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RESUMO 

Os pavimentos de baixo custo com uso de solos lateríticos 
apresentam uma série de particularidades de projeto, de construção, de 
conservação e de recuperação que os distingue dos tradicionais. 
Atualmente, existe uma carência de tecnologias na área específica de 
conservação e recuperação para esses pavimentos. 

Com o objetivo de atenuar essa carência, esta dissertação propÕe, 
para pavimentos de baixo custo, critérios de atuação em função da 
irregularidade longitudinal, procedimentos para execução de serviços de 
conservação e recuperação e, diretrizes para recuperação. 

Neste contexto, foi desenvolvida uma série de estudos sobre as 
particularidades desses pavimentos, o inter-relacionamento entre os 
defeitos, suas causas e evoluções, e as atividades de conservação, bem 
como os métodos existentes de avaliação de pavimentos. Foram executados 
levantamentos de campo identificando-se a incidência dos defeitos e o 
nível de irregularidade longitudinal que estes acarretam ao pavimento. 

Foi observado que a maioria dos defeitos dos pavimentos de baixo 
custo deve-se ao revestimento em tratamento superficial e não ao 
material utilizado na base e que, apesar de suas particularidades, a 
intensidade de conservação e respectivos custos são similares aos dos 
pavimentos tradicionais. 

ABSTRACT 

The low cost pavements that use lateritic soil present many 
particularities of design, construction, conservation and recuperation 
that differentiate them from the conventional ones. Nowadays there is 
lack of technologies in the specific area of conservation and 
recuperation for these pavements. 

The objective of this dissertation is to attenuate the problems 
stated above, proposing actuation criteria based on roughness, 
procedures for execution of conservation and recuperation services, and 
recuperation directives for low cost pavements. 

In this context, the particularities of those pavements, the 
relationship among distress, causes, evolutions and conservation 
services and the existing methods for evaluation roughness, were 
investigated. Inventory data from pavement sections was also collected 
in arder to identify the distress incidences and the ro~ess levei 
produced on the pavements. 

It was observed that the most of low cost pavement distress are 
due to surface treated and not to material used for base and, in spite 
of their particularities, the conservation intensity and costs are 
similar of conventional pavements. 
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Capítulo 1 

-INTRODUÇAO 

1.1 .Motivação 

A escassez de recursos e a grande necessidade da construção de rodovias 

vicinais e al imentadoras no país, acrescidas do alto custo da construção de 

pavimentos tradicionais mesmo para rodovias com pequeno volume de tráfego, levaram 

nossos técnicos rodoviários a buscar novas soluções através da utilização de 

materiais naturais existentes ao longo das rodovias, com a finalidade de minimizar 

o custo de construção de seus pavimentos. 

Essas soluções, na maioria das vezes, utilizam materiais naturais que não 

atendem às especificações tradicionais para camadas de base ou sub-base, porém o 

desempenho dos mesmos, ao longo dos anos na quase total idade dos trechos, foi 

surpreendente, inclusive nos trechos em que passaram a ter um tráfego intenso e, em 

muitos casos, tornaram-se rodovias tronco. 

Através da observação do comportamento dos pavimentos executados com materiais 
naturais, incluindo os de trechos experimentais, foram desenvolvidas novas 

especificações mais adequadas às características desses materiais e ao seu 

comportamento nas nossas condições ambientais, rompendo-se dessa forma com os 

conceitos tradicionais. Este fato levou ao desenvolvimento de uma série de novas 

tecnologias, hoje já oficializadas por órgãos rodoviários, tanto em nível estadual 

como federal, que permitem a utilização dos materiais naturais praticamente sem 

riscos de insucessos. 

Entre as novas especificações podemos destacar as de utilização de Pedregulho 

Laterítico ou laterita, de Solo Arenoso Fino Laterítico (SAFL) e de Solo Laterítico 

Agregado Descontínuo (SLAD). 

Essas novas tecnologias, com uso de materiais naturais, acarretaram uma 

substancial diminuição das distâncias de transportes dos materiais e/ou eliminação 

dos custos de aquisição de estabilizantes para execução de bases, tendo como 

resultado pavimentos significativamente mais econômicos. Em função disso esses 

pavimentos passaram a ser designados "pavimentos de baixo custo". 
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Atualmente nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre 

outros, os pavimentos das rodovias consideradas vicinais, sao constituídos 

predominantemente de camadas de base e sub-base de materiais naturais tendo como 

revestimento tratamentos superficiais esbeltos, duplos ou triplos, com espessura não 

superior a 2,5cm. 

Apenas o estado de São Paulo conta hoje com aproximadamente 9. OOOkm de rodovias 

consideradas vicinais, sendo que cerca de 60% com uso de materiais naturais. Entre 

esse elenco de rodovias temos desde trechos recém-inaugurados até trechos com sua 

vida útil de projeto superada, ou em vias de ser atingida. Este fato acarreta uma 

necessidade a curto prazo de se estabelecer políticas de recuperação para um grande 

elenco de trechos, mostrando a importância de estudos nesta área específica. 

Em muitos trechos de vicinais se adotaram uma série de medidas pr~rias de 

projeto com o objetivo de se reduzir ainda mais o custo total da rodovia. Entre estas 

medidas cabe destacar o uso de larguras insuficientes da plataforma pavimentada e 

a falta de drenagem da rodovia. Mui tas vezes, essas medidas parti cu lares mostraram-se 

inadequadas e, trouxeram prejuízos significativos ao desempenho dos pavimentos e ao 

desenvolvimento da tecnologia de uso de materiais naturais como camadas de base de 

pavimentos. 

Estas medidas inadequadas associadas à deficiência da técnica construtiva 

empregada e/ou à especificação de materiais inadequados, muitas vezes, resultaram 

em pavimentos que apresentavam defeitos prematuramente, o que contribuiu para 

difundir entre os nossos técnicos rodoviários, um conceito falso de que rodovias de 

baixo custo implicariam em um alto custo de conservação. Isto criou uma expectativa 

de que, a curto prazo, esses pavimentos apresentariam uma série de defeitos que 

demandariam uma conservação mais intensa para se manter um nível técnico de 

desempenho aceitável, quando comparados com pavimentos tradicionais. 

Em contrapartida mui tos trechos em que esses pavimentos foram executados dentro 

de parâmetros adequados de projeto, de especificação de materiais e de controle 

tecnológico, apresentaram um desempenho altamente satisfatório, com baixo custo de 

conservação e compatíveis com os dos pavimentos tradicionais. 

1.2 Objetivo 

Devido às particularidades acima referidas dos pavimentos de baixo custo e à 

carência de trabalhos técnicos nas áreas de avaliação de sua deterioração, seus 

defeitos, sua conservação e recuperação, se faz necessária uma análise mais apurada 

nestas áreas específicas. Este fato motivou o desenvolvimento desta dissertação. 
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Para abranger os assuntos apontados anteriormente, esta dissertação tem os 

seguintes objetivos básicos em relação aos pavimentos de baixo custo: 

1. propor critérios para tomada de decisão quanto à necessidade de conservação 
e recuperação; 

2. propor procedimentos de conservação de rotina e especial; 

3. propor procedimento e diretrizes para recuperação. 

Para atender esses objetivos foram desenvolvidos os seguintes assuntos: 

considerações sobre o desenvolvimento das novas tecnologias de pavimentos de 

baixo custo e suas particularidades de projeto, construção, conservação e 

recuperação; 

inter-relacionamento entre os defeitos mais freqüentes, suas causas, evolução 

e os procedimentos de conservação necessários para repará-los; 

avaliação do estado de deterioração dos pavimentos através de levantamento no 

campo da Irregularidade Longitudinal e freqüência das ocorrências; 

Esta dissertação tem a intenção de ser também o ponto de partida para gerar 

discussões sobre Sistemas de Gerência de Pavimentos especificas para rodovias 

secundárias, vicinais, ou municipais constituídas de pavimentos de baixo custo, 

preenchendo assim uma lacuna que auxiliará muitos Organismos Rodoviários Estaduais 

e Prefeituras. 

1.3 Organização do Trabalho 

O trabalho está organizado em 8 (oi to) capítulos subseqüentes à _presente 

introdução. O assunto de cada capítulo é sintetizado a seguir. 

O capítulo 2 apresenta a conceituação, adotada neste trabalho, dos termos mais 
polêmicos que costumam gerar discussões entre os técnicos dos diversos órgãos 

rodoviários nacionais, com objetivo de se uniformizar os conceitos. 

São abordados no capítulo 3 uma série de aspectos do desenvolvimento das novas 

tecnologias de pavimentos de baixo custo surgidas em nosso país nos últimos 30 anos, 

em especial para pavimentos com base de SAFL e SLAD. Enfoca os cuidados que se deve 

tomar com relação ao projeto e a construção desses pavimentos com o objetivo de se 

evitar problemas de conservação ligados a falhas executivas e, relata através de 

várias experiências o seu desempenho com relação à conservação. 

No capítulo 4 são enfocados os defeitos de maior ocorrência dos pavimentos com 

uso de solos lateríticos, ligados à técnica construtiva inadequada ou ao uso de 

materiais impróprios na execução do pavimento e, que geram necessidade de 
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conservaçao. Ao longo do capítulo são descritos os defeitos, suas causas e evoluções 

e, inter-relaciona-se com os serviços de conservação adequados para sua correção. 

São descritos no capítulo 5, os fundamentos adotados no desenvolvimento dos 

métodos utilizados neste trabalho para avaliação da Irregularidade Longitudinal. No 

levantamento de campo foram utilizados o "Método Nível e Mira" do DNER e o "MERLIN" 

proposto pelo TRRL. são ainda abordados aspectos do desenvolvimento de diversos 

métodos de avaliação do comportamento de pavimentos destacando-se a importância da 

Irregularidade Longitudinal, podendo-se considerar como o principal índice para se 

definir a serventia de um pavimento e o custo operacional dos veículos. 

No capítulo 6 sao descritas as metodologias utilizadas nos levantamentos de 

campo, e no tratamento dos dados para análise de escritório. Os levantamentos de 

campo envolveram a Irregularidade Longitudinal e um cadastro expedito de ocorrências 

de defeitos em função de sua intensidade. São apresentados também, neste capítulo, 

os dados dos levantamentos de campo através de tabelas e gráficos, e algumas 

considerações sobre a comparação entre os resultados obtidos pelos dois métodos 

utilizados. 

O capítulo? desenvolve análises procurando-se associar os dados de simulações 

e os obtidos nos levantamentos de campo com os tipos de defeitos mais comuns e 

particularidades de projeto. Dessa forma, procura-se avaliar a real influência dos 

defeitos mais comuns na Irregularidade Longitudinal das rodovias vicinais, em termos 

quantitativos, e qual a freqüência e intensidade de ocorrência desses defeitos. 

No capítulo 8 sao abordados três ítens de fundamental importância desta 

dissertação, e que atendem seus objetivos básicos. O primeiro propÕe um critério para 

tomada de decisão quanto à necessidade de conservação e recuperação dos pavimentos 

de baixo custo em função do tipo de defeito característico que o trecho apresenta, 

e do valor do Quociente de Irregularidade Longitudinal sobre esse defeito. O segundo 

item propõe procedimentos de conservação de rotina e especial para pavimentos de 

baixo custo, como remendo no revestimento, reparo de base, selagem de trincas, 

contenção de borda erodida e correção de exsudação. E o terceiro propÕe procedimento 

de recuperação do pavimento através da reciclagem "in si tu" e apresenta algumas 

diretrizes quanto ao tipo de recuperação de pavimentos de baixo custo em função do 
nível de solicitação do tráfego. 

No capítulo 9 são apresentadas as considerações finais com as principais 

conclusões tiradas ao longo do desenvolvimento desta dissertação, incluindo sugestões 

de novas linhas de pesquisa para continuidade e aperfeiçoamento de Sistemas de 

Gerência de Pavimentos específicos para rodovias vicinais. 
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Capítulo 2 

-CONCEITUAÇAO 

Apresentaremos a conceituação, adotada nesta dissertação, dos termos mais pdiêmicos 

que costumam gerar discussões entre os técnicos dos diversos órgãos rodoviários 

nacionais, com objetivo de se uniformizar os conceitos. 

2.1 Conservação e Recuperação 

Para efeito deste trabalho adotaremos os conceitos preconizados pelo Manual 

de Normas de Conservação Rodoviária do Sistema de Administração da Conservação do 
DER-SP, em [DER-SP 89], conforme as seguintes Classes de Conservação: 

Conservação de Rotina é o conjunto de serviços executados ao longo do ano, de 

acordo com padrões ou níveis pré-estabelecidos que visam manter todos os 

elementos constituintes da rodovia tão próximos quanto possível, técnica e/ou 
economicamente, das condições originais em que foram construídos ou 

reconstruídos com o fim de preservar os investimentos feitos, garantir a 

segurança do tráfego, o conforto do usuário, além de manter um fluxo racional 

e econômico do transporte. 

Conservação Especial é o conjunto de serviços ou obras executados em uma 
rodovia em tráfego que visam preservar o investimento inicial, adaptar a 

rodovia às novas condições ocorridas em seu entorno, implantar e/ou 
complementar pequenas obras não executadas durante a fase de construção. 

Conservação de Emergência é o serviço ou obra necessária para reparar, repor, 

reconstruir ou restaurar trechos ou estrutura da rodovia que tenham sido 

seccionadas, obstruídas ou danificadas por um evento extraordinário, 

catastrófico e que tenham interrompido o tráfego da via. 

Nesta dissertação estarão presentes as classes de conservação de rotina e 

especial. Além dessas definições de conservação do DER-SP adotaremos a seguinte 

conceituação para recuperação: 

Recuperação é o conjunto de reconstruções, reciclagens, recapeamentos ou 

rejuvenescimentos executados em uma rodovia toda vez que a deterioração dessa 
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rodovia atinja níveis que comprometam o seu desempenho técnico e econômico, 

com o objetivo de recuperar as condições originais em que o trecho foi 

construído. 

2.2 Serventia e Desempenho de um Trecho de um Pavimento 

Entre as conceituações de serventia podemos destacar a definida por Queiroz 

e Carvalho, em [Queiroz-78], apresentada a seguir, fundamentada no conceito de 

serventia- desempenho, conforme proposto por Carey e Irick, em [carey-60], a saber: 

Serventia é a habilidade de um pavimento, à época da observação, de servir ao 

tráfego de automóveis e caminhões com elevados volumes e altas velocidades. 

O conceito de serventia referido acima aplica-se perfeitamente a pavimentos 

de auto-estradas ou vias expressas, com várias faixas de fluxo e tráfego elevado. 

No nosso caso específico, de estudo de pavimentos de baixo custo, geralmente de 

rodovias vicinais com baixo volume de tráfego, esse conceito pode ser adaptado para: 

Serventia é a habilidade de um pavimento, à época da observação, de servir ao 

tráfego dos veículos, garantindo o fluxo contínuo em qualquer época do ano e 

com velocidade compatível com o nível da estrada. 

Um conceito de serventia que também merece ser destacado é o sugerido pelo 

Prof. Dr. Felippe A. A. Domingues, a seguir: 

Serventia de um trecho do pavimento é o nível de sua capacidade, à época da 

observação, de ter um rolamento suave, confortável, seguro e econômico, 

compatível com as finalidades desse trecho da estrada. 

A figura 2.1 ilustra o conceito de serventia-desempenho conforme proposto por 

Carey e Irick, em [Carey-60]. O desempenho, conforme sugestão do Prof. Dr. Felippe 

A. A. Domingues, pode então ser conceituado como segue: 

Desempenho da Serventia de um trecho do pavimento é a variação do nível de sua 

serventia ao longo do tempo. É a adequação com que o pavimento cumpre seu 
objetivo. 

Na figura 2.1, o desempenho do pavimento corresponde à área hachurada sob a 

curva de serventia contra o tempo. O nível de serventia ao longo do tempo pode variar 

em função do tráfego, do tipo e espessura das camadas do pavimento, dos fatores 

climáticos ou condições ambientais, da qualidade do controle tecnológico de 

construção, da qualidade da conservação de rotina empregada, etc. Como o tráfego que 

atua sobre um pavimento é função direta do tempo de serviço da rodovia, muitas vezes 

o desempenho é considerado em função do tráfego que solicitou o pavimento. 
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Figura 2.1 -Conceito serventia-desempenho desenvolvido por Carey e Irick. 

2.3 Irregularidade de um Pavimento 

O DNER adota o conceito preconizado em [DNER-PRO 164-85], a seguir: 
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Irregularidade é o desvio da superfície de rolamento da rodovia em relação a 

um plano de referência, que afeta a dinâmica dos veículos, a qualidade de 

rolamento e as cargas dinâmicas sobre a via. 

Um conceito de enfoque mais amplo que merece ser destacado, foi sugerido pelo 

Prof. Dr. Felippe A. A. Domingues, a seguir: 

Irregularidade de um trecho do pavimento é o conjunto dos desvios da sua 

superfície ao longo das trilhas de roda em relação à superfície ideal 

projetada, com características tais que afetam o movimento dos veículos, a 

qualidade do rolamento, a drenagem e as cargas dinâmicas atuantes sobre a via. 

2.4 Pavimento de Baixo Custo 

A conceituação de pavimento de baixo custo é muito polêmica. O principio básico 

de engenharia é o de se obter entre as alternativas tecnicamente viáveis aquela que 

é a mais econômica ou a de menor custo. Adotaremos a conceituação proposta por 

Santana, em [Santana-93], fundamentada nas experiências de Vi 11 ibor e Nogami, 

principalmente no que se refere à tecnologia de uso de solos lateríticos: 
Pavimento de Baixo CUsto é o pavimento projetado para um tráfego limitado, 

onde se maximiza o uso de materiais locais com emprego de tecnologias que 

traduzam a experiência obtida na região abrangente, ou, em regiões com 

condições gerais semelhantes, de modo a se obter um resultado técnico e 

economicamente satisfatório. 
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Capítulo 3 

CONSIDERAÇÕES sobre PAVIMENTOS de BAIXO CUSTO 

Serão abordados uma série de aspectos do desenvolvimento das novas tecnologias de 
pavimentos de baixo custo surgidas em nosso país nos últimos 30 anos, em especial 

para pavimentos com base de SAFL e SLAD. Enfocaremos alguns cuidados que se deve 
tomar com relação ao projeto e a construção desses pavimentos com o objetivo de se 

evitar problemas futuros de conservação e aval ia, através de vários relatos de 
experiências, o seu desempenho com relação à conservação. 

3.1 Aspectos da Implantação da Rede Rodoviária 

O desbravamento do interior do Brasil e principalmente do estado de São Paulo 
se deu inicialmente através das entradas ou bandeiras, nos séculos XVII e XVIII, 
seguindo basicamente os rios que levavam ao interior do país. Isto provocou uma 
ocupação inicial ao longo desses rios, através do surgimento de pequenos povoados. 

Uma segunda fase se sucedeu, com a implantação já em meados do século XIX, das 
primeiras ferrovias, que com o tempo passaram a dominar os transportes, 

principalmente entre 1890 e 1945. A ferrovia passou a ser praticamente o único meio 

de transporte para se atingir determinadas cidades. Ela trazia um grande impulso de 

desenvolvimento para as regiões que atravessava, fazendo com que inúmeras cidades 

crescessem e se desenvolvessem ao redor de suas principais estações. Este fato 
deslocou as grandes cidades das margens dos rios para as regiões cortadas pelas 

ferrovias, que geralmente eram em regiões altas, por questões de melhor topografia 

para a implantação das linhas férreas. 

Com o desenvolvimento da industria automobilística, notadamente após 1940, o 

panorama nacional começou a mudar. Gradativamente, começou-se a dar maior importância 
às rodovias. Inicialmente, começaram a ser implantadas e pavimentadas as rodovias 

tronco de penetração, praticamente paralelas às ferrovias e atendendo as cidades do 

interior que nessa época já estavam plenamente estabelecidas. Vencida essa etapa, 

passou-se a implantação e pavimentação das rodovias principais de integração 

interligando as rodovias tronco de penetração. 
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Os benefícios e as facilidades propiciadas por essas primeiras rodovias 

contribuíram para uma valorização do rodoviarismo em detrimento das ferrovias. O país 

gradualmente passou a investir quase que unicamente em rodovias. Em meados da década 

de 60, o estado de São Paulo já estava praticamente recortado pelas rodovias tronco 

pavimentadas. 

Passou-se então à pavimentação das estradas secundárias e ao início das 

primeiras duplicações das principais rodovias tronco. A partir de 1970, as 

preocupações passaram a se intensificar com as pavimentações das rodovias de menor 

tráfego, que interligava pequenos distritos com a rede existente, denominadas de 

alimentadorasou vicinais. Desde então, vários programas de pavimentação de rodovias 

vicinais foram implantados não só no estado de São Paulo como em todo o país. 

O Brasil, principalmente o estado de São Paulo, passou a apresentar mais 

recentemente uma característica de país desenvolvido, sob o aspecto de rodovias. Ao 

lado de grandes rodovias expressas de elevado padrão técnico existe uma extensa malha 

de rodovias secundárias e uma ainda mais extensa rede de rodovias vicinais com padrão 
técnico compatível com suas necessidades. 

Sobre a importância dessas vicinais cabe destacar a opinião expressa por 

Ut iyama et alli, em [Utyiama-77] , de que essas rodovias, geralmente com menor 

solicitação de tráfego, são as responsáveis pelo escoamento da matéria prima desde 

as fontes de produção até os grandes troncos rodoviários, se caracterizando como 

alimentadoras das vias expressas cuja razão de ser, muitas vezes, é conseqüência 

direta do aumento de tráfego das secundárias e vicinais. 

Como exemplo, atualmente na malha sob jurisdição da Residência de Conservação 

de Catanduva do DER-SP, a relação de extensões aproximadas por tipo de rodovia é a 

apresentada na tabela 3.1. 

-TIPO de ROOOVIA EXTENSAO em km % do total 

Tronco em pista dupla 69 8,0 

Tronco em pista simples 129 15,0 

Secundária 235 27,3 

Vicinal 429 49,7 

Total 862 100,0 

Tabela 3.1 - Característica da malha rodoviária da Residência de Conservação de 

Catanduva do DER-SP. 
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A tabela 3.1 mostra que as rodovias vicinais constituem quase 50% da extensão 

total da malha, e a soma das secundárias com as vicinais totalizam 77% da extensão 
total. Em contrapartida as rodovias tronco de pista dupla, que a primeira vista são 

as que mais impressionam os usuários da rede viária, correspondem apenas a 8% do 
total. 

