e ix o, os volumes
de tráfego co nsid erados na s di feren tes

a lt e rne~tiva s

mant êm co ns tan te a ca rga total

transportada, sendo alterados os volumes de tráfego em função da lotação (cargapaga) de cada veículo. Ou seja, quanto maior a lotação de um determinado veículo,
menor o número de viagens desse mesmo veículo. Os diferentes volumes de tráfego
considerados são apresentadas nas Séri es E01 a E14 do Anexo D .
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7.4- RESULTADOS
De todos os relatórios emitidos peJo HDM-111, para aná1ise dos impactos
econômicos dos fatores de tráfego será considerado apenas o Relatório 11 (Resumo
dos Custos e Comparações), que contém as seguintes informações: custos (de
construção, de manutenção de rotina, de manutenção periódica, de operação dos
veículos e totais), valor presente líquido e taxa interna de retorno.
Os resultados das simulações dos fatores de tráfego efetuadas com o Modelo
HDM-111 são apresentados nos Quadros 7.3 deste capítulo e E.l a E.7 do Anexo E. No
Quadro 7.3 consta um resumo global dos custos de manutenção, construção e
operação dos veículos. Foram consideradas, indistintamente, rodovias pavimentadas e
não pavimentadas, volumes de tráfego baixo, médio e alto e as quatro estratégias de
manutenção. Foi adotada uma taxa de desconto de 12% e considerado um período de
análise de 20 anos.
Dos Quadros E.l a E.4, Anexo E, constam resumos parciais dos custos, para
cada condição de canegamento, em função dos seguintes fatores: estratégia de
manutenção, vo lume de tráfego, estado da rodovia pavimentada e taxa de desconto.
Nos Quadros 7.3 e E.l a E.4, os valores entre parênteses indicam acréscimos (valores
positivos) e reduções (valores negativos), em relação à Condição Ol(altemativa zero),
dos custos correspondentes à condição de carregamento considerada .
Para uma melhor visualização dos resultados obtidos, foram elaboradas as
Figuras 7.5 a 7.9 (a partir do Quadro 7.3) e E.l a E.40 (a partir dos Quadros E .l a
E.4, Anexo E). As figuras apresentam a variação percentual dos custos em função de
alterações nas condições de canegamento. Permitem, dessa forma, a avaliação, em
separado, dos fatores de tráfego analisados (carga por eixo, tipo de veícu lo rodoviário
de carga, pressão de enchimento dos pneus e tipo ele rodagem).

QUADRO 7.3- Resumo dos Custos Econômicos, Considerando-se Rodovias Pavimentadas e Não-Pavimentadas, Três Volumes
de Tráfego, Quatro Estratégias de Intervenção, Período de Análise de 20 Anos e Taxa de Desconto de 12%.
CONDIÇÃO DE

RECONSTRUÇÃO

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

OPERAÇÃO

CUSTO

CARREGAMENTO

E MELHORIAS

PERIÓDICA

DE ROTINA

DOS VEÍCULOS

TOTAL

*

315,54 **

582,93

135,89

94.018,2

95.052.3

02- LEI DA BALANÇA(5%)

322,57 (+2,2%)

584,73 (+0,3 %)

135,62 (-0,2%)

89.731,6 (-4,6%)

90.774,5 (-4,5%)

03 - "PROPOSTA TURNER"

322,75 (+2,3%)

576,79 (-1,1 %)

139,22 (+2,5%)

158.092,0 (+68%)

159.130,8 (+67%)

04 - LIMITES NOS E.U.A.

329,01 (+4,3%)

580,65 (-0,4%)

137,13 (+1,0%)

118.911,5 (+26%)

119.958,3 (+26%)

05 -SOBRECARGA DE 10%

332,94 (+5,5%)

586,55 (+0,6%)

135,53 (-0,2%)

86.511,1 (-8,0%)

87.566,1 (-7,9%)

06- SOBRECARGA DE 20%

346,08 (+9,7%)

594,57 (+2,0%)

135,06 (-0,6%)

79.752,5 (-15,0%)

80.827,6 (-15%)

07- SOBRECARGA DE 30%

367,33 (+16,4%)

604,46 (+3,7%)

134,86 (-0,8%)

65.238,2 (-30,6%)

66.356,3 ( -30,2%)

08 - VCL.s (CONTRAN)

310,13 (-1,7%)

578,46 (-0,8%)

135,16 (-0,5%)

54.058,5 (-42,5%)

55.082,3 (-42,0%)

09 - VCL.s ("Proposta Turner")

303,94 (-3,1 %)

567,79 (-2,1 %)

136,77 (+0,6%)

98.340,8 (+4,6%)

99.349,4 (+4,5%)

10 - VCLs (20% Sobrecarga)

345,21 (+9,4%)

590,70 (+1,3%)

134,51 (-1,0%)

45.785,3 (-51,3%)

46.855,7 (-50,7%)

11 - 563 kPa (CONTRAN)

310,88 (-1,5%)

579,33 (-0,6%)

133,47 (-1,8%)

93.971,8 (-0,1 %)

94.998,1 (O%)

12-844 kPa (CONTRAN)

349,50 (+10,7%)

593,23 (+1,7%)

135,84 (0%)

94.080,2 (0%)

95.157,9 (+0,1 %)

13 - SS (CONTRAN)

406,44 (+28,8%)

619,11 (+6,2%)

135,58 (-0,2%)

93.697,3 (-0,3 %)

94.858,4 (-0,2%)

14 - SS (VCLs - CONTRAN)

417,19 (+32,2%)

622,16 (+6,8%)

134,86 (-0,8%)

54.324,5 (-42,2%)

55.499,0 (-41,6%)

01 - CONTRAN

*
**

condição de carregamento de referência, em relação à qual foram calculadas as porcentagens de acréscimo ou redução nos custos;
os valores estão expressos em m ilhões de dólares (embora só sejam utilizados para a compararação dos impactos econômicos dos
fatores analisados) .
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
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CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO

iii Veículos Convencionais O Veículos Especia is

Fig ura 7 .5 - Variação Percentual dos Custos de Manutenção e Constru ção em
Função do Tipo de Veículo e da Condição de Carregamento.
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CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO
11 Veículos Conve ncionais O Veículos Especiais

Figura 7.6 - Variação Percentual do Custo Total em função do Tipo de Veículo
e da Condição de Carregamento.
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Figura 7.7 - Variação Percentual dos Custos de Manutenção e Construção e
Total em Função da Pressão de Enchimento dos Pneus .
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Figura 7.8 - Variação dos Custos de Manutenção e Construção em Função do
Tipo de Rodagem.
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Variação Percentual do Custo Total
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Figura 7.9 - Variação dos Custos de Operação dos Veículos em Função do Tipo
de Rodagem.

7.4.1 -CARGA POR EIXO
Quando são consid era dos apenas os veículos convencionais, há aumento dos
custos de manutenção e construção, tanto para cargas por eixo menores que os Jimites
estabelecidos pelo CONTRAN (Condi ção 03 - Proposta Tumer) , como para maiores
cargas por eixo (Condição 06 - 20% de sobrecarga). Por outro lado, quando são
considerados os veículos especiais, há apenas aumento dos custos de manutenção e
construção com os acréscimos nas cargas por eixo (Figura 7.5).
Para a Es tratégia 3 ("tapar bura cos e reca pear") verifi ca-se um au ment o dos
custos de manut enção e operação com a carga por eixo (Figura E.2), ao contrário do
qu e se observa, na Figura E.l, para a Estratégia O ("não faze r nada"), e m que ocorre
aumento significativo de custo com a redu ção da carga por eixo (Proposta Tumer).
Fixando-se o volume de tráfego, não há variação nos custos de manutenção e
construção em função da condição de carregamento, tanto para os veículos
convencionais como para os veículos especiais (Figuras E.S e E.6).
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Observa-se uma maior variação percentual nos custos de manutenção e
construção, em função de acréscimos nas cargas por eixo, para as rodovias em bom
estado de conservação (IRI = 2) do que para as rodovias em mau estado de
conservação (IRI

=7), sendo que para ambas os custos de manutenção e construção

são crescentes com a carga por eixo (Figuras E.9 e E.lO). Fixando-se a taxa de
desconto, não há variação nos custos de manutenção e construção em função da
condição de carregamento, tanto para os veículos convencionais como para os
veículos especiais (Figuras E.13 e E.14).
Há

redução

significativa

dos

custos

de

operação

dos

veículos

(e

conseqüentemente do custo total) com o acréscimo das cargas por eixo, tanto para os
veículos convencionais como para os veículos especiais (Figura 7 .6). Esse
comportamento também é verificado em todas as análises parciais efetuadas (Figuras
E.3, E.4, E.7, E.8, E.ll, E.l2, E.15 e E.16). Ou seja, independentemente da estratégia
de manutenção, volume de tráfego, estado de conservação da rodovia pavimentada e
da taxa de desconto escolhida, há redu ção do custo total com o acréscimo da carga
por eiXO.

7.4.2- TIPO DE VEÍCULO RODOVIÁRIO DE CARGA
Os Veículos Combinados Longos (YCLs) resultam mai s econômicos qu e os
veículos convencionais em quase todas as simulações de carga por eixo efetuadas,
seja em termos de custos de manutenção e construção, sej a em termos de custos de
operação dos veículos. Apenas em algumas análises parciais não houve diferença
significativa entre os custos correspondentes aos YCLs e os custos correspondentes
aos veículos convencionais, mas em nenhuma situação os VCLs resultaram em custos
mais elevados que os dos veículos convencionais.

7.4.3- PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS
Os c ustos d e manutenção e co nstru ção correspondentes à menor pressão de
enchimento dos pneus (563 kPa) são signjficativamente inferiores aos custos
correspondentes à pressão de enchimento de 844 kPa (Figura 7.7).
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As análises parciais mostram que os custos de manutenção e construção não se
alteram em função de variações na pressão de enchimento dos pneus quando o
volume de tráfego e a taxa de desconto são mantidos constantes (Figuras E.19, E .20,
E.23 e E.24). Por outro lado, a maior variação nos custos de manutenção e construção
em função da pressão de enchimento dos pneus (da ordem de 10%) ocorre quando o
estado de conservação da rodovia é mantido constante (Figuras E.21 e E.22).
O custo total é pouco alterado pela pressão de enchimento dos pneus, embora
haja um pequeno acréscimo nos custos de operação dos veículos quando se passa de
uma pressão de 563 kPa para 844 kPa (Figuras 7.7 e E.17 a E.24).

7.4.4- TIPO DE RODAGEM
Os pneus extralargos resultam em cus tos ue manutenção e construção muito
mai s elevados qu e os custos correspondentes às rodas duplas convencionais, tanto
para os veículos convencionais como para os veículos especiais (Figura 7.8). Nas
análises parciais, há maior diferença entre os custos correspondentes aos pneus
extralargos e os custos correspondentes às rodas duplas quando são mantidos fixos a
estratégia de manutenção (Figuras E.25 e E.26) e o estado de conservação da rodovia
(Figuras E.33 e E.34).
Consid erando-se os custos de operação dos veículos, tem-se que os pneus
extra largos não acarretam alteração significativa no custo total (Figura 7 .9). Os pneus
extralargos resultam em pequ ena redu ção uo custo total qu ando são considerados os
veículos convencionais e em pequeno acréscimo quando são considerados os VCL5.
Comportamento análogo é observado nas análises parciais, onde uma diferença um
pouco mais acentuada entre os custos correspondentes aos pneus extra largos e aos
correspondentes às rodas duplas só é observada nas Figura E.32 (Elevado Volum e de
Tráfego) e E.35 (I RI == 2).