As rodovias vicinais apresentadas na tabela 3.1 englobam tanto as que estão 
sob responsabilidade de conservação do DER-SP, como das prefeituras municipais. Ao 

nível estadual, São Paulo conta atualmente com cerca de 9. OOOkm de rodovias 

consideradas vicinais, a grande maioria tendo sido construída nos últimos 15 anos. 

3.2 Aspectos do Desenvolvimento de Novas Tecnologias 

O início da implantação das rodovias vicinais se deu logo após a crise 

internacional do petróleo. O Brasil vinha saindo da fase do milagre brasileiro, 

predominando uma grande escassez de recursos. A malha de rodovias vicinais é em geral 
muito extensa quando comparada à de rodovias tronco ou secundárias, havendo portanto 

uma necessidade de implantar e pavimentar uma grande extensão de rodovias. As 

rodovias vicinais pressupunham uma limitada solicitação de tráfego, pois se tratavam 
de rodovias alimentadoras, apenas com tráfego local. Os pavimentos considerados 

tradicionais, que eram executados em rodovias tronco e/ou secundárias eram muito 

caros, tendo em vista as distâncias de transportes e o custo da britagem para se 

obter materiais estabilizados granulometricamente ou o custo de aquisição de 

estabilizantes artificiais como o cimento, que inviabilizavam a construção de uma 

extensa malha. 

Todos esses fatores acima levaram nossos técnicos e pesquisadores da área 

rodoviária a buscar novas soluções através da utilização de materiais naturais 

existentes ao longo das rodovias, coma finalidade de minimizar o custo de construção 

e viabilizar a implantação de uma grande malha rodoviária vicinal. 

Nessa linha de atuação foram utilizados na execução de muitos pavimentos, 

materiais naturais que não atendiam às especificações tradicionais para camadas de 
base ou sub-base. Surpreendentemente o desempenho de muitas destas bases ao longo 

dos anos foi mui to bom, inclusive em trechos que tornaram-se rodovias tronco e 

passaram a ter um tráfego intenso. 

A observação do comportamento desses pavimentos propiciou o desenvolvimento 

de novas tecnologias para escolha de materiais naturais e/ou de misturas para uso 

em suas camadas, proporcionando pavimentos mais adequados às nossas condições 

ambientais. Rompeu-se dessa forma com os conceitos tradicionais, importados de países 
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desenvolvidos e de clima temperado, que até então imperavam. Essas novas tecnologias 

permitem atualmente a utilização dos materiais naturais, praticamente sem riscos de 

insucessos, com uma substancial diminuição das distâncias de transporte e/ou 

eliminação dos custos de aquisição de estabilizantes para execução de bases, 
acarretando pavimentos significativamente mais econômicos. 

Como exemplo dessas novas soluções podemos destacar as da utilização de 

Pedregulho Laterítico ou Laterita do DNER, como em [DNER-ES-P 47-74]. O DNER adaptou 

os critérios tradicionais de bases estabilizadas granulometricamente, uma vez que 

as bases executadas com laterita não se enquadravam nesses critérios e apresentavam 

um excelente desempenho como camada de base de pavimentos. Em muitas regiões, 

principalmente a região centro-oeste do país a laterita é a única opção de material 

granular. Conforme destaca Barros, em [Barros-89], as adaptações consistiram da 

ampliação das faixas granulométricas, aumento dos valores máximos admissíveis do LL 

e do IP, e um menor rigor nas exigências relativas à resistência dos grãos. 

O DNER, no caso de lateritas, especifica apenas duas faixas granulométricas 

típicas de pedregulho, com uma maior amplitude nas peneiras e maior tolerância de 

finos, possibilitando o uso de granulometrias descontínuas. Admite ainda os valores 

de até 40 para o LL, 15 para o IP e 65% como valor máximo da perda por abrasão Los 
Angeles. 

Cabe destacar também a utilização de solos saprolíticos de quartzitos, granitos 

e gnaises, que apesar de apresentarem granulometria descontínua, têm sido usados como 

sub-bases e bases com relativo sucesso em diversas regiões do Brasil, segundo 

[Villibor-85]. 

Notadamente, a mais expressiva contribuição ao desenvolvimento de novas 

tecnologias em nosso país se deu em função da utilização de Solo Arenoso Fino 

Laterítico (SAFL) do DER-SP, e a de Solo Laterítico Agregado Descontínuo (SLAD) em 

estudo também no DER-SP. A execução e o acompanhamento do desempenho de inúmeros 

trechos com uso de solos finos lateríticos nas nossas condições ambientais, levou 

ao desenvolvimento da metodologia MCT (Miniatura Compactada Tropical), de Nogami e 

Villibor. Essa tecnologia extrapolou os limites do estudo de mateiais lateríticos 

para uso em base de pavimentos, se tornando atualmente a ferramenta mais adequada 

de geotecnia de solos tropicais, usada nas mais variadas áreas da engenharia. A 

bibliografia sobre este assunto é farta, podendo-se destacar os autores Villibor, 

Nogami et alli, nas referências [Utyiarna-77], [Nogami-81], [Nogami-86], [Nogarni-87], 

[Vi 11 ibor-82], [Vi 11 ibor-84], [Vi 11 ibor-85], [Vi 11 ibor-86], [Vi 11 ibor-87] e 

[Vi 11 ibor-88]. 
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Esta dissertação dá uma ênfase maior aos pavimentos constituídos de bases de 

SAFL e SLAD, tendo em vista que é o tipo de pavimento predominante na grande maioria 

dos trechos de rodovias vicinais do estado de São Paulo e da área objeto de estudo 

deste trabalho. 

3.3 Histórico da Utilização de Solos Finos Lateríticos 

Conforme destaca Villibor et alli, em [Villibor-93a], até a década de 40, 

muitos engenheiros e encarregados já haviam descoberto, por intuição e observação 

do comportamento, as qualidades dos solos argilosos lateríticos. A introdução dos 

princípios da Mecânica dos Solos resultou na condenação desses materiais para uso 

em camadas de reforço, sub-base e base de pavimentos, pelo fato de apresentarem 

valores elevados de limite de liquidez, índice de plasticidade e porcentagem que 

passa na peneira de 0,075mm. 

No início da década de 50, o ensaio CBR passou a ter uma utilização mais 

generalizada em nosso meio. Esse ensaio veio confirmar a qualidade razoavelmente boa 

dos solos argilosos lateríticos, contrariando as recomendações das classificações 

tradicionais. Os valores do CBR para solos arenosos finos lateríticos frequentemente 

ultrapassavam a 100%, com quatro dias de imersão. Esses valores extremamente elevados 

encorajaram o uso em algumas regiões desses solos como camadas de reforço do 

subleito, e/ou sub-base. 

Segundo Villibor, em [Villibor-81], a primeira experiência com uso dessas 

argilas lateríticas como camada de base foi executada pelo engenheiro do IPf, 

Francisco Pacheco e Silva, no início da década de 50, através da construção de um 

trecho experimental no acesso norte de campinas-SP. A observação por cerca de 20 

anos, demonstrou que o trecho teve um desempenho similar aos contíguos que eram 

constituídos de base de brita graduada. 

Muitos engenheiros do DER-SP adquiriram uma razoável experiência no 

comportamento desses solos lateríticos, principalmente na conservação de estradas 

de terra, conforme ressalta Villibor et alli, em [Villibor-93a]. Esses materiais, 

inclusive os mais argilosos, se estabilizavam com a compactação do tráfego, 

apresentando um bom desempenho ao longo de diversos anos, inclusive dispensando a 

necessidade de revestimentos primários. Apenas em períodos de chuvas muito 

prolongadas e trânsito muito intenso ocorriam problemas. Em função desse bom 

desempenho, os engenheiros passaram a incorporar brita a essas argilas, para uso em 

camadas de base, criando-se o "virado paulista". Essa mistura contrariava as 

recomendações da estabi 1 ização granulométrica tradicional, porém apresentava um 
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desempenho mui to bom como camada de base de pavimentos, fato que levou à sua 

utilização cada vez mais intensa principalmente no DER-SP, conforme [Villibor-93a]. 

Quando se intensificou a pavimentação no estado de São Paulo, no início da 

década de 50, o uso do "virado paulista" foi o recurso usado para contornar o baixo 

suporte dos solos saprolíticos siltosos, encontrados em todas as rodovias tronco que 

saiam da capital para o litoral e interior. O programa de pavimentos de baixo custo, 

intensificado no governo Jânio Quadros no início de 1955, utilizou o virado paulista 

em escala considerável. 

O plano de pavimentação de 1956 caracterizou-se como um marco histórico 
relevante quanto ao uso de solos lateríticos em pavimentação. Antes desse plano, 

utilizava-se quase que exclusivamente o macadame hidráulico como base. A partir desse 

plano, o solo laterítico passou a ser usado intensamente, como componente das bases 

estabilizadas granulometricamente, das bases de solo cimento e nas camadas de sub

base e reforço do sub lei to. Devido ao elevado IP desses solos, o seu uso, para 

final idades apontadas, só foi possível com a concessão de maior tolerância em relação 
às especificações tradicionais. Foram então executadas, pela primeira vez, em grande 

escala, camadas contendo solos com IP bem acima de 10%. 

O fim da década de 60 caracteriza-se pelo fato de ter sido verificado o bom 

desempenho de bases de solo arenoso fino laterítico em trechos experimentais. Desses 

trechos vale destacar os do Periquito e Cambuí construídos pelo DER-SP em 1967 e, 

o da rodovia Pereira Barreto-Ilha Solteira construído em 1968 sob orientação do IPT. 

Corrêa, em [Correa-76], apresenta uma avaliação do comportamento dos trechos 

experimentais com bases de solo arenoso fino. Os solos usados nesses trechos 

experimentais não satisfaziam as exigências tradicionais para bases estabilizadas 
granulometricamente, pois apresentavam granulometria muito fina e IP acima de 6%. 

Tais resultados levaram à construção de uma série de outros trechos e ao 

desenvolvimento de novos procedimentos laboratoriais que melhor pudessem caracterizar 

esses solos. 

A evolução desses procedimentos laboratoriais associado ao acompanhamento dos 

trechos em execução e aval i ação do seu desempenho ao longo da vida út i 1 desses 

pavimentos, resultou na metodologia MCT desenvolvida por Nogami e Villibor, em 

[Nogami-81] e [Villibor-81]. Essa metodologia acarretou um rompimento total com os 

conceitos dos procedimentos tradicionais para escolha dos solos lateríticos para uso 

em camadas de pavimentos. 

Atualmente, o uso da MCT permite se estudar a adequação de solos para uso em 

bases de SAFL, fornece as técnicas construtivas mais adequadas em função do tipo de 

solo e como deve-se controlar a execução desses pavimentos. Sobre este assunto 
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sugere-se a leitura dos trabalhos de Villibor, referências [Villibor-82], [Villibor-

85], [Villibor-87] e [Villibor-88]. 

A utilização do virado paulista com uso de solos finos lateríticos evoluiu para 
as bases de solo brita, incluindo as de granulometria descontínua, sendo denominadas 
de SLAD. A divulgação em nosso meio da metodologia MCI' permitiu um estudo mais 
adequado dos solos a serem utilizados nas bases de SLAD, originando um novo critério 
de estudo, conforme Villibor e Nogami, em [Villibor-84] e Serra, em [Serra-87]. 

3.4 Considerações sobre a Conservação de Pavimentos com Uso de SAFL 
e SLAD 

3.4.1 Considerações Iniciais 

Uma das primeiras preocupações com a conservação desses pavimentos de baixo 
custo surgiu no DER-SP por volta de 1976. O DER-SP, motivado pela idéia inicial de 
que esses pavimentos demandariam uma grande quantidade de serviços, efetuou através 

da Residência de Conservação de Jaboticabal uma análise de seus custos de 
conservação. Durante um período de cinco anos foram apropriados os serviços de 

conservação executados em três trechos de SAFL, voltados para as atividades de reparo 
de base e remendo do revestimento em locais de buracos ou panelas, com o_objetivo 

de se chegar a um custo de conservação de rotina por km de rodovia. 

A conclusão a que se chegou é de que o custo de conservação foi muito aquém 
do esperado, sendo equivalente ao dos pavimentos com bases de materiais considerados 
tradicionais em trechos de volume de tráfego similar. Isto acarretado por dois 

fatores básicos: o primeiro é que a ocorrência de defeitos não foi tão intensa quanto 
se esperava; o segundo devido ao fato de que os reparos executados, foram de custo 

reduzido. 

OUtra análise de custos de conservação desses pavimentos foi efetuada pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER-PR) durante a 

implantação do programa de rodovias vicinais financiadas pelo BNDES, em 1980, em que 
foram adotadas soluções com uso de bases de SAFL, Pedregulho Quartzoso e Laterita. 

Ao final desse programa o DER-PR teria uma extensão aproximada de 1500km de 

rodovias vicinais a mais em sua rede, que acarretaria um acréscimo significativo das 

atividades de conservação. Preocupado com este fato, o DER-PR, através de sua 

Diretoria de Conservação, elaborou um plano com o objetivo de gerenciar a conservação 
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desses pavimentos. Foram instituídas equipes específicas para manutenção desses 

pavimentos, com uso de equipamentos simples que compunham módulos de conservação. 

Após alguns anos de acompanhamento desses serviços, constatou-se que a 

incidência de defeitos nos pavimentos de baixo custo foi substancialmente inferior 

à esperada, acarretando um custo de conservação muito aquém do previsto. 

Um dos levantamentos mais significativos da incidência de defeitos em 

pavimentos de baixo custo usados em rodovias vicínais, que vale a pena ser destacado, 

ocorreu no DER-SP em 1987. Havia no DER-SP, nessa época, uma controvérsia muito 

grande com relação a ocorrência de defeitos em trechos de rodovias vicinais com 
utilização de SAFL. Alguns técnicos alegavam que essa ocorrência era muito intensa, 

destacando inclusive que em épocas de escassez de recursos os primeiros cortes de 

verbas vinham na área de conservação, o que tornava a situação dessas estradas ainda 

mais críticas. Outros encaravam o aspecto de conservação desses pavimentos como 

semelhantes aos tradicionais. 

A nova superintendência do DER-SP, recém assumida nesse período, resolveu 

elucidar este problema através de um levantamento do comportamento dos trechos com 

SAFL e dos trechos com materiais tradicionais, ambos em rodovias de baixo volume de 

tráfego. Esse levantamento foi solicitado a todas as Divisões Regionais e cada 

regional fez a sua própria avaliação. 

Algumas conclusões desse levantamento foram surpreendentes, como o caso das 

regionais que ut i I izaram a maior quantidade de SAFL terem apresentado índice de 

defeitos significativamente mais baixos do que as regionais que utilizaram 

predominantemente pavimentos tradicionais. 

De uma maneira geral esse relatório também chegou à conclusão semelhante à do 
Paraná, ou seja, de que a incidência de defeitos dos pavimentos com SAFL foi aquém 

da esperada. 

A análise na época enfocou comparativamente apenas as bases tradicionais e as 

de SAFL. Porém uma análise sobre os mesmos dados da avaliação nos permite hoje 

concluir que os pavimentos com uso de Solo Laterítico Agregado Descontínuo (SLAD), 

Pedregulho Laterítico e Pedregulho de Quartzo, também apresentaram desempenho 

altamente satisfatório. 

Como resultado dessa avaliação, na época, houve praticamente uma homologação 

do uso desses pavimentos, inclusive com a aprovação e divulgação em 1988 da Seção 

3.09 -Base de Solo Arenoso Fino Laterítico do Manual de Normas de Pavimentação do 
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DER-SP. Foram aprovados também na época os métodos de ensaio da MCI', que davam 

subsídios a escolha destes materiais para uso em bases de pavimentos. 

3.4.2 Problemas de Conservação Ligados a Falhas Executivas 

Ao longo do desenvolvimento dessas tecnologias ocorreram problemas de execução 

ligados à deficiência de técnica construtiva, ou à especificação inadequada dos 

materiais ou até mesmo de projeto, que trouxeram um desgaste muito grand~ ao uso 

dessas soluções. Evidentemente qualquer um desses problemas acarretavam uma grande 

incidência de defeitos e, como consequência, uma intensa atividade de conservação. 

Felizmente, esses problemas ocorreram apenas em alguns trechos não comprometendo o 

sucesso dessas soluções. 

Um dos maiores exemplos de problemas ocorreu entre 1980 e 1982, em que para 

minimizar ainda mais o custo de implantação e pavimentação de vicinais de baixo 

custo, com base de SAFL, adotou-se em uma série de rodovias estaduais e municipais, 

uma largura da plataforma pavimentada da ordem de 7 ,Om, contrariamente às orientações 

de mui tos técnicos da época. Em mui tas regiões em que os solos eram predominantemente 

arenosos ocorreu uma grande incidência de deformações de borda devido ao aumento do 

teor de umidade da camada de base próximo às canaletas de drenagem laterais, e 

consequentemente perda da capacidade de suporte do solo. Além dessas deformações, 

ocorreram também erosões na borda do pavimento na grande maioria das extensões dos 

trechos. 

Para recuperação desses defeitos houve a necessidade de intensos serviços de 

conservação principalmente durante o primeiro período de chuvas e, em muitos casos, 

mesmo antes da abertura ao tráfego. Este insucesso está ligado a um projeto 

inadequado, ou seja, uma insuficiência de largura de plataforma pavimentada e não 

ao comportamento do solo como camada de base. 

Na mesma época, no entanto, foram construídos pavimentos com materiais de bases 

semelhantes em trechos com largura de plataforma pavimentada de 8,60m, com 0,8m de 

faixa de proteção (acostamento) para cada lado. Nesses trechos não ocorrem os 

defeitos referidos, comprovando-se a necessidade de uma largura mínima de plataforma 

pavimentada. 

Muitas tentativas foram realizadas com o objetivo de se recuperar as bordas 

rompidas ou erodidas desses pavimentos em trechos de plataforma estreita. Uma delas 

foi a tentativa de se recuperar as bordas defeituosas com solo brita por questões 

de facilidade construtiva. Como resultado, em alguns trechos com grande incidência 

de tráfego de caminhões de cana, quase todas as bordas recuperadas acabaram rompendo 
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novamente logo após as primeiras chuvas. Isto pode ter ocorrido devido a vários 

fatores, dos quais podemos destacar a dificuldade de se compactar eficientemente as 
bordas em trechos localizados. Esse fato pode ter causado densidades baixas no solo 

brita tornando-o mais susceptível à absorção de água, causando, em períodos de chuva, 
um aumento do teor de umidade da camada com a diminuição de seu suporte e levando 

a novas deformações e/ou rupturas de borda. 

A partir do insucesso referido, partiu-se para a execução das recuperações com 
uso de solo cimento. Nesse caso as recuperações foram bem sucedidas devido à 

impermeabilização que o cimento confere ao solo inibindo a absorção de água, além 

da alta coesão devido à reação posolâmica do cimento, mesmo que este tenha sido 
compactado abaixo da densidade ideal. A figura 3.1 ilustra uma borda de pavimento 
com base de SAFL corrigida com solo cimento e a figura 3.2, um afundamento de trilha 
de roda com borda rompida num segmento sem correção com solo cimento, ambas do trecho 

Ibaté-Usina da Serra, tráfego de caminhões de cana e álcool. 

Figura 3.1 -Borda de pavimento com base de SAFL, corrigido com solo cimento, não 

apresentando ruptura. 

Outra observação importante é que o solo brita pode apresentar uma alta 

erodibil idade, em função do solo disponível, enquanto que no solo cimento a 

erodibilidade é praticamente nula. 
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Figura 3.2 -Borda de pavimento com base de SAFL, nao corrigida com solo cimento e 

apresentando afundamento de trilha de roda e ruptura de borda. 

Ainda com relação a largura da plataforma pavimentada podemos focalizar o 

aspecto de segurança. Mui tos dos trechos projetados e construídos como rodovias 

vicinais, passaram a ter uma condição de rodovia tronco, refletindo diretamente na 

elevação do volume de tráfego. Muitos desses trechos foram executados com largura 

de plataforma pavimentada de 7,0m causando atualmente uma série de transtornos, com 

maiores riscos de acidentes graves. Um exemplo recente é o trecho Bebedouro -

Viradouro que foi executado em 1975 e recuperado em meados de 1991, através de 

recapeamento com CBUQ e construção dos acostamentos. Este trecho foi projetado como 

vicinal com base de SAFL, e hoje constitui um sub-trecho da rodovia estadual SP-351. 

Sob esse aspecto de segurança, a condição mínima para o cruzamento de três veículos 

ao mesmo tempo é uma largura de pelo menos 8,60m. 

3.4.3 Desempenho Quanto a Conservação 

No início da implantação dos pavimentos de baixo custo com base de SAFL, por 

volta de 1974, era prática se dimensionar as camadas de base e reforço para um 

período de vida útil de 15 anos e, o revestimento, geralmente de tratamentos 

superficiais duplos, para um período de vida útil de 5 a 6 anos. Após esse período 

deveria ser executado um novo tratamento superficial duplo ou triplo. Isso refletia 
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o nível de preocupação e a expectativa da necessidade de conservação dos trechos. 

O fato é que na maioria desses trechos, devido ao bom desempenho apresentado pelo 

revestimento e principalmente pela camada de base, o novo tratamento só veio a ser 

executado por volta de 10 a 12 anos após a abertura ao tráfego. 

As bases com uso de materiais naturais do tipo SAFL e SLAD, que em sua 
constituição possuem finos lateríticos, têm apresentado, em nosso meio, um desempenho 
excepcional que tem gerado uma série de discussões e tentativas de justificar esse 

comportamento. 

Uma dessas prováveis justificativas é o fato de que esses materiais apresentam 
características lateríticas na constituição da fração argila e esta, se comporta como 

um "cimento natural" que adere as partículas maiores e mais inertes do material. Esse 

aspecto associado às condições ambientais em que esses pavimentos se encontram, são 

talvez os mais importantes fatores para explicar o seu bom desempenho como base de 
pavimentos. 

Ainda é cedo para se tirar conclusões definitivas quanto ao desempenho dessas 
bases para períodos de projeto superiores a 20 anos pois, a maioria dos trechos mais 

antigos, estão agora atingindo essa idade. O que pode-se afirmar é que elas têm tido 
um comportamento altamente satisfatório com reduzida atividade de conservação, 

inclusive mantendo as características de densidade de projeto, pequena deflexão e 
alto índice de suporte, muitas vezes até superiores aos inicialmente obtidos na época 

da execução. Parece que o fenômeno de fadiga atua de maneira diferente nesses 

materiais com "cimento natural" quando comparado com materiais que tenham cimentos 

artificiais, como solo cimento cujo efeito de fadiga causa retrincamento progressivo 

e irreversível, inclusive causando o fenômeno de bombeamento do material de base em 

suas trincas. 

Um exemplo marcante do comportamento surpreendente dessas bases naturais 

coesivas foi o que ocorreu no trecho Santa Lúcia-Rincão no Estado de São Paulo. 
Tratava-se de um trecho experimental de base de SAFL, construído por volta de 1980, 

em que foi executada além da imprimadura impermeabilizante sobre a base uma outra 

com CM-30 entre as camadas de reforço e base, com o objetivo de envelopar a base e 

evitar eventual aumento ou diminuição de umidade. Devido a uma rolagem excessiva do 

agregado da primeira camada do tratamento superficial, este acabou cravando na base 

e destruindo sua imprimadura. Esse fato propiciou, no período de chuvas, uma grande 
entrada de água pela parte superior da base e, na impossibilidade dessa água percolar 
para as camadas inferiores, devido a imprimadura sobre o reforço, acabou saturando 

a base e levando a deformações excessivas, com afundamentos da ordem de 2 a 3cm. Por 

se tratar de trecho experimental, optou-se na época por não se fazer a recuperação 

dessas deformações, com o objetivo de se observar a sua evolução como curiosidade 
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científica. Observou-se um fato extraordinário pois, ao longo dos períodos 

subseqüentes, as deformações se estabilizaram, permanecendo por cerca de 13 anos, 

com aspecto semelhante ao da época, inclusive com o revestimento inicial em 

tratamento superficial triplo, apesar do tráfego pesado de caminhões de areia 

provenientes dos areais do Rio Mogi. Apenas em 1993, foi aplicada uma lama asfáltica 

para rejuvenescimento do revestimento que se encontrava parcialmente desgastado por 

envelhecimento do ligante. 

Esse fato ilustra o comportamento diferenciado em relação aos pavimentos 

tradicionais, pois mesmo após ocorrer o aparecimento de um defeito, este pode não 

evoluir, ao invés disso, se estabilizar, certamente devido à ação do "cimento 

natural" referido. Fato semelhante tem sido observado em uma série de outros trechos 

gerando inclusive dúvida quanto à necessidade ou não de atuação da conservação nesses 

locais. Caber ressaltar no entanto, que estes defeitos causam um aumento na 

irregularidade da superfície do pavimento que acarreta um elevado custo operacional 

dos veículos e no desconforto do usuário. 

3.4.4 Considerações Finais 

Os casos relatados anteriormente deixaram como lição, que os pavimentos de 

baixo custo com uso de materiais naturais, possuem uma série de peculiaridades de 

projeto, de especificação de materiais, de técnica construtiva e de conservação, que 

os diferenciam dos pavimentos tradicionais. 

Finalmente, podemos concluir pela experiência já adquirida, sob o aspecto de 

conservação, que se o trecho for projetado e executado dentro de técnicas adequadas, 

apresentará pequena incidência de defeitos, com custo de conservação reduzido e 

desempenho altamente satisfatório em sua vida de projeto. 
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Capítulo 4 

INTER-RELACIONAMENTO dos DEFEITOS do PAVIMENTO e sua -CONSERVAÇAO 

Serão destacados os defeitos de maior ocorrência dos pavimentos com uso de solos 

lateríticos, que geram necessidade de conservação. Estes defeitos podem estar ligados 

à técnica construtiva inadequada, ao uso de materiais impróprios na execução do 

pavimento ou mesmo ao vencimento da vida útil do pavimento. Ao longo do capítulo são 

descritos os defeitos, suas causas e evoluções inter-relacionando-os com os serviços 

de conservação adequados para sua correção. 

4.1 Considerações sobre a Ocorrência dos Defeitos 

Existe um grande inter-relacionamento entre os diversos tipos de defeitos 

observados nos pavimentos em geral. O surgimento de um determinado tipo de defeito 

muitas vezes está associado a um estágio avançado de um outro tipo. Este fato torna 

a análise dos defeitos bastante complexa com um número praticamente ilimitado de 

possibilidades de relacionamento entre causa, ocorrência e evolução, dificultando 

a análise em separado de cada tipo. Em função disso, faremos uma abordagem prática 

e simplificada sobre os defeitos mais freqüentes observados em pavimentos com uso 

de solos lateríticos, correlacionando-os com suas causas e evoluções, bem como com 

as medidas preventivas a nível de projeto e execução, as medidas corretivas a nível 

de conservação, com objetivo de sanear suas influências no desempenho dos pavimentos. 

Cabe destacar que algumas das ocorrências abordadas a seguir não sao 

propriamente defeitos do pavimento pois estão relacionadas ao vencimento da vida útil 

dos mesmos. Como exemplo podemos citar o desgaste ou desestruturação do revestimento 

por oxidação do ligante, que ocorre geralmente em trechos com mais de 15 anos em 

serviço e que já deveriam ter sido recapeados ou rejuvenescidos. 

No capítulo 8 desta dissertação apresentamos os procedimentos propostos para 

orientação da execução dos serviços de conservação de rotina e especial, para 

correção dos defeitos descritos nos ítens 4.2 a 4.5 a seguir. 
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Nesta dissertação será enfocada apenas a conservação dos defeitos diretamente 

1 igados à faixa de rolamento, ou seja, especificamente ao pavimento da rodovia, tendo 

em vista que estes são os que influenciam significativamente no seu desempenho ou 

na irregularidade longitudinal. Cabe ressaltar que os serviços ligados à faixa de 

domínio, à drenagem, às obras de arte e segurança, sob o aspecto de conservação, não 

são menos importantes do que os referentes ao pavimento, porém o tratamento na 

maioria das vezes é semelhante ao das rodovias tronco. Na verdade, um bom desempenho 

no trabalho de conservação de uma rodovia, somente é obtido com a execução de todo 

um conjunto de atividades de conservação. 

Todas as atividades de conservação são importantes e inter-relacionadas, basta 

lembrar que uma grande parte das ocorrências de ruptura de borda dos nossos trech~ 

de vicinais estão associadas à existência de empoçamentos d' agua na borda do 

pavimento. De nada adiantaria a reparação desses locais sem a solução do problema 

de drenagem. 

Com o objetivo de facilitar a análise, dividiremos os defeitos do pavimento 

em 4 grupos relacionados com: 

- o revestimento; 

- a interface base revestimento; 

- o suporte das camadas do pavimento e; 

- outras ocorrências significativas. 

Como o estágio final de evolução da maioria dos defeitos são os buracos ou 

panelas, estes serão abordados em um item específico no final do capítulo. 

4.2 Revestimento 

Pelo fato da grande maioria dos pavimentos de baixo custo no Estado de São 

Paulo, cerca de 95%, terem sido construídos com camada de rolamento do tipo 

tratamentos superficiais invertidos, duplos ou triplos, enfocaremos apenas esse tipo 

de revestimento. O fluxograma apresentado na figura 4.1 ilustra o inter

relacionamento entre os diversos defeitos surgidos no revestimento suas causas, 

evo 1 uções e os serviços de conservação necessários para repará-I os. A seguir 

enfocaremos cada item destacado no fluxograma. 

Entre os diversos defeitos que costumam surgir devido a uma deficiência do 

revestimento podemos destacar três grupos: o desgaste, a exsudação e a superposição 

dos agregados. O termo desgaste adotado neste trabalho, baseado em [Pequeno-88], e 

na denominação usual dos engenheiros rodoviários do DER-SP e das empreiteiras, é 

também, por muitos autores, denominado desestruturação do revestimento. 
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Figura 4.1 - Inter-relacionamento entre a ocorrência de defeitos devido ao 

revestimento, suas causas, evoluções e serviços de conservação. 

4.2.1 Desgaste 

Entre outras causas, os desgastes podem ocorrer devido à fragi 1 idade do 

agregado, à falta de adesividade entre o agregado e o ligante, à falta ou redução 

da taxa de ligante e ao envelhecimento do ligante. 

4.2.1.1 Fragilidade do agregado 

O desgaste devido à fragilidade do agregado ocorre principalmente em regiões 

onde não se dispÕe de pedreiras de rochas sãs de boa qualidade e acabam sendo 

utilizados por falta de opção melhor, agregados britados de rochas parcialmente 
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alteradas, como é o caso das capas de pedreira de basalto e granitos. A baixa 

resistência aos esforços provocados pela ação dos pneus sobre o revestimento leva 

a um esmagamento ou esboroamento do agregado que acaba sendo removido da pista. 

Este tipo de desgaste se manifesta através de um processo continuo e 

progressivo desde a abertura ao tráfego, e a sua velocidade de evolução é função da 

intensidade do tráfego e do nível de resistência ou alteração do agregado. É 

geralmente mais intenso nas trilhas de roda onde há maior solicitação do tráfego. 

Nos estágios mais avançados chega-se à remoção total do revestimento. casos de 

fragilidade do agregado é mais freqüentemente observado no Estado do Mato Grosso do 

Sul, devido à indisponibilidade de agregados de boa qualidade, geralmente não ocorre 

nas rodovias do Estado de São Paulo devido à boa qualidade de nossos agregados. 

4.2.1.2 Falta de adesividade 

A falta de adesividade entre o agregado e o ligante pode ser ocasionada pela 
incompatibilidade entre a constituição mineralógica do agregado e a físico-química 

do material betuminoso utilizado, pela condição de umidade e pelo estado da 

superfície do agregado na fase de execução do revestimento. 

Quanto a compatibilidade, os agregados básicos apresentam uma melhor 

adesividade com os cimentos asfálticos do que os agregados ácidos. Como a maioria 

dos agregados no interior do Estado de São Paulo são de basalto ou diabáseo, que são 

rochas básicas, essa falta de adesividade por incompatibi 1 idade geralmente não 

ocorre. Esse problema é mais freqüentemente observado em regiões de agregados de 

granitos, gnaises e micaxistos. 

Esta compatibilidade afeta tanto a adesividade passiva como a ativa. É 

importante que o conjunto ligante e agregado, apresentem uma boa adesividade passiva, 

que segundo Larsen, em [Larsen-85], corresponde à resistência oferecida pela película 

de ligante, depositada sobre as partículas do agregado, em ser deslocada pela ação 

do tráfego e da água. Essa boa adesividade passiva garantiria a manutenção de um 

vínculo adequado entre ligante e agregado ao longo da vida útil do pavimento. 

O uso de agregados molhados na fase de construção do revestimento pode criar 

dificuldades na criação e manutenção do vínculo adequado entre agregado e o material 
betuminoso. A água tem geralmente uma maior afinidade com os agregados do que os 

asfaltos, portanto, na presença de umidade, a água forma uma película ao redor dos 

agregados não permitindo uma boa ligação entre asfalto e agregado. Neste caso, 

segundo Larsen, em [Larsen-85], o asfalto e o agregado teriam que ter uma boa 

adesividade ativa, que é a capacidade do ligante de deslocar a água livre na 
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superfície das partículas do agregado e de envolvê-las. Esta boa adesividade ativa 

geralmente só é obtida em emulsões ou em cimentos asfálticos com uso de dopes. 

Portanto, como a grande maioria de tratamentos em nossas estradas utiliza cimentos 

asfálticos é importantíssimo que o agregado esteja seco na fase de execução para 

criação de um bom vínculo inicial entre agregado e ligante. Efeito semelhante ao de 

agregados molhados ocorre quando os agregados estão muito sujos de pó na fase de 

execução. Esse exesso de pó cria uma película sobre os agregados, isolando-os e 

impedindo a aderência do asfalto. 

Em todos esses casos de falta de adesividade, o desgaste do revestimento se 

manifesta através de um processo contínuo e progressivo de desagregação e remoção 

pelo efeito do tráfego, dos agregados que se encontram soltos ou sem a adequada 

aderência ao material betuminoso. Em função do nível de falta de adesividade pode 

se ter uma desagregação completa do revestimento em poucos meses. 

4.2.1.3 Falta de ligante 

Uma taxa reduzida de ligante no revestimento pode ser ocasionada por um 

problema de dosagem inadequada ou construção inadequada. Essa falta ou redução da 

taxa de l igante pode diminuir a aderência entre os agregados do revestimento 

deixando-os parcialmente soltos e passíveis de serem removidos pela ação do tráfego. 

Em função do banho em que ocorreu essa falha, como por exemplo se foi no primeiro 

banho de ligante, podemos chegar a ter a desagregação total do revestimento logo nos 

primeiros meses de abertura ao tráfego. 

No caso de dosagem inadequada, a falta de ligante é generalizada e o desgaste 

se manifesta ao longo de toda a seção transversal com intensidade levemente mais 

acentuada ao longo das trilhas de roda de maior solicitação do tráfego. 

A construção inadequada pode estar relacionada a uma série de fatores como: 

dificuldade de se ajustar a velocidade adequada do caminhão espargidor; entupimento 

de determinados bicos da barra distribuidora; falta de regulagem entre os diversos 

bicos; altura imprópria da barra distribuidora; ângulo incorreto dos bicos; pressão 

de bombeamento do asfalto muito baixa; asfalto muito frio ou com viscosidade muito 

alta; etc. No caso de uma velocidade muito alta do caminhão, isto acarreta uma falta 

de ligante generalizada ao longo de toda a seção transversal, caracterizando um 

desgaste similar ao caso de dosagem inadequada. 

É muito freqüente o entupimento de determinados bicos do caminhão espargidor 

na fase de construção, ou um lançamento não homogêneo de ligante entre os diversos 

bicos devido a uma falta de regulagem da barra distribuidora. Esses casos podem 
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acarretar uma falta ou redução da taxa de ligante em determinadas trilhas 

longitudinais do revestimento. Isso acaba acarretando, ao longo do tempo, um desgaste 

do revestimento irregular e descontínuo bem caracterizado em forma de trilhas 

longitudinais, denominadas normalmente por falhas de bico ou penteadura. A figura 

4.2 ilustra uma falha de bico no trecho Embaúba-Cajobi, pavimento com 2 anos em 

serviço. 

Figura 4.2 - Falha de Bico ou Penteadura, pavimento com 2 anos de uso. 

4.2.1.4 Envelhecimento do ligante 

O envelhecimento do ligante não está associado a uma deficiência de execução 

do revestimento, mas sim ao vencimento de sua vida útil. As variações das condições 

atmosféricas em nossa região, com a elevada variação de temperatura do revestimento 

e principalmente a grande variação das condições de umidade, levam nossos asfaltos 

a terem uma vida útil, em que conservam grande parte de suas propriedades ligantes, 

variável em torno de 8 a 12 anos. Ao longo dos anos, um conjunto de fenômenos como 

a oxidação, a polimerização e a evaporação dos óleos voláteis ou maltenos dos 

asfaltos acarretam maior concentração de alfaltenos tornando-se uma estrutura mais 
"Gel" com a conseqüente diminuição de sua ductibilidade. Com isto, gradativamente 

ao longo dos anos, o asfalto vai perdendo suas propriedades ligantes e tornando-se 

quebradiço à temperatura ambiente, permitindo progressivamente que haja uma 

desintegração do revestimento uma vez que os agregados ficam soltos e são ~movidos 

pelo tráfego. Isso acaba acarretando uma superfície de revestimento irregular e 
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descontínua, na maioria dos casos, ligeiramente caracterizado em forma de trilhas 

longitudinais. 

A distribuição do asfalto lançado pelos diferentes bicos do caminhão espargi dor 
durante a fase de construção nunca é exatamente homogênea, podendo acarretar um 

revestimento com trilhas ligeiramente menos ricas em asfalto, com maior volume de 

vazios que facilita a retenção de água. Esse acúmulo de água favorece o 

envelhecimento do asfalto e conseqüentemente temos um desgaste mais prematuro do 

revestimento nessas trilhas menos ricas em asfaltos. Devido a esse fato, o desgaste 

por envelhecimento do ligante, geralmente, se manifesta inicialmente nas trilhas 

menos ricas em asfalto e progressivamente evoluem para as trilhas mais ricas. O 

aspecto visual é muito semelhante a uma falha de bico, porém para o revestimento 

atingir esse estágio de desgaste, muitas vezes, são necessários de 10 a 15 anos. A 

figura 4.3 ilustra um desgaste por envelhecimento do ligante no trecho Bebedouro

Viradouro, com 17 anos em serviço, ainda com revestimento original. 

Figura 4.3 -Desgaste do revestimento por envelhecimento do ligante em pavimento com 

17 anos em serviço, ainda com revestimento original. 

As duas ocorrências são relacionadas. Admite-se que ocorreram falhas de bico 
quando o desgaste aparece 1 ogo nos prime i r os anos de u ti 1 i zação da rodovia e o 

envelhecimento, quando o desgaste se manifesta significativamente após uns 8 anos 

de utilização. 
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Todos os desgastes, em seus estágios mais avançados, após a desagregação total 

do revestimento que deixa a superfície da base diretamente sujeita à ação das 

variações de umidade e em contato com a ação abrasiva dos pneus dos veículos, evoluem 

para a formação de buracos ou panelas. A figura 4.4 ilustra um desgaste por falha 

de bico em processo de evolução para um buraco, no trecho Embaúba-Cajobi. 

Figura 4.4 - Desgaste por falha de bico ou penteadura com evolução para buracos. 

Antes da evolução para buracos, devem ser tomadas medidas corretivas em tempo 

hábil, como a execução de um remendo do revestimento. Caso evoluam para buracos 

existe a necessidade de execução de reparo da base. Nesta dissertação são propostos 

os seguintes procedimentos de conservação para correção desses defeitos: 

- PCR-01 - Remendo localizado no revestimento; 

- PCR-02 - Reparo localizado de base; 

- PCE-01 - Remendo de grande extensão no revestimento; 

PCE-02 Reparo de grande extensão na base. 

4.2.2 Exsudação 

São dois os tipos de exsudação mais freqüentes devido a uma deficiência do 

revestimento. O primeiro tipo devido ao excesso de ligante no revestimento por um 

problema construtivo ou até mesmo de dosagem e o outro devido ao bombeamento do 

ligante. 
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4.2.2.1 Excesso de ligante no revestimento 

A exsudação por excesso de ligante no revestimento é ocasionada pelo lançamento 

de uma taxa elevada de ligante em um ou mais banhos do tratamento superficial. Isso 

pode ocorrer devido a uma falha construtiva, como por exemplo uma velocidade muito 

baixa do caminhão espargidor, ou até mesmo por falha de dosagem de projeto. 

Recordando os princípios da dosagem de Hanson, segundo Villibor, em [Villibor-80], 

após a rolagem dos agregados do tratamento superficial, o volume de vazios é da ordem 

de 20%, e esse volume deve ter cerca de 50 a 70% preenchidos com asfalto para se ter 

um bom desempenho. Uma quantidade de asfalto muito acima da referida, faz com que 

todos os vazios dos agregados do tratamento fiquem preenchidos com asfalto, e o 

excesso acabe subindo para a superfície do revestimento, se espalhando e 

caracterizando uma superfície lisa, com alta fluência e sem a presença da rugosidade 

do agregado. 

Nas bases mais coesivas, de SAFL, SLBD e Lateritas com alta porcentagem de 

finos, esse tipo de ocorrência parece ser mais intensa. A menor quantidade de vazios 

na superfície da base propicia o bombeamento do excesso de asfalto para a superfície 

do revestimento, através da pressão dos pneus dos veículos. Em bases mais permeáveis, 

do tipo cascalhos de seixos rolados com pequena porcentagem de finos, que apresentam 

vazios na superfície da base, estes absorvem uma parcela do excesso de ligante, 

diminuindo a incidência de exsudação na superfície do revestimento. 

Esse tipo de ocorrência se manifesta logo nos primeiros meses de serviço da 

rodovia, em função principalmente da intensidade do tráfego. 

4.2.2.2 Bombeamento do ligante 

O bombeamento do 1 igante tem sido observado principalmente em tratamento 

superficial sobre base impermeável, em especial nos trechos em que foi executado o 

banho diluído de penetração direta sobre a última camada de pedrisco, com o objetivo 

de reter uma maior quantidade desse pedrisco no revestimento. 

O excesso de pedrisco parcialmente envolvido pelo ligante do banho diluído, 

cria na superfície do revestimento uma estrutura porosa que não existe nos 

tratamentos tradicionais sem o banho diluído. Essa estrutura porosa permite uma 
grande infiltração d'água no revestimento, no entanto dificulta a sua saída por 

evaporação e/ou pela ação dos pneus dos veículos. Essa água, retida-dentro do 

revestimento, sob ação de bombeamento devido ao tráfego começa a deslocar o asfalto 

do revestimento. Quando o deslocamento do asfalto, em conjunto com a água, atinge 

uma área em que o tratamento se encontra mais impermeável, geralmente, a região dos 
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rodeiros onde o revestimento encontra-se mais selado pelo tráfego, e na 

impossibilidade de ser expulsa para baixo devido a base ser impermeável, esse 

deslocamento tende a subir para a superfície do revestimento na forma de bolhas que 

são em seguida espalhadas pelo pneus dos veículos. 

O fenômeno de deslocamento é mais intenso nos horários em que a temperatura 

do revestimento é mais elevada, geralmente com o sol a pino, devido à maior fluência 

do asfalto em temperaturas mais elevadas. 

Esse fenômeno inicia logo nos primeiros anos de serviço da rodovia e o aspecto 

inicial é de uma série de "vulcõezinhos" que vao tingindo a superfície do 

revestimento com ligante em forma circular. Como resultado da evolução gradativa 

dessa série de "vulcõezinhos 11
, temos um grande acúmulo de l igante sobre a superfície 

do revestimento, semelhante à exsudação por excesso de ligante. Após esse estágio 

de evolução, essa ocorrência parece se estabilizar. O receio que se tem é que devido 
a esse tipo de tratamento segurar água, essa água através do bombeamento venha a 

umidecer e desestruturar a parte superficial da base diminuindo a resistência da 

interface entre a base e o revestimento. 