7.5 ·ANÁLISE DOS RESULTADOS
As análises dos resultados deste capítulo são baseadas nas variações dos custos
de manutenção e construção e dos custos de operação dos veículos causadas pelos
fatores de tráfego. Consideram-se basicamente o Quadro 7.3 e as Figuras 7.5 a 7.9,
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pois os resumos parciais (Anexo E) apresentam, muitas vezes, variações apenas

,,,.

circunstanciais, que refletem a falta de um período de análise longo o suficiente para

,.
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que o acúmulo de deterioração se transforme em alteração nos custos.
Antes, porém, é importante distinguir o que as duas categorias de custos
representam e como elas devem ser consideradas, de modo a se evitar conclusões
precipitadas. Os custos de construção e manutenção de rodovias e o custo de
operação dos veículos dependem das estratégias de construção e de intervenção
escolhidas ao longo da vida em serviço. Tomando-se, por exemplo, a ligação
hipotética do ponto A ao ponto B esquematizada na Figura 7.10 e analisando-se
apenas as estratégias de construção, tem-se:

Figura 7 .10 - Difere ntes Estratégias pa ra a Cons tru ção da Ligaçã o do Ponto A
ao Pont o B.
onde:
•

estratégia 1: corresponde a pequenos volumes de terraplenagem, ma ior extensão e
rampas acentuadas, res ultando em custos de construção pequ enos e elevados
custos de operação dos veícul os (maior tempo de percurso, maior consum o de
combustível, maior di stância percorrida etc);
estratégi a 3: corresponde a grande volume de serviços de terraplenagem, menor
extensão e rampas suaves, resultando em e levados custos de constru ção e
redu zidos cus tos de operação dos veículos;
estra tégia 2: result a em obras com magnitude e custos int ermed iários aos das
estratégias 1 e 3.
Através da situação apresentada , pode-se perceber que, ao final de um

determinado período de anáJise, uma alternativa com custos reduzidos para os
organismos rodoviários pode não ser vantajosa para os usuários (e também para a
economia do país). Por outro lado, projetos com custos mínimos para os usuários
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podem exigir recursos que os governos não dispõem. Portanto, decisões que não
consideram o contexto onde elas se inserem podem ser equivocadas, ainda que se
utilizem de modelos sofisticados.
VoJtando à análise dos resuJtados que são obtidos com o Modelo HDM-lll,
deve-se ter em mente que nem sempre é possível a tomada de decisões considerandose apenas os custos totais. Na maioria das vezes, os custos de construção e
manutenção, embora muito menores que os custos de operação dos veículos,
correspondem a valores altíssimos quando comparados com os orçamentos dos
organismos rodoviários de países em desenvolvimento. É recomendável, nesses casos,
que se tomem decisões no sentido de preservar a infra-estrutura rodoviária, ainda que
essas não sejam as decisões ótimas do ponto de vista econômico global. Caso
contrário, a deterioração dos pavimentos pode ocorrer tão rapidamente e fugir ao
controle dos organismos rodoviários, a ponto de todos os benefícios para os usuários,
que ocorreriam caso a manutenção auequada fosse executada, deixarem de existir.
A confirmação do que foi exposto no parágrafo acima se dá quando se analisa
a realidade operacional brasileira, onde é grande o volume de tráfego de veículos
sobrecarregados. Conforme mostrado nos resultados obtidos com o Modelo HDM-111
e é do conhecimento de todos os operadores, há vantagens econômicas imediatas para
qu em trafega sobrecarregado. Porém, diante da falta de recu rsos parfl int ervenções
extras, a deterioração dos pavimentos torna-se acentuada e os custos de operação dos
veículos tendem a crescer bastante, com comprometimento também do conforto e da
segurança. Para os operadores brasileiros a situação não se agrava muito porque não
há o nível de competição, tanto intermodal como intramodal, qu e é observado no ·
países desenvolvidos, e eles podem repassar para os fret es os aumentos de custos por
eles mesmos causados.
Medidas devem ser tomadas no sentido de incentivar alternativas qu e redu zam
os custos de operação dos veículos sem comprometer a itúra-estrutura rodoviária. Da
análise dos resultados obtidos neste trabal!Jo, percebe-se qu e os veículos combinados
longos (VCL":i) acarretam uma redu ção nos custos de manutenção e constru ção de
rodovias, ao mesmo tempo em qu e reduze m significa ti vamente os custos de operação
dos veículos. Apesar de exigirem cuidados especiais no qu e diz respeit o à geometria
das vias e à estabilidade e controle, devem ter seu uso incentivado pelos organismos
rodoviários brasileiros, a exemplo do que tem ocorrido em países com dimensões
continentais como o Brasil (Austrália, Canadá e Estados Unidos).

221

.:.t...,. ,.
r··
~~

..

' .'

Nesta tese, quando das análises da Proposta Tumer e dos limites legais nos
Estados Unidos, por não se dispor de informações quantitativas confiáveis, foram
considerados veículos com taras aproximadamente iguais às dos veículos utilizados
para análise dos cenários de sobrecarga. Deve-se destacar que a tara dos veículos que
trafegam com menor carga por eixo tende a ser menor, por dispensar os reforços
estruturais dos veículos. E, dessa forma, os veículos passam a ter uma maior
capacidade de lotação e necessitam de um menor número de viagens para transportar
uma mesma unidade de carga.
Sobre o assunto do parágrafo anterior, mais importante do que ressaltar o
artifício adotado para efetuar os cálculos é discutir o fato de que os próprios
fabricantes de implementas rodoviários admitem que são "obrigados" a construir os
reforços estruturais necessários para que os veículos se tornem aptos a trafegar com
sobrecarga. Segundo o diretor industrial da empresa fabricante de implementas
rodoviários Randon S.A., Sr. Erino Tonon (GAZETA MERCANTIL- 1991), quem
não adota tal procedimento, que chega a encarecer em até 15% o custo unitário dos
veículos de carga, perde competitividade. Decorre, portanto, a sugestão para que a
inibição do tráfego de veículos sobrecarregados comece pelo controle dos fabricantes
de implementas rodoviários, sugestão essa análoga à que foi feita pelos engenheiros
americanos no sentido de qu e o controle da pressão de enchimento começasse pelos
fabricantes de pn eus.
Com relação ao tipo de rodagem, os pneus extralargos, cuja utilização no
Brasil tem sido defendida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Implementas
Rodoviários (ANFIR), são os responsáveis pelas maiores porcentagens de acrésdmo
nos custos de manutenção e construção. Os resultados obtidos não inviabilizam a
liberação dos pneus extralargos, mas chamam a atenção para aspectos como o limite
legal de carga por eixo com que eles poderão trafegar, a pressão de enchimento e o
tipo de suspensão que utilizarão. Cabe ao CONTRAN, portanto, solicitar estudos
complementares antes de sua decisão final , para que os pneus extralargos possam
trafegar pelas rodovias brasileiras sem a deteriorarem ainda mais. Vale repetir qu e os
pneus extralargos, nos Estados Unidos, são muito utilizados nos eixos direcionais de
veículos que sobrecarregam o eixo di anteiro, alternati va qu e deveria ser considerada
também no Brasil, uma vez que o limite de carga por eixo estabelecido pelo
CONTRAN para os eixos direcionais (60 kN) é elevado.
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A pressão de enchimento dos pneus é um fator que resulta em diferenças
significativas nos custos de manutenção e construção de rodovias. Os resultados das
análises efetuadas mostram um acréscimo da ordem de 6% nos custos de manutenção
e construção e de O, 1% nos custos de operação dos veículos quando se passa de uma
pressão de enchimento de 563 kPa para 844 kPa. Recomenda-se, portanto, que a
pressão de enchimento dos pneus seja considerada quando das análises para alocação
de custos rodoviários e da fixação de taxas rodoviárias e pedágios, além dos aspectos
técnicos (dimensionamento de pavimentos e dosagem de misturas asfálticas).
Ao contrário do sugerido por PATERSON (1991), os resultados do HDM-III,
considerando-se apenas os custos totais mínjmos, não podem ser utili zados para fixar
os limites legais de carga por eixo no Brasil. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o HDM-lll fornece importantes informações qualitativas sobre as
parcelas dos custos rodoviários, mas seus modelos, principalmente o utilizado para
cálculo dos custos de operaçã o dos veículos, não abrangem situações extremas de
deterioração dos pavimentos, como as qu e ocorrem qu ando há sobrecargas, elevadas
pressões d e enchim ento dos pneus e tráfego de pneus extralargos com os mesmos
níveis de carga por eixo da s rodas duplas convencionais.
Dois outros fat ores contribuem para qu e os acréscimos de carga, qu e alt eram
em muito os Fatores de Equival ência de Ca rgas (FEC), não alte rem na mes ma
proporção os c us tos de manut enção, constru ção e ele operação dos ve ícul os:
•

quando há sobrecarga, há também uma redu ção do número de viagens, uma vez
qu e o acréscimo de carga se dá em termos de lotação e não da tara do veículo.
Dessa forma, os acréscimos observados nos FEC. de um veículo sobrecarrega do,
em rela ção a outro, dent ro dos limites lega is, não são ig uais aos acréscimos de
deterioração cau sados após a passagem do número de veículos necessários para
transportar uma carga unitária
nos modelos d e deterioração do HDM-111 são cons iderados os efe itos dos agentes
climáti cos (vari ação de temperatura e do teor de umidade) e o envelh ecimento dos
pavime ntos, o qu e reduz a importância relati va dos efeitos do tráfego.
Os estudos parél alocação de custos rod ov iários devem, portanto, ser baseados

em maior grau nos impactos das solici tações do tráfego sobre os FEC do que nos seus
impactos econômicos, já que são os FEC que medem os efeitos relativos dos fatores
de tráfego, isolando-os dos outros efeitos (climáticos, envelhecimento etc).
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CAPITUL08