As exsudações sao mui to preocupantes sob o aspecto de segurança, pois 

principalmente em dias de chuva a eficiência de frenagem dos veículos fica muito 

prejudicada devido à superfície lisa que reduz muito o atrito entre os pneus e o 

pavimento. 

Ambas as ocorrências de exsudação, em estágios mais extremos, podem chegar a 

um descolamento do revestimento devido a este grudar e ser arrancado pelos pneus dos 

caminhões, em especial em rampas elevadas e trevos. Esse arrancamento pod~ levar à 

formação de buracos. 

As correçoes de exsudações rotineiras do tipo "salgamento" com areia grossa 

nao têm se mostrado muito eficientes, o ideal é a execução de um novo tratamento 

superficial sobre o local com uma ta~a reduzida de ligante, que pode ser encarado 

como um serviço de conservação especial. Neste trabalho é proposto o procedimento 

"PCE-03- Correção de Exsudação". 

4.2.3 Superposição do agregado 

A superposição ou encavalamento dos agregados de uma mesma camada do tratamento 

superficial é mais comum nos triplos e acarreta uma pequena corrugação da superfície 

do revestimento que gera uma vibração desconfortável nos veículos. 
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A taxa ideal de agregado em cada camada do tratamento superficial é aquela que 

resulta em uma camada uniforme de um único agregado, "distribuição ombro a ombro de 

agregados", sem ocorrer superposição de dois ou mais agregados nem falta. O 

lançamento de urna taxa elevada de agregado por urna deficiência de dosagem ou técnica 
construtiva, acarreta superposição e em conseqüência a espessura do revestimento fica 

maior. Para compensar essa espessura maior do revestimento haveria uma necessidade 

de uma taxa maior também de asfalto, para se manter o mesmo nível de volume de 

vazios, caso contrário esses revestimentos ficariam mais porosos. 

A menos do aumento do volume de vazios no tratamento superficial e a 

conseqüente retenção maior de água que apenas em casos excepcionais pode levar a um 

bombeamento do ligante ou a um amolecimento da superfície da base, esse tipo de 

defeito não é muito preocupante, geralmente não apresentando evolução. 

A correção de superpos1çao só é eficiente através da execuçao de um novo 

tratamento superficial sobre o revestimento, conforme procedimento "PCE-01 - Remendo 

de grande extensão no revestimento". 

4.3 Interface Base Revestimento 

Nesta dissertação estamos enfocando somente pavimentos de baixo custo com 

revestimentos do tipo tratamento superficial. Esses revestimentos, que são 

extremamente esbeltos, não têm capacidade estrutural elevada e os esforços, tanto 

normais como tangenciais causados pelo tráfego, sao transmitidos com grande 

intensidade para a camada de base em especial para sua parte superficial. As tensões 

normais sobre o revestimento são transmitidas quase gue totalmente à camada de base, 

que terá que ter uma resistência adequada para suportá-las. 

As tensões tangenciais que são causadas pelas acelerações, desacelerações e 

esforços de tração dos veículos, serão também absorvidas em grande parte pela camada 

de base. Para que isso ocorra, a interface entre a base e o revestimento tem que ter 

capacidade de absorver sem ruptura e transmitir esses esforços para as camadas mais 

profundas da base. Estas tensões tangenciais são bastante elevadas nessa interface, 

uma vez que as espessuras dos tratamentos superficiais são apenas da ordem de 1,0 

a 2,5cm. 

Uma grande parcela de ocorrência de defeitos nos pavimentos de baixo custo se 

deve a problemas de fragilidade da interface base-revestimento. São inúmeras as 

possibilidades de inter-relacionamento entre as ocorrências, causas e evoluções dos 

defeitos surgidos no pavimento devido a problemas da interface base revestimento. 

O fluxograma apresentado na figura 4.5, procura ilustrar os inter-relacionamentos 
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mais comuns, envolvendo também os serviços de conservação necessários para reparar 

os defeitos. 

Figura 4.5- Inter-relacionamento entre a ocorrência de defeitos devido a interface 

base-revestimento, suas causas, evoluções e serviços de conservação. 

Entre os problemas que estão associados à interface, conforme o fluxograma da 

figura 4.5 podemos destacar os seguintes: 

exsudação no revestimento devido a taxa excessiva de imprimadura; 

exsudação devido a imprimadura ter sido executada sobre uma base compactada 

com excesso de umidade e/ou excessivamente umidecida por irrigação ou chuvas, 

não havendo a penetração ideal e sobrando resíduo em excesso na superfície da 

base, conforme Villibor, em [Villibor-88]; 
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exsudação devido ao tratamento ter sido executado sobre uma imprimadura mal 

curada; 

escorregamento do revestimento devido ao tratamento ter sido executado sobre 

imprimadura desgastada e/ou com poeira; 

falta de imprimadura impermeabilizante ou taxa insuficiente que não confere 

a coesão necessária na superfície da base, e acarretando cravamento do 

agregado do revestimento na base; 

lamela construtiva na parte superficial da base devido a uma supercompactação 

ou a uma complementação de material na fase de acabamento da base, que pode 

evoluir para um escorregamento ou a uma desagregação do revestimento; 

cravamento na base do agregado da primeira camada do tratamento superficial 

e a conseqüente exsudação do revestimento seguida de desagregação ou 

pulverização da interface entre base e revestimento. 

A seguir, passamos a abordar alguns desses problemas mais freqüentes. 

4.3.1 Falha de imprimação 

Em função elo que foi exposto anteriormente, é imperativo para o sucesso desses 

pavimentos, que a imprimadura impermeabilizante seja muito bem dosada e executada, 

para se aproveitar o máximo de sua eficiência. A referência [Villibor-88] destaca 

a importância da imprimadura e apresenta um método de dosagem. É a imprimadura que 

irá aumentar a coesão exatamente na superfície da base, em contato com o 

revestimento. 

Portanto, uma falha dessa imprimadura, como o excesso ou a falta, ou até mesmo 

um problema executivo, pode trazer prejuízos ao desempenho da interface, como os 

descritos a seguir. 

4.3.1.1 Exsudação por excesso da taxa de imprimadura 

Uma taxa mui to exagerada de asfalto diluído na execução da imprimadura acarreta 

um excesso ou sobra de resíduo sobre a superfície da base. Esse excesso de resíduo 

se somará ao 1 igante da primeira camada do tratamento superficial levando a um 

excesso de ligante no revestimento. Isto pode levar a umaexsudação no revestimento. 
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Essas exsudações são mais frequentes em bases de SAFL, SLAD e de Lateritas com 

alta porcentagem de finos, principalmente quando esses finos são LG' da classificação 

MCT, em especial em tratamentos duplos executados com Cimento Asfáltico de Petróleo. 

Nesses casos, devido à baixa permeabilidade desses solos, a penetração tende a ser 

muito pequena, o que faz sobrar resíduo em excesso na superfície da base até mesmo 

para taxas não exageradas de imprimadura. Isso pode levar a ocorrência de exsudações. 

4.3.1.2 Exsudação devido à imprimadura em base úmida 

Exsudação, semelhante à do item anterior, pode ocorrer quando a imprimadura 
é executada sobre a base excessivamente úmida, antes da secagem prévia ou cura da 

base no caso de SAFL, ou após uma chuva que sature a superfície da base. Nesse caso, 

a imprimadura acaba não conseguindo penetrar o suficiente na camada de base, devido 

aos poros estarem ocupados pela água, acarretando uma sobra de resíduo na superfície, 

e consequente exsudação. 

Esse tipo de ocorrência pode trazer problemas devido a dois fatores. O 

primeiro, no caso de SAFL, a falta de secagem da base pode piorar o desempenho da 

camada superficial em contato com o revestimento, pois a secagem ou cura da base 

proporciona um aumento considerável da coesão por tensão de capilaridade. 

Em segundo lugar, o fato de nao haver urna penetração adequada da irnprimadura 

ela não proporcionará a formação de um "solo-betume" na parte superficial da base, 

em torno de 5mm, cujas características coesivas são superiores ao do solo puro, 

devido à aderência do resíduo do asfalto diluído entre as partículas do solo. Esses 

dois fatores podem determinar uma interface frágil. Esse fato pode se agravar quando 

o fino do material for mais arenoso e consequentemente menos coesivo, como os solos 

LA da classificação MCT, podendo levar a escorregarnentos ou soltura do revestimento. 

4.3.1.3 Falta de imprimadura 

A falta de irnprimadura, devido a uma taxa insuficiente ou a uma falha de bico 

ou penteação em trilhas localizadas, é prejudicial em função de dois fatores básicos. 

A superfície da base não ficará suficientemente impermeável, permitindo uma absorção 

maior de umidade que poderá amolecer a parte superficial e com isso propiciar a 

ocorrência de urna série de problemas, corno por exemplo o cravamento do agregado na 

base. A imprimadura não conferirá a coesão suficiente e necessária à superfície da 

base para resistir aos esforços tangenciais e evitar problemas como o escorregamento 

e/ou soltura do revestimento. 
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4.3.2 Exsudação por cravamento do agregado do tratamento 

Uma grande parte das exsudações observadas em pavimentos com uso de solos finos 

lateríticos se deve ao cravamento na base do agregado da primeira camada do 

tratamento superficial. Mesmo que o tratamento tenha sido bem dosado e executado na 

taxa adequada, pelo fato do agregado ter penetrado mesmo que parcialmente na base, 

uma parte dos vazios do tratamento superficial que deveria estar preenchida com 

asfalto estará preenchida com o material da base, sobrando menos volume para o 

asfalto que tenderá a se deslocar para a superfície do revestimento, caracterizando 

uma exsudação. A figura 4.6 ilustra uma exsudação devido ao cravamento do agregado 

do tratamento na base, trecho São Carlos-Broa, base de SAFL. 

Figura 4.6 - Exsudação por cravamento do agregado do tratamento na base de SAFL. 

O cravamento é função direta da resistência da interface base revestimento. 

Este tipo de cravamento pode ocorrer já na fase de construção devido à rolagem do 

agregado da primeira camada do tratamento superficial com rolo compactador muito 

pesado, ou mesmo pela ação do tráfego ao longo do período de vida útil da rodovia 

em trechos de tráfego mui to intenso e de cargas muito pesadas. Outros fatores que 

favorecem o cravamento podem ser a execução do tratamento sobre a imprimadura mal 

curada ou logo após uma chuva sem a secagem devida da superfície. 

Pelo fato do agregado penetrar na superfície da base ele acaba rompendo essa 

superfície e desagregando-a ou mesmo pulverizando-a e criando uma superfície de 

descontinuidade, que através da ação do tráfego, acaba evoluindo, principalmente no 
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caso de SAFL, para um escorregamento do revestimento. Eventualmente, em função do 

nível de solicitação do tráfego, pode-se atingir um estado de desagregação ou soltura 
do revestimento, evoluindo para um buraco. 

Esse tipo de ocorrência tem sido mais comum em solos pouco coesivos, pois a 

coesão é a propriedade principal que confere a resistência da interface entre a base 

e o revestimento no caso de materiais com grande porcentagem de finos lateríticos. 

Esse fenômeno é principalmente observado em bases de SAFL, podendo em menor escala 

ocorrer em bases de Lateritas. 

4.3.3 Lamelas construtivas 

As lamelas na camada de base podem ser causadas por uma complementação de 

camada de pequena espessura sobre outra já compactada, ou por um excesso de 

compactação. 

A complementação ocorre geralmente na fase de acabamento da base, quando, 
depois do corte verifica-se que a espessura da base em alguns locais é insuficiente 

e procura-se corrigir através de complementação de material. Esse material não se 

incorporará à parte inferior da base já compactada, criando uma superfície de 

descontinuidade. Quando essa superfície é de pequena profundidade, ela não suporta 

os esforços tangenciais e, poderá causar o escorregamento do revestimento e da parte 

superficial da base, ocasionando um escorregamento ou ondulação no revestimento. A 

figura 4.7 ilustra um escorregamento do revestimento devido a uma lamela superficial 

na base, trecho Embaúba-Cajobi, base de SAFL. Esse fenômeno muitas vezes se 

estabiliza não havendo qualquer repercussão maior. Em alguns casos, pode evoluir para 

um excesso de trincamento no revestimento e sua posterior desagregação, e 

aparecimento de buracos. 

O caso de lamelas por excesso de compactação é relacionado principalmente à 

dificuldade de se atingir na pista a densidade de laboratório quando se trabalha com 

solos LA, e os LA' mais arenosos, conforme destaca Villibor, em [Villibor-87]. Essa 

dificuldade leva geralmente a um excesso de passadas dos equipamentos de compactação, 

vibratórios ou não, que acarretam a formação de lamelas de "super-compactação", 
provocando uma quebra da estrutura caracterizada pela laminação da camada_de base. 

Essas lamelas, geralmente superficiais, acabam evoluindo também para escorregamentos 

do revestimento e conseqüente ondulação superficial do pavimento. 

Segundo Villibor, em [Villibor-87], outra causa comum de lamelas de 

"super-compactação", ocorrem quando não se utiliza rolos compactadores pés de 

carneiro pata longa no início da compactação da camada. Com isso, o fundo da camada 
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fica com densidade baixa e, para compensar, se tentará dar uma compactação exagerada 

na parte superior, levando à formação de lamelas. 

Figura 4.7- Escorregamento do revestimento devido a uma lamela superficial em base 
de SAFL. 

Esse problema de lamelas ocorre praticamente apenas em materiais finos, com 

grãos menores que 2,0mm como os SAFL. Os agregados na massa do material de base 

facilitam o processo de compactação e inibem a formação e o escorregamento dessas 
lamelas. 

Todas as ocorrências referentes à interface base revestimento e suas evoluções 

sao corrigidas através da execução dos serviços já abordados no item 4.2, como pode 

ser observado na figura 4.5. 

4.4 Suporte das Camadas do Pavimento 

A deficiência de suporte das camadas do pavimento pode ser provocada por 

inúmeros fatores, como falta de compactação na fase de execução, ocorrência de grande 

quantidade de matéria orgânica, presença de bolsões de materiais de características 

diferentes, umidecimento excessivo e/ou saturação das camadas por nível d'água 

elevado ou por infiltração lateral nas bordas ao longo de sua vida em serviço, entre 

outros. 
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O fluxograma da figura 4.8 ilustra o inter-relacionamento entre as diversas 

ocorrências surgidas devido à deficiência de suporte, suas causas, evoluções e os 

serviços de conservação necessários para repará-los. 

Figura 4.8- Inter-relacionamento entre a ocorrência de defeitos devido ao suporte 

das camadas do pavimento, suas causas, evoluções e serviços de conservação. 

As ocorrências mais frequentemente observadas sao enfocadas a seguir. 

4.4.1 Recalque do pavimento localizado 

Os recalques do pavimento localizados ocorrem geralmente em trechos de rampas 

em cortes próximos aos pontos de passagem para aterro, em áreas de transição de 

subleito entre os solos lateríticos e os não lateríticos. Nesses locais é comum a 

presença de nível d'água, que associada à menor capacidade de suporte dos solos não 

lateríticos do subleito e a ação do tráfego, geralmente levam a deformações do 

subleito que refletem em recalques no pavimento. 

Os recalques localizados ocorrem também, em menor escala, em regiões de 

subleito constituído de areias lateríticas e de grande espessura, em que no período 

de execução não tenha havido uma boa compactação do subleito que prop1c1e uma 

acomodação das camadas inferiores. Ao longo do período de vida útil da estrada, em 

épocas de chuvas intensas, pode haver uma saturação das camadas inferiores ao 
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subleito, que sob a ação do bulbo de tensões devido ao tráfego, acaba não resistindo 

a essas tensões e sofrendo um colapso ou uma acomodação. A camada de base acompanha 

essa acomodação caracterizando um recalque em todo o pavimento. 

Os recalques em muitos casos se estabilizam sem problemas maiores ao pavimento. 

Em alguns casos, devido a uma descompactação e/ou saturação da camada de base, o 

recalque pode evoluir para uma deformação excessiva da base, surgimento de trincas 

no revestimento seguida de sua desagregação e abertura de buracos ou panelas. 

4.4.2 Recalque do pavimento longitudinal 

Os recalques longitudinais ocorrem, quase sempre, ao longo dos rodeiros de 

maior sol i citação do tráfego. É ocasionado principalmente por uma deficiência de 

densidade das camadas do pavimento devido à falta de compactação adequada na fase 

de execução. Essas camadas com densidade baixa acabam sendo melhor compactadas sob 

efeito das cargas dos pneus do veículos pesados ao longo da vida útil da rodovia, 

acarretando os recalques ao longo dos rodeiros. Os recalques de maior profundidade 

devem-se principalmente às camadas de subleito e reforço do subleito. Os recalques 

devido à camada de base são muito pequenos, dificilmente observáveis visualmente. 

A tendência observada nos pavimentos constituídos de solos lateríticos, é 

desses recalques se estabi I izarem sem maiores prejuízos ao pavimento. Apenas em casos 

extraordinários, esses recalques evoluem para deformações excessivas de base. 

4.4.3 Ruptura de base na borda 

A ruptura de base na borda do pavimento merece destaque em função da grande 
incidência nos trechos com largura de plataforma pavimentada inferior a 8, 60m, 

conforme enfocado no capítulo 3. Villibor, em [Villibor-87], aborda este assunto 

inclusive preconizando 8, 60m como largura mínima de plataforma pavimentada para 

construção de pavimentos de baixo custo com uso de solos lateríticos. 

Segundo Villibor, em [Villibor-87], larguras inferiores à 8,60m são 

insuficientes para evitar que a umidade das bordas da pista, principalmente em locais 

com empoçamentos d'água na borda, atinja as trilhas de roda de maior solicitação do 

tráfego, levando a uma saturação e ruptura da camada de base por efeito de pressão 

neutra. A figura 4. 9 i lustra uma ruptura de borda no trecho Araraquara-Guarapiranga, 

com base de SAFL, largura de plataforma pavimentada de apenas 7 metros e ausência 

de dispositivos de drenagem superficial na lateral do pavimento, fato que favorece 
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o empoçamento da água na borda. Em trechos com largura de plataforma pavimentada 

superiores a 8,60m a incidência de rupturas de borda é praticamente nula. 

Essas rupturas de borda muitas vezes se estabilizam sem maiores problemas para 

o desempenho da rodovia, porém em alguns casos podem evoluir para grandes deformações 

de base, trincamentos excessivos no revestimento, desagregação, chegando até buracos. 

As correções de todas as ocorrências e suas evoluções, referentes à deficiência 

de suporte, são efetuadas através de reparos de base, muitas vezes inclusive reparo 

das camadas de reforço ou sub-leito e o respectivo remendo do revestimento, conforme 

figura 4.8. Os procedimentos PCR-01, PCR-02, PCE-01 e PCE-02, propostos neste 

trabalho e já referidos anteriormente são indicados. 

Figura 4.9 - Ruptura de base de SAFL na borda do pavimento, largura de plataforma 

pavimentada de 7 metros. 

4.5 Outras Ocorrências Significativas 

Neste item procuramos englobar outras duas ocorrências significativas nos 

trechos de vicinais, como as trincas de reflexão e as erosões de borda. 
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O fluxograma apresentado na figura 4.10 ilustra o inter-relacionamento entre 

as duas ocorrências citadas, suas causas, evoluções e os serviços de conservação 

necessários para repará-los. 

Figura 4.10- Inter-relacionamento de trincas de reflexão e erosão de bordã com suas 

causas, evoluções e serviços de conservação. 

4.5.1 Trincas de reflexão 

As trincas de reflexão ou por propagação podem ser ocasionadas pela excessiva 

contração dos materiais de base quando esses são mui to argilosos ou devido a um 
recalque diferencial de aterro. 

No primeiro caso, a perda de umidade da camada de base logo após a sua execução 

no caso de se permitir a sua cura, ou ao longo dos primeiros meses de uso do 

pavimento, leva a uma contração hidráulica da camada, surgindo um trincamento em 

blocos de variadas dimensões. No caso de materiais muito argilosos a espessura das 

trincas pode ultrapassar 2,0mm, podendo nesses casos refletir ou propagar para o 

revestimento. Esse tipo de trinca tem sido observada principalmente em tratamentos 

superficiais simples sobre bases de SAFL, não havendo uma evolução prejudicial à 

camada de base. No caso de bases de SLAD, pelo fato dessa base conter agregados 

dispersos na massa, e esses agregados não contraírem, a base como um todo contrai 

muito pouco, inibindo as trincas ou gerando trincas incipientes. 
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O segundo caso pode ser preocupante em especial quando a espessura das trincas 

forem maiores que 3,0mm. Trincas com espessuras superiores a 3,0mm acabam refletindo 

no revestimento e permitindo a penetração de grande quantidade de água que pode 

atingir as camadas do pavimento e o sub-leito causando defeitos. Nesses casos deve-se 

obrigatoriamente executar a selagem de trincas, conforme procedimento :!.PCR-03 -

Selagem de Trincas", proposto neste trabalho. 

4.5.2 Erosão de borda 

As erosoes de borda sao especialmente preocupantes em regiões em que só se 

dispÕem de solos muito arenosos, do tipo LA da classificação MCT, para execução da 

camada de base. Esses solos apresentam uma alta erodibi 1 idade, acarretando o seu 

carreamento junto às bordas do pavimento principalmente em locais sob influência do 

nível d'água de canaletas de drenagem. Esse carreamento pode ter uma evolução rápida 

atingindo e comprometendo a faixa de rolamento, caracterizando a formação de buracos 

que se estendem até as bordas do pavimento. A figura 4.11 ilustra uma erosão de borda 

no trecho Sertãozinho-Dumont, com base de SAFL e plataforma pavimentada de 7 metros 

sem dispositivos de drenagem superficial. Villibor, em [Villibor-86], faz uma 

abordagem completa sobre esse assunto, estabelecendo critérios para hierarquização 

de solos para as mais variadas aplicações em função da posição no gráfico da 

classificação MCT. 

Figura 4.11 - Erosão de borda já atingindo a faixa de rolamento, plataforma 

pavimentada de 7 metros, com base de SAFL. 
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No caso das erosões terem evoluído para buracos, as correções são reparo de 

base e remendo do revestimento conforme procedimentos já referidos anteriormente. 

Como prevenção, é indicado o procedimento "PCR-04 - Contenção de borda erodida", 

proposto neste trabalho. 