CONCLUSÕES

8.1- INTRODUÇAO
Neste capítulo apresentam-se as principais conclusões deste trabalho.
Destacam-se as potenciais utilizações de seus resultados, comentando-se, em itens
separados, os aspectos mais importantes referentes aos principais fatores de tráfego
analisados. E sugerem-se pesquisas que, na opinião do autor, são necessárias para dar
continuidade aos estudos efetuados.
Nesta tese são uesenvolvidos modelos empírico-mecanístico-estatísti cos para
cálculo de Fatores de Equivalência de Cargas, que consideram, pela primeira vez de
forma quantitativa, os fatores carga por eixo, pressão de enchimento dos pneus,
distribuição da pressiío de contato pneu-pavimento e tipo de rodagem.
Os resultad os obtidos de análises utili za nd o os modelos desenvolvidos podem
ser utili zados para o aperfeiçoamento de métodos de dim ensionamento de pavimentos
e de dosagem de misturas asfálticas, para uma adeq ua ção da regulamentação técnica
da modalidade rodovi ária e para uma alocação de custos rodoviários mais justa.
Recomenda-se qu e as investigações teóri cas desta tese sejam complementadas
por pesquisas experimentais em pistas em serviço, ressaltando-se, no entanto, qu e as
limitações inerentes ao método utilizado, qu e à primeira vista poderiam parecer
significativas, são atenuadas pelo fa to de que este trabalho procura expressar os
efeitos das solicitações do tráfego em termos relativos, segu ndo o conceito de
equival ência de cargas.
Esper(I-Se, finalment e, qu e est(l tese e se us resu lt ados possam serv1r ele
referência para out ros trabalhos e estímul o p(lrct investimentos futuros em pesg uisas
experiment ais, C(lpazes de fornecer os dados indispensáveis p(lra a continuid(lde do
processo de aquisição de conhecimento sobre o desemp enho dos pavimentos diante
das solicitações do tráfego.
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8.2 - CARGA POR EIXO E SOBRECARGA
As anáJises realizadas no Capítulo 7 confirmam que há vantagens econômicas
imediatas para o usuário que trafega sobrecarregado. Porém, a evolução da
deterioração dos pavimentos torna-se muito acentuada, comprometendo, em curto
período de tempo, o conforto e a segurança do tráfego e aumentando em muito os
custos de operação dos veículos.
O controle das cargas por eixo é vital ao bom desempenho dos pavimentos.
Balanças fixas, balanças móveis e sistemas para pesagem em movimento são
equipamentos que resultam em benefícios para a sociedade muitas vezes superiores
aos custos de instalação, manutenção e operação. É inadmissível, portanto, que as
políticas de investimento no transporte rodoviário deixem em segundo plano o
controle das sobrecargas.
Sugere-se que a inibição do tráfego de veículos sobrecarregados comece pelo
controle dos fabricantes de implementas rodoviários, qu e admitem explicitamente qu e
são 11 0brigados 11 a construir reforços estruturais qu e tornam os caminhões aptos a
trafegar com sobrecarga. Essa sugestão é análoga à que foi feita por engenheiros
americanos no sentido de qu e o controle da pressão de enchimento começasse pelos
fabricantes de pneus.
Apresentam-se outras sugestões que podem ser tentadas para a minimização
dos problemas associados à carga por eixo:
estabelecimento de multas e tarifas em função das cargas por e1xo, mediante
cálculo dos Fatores de Equivalência de Cargas, e das distâncias percorridas;
instalação de balanças e de sistemas de pesagem em movimento qu e garantam
uma adequada coleta de dados, propiciando o dim ensionamento dos pavimentos
com base em informações confiáveis sobre o volume e ca rgas elo tráfego; ·
estudos econômicos globais, desenvolvidos com a colabora ção de órgãos
regulamentadores, universidades, institutos de pesquisa, orga rusmos rodovi ários
federal e estaduais, empreiteiras, indústrias de transportes e representantes dos
usuários e da sociedade, com o objetivo de estabelecer limites legais de dimensões
e pesos qu e não comprometam a infra-estrutura rodoviária (pavimentos e pontes),
o meio ambiente e a segurança, nem prejudiquem a produtividade da modalidade
rodoviária;
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programas para informação dos operadores de veículos rodoviários de carga sobre
os danos causados aos pavimentos, os quais, a médio e longo prazo, também
passam a deteriorar os veículos.

8.3 ·RODAGEM SIMPLES: PNEUS EXTRALARGOS
Quando carrega ndo uma mesma carga por eixo, os pneus extralargos resultam
em Fatores de Equivalência de Cargas de duas a quatro vezes maiores que os
correspondentes às rodas duplas convencionais, ou ~eja, podem reduzir a vida em
serviço dos pavimentos a menos da metade. E, mesmo quando acompanhados por
suspensão pneumática, os pneus extralargos ainda são muito mais danosos que as
rodas duplas.
Diante dos resultados obtidos nos Ca pítulo 6 e 7 des te trabalho, qu e estão
coerentes com resultad os de pesquisas reali zad as no ex teri or, o CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito), qu e es tá analisan do pedido de regu lamentação dos
pneus extralargos em substituição às rodas dupl as, defendido pela Associação
Nacional dos Fabri cant es de Implement as Rodoviári os (AN FIR), deveri a requisitar
out ros es tudos ex perime ntais e teóri cos antes de tomar a dec isão final sob re o li mite
lega l de carga por eixo com qu e o~ veícul os equipados com pneus ex tra largos poderão
trafegar nas rod ovias brasileiras.
Com todas as evidências desfavoráveis, a utilização dos pneus extralargos no
Brasil , se liberada, deveria se dar, a exemplo do qu e ocorre nos Estados Unidos,
apenas pa ra uso nos eixos dianteiros de veícul os curtos (como por exemplo, caminhão
betoneira e caminl1ão de lixo), qu e apresentam problemas de distribuição de carga e
sobrecarrega m os eixos direcionais.
Os eixos diant eiros equipados com pneus co nve ncionais podem ser
responsáveis por grand e parte da deteri ora ção dos pav imentos. A elevélção do limite
de cél rgél nos eixos direcionais de 50 kN pél rél 60 kN, élprovada pelo CONTRAN no
passa do recente, deve ser revistél. Sugere-se qu e se retome o limite anterior de 50 kN,
liberando-se valores superiores de carga nos eixos dianteiros (entre 50 kN e 70 kN,
por exemplo) apenas quando da utilização de pneus extralargos.
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Os métodos de dimensionamento de pavimentos utilizados no Brasil deveriam
considerar Fatores de Equivalência de Cargas específicos para os eixos simples com
rodas simples e não mais utilizar as figuras e tabelas desenvolvidas para os eixos
simples com rodas duplas, pois dessa forma subestimam os efeitos danosos aos
pavimentos causados pelos eixos simples equipados com rodas simples.

8.4 - PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS
Quando a pressão de enchimento dos pneus passa de 563 kPa (80 psi), qu e era
a pressão de enchimento dos pneus quando do AASHO Road Test, para 844 kPa (120
psi), qu e é a pressão média atualmente utili zada nos veículos de carga que trafegam
pelas rodovias brasileiras, pode haver uma vari ação de até du as vezes nos Fatores de
Equi va lência de Cargas (FEC), ou seja, tal variação da pressão de enchimento é capaz
de redu zir a vida em servi ço de um pavimento à metade, qu ando considerad a a fadiga
do revestimento. Para outras formas de deterioração, a magnitude dos efeitos da
pressão de enchiment o dos pneus é menor, emb ora níveis mais elevados de pressão
co rrespo ndam sem pre a maiores Fatores de Equ ival éncia ele Ca rgas.
Considerando -se as aná li ses elás ti co-não-lineares realizadas utili zando-se o
program a ILLI-PAYE, mesmo qu an do os acréscimos de carga por eixo resultam em
melhorias nas propriedades dos materiais em razão da mudança no estado de tensão,
os efeitos da pressão de enchimento dos pneus atu am sempre no sentido de redu zir a
vida em serviço dos pavimentos.
A pressão de enchimento dos pneus também é um fa tor que resulta em
di ferenças significa ti vas nos custos de manutenção e constru ção de rodovias. Os
result ados das análises efetu adas no Capítul o 7 mostram um acréscimo ela ord em de
6% nos custos de manutenção e co nstrução e ele lU 0,( nos custos de operação elos
veícul os, quan do se passa ele uma pressão ele enchimento de S6J kPa (RO psi) para
844 kPa (1 20 psi), justifica11do a consideração da pressão de enclliment o dos pneus
quand o das análises para taxação e al ocação de custos rodoviários.
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Portanto, a pressão de enchimento dos pneus constitui um fator importante,
que deve ser considerado quando do dimensionamento de pavimentos, da dosagem de
misturas asfálticas, da regulamentação técnica da modalidade rodoviária e dos
critérios de alocação de custos rodoviários. Em termos de regulamentação técnica,
deveria haver a limitação da pressão de enchimento dos pneus, sendo fixados, por
exemplo, os limites de pressão para o pneu frio (valor que poderia ser impresso nas
laterais dos pneus), mais uma tolerância de 105 kPa (15 psi) para o acréscimo de
pressão quando em operação. Os postos de fiscaliza ção poderiam ficar responsáveis
pel o controle da pressão dos pneus.
A distribuição não-uniforme da pressão de contato pneu-pavimento resulta em
FEC mais elevados, ou seja, reduz a vida em serviço dos pavimentos, mas a
magnitude da redução é muito dependente do mecanismo de deterioração, podendo,
para as trincas por fadi ga do revestimento, redu zir a vida em serviço dos pavimentos
em até 35%. Os pneus raciiais e os pneus diagonais, embora apresentem difereníes
distribui ções de pressão de contato (a dos pneus radiais é "menos não-uniforme", mas
apresenta o agrava nte de que os valores máx imos localiza m-se na região central da
superfície de contato), têm praticamente os mesmos efeitos sobre o desempenl!o dos
pavimentos, com alguma vantagem dos pneus radiais, em termos de resultar em uma
menor deteriora ção dos pavimentos, para níveis mais elevados de pressão de
enchimen to.

8.5 · VEÍCULOS COMBINADOS LONGOS
Da análise dos resu llados obtid os no Capítulo 7, perceb e-se qu e os veícu los
combinados longos (YCL5) acarretam um a redu ção nos custos de manutenção e
constru ção de rodovias, ao mesmo tempo em qu e também reduzem significativamente
os custos de operação dos veículos.
Apesa r de exi girem cuid ados especia is no que diz respeito à geo met ria da s vias
e à estab ilidad e e cont ro le, os VCLs devem ter se u uso ince nti vado pelos organismos
rodoviários brasileiros, a exe mplo do qu e tem ocorrid o em países com dimensões
continentais como o Brasil (Austrália, Canadá e Estados Unidos), pois reduzem os
custos de operação sem comprometer a infra-estrutura rodoviária.
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8.6- COMENTÁRIOS FINAIS E SUGESTÕES
Os Fatores de Equivalência de Cargas utilizados no meio rodoviário brasileiro
são empíricos e foram desenvolvidos sob condições específicas (da realidade norteamericana, particularmente) de clima, solos do subleito e, principalmente, solicitações
do tráfego. Não permitem, portanto, a extrapolação de resultados para situações
distintas das que foram admitidas quando de sua elaboração. Para a análise dos
efeitos relativos de diferentes condições de carregamento, como a efetuada neste
trabalho, o mais indicado é a utilização de Fatores de Equivalência de Cargas
empírico-mecanisticos, resultantes da análise estrutural dos pavimentos e da
consideração de modelos para previsão de desempenho.
Neste trabalho, todas as simulações com o HDM-111 tiveram por objetivo a
análise comparativa dos impactos econômicos dos fatores de tráfego. Para o
conhecimento quantitativo das parcelas dos custos rodoviários, no entaulo, devem ser
realizados estudos específicos para atualização dos coeficientes utilizados na
composição desses custos (horas dirigidas, tempo ocioso, fatores de eficiência etc),
obtidos quando da PJCR há quase vinte anos.
Os modelos para cálculo dos custos de operação dos veículos utili zados pelo
HDM-III apresentam outras limitaçôes. Eles não são capazes, por exemplo, de
quantifi car as redu ções no consumo de combustível e os efeitos sobre o desgaste dos
pneus proporcionados pela utilização de pneus extralargos e de maiores pressões de
enchimento dos pneus, indispensáveis para a alocação de custos rodoviários. Sugerese, portanto, que estudos complementares, tendo como ponto de pariiua as equ ações
obtidas dos estudos realizados no Brasil quando da PJCR, sejam desenvolvidos
visando a determinação dos efeitos desses fatores de tráfego sobre os custos de
operação dos veículos rodoviários de carga atualmente em uso.
A principal sugestão para trabalhos futuros, já comentada anteriormente, é a
calibração dos modelos empírico-mecanísti co-estatísti cos desenvolvidos nes ta tese
por experimentos de campo ou de laboratório. Uma possibilidade de estudo
experimental dos fatores de tráfego é mediante utili zação de equipament o para
aplicação acelerada de carga, sendo qu e um trabalho conjunto da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com o Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem (DAER-RS) já tem deseiwolvido o equipamento denominado "Máquina
de Teste Acelerado de Pavimentos".
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Outros estudos experimentais específicos poderão analisar em detalhes fatores
de tráfego cuja investigação teórica apresenta limitações: tipo de suspensão,
velocidade, espaçamento entre eixos de um mesmo grupo, distribuição desigual de
carga entre eixos de um tandem, variação lateral da trajetória dos veículos etc. E, em
função dos estudos desenvolvidos ao longo da elaboração deste trabalho, sugerem-se,
também, pesquisas adicionais sobre os modelos de desempenho associados ao
comprometimento estmtural dos pavimentos brasileiros, em especial daqu eles
utili zados para previsão da evolução das trin cas por fadi ga de camada tratada com
cimento.
Com base nos resultados apresentados no Capítulo 6, ficam realçadas as
vantagens e limitações dos programas computacionais utilizados par~ a análise
mecanística dos pavimentos. Enquanto o ILLI-PA VE é capaz de considerar as
variações que ocorrem nas propriedades dos materiais gra nulares e dos solos coesivos
em função do estado de tensão, o ELSYM5 permite qu e sejam considerados os
fat ores tipo de rodagem e distribuição da pressiio de contato pn eu-pavimento, qu e se
mostraram significativos na análise estatística efetuad a. No entanto, os resultados
obtidos nes ta tese não permitem qu e se façam recomendações gerais sobre a
utili zação de apenas um dos dois programas considerad os, devend o tal decisão ser
tomada com base nas cara cterísti cas parti cul ares do prob lema a se r analisad o e em
pesq uisas fu turas.
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ANEXO A
"
EFEITOS DOS FATORES DE TRAFEGO
SOBRE CADA
ESTRUTURA DE PAVIMENTO
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Figura A.l - Fatores de Equivalência de Cargas (Obt,2/3), Estrutura C: Rodas
Duplas vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703 kPa e PEL = 844 kPa,
Distribuição Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A. 2 - Fatores de Equivalência de Cargas (Ebt t), Estrutura D: Rodas
Duplas vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703' kPa e PEL = 844 kPa,
Distribuição Não-Uniforme da Pressão de Contato.
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Figura A.3 - Fatores de Equivalência de Cargas (ôt), Estrutura E: Rodas Duplas
vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703 kPa e PEL
Distribuição Não-Uniforme da Pressão de Contato.
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Figura A.4 - Fatores de Equivalência de Cargas (Evc,m), Estrutura F: Rodas
Duplas vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703 kPa e PEL = 844 kPa,
Distribuição Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A.5 - Fatores de Equivalência de Cargas (ôt ), Estrutura G: Rodas
Duplas vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703 kPa e PEL = 844 kPa,
Distribuição Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A.6 - Fatores de Equivalência de Cargas (Evc 1), Estrutura H: Rodas
Duplas vs. Pneus Extra/argos, PRD = 703' kPa e PEL = 844 kPa,
Distribuição Não-Uniforme da Pressão de Contato.
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Figura A.7 - Fatores de Equivalência de Cargas (Eyc J), Estrutu ra A: Pressão de

' Duplas, p = 703 kPa.
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Figura A.8 - Fat ores de Equi valência de Cargas (ÔJ) Estrutura B: Pressiio de
Contato Uniforme e Não-Un iform e, Rodas Simples, p =844 kPa.

260

....

Distribuição da Pressão de Contato:
Uniforme vs. Não-Uniforme
3.5
3

2.5

FEC

2

1.5
1

0.5

o ........,a...-10

8

CARGA POR EIXO (kN)

IO Uniforme

• Não-Uniforme!

Figura A.9 - Fatores de Equivalência de Cargas (Ebt J), Estrutura C: Pressão de
' Duplas, p = 703 kPa.
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Figura A. lO - Fatores de Equivalência de Cargas (01Jt,2j3), Es trutura D: Pressão de
Contato Uniforme e Nilo -Uniforme, Rodas Simples, p = 844 kPa.
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Figura A.ll - Fatores de Equiva]ência de Cargas (Evc 111 ), Estrutura E: Pressão de
' Simp1es, p = R44 kPa.
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Figura A.1 2- Fatores de Equivalência de Cargas (ót ), Estrutura F: Pressão de
Contato Uniforme e Não -Uniforme, Rodas Duplas, p = 703 kPa.
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Figura A.l3 - Fatores de Equivalência de Cargas (Ehf t) Estrutura G: Pressão de

' Simples, p =R44 kPa .
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Figura A.14 - Fatores de Equivalê ncia de Cargas (Evc m) Estrutura H: Pressiiu de
' Duplas, p = 703 kPa.
Contato Uniforme e Não Uniforme , Rodas
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Figura A.l5 - Fatores de Equivalência de Cargas (Oht,2/3), Estrutura A: Variação
da Pressão de Enchimento dos Pneus, Rodas Duplas, Distribuição
Não-Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A.16 - Fatores de Equivalência de Cargas (Evc,m), Estrutura B: Variação
da Pressão de Enchimelllo dos Pneus, Rodas Duplas, Distribuição
Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Pressão de Enchimento dos Pneus
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Figura A.17 - Fatores de Eq uivalência de Cargas (ÕJ), Estrutura C: Variação da
Pressão de Enchimento dos Pneus, Rodas Duplas, Distribuição
Uniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A.18 - Fatores de Equivalência de Cargas (ÕJ), Estrutura D: Variação da
Pressão de Enchimento dos Pneus, Rodas Duplas, Distribuição NãoUniforme da Pressão de Contato Pneu-Pavimento.
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Figura A.19 - Fatores de Equivalência de Cargas (Ev c m), Estru tura G: Va riação
'
da Pressão de Enchimento dos Pneus, Rodas
Duplas, Distribui ção
Não-Uniforme da Pressão de Contato Pneu Pavimento.
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Figura A.20- Fatores de Equivalência de Cargas (Ebt t), Estrutura H: Variação da
Pressão de Enchimento dos Pneus, 'Rodas Duplas, Distribuição
Uniforme da_Pressão de Contato Pneu Pavimento.
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ANEXOB

ARQUIVO DE ENTRADA
DE DADOS DO HDM-111
,
ALTERNATIVA ZERO: SERIES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K

2(17

SÉRIE A: Características dos Trechos Existentes
LINK lRUGOOD CONDITION
AtOl
SECilON
0001
1000.0
A102
SECilONDATAP
ALL
A201
ENVIRONMENT
0.0500
350.0
A202
GEOMETRY
10.00
50.0 7.000
1.0000
A203
2
1 O 50.0
A204
SURFACE PA VD
BASE/SUBGRADE
8.000
A205
STRENGTH PARAMETERS
2
3.0
A206
CONDITION
0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 2.0 A209
HISTORY
O O O
A210
END LINK
A2 11
LINK ffii4FAIR CONDITION
1
AlO I
SECTION
0001
1000.0
Al02
A201
SECTION DATA P
ALL
A202
ENVIRONMENT
0.0500
350.0
A203
GEOMETRY
10.00
50.0 7.000
1.0000
A204
2
O 50.0
SURFACE PA VD
A205
~. 000
BASE/SUBGRADE
STRENGTH PARAMETERS
2
3.0
A206
CONDITION
30.00 20.00 0.00 0.10 5.UOO 1.500 4.0 A209
HISTORY
12 12 12
A2 10
END LINK
A2 11
LINK IRI7POOR CONDHION
A IOI
SECTION
000 1
1000.0
A102
SECTJON DATA P
ALL
A201
0.0500
350.0
ENVJRONMENT
A202
GEOMETRY
10.00
50.0 7.000
1.0000
A203
SURFACE PA \'D
2
O .'iO.U
A204
BASE/SUBGRADE
8.000
A205
STRENGTH PARAMETERS
2
3.0
A206
CONDITION
90.00 60.00 0.00 J.OOI2.000 4.000 7.0 A209
HISTORY
18 18 18
A210
END LINK
A2 11
AlUI
LINK GRAV GRAVEL ROAD
SECTION
0001
1000.0
A102
A201
SECTlON DATA U
ALL
EN VIRONMENT
0.0500
350.0
A202
GEOMETRY
35.00
120.0 6.000
1.0000
A203
CONDITION
150.
A309
SURFACE UPAV
34.00 39.00 27.00 21.00 22.00
A301
BASE/SUBGRADE
50.00 85.00 74.00 37.00 45.00
A302
o
A303
HISTORY
END LINK
A2 11
END SER IES
A1l 2

OBSERVAÇÕES:
•

foram considerados trechos pavimentados (PA VD) em boas, regulares e péssimas
condições e também um trecho não-pavimentado (UPA V) ;

•

cada trecho tem extensão de 1000 k.m;
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SÉRIE B: Alternativas de Consh·ução e Custos Correspondentes
CONSTRUCCNSTGRA VEL CONSTRUC
BlOI
1 1
Bl02
LINK GRA V
COST TIME STREAM
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B103
EXO B-C EXBl
Bl06
SECTION
0001
1000.0
Bl07
NEW SECTION DATA P ALL
B201
GEOMETRY
35.00
120.0 6.500
0.500
B203
O 20.0
B204
SURFACE PAVD
S.UOO
8205
BASE!SUBGRADE
STRENGTH PARAMETERS
2
1.1O
B206
CONDITION
2.5 8 209
28.0 25 .U 0.0
SECTION TOTAL COST PER KM
8401
END CONSTRUCTION OPTION
B21 J
END SERIES
82 12

OBSERVAÇOES:
a opção de construção refere-st: it pavinH::ntação do trecho não-pav im entad o (GRAV,
conforme definido na Série A);
•

os custos e benefícios exógenos são definidos na Série F;