4.6 Buracos ou panelas 

Pelo fato da grande maioria dos pavimentos de baixo custo terem como 

revestimento tratamentos superficiais esbeltos com espessuras inferiores a 2,5cm, 

consideraremos como buracos ou panelas, apenas os estágios mais evoluídos dos 

diversos defeitos em que a camada de base já tenha tido uma desagregação 

significativa. 

Conforme enfocado anteriormente, são dos mais variados os defeitos observados 
nos trechos de pavimentos com uso de solos lateríticos como camada de base, que dão 

origem aos buracos ou panelas, tanto que estes foram encarados como uma evolução dos 

defeitos em todos os fluxogramas. Os buracos ou panelas são em função do estágio de 

evolução os defeitos mais perigosos em nossas rodovias. São inúmeros os casos de 

acidentes graves ocorridos na tentativa de se desviar de um buraco, ou devido à perda 

de controle do veículo após o choque com um buraco. Devido a importância do assunto, 

cabe destacar uma análise quanto a velocidade de evolução desses buracos em função 
do tipo de material de base. 

Os buracos geralmente se iniciam em função da ausência do revestimento que 

permite uma ação direta de desgaste por abrasão dos pneus dos veículos sobre o 
material da base. Esse fenômeno é mais favorecido nos períodos de chuva devido ao 

excesso de umidade ou até mesmo o empoçamento de água, que acarreta um amolecimento 

da superfície do buraco exposta a abrasão do tráfego. 

Tem-se observado que em bases com materiais mais coesivos e geralmente mais 

impermeáveis, assim como trechos em que a imprimadura foi executada adequadamente, 

a evolução das dimensões dos buracos é bastante lenta, cerca de poucos milímetros 

no diâmetro médio por mês, enquanto que em materiais menos coes i vos e mais permeáveis 

a evolução é bastante rápida, da ordem de centímetros por mês. Isso se deve 

principalmente a uma maior penetração de água nos materiais mais permeáveis, e 

conseqüentemente a um amolecimento em espessura maior do material que está exposto 

a ação do tráfego. 

Nesse sentido, bases de SAFL e SLAD com utilização de materiais do tipo LG' 

e os LA' mais argilos têm apresentado melhor desempenho do que materiais do tipo LA 

e LA' mais arenosos. A figura 4.12 ilustra uma rápida evolução de buracos em 
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pavimento com base de SLAD, com uso de solo arenoso no trecho Araraquara -

Cabaceiras, com menos de 2 anos em serviço. Em contrapartida, a figura 4. 3 apresentou 

um trecho com base de SAFL com uso de solo argiloso, com uma evolução extremamente 

lenta dos buracos, pavimento com 17 anos em serviço. 

Figura 4.12- Rápida evolução de buracos em pavimento com uso de solo arenoso. 
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da IRREGULARIDADE 

Serão apresentados os fundamentos dos métodos de avaliação da irregularidade 

longitudinal utilizados nos levantamentos de campo deste trabalho, para quantificar 

o estado de deterioração dos pavimentos. Portanto, serão abordados os fundamentos 

e critérios adotados no desenvolvimento do método de "Nível e Mira" e do "MERLIN". 

5.1 Considerações Iniciais 

O apêndice 4 apresenta uma revisão bibliográfica abordando vários aspectos do 

desenvolvimento da avaliação do comportamento de pavimentos incluindo desde as 

primeiras preocupações em se comprovar que os pavimentos betuminosos tinham um 

desempenho mais adequado que os calçamentos de pedra ou madeira, até as experiências 

mais recentes dos americanos, canadenses e brasileiros. 

Como pode ser constatado através dos conceitos desenvolvidos a partir de 

diversos estudos abordados no apêndice 4, o desempenho de uma rodovia pode ser 

avaliado através da variação do Índice de Serventia ao longo do tempo de vida útil 

da rodovia. O Índice de Serventia, geralmente, é baseado em notas de usuários, o que 

reflete o nível de conforto ao rolamento. Por sua vez, essas notas eram uma função 

direta do nível de incidência dos defeitos do pavimento e, principalmente, do nível 

de irregularidade da superfície do pavimento. 

Por outro lado, para efeito de avaliação econômica de uma rodovia, o fator de 

maior relevância é o custo operacional dos veículos que por ela trafegam. Este custo 

operacional é influenciado diretamente pelas condições geométricas e pela 

irregularidade longitudinal. Como as condições geométricas são constantes ao longo 
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do período de vida útil da rodovia, o custo operacional dos veículos fica sendo 

influenciado exclusivamente pela irregularidade. 

Assim, a irregularidade longitudinal pode ser encarada como a principal medida 

da condição do pavimento de uma rodovia, tanto no aspecto da serventia, como para 

efeito de avaliações econômicas. 

Tendo em vista as considerações acima e que para o desenvolvimento desta 

dissertação é necessario estudar a deterioração de trechos de rodovias com pavimentos 

de baixo custo, adotou-se uma linha inicial de aceitação generalizada no meio 

rodoviário de que a irregularidade longitudinal seria a principal característica a 

ser avaliada nesses pavimentos. A irregularidade forneceria parâmetros quantitativos 

em função dos diversos tipos de defeitos ou ocorrências que acarretam a deterioração 

dos pavimentos. 

No desenvolvimento desta dissertação nao houve disponibilidade de utilização 

de equipamentos medidores de irregularidade tipo resposta de alta produtividade, que 

permitisse a medição de todos os trechos a serem avaliados. Na busca de procedimentos 

acessíveis à uma residência de conservação do DER-SP, que permitissem a avaliação 

da irregularidade longitudinal, encontramos dois procedimentos que acabaram sendo 

ut i 1 izados neste trabalho. O primeiro foi o Método Nível e Mira do DNER, desenvolvido 

por Queiroz, porém devido à sua baixa velocidade de levantamento no campo se buscou 

um segundo método, um pouco mais rápido, que foi o Ma.chine for Eva.lua.ting Roughness 

UsingLow-Cost Instrumenta.tion (MERLIN), proposto por M. CUndill, em [Cundill-86], 

do TRRL da Inglaterra. 

O método "Nível e Mira", conforme abordado no apêndice 4, foi desenvolvido por 

Queiroz, em [Queiroz-81], com base em dados levantados na pesquisa do GEIPOT no 

Brasil, com o objetivo de se verificar a viabilidade de obtenção de um padrão de 

irregularidade longitudinal estável e reprodutível, semelhante ao fornecido pelo 

Perfilômetro Dinâmico, através do perfil de nivelamento topográfico dos pavimentos. 

O Perfilômetro Dinâmico é um simulador de quarto de carro e fornece o "Quociente de 

Irregularidade" (QI) na escala de cont/km. Esse Perfilômetro forneceu uma referência 

estável para calibração dos equipamentos Ma.ysmeters, utilizado para avaliação do QI 

com grande produção. 

O MERLIN é um equipamento extremamente simples, que permitiu a construção de 

uma unidade que foi utilizada neste trabalho, porém a sua velocidade de operação 
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ainda é reduzida inviabilizando o levantamento contínuo da irregularidade ao longo 

dos trechos. Em função disto, procurou-se racionalizar os levantamentos de campo 

apenas em trechos característicos de ocorrência dos defeitos ou ausência destes. 

A seguir, descreveremos a evolução e os conceitos envolvidos em cada um desses 

procedimentos. 

5.2 Método Nível e Mira para Avaliação do Quociente de Irregularidade 

O nivelamento com Nível e Mira, por ser lento e trabalhoso, foi desenvolvido 

por Queiroz unicamente para substituição do Perfilômetro Dinâmico na calibração de 

outros equipamentos de medida de irregularidade como por exemplo os Maysmeters. Isto 

devido à complexidade e alto custo do Perfilômetro Dinâmico, que inviabilizam seu 

uso principalmente em países não desenvolvidos. Esse nivelamento já havia sido 

sugerido na literatura internacional, principalmente por W.R.Hudson e J.C.Houbolt. 

Queiroz partiu das seguintes suposições básicas: 

"o movimento de um veículo sobre um pavimento resulta de um sistema dinâmico 

constituído pelo veículo em movimento, estimulado pelos deslocamentos 

verticais do perfil do pavimento. Se os parâmetros que definem o sistema 

dinâmico e o perfil da estrada forem conhecidos, pode ser usada a teoria de 

vibrações para determinar o movimento vertical do veículo a uma dada 

velocidade "; 

" a maior parte dos parâmetros dos veículos são relativamente similares e a 

maioria dos veículos será dirigida a velocidades semelhantes em determinada 

rodovia. Portanto, os estímulos recebidos são principalmente uma função do 

deslocamento vertical do perfil do pavimento " 

Para avaliar o resultado do QI do Perfilômetro Dinâmico através de valores do 

perfil de nivelamento topográfico do pavimento, Queiroz testou quatro estatísticas 

básicas a saber: 

ampli~ude de onda (WA); 

aceleração vertical média quadrática (RMSVA); 

aceleração vertical média absoluta (MAVA); 

variância da inclinação (SV). 
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Foram levantados, através de nivelamento topográfico, vinte trechos de estradas 

pavimentadas com revestimentos em concreto asfált i co e tratamentos superficiais 

duplos, abrangendo ampla amplitude de valores de QI. Os levantamentos foram 

executados em trechos preferencialmente de 320m de comprimento, com espaçamento entre 

pontos de 100mm e com precisão de mm para cada cota. Os mesmos trechos foram 

levantados pelo Perfi lômetro Dinâmico para determinação dos valores do QI de 

referência para cada trilha de roda de cada trecho. 

Em seguida, buscou-se correlacionar esses valores do QI de referência do 

Perfilômetro com as quatro estatísticas referidas anteriormente, aplicadas aos perfís 

topográficos levantados. 

Quanto à amplitude de onda, após tratamento estatístico de correlação Queiroz 

obteve como melhor equação a seguinte: 

QIWA = 29,26 ~ + 21,03 A; 

Coeficiente de correlação (R2) = 0,95 

onde: 

QIWA = estimativa de QI, baseada em amplitude de onda computadas do perfil por 

nivelamento topográfico; 

~ = amplitude média em mm, na faixa de amplitude de onda de 1,2 a 3,0m; 

A3 =amplitude média em mm, na faixa de amplitude de onda de 3,0 a 7,6m. 

Na equação acima, apenas são consideradas as amplitudes na faixa de 1, 2 a 7, 6m. 

Queiroz, após uma análise quanto a faixa de amplitude de onda, conclui que o 

intervalo entre 1, 2 e 7, 6 está em concordância razoável com as amplitudes de resposta 

e de excitação de veículos rodoviários típicos a velocidades em torno de 80km/h. 

Neste caso justifica-se a conclusão de que o QI é mais sensível a amplitudes nessa 

faixa de 1,2m a 7,6m. 

No teste da aceleração vertical média quadrática, a equaçao que melhor se 

ajustou foi a seguinte: 

Qirmsva =- 8,54 + 6,17 VAI,O + 19,38 V~,S 

Coeficiente de correlação (R2) = 0,95 

onde: 

Qirmsva = estimativa de QI, baseada na aceleração vertical média quadrática 

computadas do perfil por nivelamento topográfico; 
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VA1,0 e v~, 5 = aceleração vertical média quadrática, correspondentes aos 

comprimentos de base de 1,0 e 2,5 metros, respectivamente (mm;m2) ou (10_6/mm). 

A aceleração vertical média quadrática pode ser definida como a diferença média 

quadrática entre inclinações adjacentes de perfil, onde cada inclinação é a razão 

entre a variação de elevação e o intervalo de distância horizontal correspondente. 

Essa distância horizontal é o comprimento de base que corresponde, na grande maioria 

dos casos, a cerca da metade do comprimento de onda, e a RMSVA pode ser computada 

para diversos comprimentos de base. A figura 5.1 apresenta um esquema ilustrativo 

de comprimentos de onda e de base. 

Detalhes de como se calcula as acelerações verticais sao apresentados no 

capítulo 6, tendo em vista que este procedimento foi utilizado para levantamento de 

campo do QI neste trabalho. 

DESLOCA
MENTO 

,DO 
YEICULO 

COMPRIMENTO COMPRIMENTO 

DE ONDA DE ONDA 

COMPRIMEN- COMPRI- COMPRIMENTO COMPR1MENTO 

TO DE BASE MENTO DE DE BASE DE BASE 
BASE 

SUPERFICIE 
PAVIMENTO 

-------.c/ 

Figura 5.1 -Esquema ilustrativo de comprimentos de onda e de base. 

A tabela 5.1 apresenta a matriz de correlação das variáveis VAn usada para 

desenvolver a equação do Qinsva' com o QI do Perfilômetro. 

A tabela 5.1 mostra que os maiores coeficientes de correlação entre o QI e 

RMSVA correspondem a comprimentos de base na faixa de 1 a 3m. Essa faixa de 

comprimento de base é aproximadamente a metade da faixa de comprimento de onda mais 

sensível na análise de dados de amplitude de onda. Esse fato reforça a adoção dos 

valores VA1,0 e v~, 5 na fórmula final adotada. A figura 5. 2 i lustra a boa correlação 

entre o QI do Perfi lômetro e o Qinsva. 



VAR QI VAo,s VAJ,O VA1,5 v~,o VA2,5 VAJ,O 

QI 1,000 0,911 0,947 0,969 0,962 0,947 0,934 

VAo,s 1,000 0,959 0,928 0,888 0,859 0,842 

VAI,O 1,000 0,976 0,927 0,898 0,890 

v~,s 1,000 0,984 0,965 0,956 

VAz,o 1,000 0,995 0,986 

VAz,s 1,000 0,996 

VAJ,O 1,000 

vAs,o 

Tabela 5.1 - Matriz de Correlação de Variáveis da equaçao do Qimva 
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Figura 5.2 -Relação entre o QI do Perfilômetro SD e o QI calculado pela aceleração 

vertical média quadrática. Fonte [Queiroz-81]. 

Os estudos iniciais foram desenvolvidos com base em nivelamentos com 

espaçamento entre pontos de 100mm. Posteriormente, em [Queiroz-84], Queiroz mostrou 

que levantamentos com espaçamento de 500mm, permitiam se obter valores de Qirmm muito 

próximos dos Qirmsva com espaçamento de 100mm. A figura 5. 3 i lustra a boa correlação 

entre os valores de Qimva com intervalos de amostragem de 100mm e 500mm. Essa boa 
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correlação levou a adoção do intervalo de amostragem de 500mm, fato que reduziu em 

cerca de 80% dos pontos a serem levantados no campo. 
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::;: 
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LINHA DE IGUALDADE 
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QIRMSVA (S=IOOrrm) 

Figura 5. 3 - Comparação entre valores de Qirlllsva obtidos para espaçamentos de 100mm 

e 500mm. Fonte [Queiroz-84]. 

Os estudos com relação à aceleração vertical média absoluta, levaram à seguinte 

equação: 

Qima =- 7,55 + 8,91 MA10 + 23,5 ~5 

Coeficiente de correlação (R2) = 0,95 

onde: 

Qlma = estimativa de QI a partir da aceleração vertical absoluta computadas do 

perfil por nivelamento topográfico; 

MA10 e MA25 = aceleração vertical absoluta, correspondentes aos comprimentos de base 

de 10 e 25dm, respectivamente (10-6/mm). 

Queiroz destaca, em [Queiroz-81] que, tanto os VAs do RMSVA, como os MAs do 

MAVA têm as unidades de uma recíproca da distância. Nos levantamentos feitos as 

elevações são medidas em milímetros e as distâncias horizontais em metros, o que gera 

como unidades mm/m2 ou 10-6 /mm. 
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Quanto à variância da inclinação, ou seja, a variância das medidas da --inclinação, a seguinte equação de regressão foi julgada se ajustar melhor aos dados: 

onde: 

Qisv = 23,6 + 41,9 sv2 - 51,7 sv240 

2 Coeficiente de correlação (R) = O, 74 

Qisv = estimativa de QI a partir da variância de inclinação computadas do perfil 

por nivelamento topográfico; 

sv2 e sv240 = variâncias de inclinação, correspondentes aos comprimentos de base de 

2 e 240 dm, respectivamente, em termos de 10-4• 

Após análise dos resultados dos quatro testes de estatísticas executados, 

Queiroz conclui que as abordagens WA, RMSVA e MAVA, predizem o QI com praticamente 

o mesmo grau de precisão e representam uma estimativa melhor do que a abordagem SV. 

Do ponto de vista computacional, os procedimentos RMSVA e MAVA são preferíveis ao 

de WA, cuja computação requer técnicas sofisticadas. Como o RMSVA prediz o QI um 

pouco melhor do que a MAVA, parece razoável recomendá-lo para o cálculo do QI por 

medidas de Nível e Nira do perfil do pavimento. 

Atualmente, o procedimento RMSVA, denominado de "Método de Nível e Mira", 

encontra-se oficializado pelo DNER, em [DNER-ES 173-86] e em [DNER-PRO 164-85]. Este 

procedimento tem sido mui to utilizado para calibração de sistemas medidores de 

irregularidade tipo resposta em diversos países, e foi utilizado neste trabalho. 

5.3 Método MERLIN para Avaliação do Quociente de Irregularidade 

O .MERLIN, Machine for Evaluating Roughness Using Low-Cost Instrumenta.tion, é 

um equipamento simples, robusto, de baixo custo, auto-calibrável, de fácil operação, 

sem componentes eletro-eletrônicos e que não requer praticamente manutenção. Foi 

proposto inicialmente por M. Cundill, em [CUndill-86]. CUndill descreve, em [Cundill-

91], como foi desenvolvido o MERLIN, conforme passamos a abordar a seguir. 

No Internationa.l Road Rougness EXperiment (IRRE), realizado em Brasília em 

1982, paralelamente aos levantamentos de irregularidade através de equipamentos de 

medição tipo resposta, referidos no item 5.4.3., o TRRL utilizou um equipamento de 

medida contínua do perfil longitudinal que foi uma das primeiras versões do TRRL Aba.y 
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Beam. Este equipamento foi desenvolvido por Abaynayaka do TRRL, com objetivo de se 

levantar dados para calibração de equipamentos tipo resposta. 

O Abay-Beam é constituído de uma viga com 3,0m de comprimento que serve de guia 

a uma pequena roda a qual percorre a superfície a ser nivelada, conforme [Heyn-88]. 

Através da conversão de sinais analógicos originários em um sistema que possui um 

microprocessador e um LVDT conectado à roda que percorre a superfície do pavimento, 

em medidas digitais de elevação em mm, é possível se definir um perfil de amostragem 

contínua ao longo do comprimento da viga. Relocando-se sucessivamente a viga ao longo 

do comprimento da seção a ser levantada obtém-se um perfil contínuo da superfície 

de toda a seção. 

Cundill obteve dessa forma 27 perfis longitudinais contínuos, para diferentes 

revestimentos como concreto asfál ti co, tratamentos superficiais duplos, revestimentos 

primários e em terra e, para variadas magnitudes de irregularidade. Sobre esses 

perfis contínuos foram determinados os valores da irregularidade longitudinal na 

escala International ROughness Index (IRI). Essas mesmas 27 seções foram avaliadas 

também pelo fifth wheeel bump integrador from TRRL, operando à uma velocidade de 

32km/h, que forneceu valores da irregularidade na escala Bump Integrator (BI). 

Sobre os mesmos perfis contínuos que geraram a irregularidade na escala IRI, 

Cundill passou a simular, através de programas de computação, procedimentos que na 

prática seriam simples, para se avaliar a irregularidade. Estabeleceu um sistema com 

três pontos de apoio equidistantes e alinhados sobre a superfície do pavimento, ao 

longo da seção a ser avaliada. Procurou avaliar para diversos espaçamentos entre os 

três pontos de apoio, qual a distância vertical do ponto médio à linha reta que une 

os dois pontos extremos, conforme ilustrado na figura 5.4. Se Y0, Y1 e Y2 são as cotas 

dos três pontos alinhados, essa distância seria: 

d = Yl - [ 0, 5 X ( Y2 - Y0 ) ] 

Posicionando os três pontos sucessivamente ao longo dos perfis contínuos a 

espaçamentos de 1, 5m, obteve-se cerca de 200 valores de "d" para cada seção, em 

função do comprimento dos segmentos que eram de aproximadamente 320m. Os 200 valores 

de "d" foram plotados em histogramas de dispersão com intervalos de 5mm para cada 

determinação. A figura 5.5 ilustra um desses histogramas. Um valor "D" pode então 

ser deduzido do histograma, usando um processo de contagem de um certo número de 

observações de cada extremidade da distribuição e determinando-se a distância em mm 

entre os pontos finais de cada contagem. 
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Figura 5.4 - Esquema de medição do desvio do ponto médio utilizado por CUndill na 

simulação. Fonte [CUndill-91]. 
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Histograma de dispersão dos valores obtidos pelo MERLIN. Fonte 

[CUndill-91]. 
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Através de inúmeras simulações, CUndill pesquisou basicamente dois aspectos. 

O primeiro foi qual o melhor espaçamento entre os três pontos básicos de medida, que 

definiria o comprimento mais adequado do MERLIN. O segundo, foi qual o melhor número 

de observações a ser contado em cada extremidade da distribuição, para se determinar 

a distância "D" em mm, ou qual a porcentagem de dados que definiria essa distância. 

A tabela 5.2 apresenta os coeficientes de correlação R2 obtidos por CUndill, 

para as diversas porcentagens de dados em relação à irregularidade na escala IRI e 

comprimento de 1,80m entre pontos extremos. 

Porcentagem de Valores da 

dados extremidade da R2 

distribuição 

95 5 0,932 

90 10 0,983 

85 15 0,966 

80 20 0,923 

Tabela 5.2 - Coeficientes de Correlação R2 obtidos por CUndill 

Em função dos dados da tabela 5.2, CUndill adotou a porcentagem de dados de 

90% para determinação do valor da dispersão da distribuição "D". 

A figura 5. 6 i lustra os coeficientes de determinação R2 obtidos entre os 

valores do IRI e BI comparados com as diversas simulações de comprimento do MERLIN 

sobre os perfis, com espaçamentos entre pontos extremos de 0,6m, 0,80m, l,OOm, 1,40m, 

1,80m, 2,20m, 2,60m e 3,00m. 

Quanto ao comprimento ideal do MERLIN, a figura 5.6 mostra que para a escala 

IRI, a melhor correlação ocorre entre 1,4m e 2,6m. O maior valor ocorre em torno de 

1,80m, sendo este escolhido por CUndill como padrão de comprimento do MERLIN. 