•

a duração dos trabalhos de pavimentação do trecho será de 1 ano .
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SÉRIE C: Estratégias de Manutenção Rodoviária e Custos Unitários
UNITCOSTS
Cl01
lFINANClAL
C103
84.0
2FINANCIAL
7.7
CJ03
Cl03
3FINANCIAL
6.5
110.0
C103
4FINANCIAL
6.3
Cl03
8FINANCIAL
C103
2.2
9FINANCIAL
lOFINANCIAL
7.0
C103
llFINANCIAL
CJ03
11.0
12FINANCIAL
C J03
330.0
1ECONOMIC
C104
75.0
Cl04
2ECONOMIC
7.0
Cl04
3ECONOMIC
6.0
100.0
Cl04
4ECONOMIC
8ECONOMIC
C104
6.0
9ECONOM1C
Cl04
2.0
6.0
10ECONOM1C
CJ04
10.0
11ECONOMJC
C l04
Cl04
12ECONOMIC
300.0
STANDARD P STDOPA VD
C301
12 ROUTINE MAINTENANCE
1.00
C308
11 RECONSTRUCTION
9.0
I .00
C306B
3 1 RECONST EFFECT
2.0
50.00
3.9
2 C307
STANDARD P STDl PA VD
C30 1
12 ROUTINE MAINTENANCE
1.00
C308
08 PATCHING
100.00
1.00
C303C
1 1 RECONSTRUCTION
9.0
1.00
C306B
3.()
31 RECONST EFFECT
2.0
50.00
2 C307
STANDARD P STD2PAVD
C301
12 ROUTIN E MAJNTENANCE
1.00
C308
08 PATCHJNG
100.00
J.UU
C303C
30.00
1 C304B
09 RESEAL B
0.250012.000 1.00
11 RECONSTRUCTION
9.0
1.00
C306B
3 1 RECONST EFFECT
2.0
50.00
3.9
2 C307
STANDARD P SID3PA VD
C301
12 ROUTINE MAINTENANCE
1.00
C308
C303C
1.00
08 PATCHING
100.00
0.4000 40.00 1.00 2.502 C305B
4.00
10 OVERLAY
11 RECONSTRUCTION
1.00
C306B
9.0
31 RECONST EFFECT
2.0
50.00
3.9
2 C307
STANDARD U STUOUPAV
C301
04 ROUTIN E MAJNTENANCE
1.00
C405
STANDARD U STUJUPAV
C30 l
04 ROUTINE MA INTENANCE
l .oo
C405
l.lHJ
C40 1B
OI GRAD ING
lfiS
02 SPOT REGRA VELLING
30.
1.00
C402B
STANDARD U STU2UPAV
C30 1
04 ROUTINE MAINTENANCE
1.00
C405
01 GRADIN G
188
l.O!l
C401B
1.00 150.0 C403B
03 RESURFACING
50.00
23 SURFACE
55. 40. 20. 6. 4.
C404
C309
ENDSERIES
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SÉRIE D: Características dos V cículos e Custos Unitários
NAME
CAR LCAR PICKUP MTRUCK HTRUCK ARTC9 ARTCS
VEH TYPE
3
4
8
9 10 10
0102
HP METRIC 49 90 61 149 180 240 3 10
0104
NO TIRES
4
4
4
6 10 18 18
0105
GVW
1.2 1.7 2.1 16.0 23 .0 43.0 41.5
0106
EQX4
O O O 2.64 1.92 6.62 4.59
0107
VAXLES
2
2
2
2
2
4 3
O 109
PAYLOAD 0.0 0.0 0.3 8.5 14.5 25.5 25.5
0 301
FlNANCtAL
040 1A
VEHICLE 6761. 11848. 8800.68548. 77000. 95231J. II 5000.
0402
TIRE
50.0 50.0 67.4 260.9 291.3 291.3 291.3
0403
MAI NT LAB 1.20 1.20 1.20 1.85 1.85 1.85 l.K5
0 404
CREW
.65 .65 .65 1.9ó 2.39 2.31J 2.JlJ
0405
INTEREST 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
0409
PETROL
.57 1.41 .39
0410
ECONOMIC
040 I B
VEHICLE 4602. 6722. 6498. 44567. 541X.Xl. 7 lll7lJ. KSOOO.
0402
TIRE
34.X 3 4 .~ 45.7 1 ~9.1 206.5 206.5 206.5
0403
MAl NT LAB 1.09 1.09 1.09 1.63 1.63 1.63 1.63
0404
CREW
.65 .65 .65 1.85 2.17 2.17 2. l 7
0405
INTEREST 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.
0409
PETROL
.39 1.22 .37
04 10
OEPREC1ATE 1
1
1
1
0501
UTILIZE
1
1
J
1
1
1
1
0502
K.M ORlVEN 15000 70000 60000 70000 85000 IUUUOO 100000
0503
VEH LIFE
8
6
7 10 10 10 10
0 504
HR ORI VEN 1200 2500 2500 2200 2200 2000 2000
0 505
0 5 10
ENO SERI ES

0101
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SÉRIE E: Volume, Composição c Taxa de Crescimento do Tráfego
TRAFFIC PLOW N
ElO I
DESCRIPTLOW TRAFFIC
E102
NEW ADT
1988 l 120 100 80 31 33 4t-: 39
El03
NEW ADT
1989 3 3 3 3 3 3 3 3
E103
TRAFFIC PMED N
ElO!
E102
DESCRIPTMEDIUM TRAFFIC
NEW ADT
1988 l 380 270 250 77 % 161118
ElO~
NEW ADT
1989 3 3 3 3 3 3 3 3
El03
TRAFFIC PHIG N
ElO!
E102
DESCRJPTHIGH TRAFFIC
NEWADT
1988 I 600500400 1 53 1Cl4 2~ 1 157
El03
NEW ADT
1989 3 3 3 3 3 3 3 ~
E I03
TRAFFIC ULOW N
EIOI
DESCRIPTLOW TRAFFIC U
E 102
NEW ADT
1 9tl~ 1 20 25 15 8 lU 1-i 4
El03
NEW ADT
1989 3 3 3 3 3 3 3 3
E103
END TRAFFIC
EIO<I
TRAFFIC UMED N
EIO I
E1U2
DES CRIPTM EDIUM TRAFFIC U
NEW ADT
1988 I 40 50 30 15 20 l ú 8
EJ03
1989 3 3 3 3 3 3 3 3
EI 03
NEW ADT
END TRAFFIC
EI04
TRAFFIC UHIG N
E IOI
DESCRIPTHIGH TRAFFlC U
EJ02
NEW ADT
1988 1 100 90 70 31 33 28 12
E103
1989 3 3 3 3 3 3 3 3
E103
NEW ADT
E NDTRAFFIC
EIU4
END SERIES
ElOS

•
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SÉRIE F: Custos e Benefícios Exógenos
EXO B-C EXBl
DESCRIPT EXTRA COST
NEWCOSTS
I 1 2.2
NEWCOSTS
4 1 0.0
END EXO B-C
END SERIES

FlOl
F102
F103
F103

2.0 0.0
0.0 0.0

FIOS
FJUô

OBSERVAÇÃO:
utilizado o mesmo código (EXBl) definido na séri e B.
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SÉRIES G, H, I e J: Definição dus Alternativas de Manutenção e Construção,
Agrupamento das Ligações, Sulidtuçüo de Relatórios e Comparação de
Alternativas
ALTERNATIVE IRI2ALTO
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD01988
ALTERNATIVE IRI2ALTl
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD11988
ALTERNATIVE IRI2ALT2
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD21988
ALTERNATIVE IRI2ALT3
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD31988
ALTERNATIVE IRI4ALTO
TRAFFIC PLOW1988
MAINTEN ANCESTD0198~

ALTERNATIVE IRI4ALT1
TRAFFIC PLOW19R8
MAINTENANCE STD 11 98~
ALTERNATIVE IRI4ALT2
TRAFFIC PLOWJ988
MAINTENANCE STD21988
ALTERNATIVE IRI4ALT3
TRAFFJC PLOW1988
MAINTENANCE STD3 1988
ALTERNATIVE 1Rl7ALTO
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STDOJ 988
ALTERNATIVE IR17ALT1
TRAFFJC PLOW1988
MAINTE NANCE STD 11988
ALTERNATIVE IRI7ALT2
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD21988
ALTERNATIVE IRI7 ALT3
TRAFFIC PLOW1988
MAINTENANCE STD31988
ALTERNATIVE GRAVALTO
TRAFFIC ULO\VJ98R
MAINTENANCE STUOI988
ALTERNAT IVE GRAVALTI
TRAFFIC ULO\VJ98R
MAINTENANCE STU 11 98X
ALTERNATIVE GRAVALT2
TRAFFIC ULOW1 988
MAINTENANCE STU21988
ALTERNATIVE GRAVALT3
TRAFFIC ULOW1988
MAINTENANCE STU01988
CONSTRUCTIONCNST1990

GlOl
Gl02
G105
GlOl
Gl02
Gl05
GlOl
G102
GlOS
G101
G102
Gl05
GlOl
GI02
G105
GIOI
Gl02
G105
G101
GJ02
G105
GlOI
G102
GIOS
GIOI
GI02
Gl05
GlOI
Gl02
GlOS
GlOl
G102
GlOS
GlOl
G102
GIOS
GlOl
G102
GJOS
G IOI
G102
G 105
GIOI
GI02
Gl05
GlOl
Gl02
GlOS
G103
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MAINTENANCE STD11991
Gl05
GI08
ENDSERIES
GROUP ALTERNATIVE GPAVALTO
Hl01
LINK-ALT IRI2ALTO IRI4ALTO IRI7ALTO
H102
Hl01
GROUP ALTERNATIVE GPAVALTl
LINK-ALT IRI2ALTI IRI4ALT1 IRI7ALTI
Hl02
GROUP ALTERNATIVE GPAVALTI
H101
H102
LINK-ALT IRI2ALT2 IRI4ALT2 IRI7ALT2
H !OI
GROUP ALTERNATIVE GPAVALT3
IRJ7ALT3
Hl02
IR14ALT3
LINK-ALT IRI2ALT3
H101
GROUP ALTERNATIVE GUNPALTO
LINK-ALT GRAVALTO
H102
H lO I
GROUP ALTERNATIVE GUNPALTI
LINK-ALT GRA VALTI
H102
HI01
GROUP ALTERNATIVE GUNPALTI
LINK-ALT GRAVALTI
H102
H101
GROUP ALTERNATIVE GUNPALT3
LINK-ALT GRAVALT3
H102
H104
ENDSERIES
1101
LINK IRI2 ALTERNATIVE ALTO
198820002007
1105
TRAFFIC ANNUAL
ROAD COND1TIONS
1988 1989 1990 199 119921993 1994 11 06
1 995 1 996 1 9~ 7 1 998 1 99920002001
11 06
ROAD CONDITIONS
2002200320!1-12!)0520062007
ROAD CONDITIONS
1106
1988200! 12007
US ER COSTS DETA ILED
1107
LINK IRI 4 ALTERNATIVE ALTO
1101
ROAD COND1TIONS
1988 1989 199UilJlJ 1199219931 994 1106
ROAD CONDIT10NS
I995 19% 1lJlJ7 1lJlJH 199920002001 11 06
ROAD CONDIT10NS
200220032Ull4200520062007
1106
LINK IRI 7 ALTERNAT IVE ALTU
1101
ROAD CONDITIONS
J988 J989 1lJlJO llJ1J 11 992 1993 1994 11 06
ROAD CONDITJONS
1995 19% 199 7 1998 19992000200 1 11 06
ROAD CONDITIONS
200220U320t1-l201l520062007
11 06
LINK IRJ2 ALTERNATIVE ALT 1
1101
ROAD COND1TIONS
1 988 1 9l:\lJ liJ~U 1 99 11 9921993 1 994 1106
ROADCONDITIONS
1995199619971998 199920002001 1106
ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
1106
LlNK IRJ4 ALTERNATIVE ALT 1
1101
ROAD CONDITIONS
1988198919901991199219931994 1106
ROADCONDITIONS
1995 1996 1997 199819992000200 1 1106
ROAD CONDITIONS
- 200220032004200520062007
1106
LINK IRI7 ALTERNATIVEALTl
1101
ROAD CONDITIONS
198819891990 199 1199219931994 1106
ROAD CONDITJONS
1995 19961 997 11J98199920002001 1106
11 06
ROAD CONDITI ONS
20022003200'-1200520062007
LINK IRI2 ALTE RNATIVEALT2
1101
Jl)I{X JtJl'\IJ ltJtJf 1ltJlJ 11 992 1993 1994 l i 06
ROAD CONDITIONS
1995 19% JlN7 11JlJH19992000200 I li 06
ROAD CONDITI ONS
20022003200-1200520062007
li 06
ROAD CONDITIONS
LINK IR14 ALTERNAT IVE ALT2
1101
1 988 1 9~\IJ llJlJO11J9 11 9921 993 1994 I I 06
ROAD CONDITIONS
1995 1 99úiiJ97 J~9819992 0002001
1106
ROAD CONDITJONS
200220032004200520062007
1106
ROAD CONDITIONS
LINK IRJ7 ALTERNATIVEALTI
I 101
198819891990199119921993 1994 1106
ROAD CONDITIONS
1995 1996 19971998 19992000200 1 1106
ROAD CONDITIONS
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ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
1106
LINK IRI2 ALTERNA TIVE ALT3
1101
ROAD CONDITIONS
1988198919901991199219931994 1106
1995199619971998199920002001 1106
ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
1106
ROAD CONDITIONS
LINK IR14 ALTERNATIVE ALT3
I 101
ROAD CONDITIONS
198819891lJ901991199219931994 1106
ROAD CONDITIONS
1995199619971998199920002001 1106
ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
1106
LINK IR17 ALTERNATIVEALT3
1101
ROAD CONDITIONS
1988198919901991199219931994 1106
ROAD CONDITIONS
1995199619971998199920002001 1106
1106
ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
LINK GRA V ALTERNA TIVE ALTO
1101
TRAFFIC ANNUAL
198820002007
IIOS ·
ROAD CONDITIONS
1988198919901991199219931994 1106
ROAD CONDITIONS
1995199619971998199920002001 1106
ROAD CONDITIONS
200220032004200520062007
1106
USER COSTS DETAILED
198820002007
1107
LINK GRA V ALTERNATIVE ALT1
1101
ROAD CONDITIONS
1988 19tNIIJ9!J!991 199219931994 1106
ROAD CONDITIONS
1995199611J97199Rl99920002001 1106
ROAD CON DITIONS
20022003200~200520062007
I I 06
LINK GRAV ALTERNATIVEALT2
1101
ROAD CONDITIONS
1988 I lJt'lJ JINll 1991199219931994 I!Oó
ROAD CO NDITION S
1995 19%JI.JlJ7 JlJIJt' 19992000200 1 11 06
200 22003 2 00~ 200520062007
1106
ROAD CONDITIONS
LINK GRAV ALTERNATIVEALT3
1101
ROAD CONDJTIONS
1988 I 9t-:91 'J'JlJ JlJ9 1 19921993 1994 li 06
ROAD CONDITIONS
1995 19% l'J'J7 l'J91\ 19992000200 1 I 106
ROAD CONDITIONS
20022t HI3~!lll -l ~ 00 520062007
1106
ENDSERIES
1109
STUDY BASE
JJOI
COMPARE
JJU2
ALT1 GPAV ALTO
J 103
ALT2 GPAV ALTO
J 103
J 103
ALT3 GPAV ALTO
ALT1 GUNP ALTO
J 103
ALT2 GUNP ALTO
J 103
ALT3 GUNP ALTO
J 103
6.0 12.0 20.0
DISCOVNT RATES
J106
ENDSTUDY
Jt07
END SERIES
J !OH

OBSERVAÇÕES:
(IS

alternativa s (ALT J, ALT2 e ALTJ) s;-tu comp(lradas com a alternat i, ·a

não fa zer nada

(ALTO), tanto para os trechos pavimentos conw p(lra o trecho nfio-paviment(ldo;
(IS

taxas de desconto utili zadas nas an ;íli ~es sftu 6, 12 e 20% .
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SÉRIE K: Infot·mações de Cuntn1le
RUN TITLE HDMLOlV TRAFFJC
BRAZ
1988 2007
KlOl
DATE
88
02
20
KIU2
CURRENCY DOLLARS
DOLLARS
1.00
Kl03
ROUGHNESS
IR
QJ
0.011 13.00K104
K 106
READ:
K 107
ALL DATASETS
K I IJlJ
SCAN :
ALL DATASETS
K 107
KIIJ
ECHO PRINT:
ALL DATASETS
K107
S UPPR ESS OUTPUT REPORTS:
Kll 2
REPORT8
K 11 3B
REPORT9
K 11 3C
REPORTIO
K I1 3D
(J
MODELLING
K I 14
K 11 5
EVALUATION
KJ 16
END SERIES

OBSERVAÇÃO:
•

as equações utilizadas para cálculo dos custos de operação dos veículos são as do est udo
reali zado no Brasil pelo GEIPOT-Banco Mundial.
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ANEXO C

DADOS DE ENTRADA
DO PROGRAMA
HDM-111 - SÉRIE D:
,
,
CARACTERISTICAS DOS VEICULOS
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QUADRO C.l- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série D01Limites de Carga por Eixo Estabelecidos pelo CONTRAN
VEÍCULO

PBTC{kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

16,0

2,64

6

Caminhão "Trucado"

23,0

1,92

10

"Romeu e Julieta"

43,0

6,62

18

"Semi-Reboque"

41,5

4,59

18

QUADRO C.2- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série D02Ca}'gaS por Eixo do CONTRAN, com Tolerância de 5% ("Lei da Balança")
VEÍCULO

PBTC_(kN}

FEC do.Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

16,8

3,29

6

Caminhão "Trucado"

24,2

2,35

10

45,2

8,23

43,6

5,69

18
18

"Romeu e Julieta

11

"Semi-Reboque 11

QUADRO C.3- Característi cas dos Veículos Rodoviários de Carga: Série D03 Ca rgas _por Eixo da "Proposta Turner"
VEÍCULO

PBTC (kN)

FEC do Veículo

Núm ero de Pneus

Caminhão 'Toco"

10,3

0,40

6

Carrunhão "Trucado"

16,7

0,54

10

"Romeu e Julieta"

29,3

1,23

18

"Semi -Reboque"

28,4

0,88

18

QUADRO C.4- Características dos Veículos Rodoviários de Carga : Série D04 Limites Le 'ais de Carga por Eixo nos Estados Unidos
VEÍCULO

PBTC_(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminb ão "Toco"

13,6

1,65

6

Cam inhão "Trucado"

19,9

l , J7

lU

"Romeu e Julieta"

38,1

4,29

18

"Semi-Reboque"

29,0

1,90

18
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QUADRO C.S- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série DOS10% de Sobrecar~a nos Eixos
VEÍCULO

PBTC(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

17,6
25,3
47,3
45,7

4,00

6

2,84
10,00
6,92

10
18
18

Caminhão "Trocado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"

QUADRO C.6- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série 00620% de Sobrecarga nos Eixos
VEÍCULO

PBTC(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

19,2
27,6
51,6
49,8

5,85
4,13
14,65
10,09

6
10
18
18

Caminhão "Trocado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"

QUADRO C.7- Cara cterísticas dos Veículos Rodoviári os de Carga: Séri e 00730% de Sobrecarga nos Eixos
VEÍCULO

PBTC (kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

20,8
29,9
55,9
54

8,36
5,85
20,87
14,37

6
10
18
18

Caminhão 'Trucado"
"Romeu e Julieta"
"Semi -Reboqu e"

QUADRO C.8 - Característi cas dos Veículos Rodoviários de Carga: Série 008 Veículos Combinados Longos, obedecendo aos limites do CONTRAN
VEÍCULO

PBTC(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

"Tre minbão"

63,0

"Rodotrem"

74,0

11,32
6,8 1.

26
34

QUADRO C.9 - Característi cas dos Veícul os Rodoviári os de Carga: S éri e 009 Veícul os Combinados Longos, com as cargas por eix o da "Propos ta Turner"
VEÍCULO

PBTC (kN)

FEC do·Veículo

Número de Pneus

"Treminhão"

.41,9

"Rodotrem"

54,8

1,92
1,98

26
34
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QUADRO C.10- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série 010 Veículos Combinados Lon_gos, com 20% de sobrecarga nos eixos
PBTC(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

"Treminhão"

75,6

25,17

26

"Rodotrem"

88,8

14,75

34

VEÍCULO

QUADRO C.ll- Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série Dll Pressão de Enchimento de 563 kPa, com os limites do CONTRAN
VEÍCULO

PBTC (kNl

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

16,0

2,18

6

Caminhão "Trucado"

23,0

1,59

10

"Romeu e Julieta"

43,0

5,47

18

"Semi-Reboque"

41,5

3,79

18

QUADRO C.12 - Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série D12Pressão de Enchimento de 844 kPa , com os limites do CONTRAN
VEÍCULO

PBTC (kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

16,0

3,81

6

Caminhão "Trucado"

23,0

2,77

10

"Romeu e Juli eta"

43,0

9,57

18

"Semi-Reboque"

41,5

6,63

18

QUADRO C.13 - Características dos Veículos Rodoviários de Carga: Série 013 Pneus Extralargos, com pressão de 914 kPa, equipando veículos convencionais
VEÍCULO

PBTC(kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

Caminhão "Toco"

16,0

3,81

6

Caminhão "Trocado"

23,0

2,77

10

"Romeu e Juli eta"

43,0

20,73

14

"Semi-Reboque"

41,5

10,22

12

QUADRO C. 14 - Cara cterísti cas dos Veículos Rodovi ários de Carga: Série D14 Pneus Ex tra largos, com pressão de SI 14 kPa , equipand o veículos especiais
VEÍCULO

PBTC (kN)

FEC do Veículo

Número de Pneus

"Treminhão"

63,0

39,73

18

"Rodotrem"

74,0

14,75

22
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ANEXOD

DADOS DE ENTRADA DO PROGRAMA HDM-111 - SÉRIE E:
VOLUMES E TAXAS DE CRESCIMENTO DO TRÁFEGO
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QUADRO D.1- Volume e Composição de Tráfego: Série E01Limites de Carga por Eixo Estabelecidos pelo CONTRAN
Rodovias Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

· Médio

Alto

Caminhão "Toco"

31

77

153

Caminhão "Trocado"

33

98

164

"Romeu e Julieta"

48

161

281

"Semi -Reboque"

39

118

157

Rodovias Não-Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

8

15

31

Caminhão "Trocado"

10

20

33

"Romeu e Ju1i eta"

8
4

16

28

8

12

"Semi -Reboque"

QUADRO D.2- Volum e e Composição de T ráfego: Série E02 Li mit es do CONTRAN, com To lerâ ncia de 5% ("Lei da Balança")
Rodovias Pavim entadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

M édio

Alto

Caminhão "Toco"

28

70

140

Caminhão "Trocado"

30

91

152

"Romeu e Julieta"

44

148

259

"Semi-Reboque"

36

109

145

Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

Médi o

Alto

Ca min hão ''Toco "

7

14

28

Cami nhão "Trucado"

y

30

"Romeu e Julieta"

7

18
15

"Semi-Reboque"

4

7

11

26

í

2~3

QUADRO 0.3- Volume e Composição de Tráfego: Série E03Cargaspor Eixo da "Proposta Tumer"
Rodovias Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

93

232

464

Caminhão "Trucado"

58

174

290

"Romeu e Julieta"

104

347

608

"Semi-Reboque"

81

242

323

Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO

Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

23

46

93

Caminhão "Trucado"