Entretanto, quando se analisa a escala BI em relação ao comprimento do MERLIN, 

o maior valor do coeficiente de correlação ocorre em torno do comprimento de l,OOm. 

O grau de correlação do BI, em geral, não é tão bom quanto o do IRI, porém isto pode 

ser explicado pelo fato do BI ter sido obtido de um levantamento de campo 

independente, enquanto que o IRI e os valores do MERLIN foram obtidos do mesmo perfil 



56 

contínuo levantado pelo Abay Beam. Cundill comenta que um MERLIN com 1,00m de 

comprimento é interessante devido ao fato de ser mais portátil, porém ele prediz 

muito pouco o IRI, sendo necessário distinguir o tipo de revestimento para reduzir 

o grau de incerteza. 

(\J-.9 5t---f-t--P"-<rr-t---+----l----l 

a: 

.â .9 -1---~-t----t
<.>
<l 
z 
::E 
0: 
w 

o 
o 
..J 
<l f

):::.85+--1--l---+- ~-t---t-----1 

w 
o 
w 
f
z 

"' 
:; .8 
Lo.. 
w 
o 
u 

o 
z 
o 
1-
z 
w 
::E 

1----t-a: 
o. 
::;;: 
o 
u 

.75+---r---+----t---~---1 

.5 1.5 2 2.5 3 

MERLIN COMPRIMENTO (m) 

Figura 5. 6 - Precisão das medidas de irregularidade do MERLIN para diversos 

comprimentos. Fonte [Cundill-91]. 

A figura 5. 7 ilustra a boa correlação entre o IRI e o D90 do MERLIN, com 

comprimento de 1,80m, inclusive apresentando a seguinte equação de correlação: 

IRI = 0,593 + 0,0471 D90 

Uma outra razão destacada por Cundill para esse nível de correlação obtido, 

está relacionada à sensibilidade de frequência do MERLIN e do IRI e BI. O MERLIN tem 

frequência de resposta para ondas superficiais de comprimento igual ao seu próprio 

comprimento de base, enquanto as escalas IRI e BI são particularmente sensíveis às 

ondas superficiais que estimulariam vibrações naturais de uma roda de um veículo 

(cerca de 10Hz) e um chassis (cerca de 1Hz). 

A 80km/h, a velocidade usada pela escala IRI, a vibração natural de uma roda 

seria estimulada pelas ondas superficiais de aproximadamente 2,2m e o chassis por 
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ondas de cerca de 22m. A 32km/h, a velocidade usada pela escala BI, os comprimentos 

de ondas equivalentes são 0,9m e 9,0m respectivamente para roda e chassis. Portanto, 

parece que a simulação em função do comprimento do MERLIN tem apresentado uma boa 

correlação com os comprimentos de ondas superficiais que estimulam as vibrações 

naturais da roda. 
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Figura 5.7- Correlação entre IRI e D90. Fonte [Cundill-91]. 

O MERLIN foi introduzido no Brasil por Heyn, em [Heyn-87], tendo sido utilizado 

para calibração de equipamentos de medição de irregularidade tipo resposta e no 

monitoramento de desempenho de trechos experimentais de pesquisa do DER-PR. 

A simplicidade do MERLIN e o seu baixo custo, nos permitiu construir um 

protótipo do equipamento em uma pequena oficina, enquanto atuávamos como Engenheiro 

Chefe da Residência de Conservação de Catanduva do Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo. Esse protótipo foi utilizado ao longo deste trabalho, 

razão pela qual, no capítulo 6 será descri to em detalhes o procedimento de 

lavantamento de campo e obtenção do valor da irregularidade longitudinal. 
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Capítulo 6 

LEVANTAMENTO de CAMPO 

Este capítulo descreve as metodologias utilizadas nos levantamentos de campo 

executados e no posterior tratamento dos dados para análise de escritório. Os 

levantamentos de campo envolveram a Irregularidade Longitudinal e um levantamento 

expedito de ocorrências de defeitos em função de sua intensidade. São apresentados, 

também os dados dos levantamentos de campo através de tabelas e gráficos. 

6.1 Considerações Iniciais 

Tendo em vista as considerações do capítulo 5, adotou-se a irregularidade 

longitudinal como a principal característica de deterioração a ser avaliada nos 

pavimentos de baixo custo com uso de solos lateríticos. 

No desenvolvimento do trabalho nao houve disponibilidade de utilização de 

equipamentos medidores de irregularidade tipo resposta de alta produtividade, que 

permitisse a medição de todos os trechos a serem avaliados. 

Em função desses aspectos, os levantamentos de campo foram desenvolvidos em 

duas fases. A primeira avaliou o nível de irregularidade longitudinal que 

determinadas ocorrências de defeitos em segmentos localizados acarretavam ao trecho 

em questão. Procurou-se levantar os segmentos de incidência mais intensa de cada 

defeito e paralelamente se levantariam também segmentos antigos sem defeitos 

aparentes. Isto permitiria se avaliar os limites dos valores de irregularidade em 

função do tipo de defeito e se obter uma análise de hierarquização, identificando 

aqueles que mais influenciam na irregularidade. 
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O fato do levantamento ser executado em segmentos localizados de maior 

deterioração do pavimento com grande incidência de defeitos, viabilizaria o uso de 

procedimentos de avaliação da irregularidade longitudinal sem a necessidade do uso 

de equipamentos de alta produtividade, não disponíveis à época da pesquisa realizada. 

Isto possibilitou o uso do Método Nível e Mira do DNER e o MERLIN do TRRL. 

Em uma segunda fase de levantamentos procurou-se, através de um cadastramento 

expedi to de ocorrências dos defeitos ao longo dos trechos, avaliar a incidência 

porcentual de cada ocorrência em relação à extensão total, considerando-se três 

níveis de intensidade avaliada através de critério subjetivo. 

Em seguida, descreveremos detalhadamente os procedimentos utilizados em cada 

fase do levantamento. 

6.2 Primeira Fase de Levantamento - Irregularidade Longitudinal 

Inicialmente, os levantamentos de campo foram executados através do Método 

Nível e Mira do DNER e o MERLIN do TRRL e, em seguida, esses dados foram trabalhados 

no escritório com auxílio de computação, para eliminação de possíveis incoerências 

e erros. A manipulação levou ao desenvolvimento de programas de computação, que 

permitiram obter gráficos que auxiliaram bastante na interpretação dos resultados 

e análises da irregularidade longitudinal. 

A seguir descreveremos detalhadamente os procedimentos adotados para 

levantamento de campo bem como os desenvolvidos para auxilio nas análises de 

escritório. 

6.2.1 Método de Nível e Mira 

Este método adota como escala padrão de irregularidade o Quociente de 

Irregularidade (QI), expresso em "contagens/km", desenvolvido por Queiroz e adotado 

pelo DNER. 

Segundo esse procedimento, a irregularidade é obtida através do nivelamento 

topográfico detalhado das trilhas de roda em cada faixa, interna e externa, com 

espaçamento de SOem entre as leituras. Sobre os valores das cotas desse perfil sao 
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calculadas as Acelerações Verticais Média Quadrática referentes às distâncias de base 

de l,Om e 2,5m, de acordo com as seguintes fórmulas: 

onde: 

VJ\ = 
n = 
s = 

n-k 

:E 
i•k+1 

(SBJ 2 

n-2k 

b K=-
s 

aceleração vertical média quadrática com distância de base b; 

número de cotas levantadas; 

distância entre duas cotas consecutivas; 

O Quociente de Irregularidade de cada trilha de roda é obtido então pela 

seguinte fórmula: 

QI =- 8,54 + 6,17 VAl,O + 19,38 V~,S 

onde: 

VAl,O = aceleração vertical média quadrática com distância de base de 1 ,O m; 

v~,s = aceleração vertical média quadrática com distância de base 2,5 m. 

O Quociente de Irregularidade do trecho é a média aritmética dos Qis das 

trilhas de roda interna e externa. Portanto, independente da extensão do trecho e 

do número de cotas levantadas, o QI é um valor único representativo de todo o trecho 

levantado. Cabe observar que, como a fórmula envolve o v~,S que corresponde a uma 

distância de base de 2,5m, o menor comprimento de segmento a ser levantado e que 

permite o cálculo do QI por este método é de 5, Om, que corresponde ao dobro da 

distância de base e ao levantamento de 11 cotas consecutivas ao longo da trilha de 

roda. 

Os levantamentos foram executados num total de 38 segmentos considerando-se 

separadamente trilha interna e externa, com extensões em torno de 160m gerando em 
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média 320 pontos em cada seçao e um total de cerca de 12.160 pontos para todos os 

segmentos levantados. 

Os dados dos levantamentos de campo foram armazenados em bancos de dados para 

possibilitar a sua posterior manipulação com rapidez e precisão. As fórmulas acima 

foram programadas em computador permitindo a sua aplicação automática sobre o banco 

de dados de cada seção, obtendo-se o respectivo QI. 

6.2.2 Perfil topográfico 

O perfi 1 topográfico é a representação em um gráfico de coordenadas cartesianas 

das cotas longitudinais ao longo das trilhas de roda do segmento estudado, levantadas 

através do método Nível e Mira, considerando-se como abcissa a sequência dos pontos 

espaçados de 0.5m e, como ordenada, os valores das respectivas cotas em mm. Portanto, 

o perfil topográfico nada mais é do que uma representação gráfica real do perfil 

longitudinal como ela se encontra no campo, a menos das alterações de escala. 

A representação desse perfil longitudinal permite a visualização real da seção 

e principalmente revela eventuais erros de anotação ou lançamento dos valores das 

cotas. A utilização de pacote gráfico aplicado sobre o banco de dados, com as cotas 

levantadas de cada seção, permitiu a plotagem dos perfís para cada seção. 

6.2.3 Perfil topográfico horizontalizado 

Os perfís longitudinais levantados no campo, na maioria das vezes, apresentavam 

uma declividade longitudinal considerável. Nos trechos de vicinais, devido às suas 

características geométricas, é muito difícil se encontrar trechos com extensões 

significativas com perfís verticais em tangente e em nível, ou seja, declividade 

longitudinal zero, conforme preconiza a norma do DNER. Além dessa dificuldade, como 

o objetivo principal desta fase do trabalho era o de levantar trechos com a 

ocorrência de defeitos mais característicos das rodovias vicinais, os levantamentos 

tiveram que ser efetuados onde esses defeitos ocorriam e esses locais raramente eram 

em nível. O fato das seções apresentarem as mais variadas declividades longitudinais 

gerou uma grande diversidade de escalas no eixo das ordenadas dos perfis topográficos 

plotados, o que dificultou uma análise comparativa visual entre as diversas seções. 

A figura 6.3 ilustra essa dificuldade. 
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Com o objetivo de se padronizar a escala de representação no eixo das ordenadas 

para todas as seçoes levantadas e com isso permitir uma comparação visual, 

procurou-se horizontal izar todos os perfis através de uma alteração da I inha de 

referência horizontal. Assim foi adotado que o primeiro e o último ponto de cada 

seção tinham a mesma cota, e as demais cotas foram recalculadas tomando-se como nova 

base de referência horizontal a reta que une esses dois pontos. A fórmula deduzida 

por nós e utilizada foi a seguinte: 

onde: 

, c -c 
Ci =Cí- [C1 + ( n 

1
) (i-1)] +Cte 

n-1 

C' i = cota horizontalizada no ponto i; 

Ci = cota topográfica no ponto i; 

n = número total de pontos; 

i = variando de 1 a n; 

Cte =constante para se evitar cotas negativas e permitir se plotar um gráfico mais 

fácil de ser visualizado. O seu valor pode ser adotado como sendo um pouco superior 

ao maior valor negativo obtido no caso de se adotar inicialmente uma Cte igual a 

zero. 

Plotando-se em um gráfico de coordenadas cartesianas, a sequência dos pontos 

com espaçamento de O, 5m como abcissas e os correspondentes valores das cotas 

horizontalizadas como ordenadas, obtém-se o perfil Topográfico Horizontalizado. A 

fórmula acima foi programada em computador permitindo a sua aplicação automática 

sobre o banco de dados de cada seção, obtendo-se um novo banco de dados com as cotas 

horizontalizadas. A aplicação de pacote gráfico sobre o novo banco de dados de cada 

seção permitiu a plotagem dos perfís horizontalizados para cada seção. No capítulo 

7 são apresentados diversos perfís horizontalizados. 

O procedimento utilizado acima, desenvolvido pelo autor, é aproximado e será 

tanto maior a diferença quanto maior for o desnível entre o primeiro e último ponto. 

Como os desníveis nos segmentos levantados podem ser considerados baixos, inferiores 

a 5% de declividade longitudinal, esse erro pode ser desprezível para objeto deste 

estudo. Os valores do QI calculados sobre as cotas reais e sobre as cotas 

horizontalizadas para todas as seções levantadas deram o mesmo valor até a quarta 

casa decimal. 
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6.2.4 Gráfico do Quociente de Irregularidade 

Uma das questões que foram levantadas ao longo do desenvolvimento desta 

dissertação refere-se à representatividade ligada a homogeneidade dos valores da 

irregularidade ao longo do segmento em estudo. Em mui tos segmentos observava-se 

visualmente pontos isolados com acentuada irregularidade, e no restante do trecho 

a irregularidade era mínima. Nestes segmentos, porém, o valor final do QI era 

bastante elevado devido a influência desses pontos isolados, fato que poderia levar 

a uma análise inadequada. O segmento como um todo, poderia estar apresentando um bom 

desempenho e necessitando apenas de correções localizadas em um ou dois pontos. 

A primeira idéia foi a de subdividir o segmento em segmentos de irregularidade 

mais homogênea, porém, existia a dificuldade de se estabelecer um critério de 

subdivisão que invariavelmente seria um critério visual e subjetivo. 

A maneira então que nos pareceu mais adequada para se detectar esses segmentos 

de irregularidade mais homogênea foi o cálculo segmentado do QI, já que a formulação 

proposta por Queiroz permite. O mínimo comprimento que permite o cálculo do QI 

através da fórmula é de 5 metros o que corresponde a 11 cotas consecutivas. Dessa 

forma, procurou-se calcular o QI sobre os 11 primeiros pontos, pontos de 1 a 11, em 

seguida sobre os 11 pontos subsequentes superpostos menos o primeiro, pontos de 2 

a 12, e assim consecutivamente até os 11 últimos pontos, ou seja, pontos de n-10 a 

n. Este procedimento gera n-10 valores de QI, cada um correspondente a segmentos 

padrões de intervalo de 5 metros consecutivos. Esta segmentação desenvolvida pelo 

autor foi denominada de Quociente de Irregularidade para cada Sm (QI
5111

). Assim a 

formulação para cálculo dos QI5m passa a ser a seguinte: 

11-k 

E 
i•k+1 

y. k - 2Y1 + Y,_k 
SB1=--~~~+~----~----~~~ (KS)2 

b K=-
s 
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onde: 

V}\j= aceleração vertical média quadrática com distância de base b, correspondente 

ao segmento de ordem j; 

s = distância entre duas cotas consecutivas; 

O Quociente de Irregularidade de cada segmento padrão de 5m, superposto e 

defasado de 0,5m, de ordem j é obtido então pela seguinte fórmula: 

QI511 j =- 8,54 + 6,17 VAl,Oj + 19,38 V~,Sj 

Plotando-se em um gráfico de coordenadas cartesianas, a sequência dos pontos 

com espaçamento de 0,5m como abcissas e os correspondentes valores dos QIPP como 

ordenadas, obtém-se o gráfico do Quociente de Irregularidade para cada 5m, ao longo 

de todo o segmento estudado. Este gráfico possibilita uma rápida análise visual 

quanto à homogeneidade dos valores do QI ao longo do segmento, detectando-se os 

valores extremos do QI em pontos ou segmentos localizados de maior incidência de 

deterioração do pavimento. O apêndice 5 apresenta um exemplo numérico de cálculo. 

A programação em computador da formulação acima permitiu a sua aplicação 

automática sobre o banco de dados de cada seção, obtendo-se um novo banco de dados 

com os valores do QI 511 • A aplicação de pacote gráfico sobre o novo banco de dados de 

cada seção permitiu a plotagem do gráfico do Quociente de Irregularidade para cada 

seção. No capítulo 7 são apresentados diversos gráficos do QI. 

6.2.5 Método "MERLIN" 

Esquematicamente, o MERLIN é um equipamento constituído por dois pontos de 

apoio fixos espaçados de 1,80m, que são apoiados sobre a superfície do pavimento. 

No ponto médio entre os apoios fixos está localizada uma ponta de prova móvel, que 

tem a função de medir o desvio da superfície do pavimento sob essa ponta de prova 

em relação à reta que une os dois pontos fixos extremos em contato com o pavimento. 

[Heyn-87] traz uma descrição completa do aparelho inclusive com detalhes de projeto 

que-permitem a sua construção. 

Na prática, uma roda de bicicleta é utilizada como ponto dianteiro e um perfil 

metálico é utilizado como ponto traseiro. A figura 6.1 ilustra o equipamento em 

operação. A ponta de prova móvel é acoplada a um braço móvel que, em sua extremidade, 



65 

possui um ponteiro que se move sobre uma escala adequada e permite a medição dos 

desvios. Como a relação entre a distância do ponteiro até o ponto de rotação do braço 

móvel é 10 vezes a distância da ponta de prova ao mesmo ponto de rotação, as leituras 

obtidas através do ponteiro são ampliadas. Dessa forma, quando o ponteiro acusa um 

desvio de 5cm na escala, o desvio real da superfície do pavimento é de 5mm. 

Junto à parte traseira do equipamento é acoplado um guidom de bicicleta que 

permite o deslocamento do equipamento ao longo do segmento a ser medido. Dessa forma, 

relocando-se sucessivamente o equipamento a intervalos de espaçamentos idênticos ao 

perímetro da roda, obtém-se diversos valores de desvio. O espaçamento de comprimento 

igual ao perímetro da roda visa se evitar erros de medida devido a diferenças de 

centralização da roda, uma vez que esta estará sempre na mesma posição na hora da 

medida. 

Figura 6.1 -Aspecto geral do MERLIN em operaçao. 

Através do lançamento de 200 valores consecutivos dos desvios ao longo do 

segmento, em uma folha de papel quadriculado, com quadrículas de 5mm por 5mm, similar 

ao da figura 5.4, obtém-se um gráfico de dispersão. Um valor "D" pode então ser 

deduzido do gráfico de dispersão, contando-se 10 valores de desvios de cada 

extremidade da distribuição e determinando-se a distância em mm entre os pontos 

finais de cada contagem. 
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Como sao eliminados, em cada extremidade, 10 valores para obtenção do valor 

"D", e o número de total de medidas é de 200, esses 10 valores correspondem a 5% para 

cada lado ou 10% para ambos os lados. Poderíamos afirmar que o comprimento "D" 

corresponde a uma distância equivalente à dispersão de 90% dos valores. Em função 

disso, passamos a denominá-lo de D90. 

Nos levantamentos de campo executados neste trabalho, em função do comprimento 

dos segmentos que eram em média de 160m e do perímetro da roda utilizada no MERLIN 

cerca de 1,90m, no final de cada segmento eram levantados apenas cerca de 84 valores 

de desvios. Esta quantidade de pontos pode ser considerada baixa em relação aos 200 

valores utilizados por Cundill. Como esses valores são plotados em um gráfico de 

dispersão, uma quantidade mui to baixa poderia não ser representativa e trazer 

diferenças dos valores de D90. 

Como esses segmentos, foram escolhidos em locais de maior intensidade de 

defeitos, além dos limites dos 160m, a ocorrência na maioria dos casos não era tão 

intensa. Além disso, se pretendia correlacionar os valores obtidos pelo MERLIN com 

o QI obtido pelo Nível e Mira, que foi levantado na área compreendida pelos 160m. 

Dessa forma as medidas não deveriam extrapolar esse limite dos 160m. Optou-se então 

pelo levantamento do MERLIN na ida e na volta sobre o mesma trilha de roda, obtendo

se assim o dobro do número de pontos, cerca de 168, bem mais próximo de 200 e 

certamente mais representativo. Este fato dificultou um pouco a obtenção dos valores 

de D90 uma vez que 90% de 168 é um valor não inteiro, necessitando uma série de 

interpolações entre valores não inteiros. 

6.3 Segunda Fase de Levantamento 

Defeitos 

Ocorrência e Intensidade de 

Para a segunda fase de levantamentos foi desenvolvido um procedimento simples 

que apenas registra a ocorrência ou não dos defeitos mais comuns, já abordados no 

capítulo 4, suas extensões e o seu nível de intensidade através de três notas. Esse 

levantamento visa avaliar a incidência percentual em extensão de rodovia de cada 

ocorrência e respectiva intensidade em relação à extensão total. Através de 

associações com os valores obtidos doQI para cada tipo de defeito, este levantamento 

permitiria uma avaliação global da serventia ou desempenho dos trechos de rodovias 

com pavimentos de baixo custo. 
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O critério de avaliação da intensidade de ocorrência é puramente subjetivo, 

baseado na experiência própria do autor e na adquirida nos levantamentos do QI dos 

trechos mais críticos. Na figura 6.2 está o modelo de ficha de campo utilizada neste 

levantamento. Esse levantamento expedi to foi realizado em 13 trechos de rodovias com 

pavimentos de baixo custo, num total de 164,3km, nas regionais do DER de Araraquara, 

São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, abrangendo bases constituídas de SAFL e SLAD. 

iflodômetro Extensão Ocorrência Intensidade 

Figura 6.2 - Esquema da ficha de campo do levantamento expedito. 

6.4 Resultados dos Levantamentos de Campo 

6.4.1 Primeira fase - Irregularidade Longitudinal 

A tabela 6.1 (esquematizada por 6.1a e 6.1b para efeito apenas de melhor 

visualização) apresenta os resultados de todas as seções em que foram executados os 

levantamentos com o Nível e Mira. Na maiora dessas seções foram também executados 

levantamentos com o MERLIN. Nessa tabela são apresentados os valores dos VA1,0, VA2,5 

e QI obtidos com o Nível e Mira, e os respectivos D90 obtidos com o MERLIN para cada 

seção. 