17

35

58

"Romeu e Julieta"

17

35

61

"Semi-Reboque"

8

16

24

QUADRO D.4 - Volume e Composição de Tráfego: S érie E04 Limites Legais de Car a por Eixo nos Estad os Unidos
Rodovias Pavimentadas
'
VEICULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

43

107

213

Caminhão "Trucado"

42

125

208

"Romeu e Julieta"

60

199

348

"Semi-Reboque"

77

231

308

Rodovias Não-Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Méd io

Alto

11
. 12

21

43

25

42

"Romeu e Julieta"

10

20

35

"Semi-Reboque"

8

15

23

Caminh ão "Toco"
Caminhão "Trucado"

2~4

QUADRO D.5- Volume e Composição de Tráfego: Série E0510% de Sobrecarga nos Eixos
Rodovias Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo
Caminhão "Toco"
Caminhão "Trucado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"
,

VEICULO
Caminhão "Toco"
Caminhão "Trucado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"

Médio

Alto

26
64
129
28
85
141
41
138
241
34
101
135
Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:
Baixo

Médio

Alto

6
8
7
3

12
17
14
7

28
28
24
10

QUADRO D.6 - Volume e Compos i ç:~o de Tráfego: Série E06 20% de Sobrecarga nos Eixos
Rodovias Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Caminhão "Toco"
Caminhão "Trucado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"

Baixo

Médio

Alto

22
25
36

56
75
120

30

89

111
124
210
118

Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Ca minhão "Toco"
Caminhão "Trucado"
"Romeu e Julieta"
"Semi-Reboque"

Baixo

Médio

Alto

6
7
6
3

11
15
12
6

22
25
21
9

2R5
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QUADRO 0.7 - Volume e Composição de Tráfego: Série E0730% de Sobrecarga nos Eixos
Rodovias Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

20

49

98

Caminhão "Trucado"

22

67

111

"Romeu e Julieta"

32

107

187

"Semi-Reboque"

26

79

105

Rodovias Não-Pavimentadas
'
VEICULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

5

10

Cami nh ão "Trucado"

7

13

20
22

"Romeu e Julieta"

5

"Semi-Reboque"

3

11
5

19
8

QUADRO D.8 - Volum e e Composição de Tráfego: Série E08 Veículos Combinados Longos, obedecendo aos Jimites do CONTRAN
Rodovias Pavim entadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

Médio

Alto

"Treminhão"

37

114

185

"Rodotrem"

30

93

151

Rodovias Não-Pavimentadas
VEÍCULO

Vo lu mes:
Baixo

Médio

Alto

"Treminbão"

6

13

22

"Rodotrem "

5

11

18

.
~··

QUADRO D.9- Volume e Composição de Tráfego: Série E09Veículos Combinados Longos, com as cargas por eixo da "Proposta Turner"
'
VEICULO

"Treminhão"
"Rodotrem"
'
VEICULO

"Treminhãu"
"Rodotrem"

Rodovias Pavimentadas
Volumes:
Baixo
Médio
Alto
78
49

241
152

391
247
Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:
Baixo
Médio
Alto
13

2R
lR

8

46
29

QUADRO D.lO - Volume e Composição de Tráfego: Série ElO Veículos Combinados Longos, com 20% de sobrecarga nos eixos
'
VEICULO

"Treminhão"
"Rodotrem"

Rodovias Pavimentadas
Volumes:
Baixo
Médio
Alto
28
23

87
72

140
116
Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

Baixo

Médio

Alto

5
4

]()

17
14

VEÍCULO
"Treminhão"
"Rodotrem"

8

2~7

,,

1,·.·

QUADRO 0.11- Volume e Composição de Tráfego: Série EllPressão de 563 kPa, obedecendo aos limites de carga por eixo do CONTRAN
Rodovias Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

31

77

153

Caminhão "Trucado"

33

98

164

"Romeu e Julieta"

48

161

281

"Semi-Reboque"

39

118

157

Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO

Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

8

15

31

Caminhão "Trucado 11

10

20

33

"Romeu e Julieta"

8

16

28

"Semi -Reboque"

4

8

12

QUADRO 0.1 2- Volum e e Co mposição de Tráfego: Série E12 Pressão de 844 kPa , obedecendo aos Jjmit es de carga por eixo do CONTRAN
Rodovias Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

Médio

Alto

Caminhão 11 Toco 11

31

77

153

Caminhão "Trucado"

33

98

164

"Romeu e Julieta"

48

161

281

"Semi -Reboque"

39

118

157

Rodovias Não-Paviment adas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Ca minh ão "Toco''

8

15

31

Ca minhão "Trucado"

10

20

33

"Romeu e Julieta"

8

16

28

"Semi-Reboque"

4

8

12

QUADRO 0.13- Volume e Composição de Tráfego: Série E13Pneus Extralargos, com pressão de 914 kPa, equipando veículos convencionais
Rodovias Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

Caminhão "Toco"

31

77

153

Caminhão "Trucado"

33

98

164

"Romeu e Ju)ieta"

47

157

275

"Semi-Reboque"

38

114

151

Rodovias Não-Pavimentadas
VEÍCULO

Volumes:
Baixo

Médio

Alto

15

31

Caminhão ''Trucado"

8
10

20

33

"Romeu e Julieta"

8

16

28

11

4

8

12

Caminhão 11 Tuco"

Semi-Reboque"

QUADRO D.14 - Volum e e Composição de Tráfego: Série E14Pneus Extra largos, com _l)ressão de 914 kPa , eguipando veículos es_peciais
Rodovias Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO
Baixo

Médio

Alto

11

Treminhão 11

36

112

181

11

Rodotrem 11

29

91

147

Rodovias Não-Pavimentadas
Volumes:

VEÍCULO

Baixo

Médio

Alto

"Treminbão"

6

12

21

"Rodotrem 11

5

10

17

2f\C)

ANEXO E

RESULTADOS PARCIAIS DAS SIMULAÇÕES DOS
FATORES DE TRÁFEGO COM O . MODELO HDM-Ill:
QUADROS E.l a E.4 e FIGURAS E.l a E.40
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QUADRO E.l - Resumo dos Custos em Função da Estratégia de Manutenção.
Condição
de

CUSTOS DE MANUTENÇÃO
E CONSTRUÇÃO

CUSTO TOTAL

Carregamento

Estratégia O

Estratégia 3

Estratégia O

Estratégia 3

01*

18,55 ••

56,17

2.544

2.409

02

18,55 (0%)

56,17 (0%)

2.428 ( -4,6%)

2.302 (-4,4%)

03

22,63 ( +22,0%)

55,33 (-1,5%)

4.230 ( +66,3%)

3.995 ( +65,9%)

04

20,48 ( + 10,4%)

55,75 (-0,7%)

3.247 ( +27,6%)

3.068 ( +27,4%)

05

18,55 (O%)

56,60 ( +0,8%)

2.332 (-8,3%)

2.214 (-8,1 %)

06

18,55 (0%)

56,60 ( +0,8 %)

2.160 (-15,1 %)

2.052 (-14,8%)

07

18,55 (0%)

57,08 (+1,6%)

1.761 (-30,8%)

1.672 (-30,6%)

08
09

16,83 (-9,3%)

56,17 (O%)_

1.481 {-41,8%)

1.406 ( -41,6%0

20,48 (+10,4%)

55,33 (-1,5%)

2.678 ( +5,3 %)

2.543 ( +5,6%)

10

18,55 (0%)

56,60( +0,8 %)

1.250 (-50, 9%)

1.200 (-50,2%)

11

18,55 (0%)

55,75 (-0,7 %)

2.541_(-0,1 %)

2.409 (0 %)

12

18,55 (0%)

56,60 ( +0,8 %)

2.551 ( +0,3 %)

2.410 (0 %)

13

20,48 (+10,4%)

57,56 ( +2,5%)

2.496 (-1 ,9%)

2.364 (- 1,9 %)

14

20,48 (+10,4%)

58,04 ( +3,3 %)

1.464 (-42,5%)

1.396 ( -42,1 %_)

*

alternativa "zero" (em relação à qual são calculad as as porcentagens de

acréscimo ou redução nos custos)
**valores expressos em US$ x 106
onde:
•
•

Estratégia 0: não fazer nada
Estratégia 3: tapar buracos e recapear

e
taxa de desco nt o = 12%
IRJ =4: rod ov ia pa vimentadH em condi ção regular
Vo lume de Trá fego: Médi o (VDM =1500).

2lJI

QUADRO E.2- Resumo dos Custos em Funçã_o do Volume de Tráfego.
Condição

CUSTOS DE MANUTENÇÃO

de

E CONSTRUÇÃO

Carregamento
01

*

*

Volume Baixo
33,16

CUSTO TOTAL

Volume Alto

Volume Baixo

Volume Alto

33,16

845

4.125

**

02

33,16 (0%)

33,16 (0%)

804 (-4,8%)

3.947 ( -4,3 %)

03

33,16 (0%)

33,16 (0%)

1.409 ( +66,8%)

6.947 ( +68,4%)

04

33,16 (0%)

33,16 (0%)

1.082 (+28,1 %)

5.185 (+25,7%)

05

33,16 (0%)

33,16 (0%)

778 (-7,9%)

3.797 (-8,0 %)

06

33,16 (0%)

33,16 (0%)

724 (-14,3%0

3.510 (-14,9%)

07

33,16 (0%)

33,16 (0%)

595 ( +29,6%)

2.891 (-2,9 %)

08

33,16 (O%)

33,16 (0%)

499 (-41 ,0%)

2.386 (-42,2%)

09

33,16 (0%)

33,16 (0%)

884 ( +4 ,6%)

4.31 8 (+4,7%)

10

33,16 (O%)

33,16_(0%)_

426(-49,6 %)

2.030 (-50,8%)_

11

33,16 (0%)

33,16 (O%)

844 (O%)

4.11 8 (-0,2%)

12

33,16 (0%)

33,16 (0%)

846 (+ 0,1%)

4 .144 (+0,4%)

13

33,16 (0%)

33, 16 (0%)

834 (-1 ,3%)

3.797 (-8,0%)

14

33,16 (0%)

33,16 (0%)

492 (-41,7%)

2.403 (-41,7%)

alternativa "zero" (em relação à qual são calculadas as porcent agens de

acréscimo ou redução nos custos)
** valores expressos em US$ x 106
onde:'
•
•

=500
Volume Alto: VDM =2500
Volume Baixo: VDM

e
•

ta xa de descont o =12%
IRI = 4: rodov ia paviment ada em condi ção regul ar
Estratégia 2: tapar buracos e selar trincas.
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QUADRO E.3- Resumo dos Custos em Func:-ão da Condição da Rodovia.
Condição
de

CUSTO DE MANUTENÇÃO E
CONSTRUÇÃO

CUSTO TOTAL

Carregamento

IRI2

IRI 7

IRI 2

IRI 7

01*

12,6**

3,77

2.340

2700

02

12,6 (0%)

37,77 (O%)

2.236 (-4,4%)

2.580 (-4,5%)

03

9,72 (-22,8%)

35,59 (-6,3 %)

3.888 ( +66,2%)

4.507 ( +66,9%)

04

12,38 (-1,7%)

37,79 (0%)

2.986 ( +27,6%)

3.455 ( +28,0%)

05

12,97 ( +3,0%)_

40,84 ( +8,1 %)

2.151 (-8,1 %)

2.479 (-8,2%)

06

13,80 ( +9,5%)

40,84 ( +8,1 %)

1.995 (-14,7%)

2.301 (-14,8%)

07

14,50 (+15 ,1%)

44,65 (+18,2%)_ 1.621 {-30,7%)

1.877 (-30,5 %)

08

12,38 (-1,7%)

37,77(0%1

1.348 _(-42,4%)

1.577 {_-4] ,6%)

09

9,68 (-23,2%)

35,38 (-6,3%)

2.461 (+5,2%)

2.841 (+5,2%)

10

13,80 ( +9,5%)

40,83 (+8,1%)

1.149 (-50,9%)

1.349 (-50,0%)

11

12,38 (-1.7%)

37,77 (0%)

2.337 (-0,1%)

2.695 (-0,2%)

12

13,80 ( +9,5%)_

40,84 _(+8, 1%)

2.347 (0%)

2.710 (0 %)

13

14,81 ( + 17,5%)

45,96 (+21,7%)

2.313(-1,1%)

2. 628 (-2 ,7%)

14

14,81 _(+ 17,5%}

46,46 _(+23,0%)

1.466 (-37,4%)

1.555 (-42,4 %)

*

alternativa "zero" (em relação à qual são calculadas as porcentagens de

acréscimo ou redução nos custos)
** .valores expressos em US$ x 106
onde:
•
IRI
•
IRI

e
•

=2: rodovia pavimentada ·em boa condição
= 7: rodovia pavimentada em condição ruim

taxa de desconto =12%
Estratégia 2: tapar buracos e selar trincas.
Volume de Tráfego: Méd io (YDM

=1500).