A tabela 6.1 apresenta ainda os valores da irregularidade longitudinal na 

escala do IRI, obtidos através das fórmulas abordadas no apêndice 4 e ítem 5.3, 

transcritas a seguir, com base nos valores do QI do Nível e Mira e D90 do MERLIN: 

QI = 13 IRI 

IRI = 0,593 + 0,0471 D90 

Na tabela 6.1, as seçoes sao identificadas por siglas onde as primeiras letras 

correspondemàs iniciais dos trechos, conforme descrito abaixo, o número corresponde 
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à ordem do segmento levantado no mesmo trecho, a penúltima letra corresponde à faixa 

de tráfego que foi levantada, direita ou esquerda e, a última letra corresponde à 

trilha de roda, interna ou externa. Dessa forma, CATEL1EI, corresponde ao 1Q segmento 

do trecho Catanduva - Elisiário, faixa da esquerda, trilha de roda interna. Os 

trechos levantados e respectivas siglas encontram-se listados na tabela 6.2. 

-
SEÇOES VA1,0 VA2,5 QI D90 IRI f(QI) IRI f(D90) 

mm/m2 mm/m2 cont/km mm m/km m/km 

CATEL1EI 5,61 1,48 54,66 82,50 4,20 4,48 

CATEL1EE 9,79 2,91 108,30 139,50 8,33 7,16 

CATEL2EI 4,11 1,17 39,39 58,67 3,03 3,36 

CATEL2EE 13,29 2,93 130,16 193,00 10,01 9,68 

CATEL3EI 5,59 1,65 57,91 85,00 4,45 4,60 

CATEL3EE 7,85 2,24 83,21 113,75 6,40 _5,95 

CATCA1DI 12,56 1,54 98,72 205,00 7,59 10,25 

CATCAlDE 15,39 1,66 118,67 271,63 9,13 13,39 

RVIVElEI 8,67 1,42 72,44 134,75 5,57 6,94 

RVIVE1EE 8,27 1,55 72,44 140,42 5,57 7,21 

BEBVI1EI 10,97 2,03 98,42 219,90 7,57 10,95 

BEBVI1EE 9,06 2,00 86,06 128,13 6,62 6,63 

POTBAlDI 7,22 1,32 61,55 145,00 4,73 7,42 

POTBAlDE 4,83 1,16 43,73 83,75 3,36 4,54 

RAROB1DI 4,60 0,92 37,64 74,50 2,90 4,10 

RAROBlDE 4,59 1,07 40,46 - 3,11 -
RAROlDEN 4,93 1,07 42,66 78,75 3,28 4,30 

PALPAlDE 7' 17 1,88 72,20 110,50 5,55 5,80 

PALPA1DI 5,96 1,63 59,76 76,74 4,60 4,21 

PALPA2DE 8,91 1,97 84,95 92,08 6,53 4,93 

PALPA2DI 5,58 1,31 51,29 98,00 3,95 5,21 

ALTRG1EE 6,78 3,36 98,30 - 7,56 -

SP3101DI 4,50 1,60 50,26 66,25 3,87 3,71 

SP3101DE 4,04 1,40 43,59 52,22 3,35 3,05 

SP3102DI 2,93 0,97 28,34 40,90 2,18 2,52 

SP3102DE 3,64 0,83 30,07 40,38 2,31 2,49 

Tabela 6.1a- Resultados dos levantamentos de Irregularidade Longitudinal 
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-SEÇOES VAl,O VA2,5 QI D90 IRI f(QI) IRI f(D90) 

mm!m1 mm/m2 cont/km mm m/km m/km 

OOISCODI 8,28 1,42 70,06 144,84 5,39 7,41 

OOISCODE 10,55 1,79 91,24 159,50 7,02 8,11 

DOISClDI 4,52 0,84 35,63 45,52 2,74 2,74 

OOISC1DE 4,86 1,03 41,42 51,11 3,19 3,00 

OOISC3DI 6,25 1,44 57,91 97,47 4,45 5,18 

OOISC3DE 7,32 1,59 67,48 135,98 5,19 7,00 

DOISC4DI 6,41 1' 11 52,44 78,67 4,03 4,30 

OOISC4DE 5,82 1,10 48,62 91,17 3,74 4,89 

DOISCSDI 8,79 1,42 73,27 121,75 5,64 6,33 

OOISC5DE 5,21 0,92 41,40 72,92 3,18 4,03 

OOISC7DI 7,88 1,46 68,29 110,25 5,25 5,79 

OOISC7DE 6,83 1,40 60,70 104,17 4,67 5,50 

Tabela 6.1b - Resultados dos levantamentos de Irregularidade Longitudinal 

(continuação) 

TRECHO SIGLA 

Catanduva - Elisiário CATEL 

Catanduva - Catiguá CATCA 

Ramal de Vila Ventura RVIVE 

Bebedouro - Viradouro BEBVI 

Potirendaba - Bady Bassit POTBA 

Ran1al de Roberto RAROB 

Palmares - Paraíso PALPA 

Altair - Rio Grande ALTRG 

SP - 310 SP310 

Dois Córregos - Guarapuã OOISC 

Tabela 6.2 - Lista dos trechos levantados e suas siglas. 

Na tabela 6.2, os oito primeiros trechos correspondem a rodovias vicinais com 

pavimentos de baixo custo que apresentavam algum tipo de ocorrência característica. 

O trecho SP-310, corresponde à rodovia Washington Luís, portanto uma rodovia de pista 
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dupla com pavimento tradicional e cerca de 3 anos em serviço, sem defeitos aparentes. 

O levantamento desse trecho foi executado e incluído neste trabalho apenas para se 

ter uma maior amplitude de valores na correlação entre os dois métodos de avaliação 

da irregularidade. O trecho DOISC corresponde a um trecho experimental com varias 

soluções de pavimento de baixo custo, e o seu levantamento foi objeto de trabalho 

de pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos em convênio com o DER-SP, sendo 

incluído neste trabalho também para se ter maior quantidade de dados de correlação. 

A figura 6.3 apresenta perfís topográficos típicos obtidos com o Nível e Mira. 

Esses perfís foram plotados para todas as seções com o objetivo de se detectar 

visualmente eventuais erros. No capítulo 7 são apresentados perfís horizontalizados 

e gráficos do quociente de irregularidade ponto a ponto de diversos segmentos 

levantados. 
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Figura 6.3 - Perfís topográficos típicos. 

Com base nos dados da tabela 6.1, foram desenvolvidas análises de correlação 

através de regressão linear entre todos os valores obtidos pelo método Nível e Mira 

e pelo MERLIN. A tabela 6.3 apresenta os coeficientes de determinação (R~ obtidos 

considerando-se apenas as seções em que foram executados levantamentos pelos dois 

procedimentos e, a tabela 6.4 apresenta os coeficientes de determinação para todas 

as seções incluindo as que não foram executados levantamentos com o MERLIN. 
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QI(cont/km) 2 VA1,0(mm/m) v~.5 (mm/m
2

) D90 (mm) 

QI(cont/km} 1,000 0,918 0,723 0,775 

2 VA1,0 (mm/m ) 1,000 0,440 0,894 

V~)mm!m1 ) 1,000 0,316 

D90 (mm) 1,000 

Tabela 6.3 - Coeficientes de determinação (R2) para levantamentos executados pelo 

Nível e Mira, e MERLIN. 

QI(cont/km) 2 VA1,0(mm/m ) v Az,s ( mm/m2) 

QI(cont/km) 1,000 0,867 0,677 

2 
VAI,O (mm/m ) 1,000 0,313 

VAz,s (mm/m2) 1,000 

Tabela 6.4 - Coeficientes de determinação (R2) para levantamentos pelo Nível e Mira. 
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Figura 6.4 - Correlação entre os valores obtidos do QI e D90. 
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Na tabela 6.3 observa-se um valor do coeficiente de determinação (R2) de 0,775 

entre o QI do Nível e Mira e o D90, inferior a 0,8 que é o limite de aceitação da 

equaçao de ajustamento adotada pelo ONER para calibração de sistemas medidores de 

irregularidade, conforme [ONER-PRO 164-85]. A figura 6.4 ilustra o quanto o 090 

prediz os valores do QI, demonstrando que existe uma certa dispersão dos pontos, e 

apresenta a reta e a equação de correlação. 

Se analisarmos os demais valores dos coeficientes de determinação referentes 

ao 090, observamos que o valor é maior na correlação com o VA1,0, atingindo 0,894, 

e muito baixo na correlação com o VA2,5, apenas 0,316, mostrando que praticamente 

não existe relação entre as variáveis. As figuras 6.5 e 6.6 apresentam os gráficos 

dessas correlações e as equaçoes. 
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Figura 6.5 - Correlação entre os valores obtidos do VA1,0 e 090. 

Esses resultados dos coeficientes de determinação podem ser justificados se 

analisarmos os comprimentos de base ou de onda que envolve cada um dos procedimentos 

de medida da irregularidade. 
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Pelo fato do MERLIN ter um comprimento de 1 ,80m, ele mede os desvios do 

pavimento referentes a um comprimento de onda de 1,80 que corresponde ao dobro do 

comprimento de base que seria de 0,9m. Esse valor de comprimento de base é muito 

próximo do comprimento de base de 1,00m utilizado no calculo do VA1,0 e muito 

diferente do 2,50m utilizado no calculo do VA2,5. Este fato justifica uma melhor 

correlação do D90 com o VA1,0 uma vez que se está medindo desvios do pavimento para 

comprimentos de base muito próximos, ou estaria-se medindo fisicamente praticamente 

a mesma coisa. 
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Figura 6.6 - Correlação entre os valores obtidos do VA2,5 e D90. 

Já no caso do VA2,5, devido a grande diferença dos comprimentos de onda, nada 

garantiria que na prática quanto maior os desvios para comprimentos de onda de 1,80m, 

implicariam em maiores desvios para comprimentos de onda de S,Om. Portanto, na 

prática, não haveria qualquer motivo para haver uma boa correlação, haja visto o 

valor também apresentado na tabela 6.3, do coeficiente de determinação de 0,440 para 

a correlação entre o VA1 ,O e o VA2,5, ambos calculados com base no nivelamento 

geométrico. O valor extremamente baixo desse coeficiente comprova que, na amostragem 
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em questão, nao existe uma boa correlação entre desvios do pavimento para os 

comprimentos de onda de 2,0m e 5,0m. 

A figura 6.7 ilustra o nível de correlação entre o VAl,O e o VA2,5, além de 

apresentar a reta e a equação de correlação. 
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Figura 6.7- Correlação entre os valores obtidos do VAl,O e VA2,5. 

Como o cálculo do QI leva em consideração os dois fatores, VAl,O e VA2,5, com 

um peso maior para o VAl, O tendo em vista o seu maior valor do coeficiente de 

determinação em relação ao QI conforme tabela 6.3, era de se esperar que o nível de 

correlação entre o QI e o D90 seria um valor intermediário entre a correlação do 

VA1,0 com o D90 e do VA2,5 com o D90. 

Dessa forma, nas seções em que os desvios do pavimento referentes ao 

comprimento de onda de 5,0m forem mais significativos do que para 2,0m, haverá uma 

maior dispersão com relação aos resultados do MERLIN, e vice versa. Este fato pode 

ser constatado na figura 6.4, onde os pontos de maior dispersão com baixos valores 
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de D90 em relação a altos valores do QI, correspondem a segmentos de ruptura de borda 

do pavimento com desvios mais significativos referentes à comprimentos de onda de 

5,0m. 

O contrário, ou seja, altos valores de D90 em relação a baixos valores do QI, 

ocorre com os segmentos que apresentam deformação excessiva de base, com comprimentos 

de onda em torno de 2,0m e, buracos e remendos, com comprimentos de onda inferiores 

a 2,0m. 

O nível de correlação entre o VA1 ,O e o VA2, 5 fica mais crítico ainda se 

incluirmos na correlação as seções RAROB1DE e ALTRG1EE, conforme pode ser observado 

na tabela 6.4. Isto se deve principalmente a uma particularidade de projeto da seção 

ALTRGlEE, que será abordada no capítulo 7. A figura 7. 30 i lustra o trecho em questão. 

Esta seção é a que apresenta a maior relação entre o valor do VA2,5 sobre VA1,0. A 

figura 6.8, ilustra a correlação de VAl,O com VA2,5, incluindo as seções RAROBlDE 

e ALTRGlEE, dando destaque a esta última. 
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Figura 6.8- Correlação de VAl,O com VA2,5, incluindo as seções RAROB1DE e ALTRGlEE. 
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A tabela 6. 5 apresenta valores de IRI calculados através da fórmula de Cundill, 

com base nos 090 obtidos para várias seções do trecho Bebedouro-Viradouro, onde foram 

executados levantamentos apenas com o MERLIN. 

- -
SEÇOES 090 IRI SEÇOES 090 IRI 

(mm) (m/km) (mm) (m/km) 

BEBVI2EI 215,00 10,72 BEBVI7EI 170,00 8,60 

BEBVI2EE 135,00 6,95 BEBVI7EE 160,00 8,13 

BEBVI30I 82,62 4,48 BEBVI8EI 143,33 7,34 

BEBVI30E 69,44 3,86 BEBVI8EE 131' 50 6,79 ·-
BEBVI4EI 103,33 5,46 BEBVI90I 186,66 9,39 

BEBVI4EE 78,38 4,29 BEBVI90E 122,50 6,36 

BEBVI50I 197,50 9,90 BEBV10EI 207,50 10,37 

BEBVI50E 240,33 11,91 BEBV10EE 200,83 10,05 

BEBVI6EI 182,50 9,19 BEBV110I 264,58 13,05 

BEBVI6EE 187,50 9,42 BEBV11DE 246,00 12,18 

Tabela 6.5 - Valores de 090 e IRI para seçoes do trecho Bebedouro - Viradouro. 

6.4.2 Segunda fase - Ocorrência e intensidade de defeitos 

Na tabela 6.6 sao apresentadas as extensões e porcentagens, em termos de 

extensão total de rodovia, de ocorrência de cada defeito em função do nível de 

intensidade, para todos os trechos levantados. 

Cabe ressaltar que a incidência de rupturas de borda em trechos de largura de 

plataforma pavimentada superiores a 8, 60m é nula, enquanto que em plataformas 

estreitas, com larguras em torno de 7,00m, a incidência atinge 5,09% da extensão 

total. Este fato ressalta a importância de se adotar em projeto larguras de 

plataforma pavimentada no mínimo de 8,60m. 
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~ 

OCORRENCIA INTENSIDADE TOTAL 

1 2 3 

Desgaste revestimento I Falta de 15.850m 8.120m 3.880m 27.850m --
ligante 9,65% 4,94% 2,36% 16,95% 

Desgaste revestimento I Falta e/ou 15 .100m 2.500m 5.300m 22.900m 

oxidação ligante 9,19% 1,52% 3,23% 13,94% 

Exsudação por cravamento 5.240m 4.680m 3.660m 13.580m 

3,19% 2,85% 2,23% 8,27% 

Exsudação I Cravamento I Excesso 2.950m 6.750m 5.520m 15.220m 

ligante 1,8% 4,11% 3,36% 9,26% 

Corrugação revestimento I 510m Om Om 510m 

Superposição Agregado 0,31% 0% 0% 0,31% 

Escorregamento revestimento 5.110m 4.450m 2.780m 12.340m 

3,11% 2,71% 1,69% 7,51% 

Buraco ou panela I Desagregação 3.630m 5.222m 3.030m 11.882m 

revestimento 2,21% 3,18% 1,84% 7,23% 

Recalque de Base localizado 205m Om Om 205m 

0,12% 0% 0% O, 12% 

Recalque de Base longitudinal 3.580m 2.080m 230m 5.890m 

2,18% 1,27% O, 14% 3,58% 

Ruptura de Base na Borda 2.640m 2.930m 650m 6.220m 

1,61% 1,78% 0,40% 3,79% 

Trincas Reflexão I Recalque de 18m Om Om 18m 

Aterro 0,01% 0% 0% 0,01% 

Erosão de Borda 690m 10m Om 700m 

0,42% 0,01% 0% 0,43% 

Tabela 6.6 - Porcentagem de ocorrência dos defeitos em função da intensidade, para 

todos os trechos levantados. 
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Capítulo 7 

, 
ANALISE dos RESULTADOS dos LEVANTAMENTOS de CAMPO 

Neste capítulo serão desenvolvidas análises procurando-se associar os dados obtidos 

em simulações e nos levantamentos de campo com os tipos de defeitos mais comuns e 

particularidades de projeto. Dessa forma, procura-se avaliar a real influência dos 

defeitos na irregularidade longitudinal das rodovias vicinais, em termos 

quantitativos, e qual a intensidade de ocorrência desses defeitos. 

7.1 Considerações Iniciais 

Nas análises desenvolvidas procurou-se inicialmente avaliar através de 

simulações sobre perfís topográficos imaginários, definidos em função da 

característica de cada tipo de defeito, o valor do Quociente de Irregularidade que 

seria obtido através do Nível e Mira. Em seguida, esses valores simulados foram 

comparados com os valores obtidos nos levantamentos de campo, que procurou abranger 

segmentos com as condições mais críticas de cada defeito encontrado na rede viária 

de vicinais das proximidades de catanduva. No final de cada ítem, procurou-se também 

fazer uma avaliação global envolvendo-se as porcentagens de ocorrência de cada 

defeito obtidas no levantamento expedito e os valores de irregularidade. 

Na seleção dos segmentos para execução dos levantamentos de campo levou-se em 

consideração o conforto do usuário que trafega sobre o segmento e/ou a condição 

visual superficial do pavimento. Nessa seleção se deu prioridade para os defeitos 

que mais influenciam na irregularidade longitudinal. Defeitos como exsudação que não 

trazem nenhum prejuízo à irregularidade não foram levantados. Algumas 

particularidades de projeto geométrico também foram abordadas. 

A seguir enfocaremos cada uma das ocorrências analisadas. 
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7.2 Desgaste do Revestimento 

Os desníveis da superfície do revestimento decorrentes de desgaste podem variar 

de 5mm, no caso de um desgaste apenas da última camada, até 25mm no caso de um 

desgaste com remoção total da camada. Supondo que ao longo da trilha de roda da 

rodovia nós tivéssemos áreas alternadas com e sem desgaste, através de uma simulação 

teórica ~~s quocientes de irregularidade (QI) atingiriam, respectivamente, valores 

da ordem de 65 cont/km e 340 cont/km. Esses valores de QI correspondem a 5,0 m/km 

e 26,2 m/km respectivamente na escala IRI. Evidentemente esses valores são muito 

elevados devido à condição de alternância entre áreas com e sem desgaste, fato que 

dificilmente ocorre na prática. 

No levantamento de campo procurou-se um trecho em que esta condição era a mais 

crítica, selecionando-se o Ramal de Vila Ventura, (seções REVIVElEI e lEE), cujo 

tratamento superficial duplo foi executado através da caneta espargideira sobre base 

de laterita. Este trecho conta hoje com 16 anos em serviço ainda com revestimento 

original, porém bastante desgastado em forma de estrias transversais, conforme pode 

ser observado na figura 7.1. Esse desgaste, em muitos pontos, atingiu as duas camadas 

do revestimento expondo a superfície da base imprimada, porém devido à boa coesao 

do material de base, em nenhum ponto evoluiu para uma desagregação da bas~. 

Figura 7.1 -Desgaste do revestimento, trecho Ramal de Vila Ventura. 
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As figuras 7.2 e 7.3 apresentam os perfís topográficos horizontalizados e os 

gráficos do QIPP das seções RVIVElEI e RVIVElEE, onde observa-se uma certa 

regularidade dos valores do QIPP ao longo das seções, com valores máximos na faixa 

de 150 a 200 cont/km. Esses valores máximos são significativamente inferiores ao 

valor obtido na simulação o que comprova que, na prática, mesmo em segmentos curtos 

e em trechos executados com a caneta espargideira, é mui to difícil se ter uma 

condição de alternância similar à adotada na simulação. 
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Figura 7.2- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção RVIVElEI. 
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Figura 7.3- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção RVIVE1EE. 

Na grande maioria dos trechos, os tratamentos superficiais sao executados 

através de barra espargideira que acarreta em desgastes em forma de estrias 

longitudinais, fato que atenua ainda mais a irregularidade longitudinal. Na figura 

7.4 apresenta-se um desgaste do revestimento devido a uma falha de bico ou penteação 

longitudinal, no trecho Araraquara- Guarapiranga. 
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Figura 7.4- Desgaste devido a falha de bico longitudinal, base de SAFL. 

Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento na escala IRI 

obtidos são apresentados a seguir: 

TRILHA 

DE RODA 

Interna 

Externa 

IRI f(QI) 

m/km 

5,57 

5,57 

IRI f(D90) 

m/km 

6,94 

7,21 

Com os valores obtidos acima, pode-se concluir que o desgaste do revestimento 

acarreta valores significativos da irregularidade longitudinal, caracterizando uma 

serventia ruim do pavimento em função do IRI f(QI) e péssima em função do IRI f(D90), 

conforme tabela 8.1. Essa diferença entre os dois valores do IRI obtidos pode ser 

explicada devido ao comprimento de onda de 2,0m ser mais significativo do que o 

comprimento de 5 ,Orn neste caso. Este fato leva a valores mais elevados do IRI f(D90), 

por este considerar apenas os valores referentes a comprimentos de onda em torno de 

2,0rn. 

O desgaste do revestimento foi o defeito de maior incidência observado nos 

trechos levantados, atingindo: 5,59% com intensidade 3; 6,46% com intensidade 2; 

18,84% com intensidade 1. Considerando-se a sorna para todas as intensidades, a 

ocorrência de desgaste chega a atingir 30,89% da extensão total. Nos trechos 
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avaliados a grande maioria das causas foi a falha de bico, cerca de 24%, e em segunda 

escala o envelhecimento do asfalto. Uma grande parte dessas falhas de bico já haviam 

evoluído para buracos ou panelas. Deve-se dar destaque a esse fato, pois a falha de 

bico é um defeito relativamente simples de ser evitado e isto melhoraria 

consideravelmente a serventia e o desempenho de nossos trechos de vicinais. 

7.3 Escorregamento do Revestimento 

O escorregamento do revestimento, geralmente, caracteriza uma pequena ondulação 

da superfície do revestimento com espaçamento de ondas na faixa de 0,5 a 1,4m. Em 

casos extremos observados nos trechos de tratamentos superficiais sobre bases com 

uso de solos lateríticos, os desníveis entre os pontos mais altos e mais baixos dessa 

ondulação chegam até 12mm. Simulando-se um perfil constante ao longo de um segmento, 

com desníveis de 12mm e um espaçamento entre picos de 1, OOm, os valores do QI 

atingiriam 150 cont/km, ou 11,5 m/km na escala IRI. 