29."'

QUADRO E.4 - Resumo dos Custos em Função da Taxa de Desconto.
Solicitações
do

CUSTO DE MANUTENÇÃO E
CONSTRUÇ_ÃO

CUSTO TOTAL

Tráfego

T .D. = 0%

T.D. = 12%

T.D. =0%

T.D. = 12%

01*

67,56 ••

33,16

6.781

2.521

02

67,56 (0%)

33,16 (0%)

6.469 (-4,6%)

2.409 (-4,5%)

03

65,56(0%)_

33,16 (Oo/~

11297(+66,6%)

4.199 (+66,6%)_

04

67,56 (O%)

33,16 (O %)

8.670 (+27,8%)

3.221 (-27,8%)

05

67,56 (0%)

33,16 (0%)

6.232 (-8,1 %)

2.316 (-8,1 %)

06

67,56 (0%)

33,16 (0%)

5.782 (-14,7%)

2. 148 (-14,8%)

07

67,56 (0%)

33,16 (0%)

4.720 (-30,4%)

1.753 (-30,5%)

08

67,56 (0%)

33,16 (U%)

3.929 (-42,1%)

1.463 (-42,0%)

09

67,56 (0%)

33,16(0%)

7.1 27 (-5,1%)

2.654 (-5,3 %)

10

67,56 (0%)

33,16 (0 %)

3.354 ( -50,5%)

1.24 7 _(-50,5 %)

11

67,56 (0%)

33,16(0%)

6.770 (-0,2%)

2.518 (-0,1 %)

12

67,56 (0%)

33,16 (0 %)

6.809 ( +0,4%)

2.528 ( +0,3 %)

13

67,56 (0 %)

33, 16 (O o/~

6.733 (-0,7 %)

2. 492 (-I ,2%)

14

67,56 (0 %)

33,16 (0 %)

3.962 (-41 ,6%)

1.432 (-43,2%)

*

alternativa "zero" (em relação à qual são calculadas as porcentagens de
acréscimo ou redução nos custos)
** valores expressos em US$ x 106
onde:
•
IRI = 4: rodovia pavimentada em condição regular
•
Estratégia 2: tapar buracos e selar trincas.
Vol um e de Tráfego: Médio (VDM = 1500).
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
Estratégia O
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Figura E.l - Custos de Manutenção em Função da Condição de Carregamento:
Estratégia O, Taxa de Desconto de 12%, IRI

=4 e VDM =1500.

Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção

Estratégia 3
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Figura E.2 - Custos de Manutenção em Função da Condição de Carregamento:
Estratégia 3, Taxa de Desconto de 12%, IRI

=4 e VDM =1500.
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Varlação Percentual do Custo Total
Estratégia O ·
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Figura E.3 - Custo Total em Função da Condição de Carrega ment o: Estratégia

Q, Taxa de Desconto de 12%, IRI

=4 e VDM =1500.
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Estratégia 3
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Figura E.4 - Custo Total em Função da Condição Carregamento: Estratégia 3,
Taxa de Desconto de 12%, IRI

=4 e VDM =1500.
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
Baixo Volume de Tráfego
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Figura E.5 - Variação do Custo Total em Função da Cond ição Carregame nto:
Baixo Volume de Tráfego, Taxa de Desconto de 12%, IRJ = 4 e
Estratégia 2.
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Figura E.6 - Custos de Manutenção em Função da Condição de Carregamento:
Elevado Volume de Tráfego, Taxa de Desconto de 12%, IRI
Estratégia 2.

=4 e

297

I '

·:,('
!
I

'

Variação Percentual do Custo Total
Baixo Volume de Tráfego
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Figura E.7 - Custo Total em Função da Condição de Carregamento: Baixo
Volume de Tráfego, Taxa de Desconto de 12%, IRI = 4 e
Estratégia 2.
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Elevado Volum e de Tráfego
180
160

140
120

100

% 80
60
40
20

o
03 09

OI OI!

06

10

CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO
Veículos Convencionais D Veículos

Esp~ciais

Figura E.8 - Custo Total em Função da Condição Carregamento: Elevado
Volume de Tráfego, Taxa de Desconto de 12%, IRI
Estratégia 2.
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
IRI 2

=

120
100
80

% 60
40
20

o
03 09

01 08

06 10

CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO
• Veículos Convencionais 1m Veículos Especiais

Figura E.9 - Custos de Manutenção e Construção em Função da Condição de
Carregamento: IRI =2, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e
VDM = 1500.
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Figura E.10 - Custos de Manutenção e Construção em Função da Condição de
Carregamento: IRI =7, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e
VDM = 1500.
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Variação Percentual do Custo Total
IRI 2
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Figura E.ll - Custo Total em Função da Cond ição de Carregament o: IRI
Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e VDM = 1500.
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Variação Percentual do Custo Total
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Figura E.12 - Custo Total em Função da Condição de Carregamento: IRI
Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e VDM

=1500.
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
Taxa de Desconto O%

=

100
80
60

%
40
20

o
03 09

01 08

06 10

CONDIÇÃO DE CARREGAMENTO
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Figura E.l3 - Variação dos Custos de Manutenção e Constn1ção em Função da
Condição de Carregamento: Taxa de Desco nto de 0%, VDM =

1500, IRI = 4 e Estratégia 2.
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Figura E.14 - Variação dos Custos de Manutenção e Construção em Função da
Condição de Carregamento: Taxa de Desconto de 12%, VDM

1500, IRl = 4 e Estratégia 2.
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Variação Percentual do Custo Total
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Figura E.15 - Custo Total em Função da Condi ção de Carregamento: Taxa de
Desconto de 0%, VDM

=1500, IRI =4 e Es trat égia 2.
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Figura E.16 - Custo Total em Função da Condição de Carregamento: Taxa de
Desconto de 12%, VDM = 1500, IRI = 4 e Estratégia 2.
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Variação Percentual dos Custos
Estratégia O
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Figura E.17 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: Estratégia O, VDM

=1500, IRI = 4 e Taxa

de Desconto de 12%.

Variação Percentual dos Custos
Estr·atégia 3
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Custo Totul

I• 563 kPa IZJ 844 kPa I
Figura E.l8 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Encrumento dos Pneus: Estratégia 3, VDM = 1500, IRI = 4 e Taxa
de Desconto de 12%.
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Variação Percentual dos Custos
Baixo Volume de Tráfego
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Figura E.19 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: Baixo Volume de Tráfego, Taxa de
Desconto de 12 % , IRI

=4, Estratégia 2.

Variação Percentual dos Custos
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Figura E.20 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: Elevado Volume de Tráfego, Taxa de
Desconto de 12 % , IRI =4, Estratégia 2.

304

~-

.

Variação Percentual dos Custos
IRI = 2
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Figura E.21 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: IRI
de Desconto de 12%.

=2, Estratégia 2, VDM = 1500, Taxa
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Figura E.22 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: IRI = 7, Estratégia 2, VDM
de Desconto de 12%.

=1500, Taxa
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Variação Percentual dos Custos
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Figu ra E.23 - Variação Percentual dos Custos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: Taxa de Desconto de 0%, IRI =4, VDM =
1500, Estratégia 2.
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Figura E.24 - Vadação Percentual dos Cus tos em Função da Pressão de
Enchimento dos Pneus: Taxa de Desconto de 12%, IRI

= 1500, Estratégia 2.

=4, VDM
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Variação Percentual dos Custos de
Manutenção e Construção
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Figura E.25 - Variação Percentual dos Custos de Manutenção em Fun ção do
Tipo de Rodagem: Estratégia O, Taxa de Desconto de 12%, IRI =
4 e VDM =1500.
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Figura E.26 - Variação Percentual dos Custos de Manutenção em Função do
Tipo de Rodagem: Estratégia 3, Taxa de Desconto de 12%, IRI =
4 e VDM =1500.
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Figura E.27 - Custo Total em Fu nção do Tipo de Rodagem: Estratégia O, Taxa
de Desconto de 12%, IRI = 4 e VDM = 1500.
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Figura E.28 - Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: Estratégia 3, Taxa
de Desconto de 12%, IRI = 4 e YDM = 1500.
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Variação Percentual dos Custos de
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Figura E.29 - Custos de Manutenção em Função do Tipo de Rod agem: Baixo
Volu me de Tráfego, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e
IRI =4.
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Figura E.30 - Custos de Manutenção em Função do Tipo de Rodagem: Elevado
Volume de Tráfego, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e

IRI = 4.
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Variação Percentual do Custo Total
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Figura E.31 - Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: Baixo Volume de
Tráfego, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e IRI = 4.
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Figura E.32- Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: Elevado Volume de
Tráfego, Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e IRI =4.
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Figura E.33 - Custos de Manut enção em Função do Tipo de Rodagem: IRI = 2,
Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e VDM = 1500.
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Figura E.34 - Custos de Manutenção em Função do Tipo de Rodagem: IRI
Estratégia 2, Taxa de Desconto de 12% e VDM
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Figura E.35 - 'Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: IRI
2, Taxa de Desconto de 12% e VDM = 1500.
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Figura E.36 - Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: IRI = 7, Estratégia
2, Taxa de Desconto de 12% e YDM = 1500.
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Figura E.37 - Custos de Manutenção em Fun ção do Tipo de Rod agem: Taxa de
Desconto de 0%, Estratégia 2, IRI == 4 e YDM == 1500.
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Figura E.38 - Custos de Manutenção em Função do Tipo de Rodagem: Taxa de
Desconto de 12%, Estratégia 2, IRI == 4 e YDM = 1500.
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Figura E.39 - Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: Taxa de Desconto
de 0%, Estratégia 2, IRI =4 e VDM =1500.
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Figura E.40 - Custo Total em Função do Tipo de Rodagem: Taxa de Desconto
de 12%, Estratégia 2, IRI =4 e VDM =1500.