O trecho mais crítico de ocorrência desse defeito foi Potirendaba-Bady Basit, 

de base de SAFL, tratamento superficial triplo, com apenas alguns meses em serviço. 

A figura 7.5 ilustra o trecho em questão. 

Figura 7.5- Escorregamento do revestimento, trecho Potirendaba- Bady Basit. 
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As figuras 7.6 e 7.7 apresentam os perfís topográficos horizontalizados e os 

gráficos do QIPP das seções POTBA1DI e POTBA1DE. Observa-se um leve crescimento dos 

valores do QIPP do início para o final da seção POTBA1DI, com valores máximos na 

faixa de 90 a 130 cont/km. Na seção POTBA1DE, com exceção de um segmento localizado 

com valores que atingem 120 cont/km, os valores são mais homogêneos ao longo do 

segmento e significativamente inferiores aos da trilha de roda interna, apresentando 

valores máximos na faixa de 60 a 80 cont/km. Novamente os valores máximos obtidos 

no campo são inferiores ao valor obtido na simulação, comfirmando que na prática, 

mesmo em segmentos curtos, é muito difícil se ter uma condição similar a adotada na 

simulação. 
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Figura 7.6- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção POTBAlDI. 

Como o levantamento de campo nao é contínuo, isto é, ele mede pontos discretos 

espaçados de 0,5m ao longo do segmento, muito raramente esses pontos cairiam sobre 

os pontos mais altos e os mais baixos que seria a condição de maiores desníveis. Na 

maioria das vezes, esses pontos de medida se localizam em segmentos intermediários 

aos picos, acarretando em valores baixos do QI. Caso o levantamento fosse executado 

continuamente ao longo do segmento e o QI fosse calculado sobre a condição mais 

crítica certamente os valores do QI seriam mais elevados. Isso se deve principalmente 

ao modo como é executado o levantamento de campo e é particularmente crítico em 
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perfís que apresentam irregularidades com comprimentos de onda inferiores a 1,5m, 

como neste caso em questão. 

Para finalizar a análise acima, cabe ressaltar, que se esperava um valor do 

QI bem mais elevado para o segmento em questão. A vibração dos veículos que 

trafegavam a velocidades na faixa de 60 a 80 km/h era muito acentuada e gerava um 

grande desconforto aos usuários. 
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Figura 7.7- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao POTBAlDE. 

Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento na escala IRI 

obtidos são apresentados a seguir: 

TRILHA 

DE RODA 

Interna 

Externa 

IRI f(QI) 

m/km 

4,73 

3,36 

IRI f(D90) 

m/km 

7,42 

4,54 

Com os valores obtidos acima, podemos classificar o segmento quanto a serventia 

como bom para a trilha externa e regular para a interna em função do IRI f(QI) e, 

regular para a trilha externa e péssimo para a interna em função do IRI f(D90), 
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conforme tabela 8.1. Os motivos da diferença entre os dois valores do IRI obtidos 

pode ser justificado de maneira similar ao caso de desgaste do revestimento, devido 

ao comprimento de onda de 2,0m ser mais significativo do que o comprimento de 5,0m. 

Os valores mais elevados do QI f(D90) estão mais de acordo com a expectativa gerada 

em função das vibrações e desconforto dos veículos observados nesse trecho. 

O escorregamento do revestimento apresenta uma incidência média nos trechos 

avaliados, atingindo: 3,11% com intensidade 3; 2,71% com intensidade 2; 1,69% com 

intensidade 1; totalizando 7,51% para todas as intensidades. A maior causa de 

escoregamento observada se deve ao cravamento do agregado do revestimento na base, 

desestruturando a interface e evoluindo para um escorregamento. A figura 7.8 ilustra 

um escorregamento acentuado do revestimento no trecho Araraquara-Guarapiranga. 

Figura 7.8- Escorregamento do revestimento, trecho Araraquara-Guarapiranga. 

7.4 Deformação Excessiva de Base 

Neste i tem enfocaremos apenas deformações excessivas devido a recalque do 

pavimento localizado, uma vez que o recalque longitudinal não é muito crítico em 

relação à irregularidade longitudinal e as rupturas de base na borda serão abordadas 

no item 7.5. 
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As deformações do subleito que refletem em recalques localizados do pavimento, 

geralmente, caracterizam uma grande ondulação da superfície do revestimento com 

espaçamento de ondas na faixa de 1, 5 a 2, 5m. Em casos extremos observados, os 

desníveis entre os pontos mais altos e mais baixos dessa ondulação atingem 40mm. 

Adotando-se um perfil com a seguinte sequência de cotas em mm espaçadas de 0,5m: 

120, 100,90,80, 120, 100,90,80, 120, 100, ..... ; que caracteriza um desnível máximo de 40mm 

e um comprimento de onda de 2,0m, e calculando-se o QI sobre esse perfil, os valores 

atingiriam 415 cont/km, ou 31,9 m/km na escala IRI. 

O trecho selecionado que apresentava uma deformação de base crítica foi o 

Catanduva-Catiguá, constituído de base de SAFL, com cerca de 5 anos em serviço. No 

local da deformação, ilustrado na figura 7. 9, constatou-se a presença d'água no nível 

do subleito, e este era constituído de solo saprolítico de arenito. 

Figura 7.9- Deformação excessiva de base, trecho Catanduva-Catiguá. 

As figuras 7.10 e 7.11 apresentam os perfís horizontalizados e os gráficos do 

QIPP das seções CATCA1DI e CATCA1DE. Em ambas as seções observa-se dois segmentos 

distintos, o primeiro até por volta dos 180 primeiros pontos com valores do QI mais 

baixos, e o segundo, no final do segmento, com valores mais elevados, refletindo o 

que realmente ocorre no local, onde a incidência das deformações era maior no final 

do trecho, como pode ser observado no perfil horizontalizado. Na seção CATCA1DI os 

valores apresentam uma heterogeneidade tanto no segmento inicial com valores máximos 
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na faixa de 50 a 160cont/km como no segmento final com valores máximos na faixa de 

130 a 270cont/km. Na seção CATCA1DE, com exceção de um ponto com valor que atinge 

100 cont/km, no segmento inicial os valores são mais homogêneos e inferiores aos da 

trilha de roda interna, apresentando valores máximos na faixa de 40 a 80cont/km, no 

segmento final os valores apresentam uma grande heterogeneidade e são bem superiores 

aos da trilha de roda interna, apresentando valores máximos na faixa de 180 a 380 

cont/km. 
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Figura 7.10- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao CATCA1DI. 

Novamente os valores máximos obtidos no campo são inferiores ao valor obtido 

na simulação. Apenas um valor obtido no campo (375 cont/km) se aproximou do valor 

obtido na simulação (415 cont/km), comfirmando que mesmo em segmentos curtos, é muito 

difícil se ter uma condição similar à adotada na simulação. 

O fato dos valores de campo em média serem significativamente menores que os 

da simulação se deve principalmente ao levantamento de campo não ser contínuo, como 

no caso anterior. No levantamento observou-se que pouquíssimos pontos caíram sobre 
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os picos mais altos e mais baixos da superfície do pavimento. Na maioria das vezes, 

os pontos se localizaram em segmentos intermediários aos picos, acarretando em 

valores mais baixos do QI. Apesar desse fato os valores do QI foram mui to mais 

elevados relativamente aos esperados para o caso de escorregamento do revestimento, 

comprovando-se que o modo como é executado o levantamento de campo, com pontos 

discretos espaçados de 0,5 m, é menos representativo em perfís que apresentam 

irregularidades com comprimentos de onda inferiores a 1,5m. 
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Figura 7.11 -Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao CATCAlDE. 

Neste caso, os valores obtidos no campo foram elevados e compatíveis com a 

espectativa gerada em função do balanço dos veículos e o desconforto dos usuários 

que trafegavam sobre o segmento. 
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Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento ha escala IRI, 

obtidas são apresentados a seguir: 

TRILHA 

DE RODA 

Interna 

Externa 

IRI f(QI) 

m/km 

7,58 

9,13 

IRI f(D90) 

m/km 

10,25 

13,39 

Com os valores obtidos acima podemos classificar o segmento quanto a serventia 

como péssimo em qualquer condição, conforme tabela 8.1. O fato dos valores do IRI 

f(D90) serem maiores que os do IRI f(QI) pode ser justificado, de maneira similar 

aos casos anteriores, devido ao comprimento de onda de 2,0m ser mais significativo 

do que o comprimento de 5,0m. Em função dos valores obtidos tanto do QIPP como do 

IRI total das seções, pode-se concluir que a deformação excessiva de base é uma das 

ocorrências que acarretam valores mais elevados da irregularidade longitudinal. 

As deformações excessivas de base localizada apresentam uma incidência mínima 

nos trechos avaliados, atingindo apenas 0,12% com intensidade 1. A maior causa de 

deformações observada se deve à presença de nível d'água aflorante sobre áreas de 

transição entre subleitos de solos lateríticos e não lateríticos. 

7.5 Ruptura de Base na Borda do Pavimento 

As rupturas de base na borda do pavimento, geralmente, ocorrem ao longo de 

segmentos com extensões que podem variar desde 2,0 até dezenas de metros, gerando 

afundamentos da superfície do revestimento ao longo das trilhas de roda. Esses 

afundamentos, em relação ao perfil original, podem variar desde poucos milímetros 

até cerca de 10 a 15cm em casos extremos. Adotando-se um perfil similar a um caso 

extremo observado em campo, com a seguinte sequência de cotas em mm espaçadas de 

0,5m: 100, 90, 75, 60, 40, 40, 60, 75, 90, 100, 100, 90, 75, 60, 40, ..... ;obteve-se 

um valor de 448 cont/km para o QI, ou 34,5 m/km na escala IRI. 

O trecho escolhido foi o Catanduva-Elisiário, i lustrado na figura 7 .12, 

constituído de base de SAFL e tratamento superficial triplo, com largura de 

plataforma pavimentada de 7,0m e cerca de 6 anos em serviço. Nesse trecho foram 

executados levantamentos em seis seções, considerando-se as trilhas de roda interna 

e externa, de três segmentos com ocorrência bem significativa de ruptura de borda. 



Figura 7.12- Ruptura de base na borda, trecho Catanduva-Elisiário. 
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Figura 7.13 -Perfil horizontalizado e gráfico do QI, seção CATEL1EI. 
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As figuras de 7.13 a 7.18 apresentam os perfís topográficos horizontalizados 

e os gráficos do QIPP das seis seções levantadas. Em todos os segmentos observa-se 

que os valores do QIPP são muito mais elevados e mais heterogêneos para a trilha de 

roda externa do que para a interna. 
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Figura 7.14- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao CATEL1EE. 

Os valores máximos da trilha de roda interna variam em torno de 50 a 120 

cont/km, a menos de pontos localizados. Os rodeiros internos apresentam segmentos 

significativos com valores muito baixos do QIPP, como é o caso da seção CATEL3EI 

entre os pontos 60 e 190, apresentando todos os valores abaixo de 40 cont/km. Este 

valor do QI, caracteriza um pavimento bom com valores muito próximos a valores de 

trechos recém-construídos. 
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Figura 7.15- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao CATEL2EI. 
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Os valores máximos da trilha de roda externa variam em torno de 150 a 350 

cont/km, chegando, em um ponto localizado de ruptura bem pronunciada da seção 

CATEL2EE, a atingir o valor de 600 cont/km. Os rodeiros externos também apresentam 

segmentos com valores baixos do QIPP, inferiores a 40 cont/km que correspondem a 

locais em que não se verificou a ruptura da borda. 

Nesse caso os valores obtidos no campo foram compatíveis com o que se esperava 

em função do balanço dos veículos e do desconforto aos usuários. O fato dos valores 

máximos de campo em média serem menores que os da simulação, com exceção do ponto 

isolado da seçao CATEL2EE, se deve ao fato da simulação ter admitido uma condição 

muito crítica que raramente ocorre na prática, tendo sido superada apenas no ponto 

isolado referido. 

Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento na escala IRI, 

obtidas para os três segmentos são apresentados a seguir, incluindo o valor médio 

entre a trilha de roda interna e externa conforme preconiza o método do DNER, em 

[DNER-ES 173-86]: 
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-SEÇAO TRILHA IRI f(QI) IRI f(D90) 

DE RODA m/km m/km 

CATEL1E Interna 4,20 4,48 

Externa 8,33 7' 16 

Média 6,27 5,82 

CATEL2E Interna 3,03 3,36 

Externa 10,01 9,68 

Média 6,52 6,52 

CATEL3E Interna 4,45 4,60 

Externa 6,40 5,95 

Média 5,43 5,28 

Estes valores indicam que o pavimento pode ser considerado entre ruim e péssimo 

em relação ao QI médio, porém se analisarmos separadamente, observamos que os 

rodeiros internos ainda apresentam valores de irregularidade relativamente baixos, 

em função da idade do pavimento, e o rodeiro externo apresenta valores extremamente 

elevados caracterizando a ruptura de borda e indicando a necessidade de recuperação. 

Em relação aos valores do rodeiro interno, o pavimento pode ser considerado 

entre bom e regular e, em relação ao externo pode ser considerado péssimo, conforme 

tabela 8.1. 

É interessante observar que, no caso, os valores do IRI f(D90) sao maiores que 

os do IRI f(QI) para o rodeiro interno onde não houve ruptura e ocorre o contrário 

para o rodeiro externo onde houve ruptura. Isto pode ser justificado, de maneira 

similar aos casos anteriores, em função dos comprimentos de onda mais significativos. 

Nos locais de ruptura, por uma característica própria deste tipo de ocorrência, 

os comprimentos de onda em torno de 5,0m são mais significativos que os de 2,0m. 

Dessa forma, os valores oriundos do QI, que leva em consideração o comprimento de 

onda de 5,0m, tendem a ser superiores aos valores advindos do MERLIN, que leva em 

consideração apenas o comprimento de onda de 1,80m. No rodeiro interno onde não 

ocorrem rupturas o comprimento de onda de 2,0m passa a ser mais significativo do que 

o comprimento de 5,0m, como nos casos anteriores. 
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Figura 7.16- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção CATEL2EE. 
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Em função dos valores obtidos tanto do QIPP corno dos IRI final de todo o 

~egmento, pode-se concluir que as rupturas de base na borda acarretam em valores 

muito elevados da irregularidade longitudinal, o que era de se esperar. 



~. 

E 300-
E 

{l) 

o 
õ 
C• 

96 

PERFIL HORIZO~·ITJ\LI:U1DO - SECAO : CATELJEI 

1 00 ---r-r--r·rr-r-r-, --r--r-r--rr-r-r-rr-,.,.,..,--.----rr r -,-r r-r-r- ,...-r·,·-.--r-r-r-r-,--,-..,-,-..---.-,-,-,-,,--,-,-,-.-r-·....--r-r-r-r-c...,.--,...,......,---,-,--,--, 

o 50 1 00 150 200 250 300 

E 
-"' 
~-
c 
o 
'-' 
~ 

200 

- 100 
o 

O·-,.,-, 
o 

GRAFICO 

Pontos (u1'1) 

00 QUOCIENTE DE IRREGULARIDADE 
SECAO · U.TEUEI 
VA 1 ,O = 5,59 rnrn/rn 
VA 2,5 = 1.6::, rnm/rn2 
01 = 57,9 cot~tjkrn 

Pontos ' ·. ,_un) 

Figura 7.17- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção CATEL3EI. 

350 

350 

Com o objetivo de se avaliar a influência de valores extremos da irregularidade 

em pontos localizados no valor final da irregularidade da seção, foi desenvolvida 

uma simulação sobre o perfil da seção CATEL2EE, figura 7.16. Esta seção apresenta 

dois pontos localizados de ruptura bem pronunciada com QIPP da ordem de 600 cont/km, 

entre os pontos 96 e 99 e entre 100 e 105. Procurou-se inicialmente simular a 

execução de um serviço de conservação através da recuperação da borda do pavimento 

numa extensão de 2,5m, no caso mais crítico que envolveria os pontos de 100 a 105, 

que tinham as cotas 134, 95, 81, 104, 122 e 139, e passaram a ter as cotas 134, 135, 

136, 137, 138 e 139. O valor final da irregularidade da seção caiu de 10,01 mjkm para 

8,28 m/km, que corresponde a uma queda de 17% para uma recuperação de apenas 2,5m 

ao longo da seção. Em seguida, envolveu-se também na simulação o intervalo entre os 

pontos 96 e 99, que apresentavam as cotas 134, 116, 104, 116, 134 e passaram a ter 

todos os pontos a cota 134. Neste caso o valor final da irregularidade da seção caiu 

para 7,54 m/km, que corresponde a uma queda de 25% para uma recuperação de apenas 

4,5m ao longo da seção. 
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Figura 7.18- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção CATEL3EE. 
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A figura 7.19 ilustra o perfil horizontalizado e o gráfico do QIPP da seçao 

CATEL2EE após a simulação da recuperação da borda do pavimento, para comparação 

visual com a figura 7.16 da mesma seção sem a simulação do reparo. 

Cabe destacar que o tipo de recuperação de borda de pequena extensão, conforme 

enfocado na simulação acima, deve ser encarado como um serviço de conservação de 

rotina, que deveria ser executado assim que o problema fosse detectado. Esse fato 

ressalta a importância de uma eficiente atuação da conserva de rotina nos níveis de 

serventia dos pavimentos. 

As rupturas de base na borda do pavimento apresentam uma grande incidência nos 

trechos avaliados, porém, praticamente de ocorrência exclusiva dos trechos com 

largura de plataforma pavimentada em torno de 7,0m. Nestes trechos a incidência foi 

de: 0,53% com intensidade 3; 2,40% com intensidade 2; 2,16% com intensidade 1. Não 

foi observado nenhum caso de ruptura de borda nos trechos avaliados com largura de 

plataforma pavimentada superior a 8,60m. 
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Figura 7.19- Seção CATEL2EE com simulação de reparo do pavimento. 

7.6 Buraco ou Panela e Remendo 

Os buracos ou panelas ocorrem, geralmente, em pontos localizados com as mais 

variadas dimensões. Cabe à conservação de rotina evitar que os buracos atinjam 

dimensões exageradas, pois a evolução destes pode atingir uma condição de 

interligação de vários buracos com a consequente desestruturação do pavimento em 

grandes extensões. Trechos com grande incidência de buracos evoluídos e interligados 

acabam tendo que ser reconstruídos a um custo elevado. Nos casos extremos observados 

na região de catanduva, as dimensões dos buracos atingiam profundidade de 8cm e 

diâmetro médio de 65cm. A simulação do QI sobre um perfil de 5,0m de extensão com 

um único buraco com as dimensões referidas, acarretaria em um extraordinário valor 

de 944,57 cont/km, ou 72,7 m/km. 

Ao longo de um trecho, dificilmente ocorre um buraco isolado. As causas que 

geram um buraco ocorrem ao longo de uma certa extensão, acarretando, geralmente, em 
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vários buracos, alguns mais evoluídos outros menos. Se simularmos uma sequência de 

buracos, com cerca de 6cm de profundidade, alternados ao longo de um perfil, o QI 

atingiria o valor de 680 cont/km, ou 52,3 m/km na escala IRI. Observamos que são 

muito elevados os valores do QI devido a buracos ou panelas. 

Na prática, quando se tem um trecho com muitos buracos, já existe também um 

grande número de remendos executados e, muitos destes, devido ao ressalto com o 

pavimento original adjacente, acabam influenciando bastante no QI. Se esses remendos 

forem executados adequadamente acarretando ressalto da ordem de 6mm, e tivermos uma 

condição de ai ternância entre áreas remendadas e pavimento original ao longo de 5, Om, 

chegamos a um valor do QI de 84 cont/km, ou 6,5 m/km na escala IRI. Por outro lado, 

remendos mau executados que acarretem valores do ressalto da ordem de 2,5cm, com a 

mesma condição de alternância anterior, o valor do QI atingiria 370 cont/km, ou 28,5 

m/km na escala IRI. Essa simulação ilustra a importância de se fazer remendos bem 

acabados para o nível de serventia e o desempenho do pavimento. 

O trecho escolhido com ocorrência de buracos e remendos foi o Beõedouro -

Viradouro, executado em 1975, com base de SAFL e tratamento superficial triplo, 

ilustrado pelas figuras 7.20, 7.21 e 7.22. 

Figura 7.20- Pavimento com desgaste do revestimento e remendo mau executado. 



Figura 7. 21 - Desgaste do revestimento com exposição do material da base bem 

coesivo, com evolução lenta para um buraco. 

Figura 7. 22 - Detalhe da irregularidade superficial do pavimento em local de 

acentuado desgaste, início de buraco e com diversos tipos de remendos. 
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As fotos apresentam o aspecto do trecho após 17 anos em serviço ainda com o 

pavimento original, sem nenhum recapeamento ou rejuvenescimento. Observa-se que o 

desempenho da camada de base é excepcional, não apresentando qualquer ruptura, 

inclusive com uma evolução muito lenta dos buracos pelo fato do solo utilizado na 

base ser bem coesivo. Os buracos foram originados pelo desgaste natural do 

revestimento após 17 anos, devido à oxidação ou envelhecimento do ligante. 
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As figuras 7.23 e 7.24 apresentam os perfís topográficos horizontalizados e 

os gráficos do QIPP das seções BEBVI1EI e BEBVI1EE. Em ambas as seções observa-se 

a heterogeneidade dos valores, com uma variação de grande amplitude entre valores 

altos e baixos, devido à alternância de ocorrência dos buracos e remendos com o 

pavimento original. Nota-se também segmentos curtos homogêneos com valores inferiores 

a 50 cont/km que correspondem ao pavimento original. Apesar da heterogeneidade, 

podemos considerar que os valores máximos médios para as duas seções estão na faixa 

de 150 a 200 cont/km, com exceção de três segmentos isolados em que o QIPP chegou 

a atingir 450, 270 e 250 cont/km. 
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Figura 7.24- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seçao BEBVI1EE. 

Os valores máximos médios obtidos no campo sao inferiores ao valores obtidos 

na simulação. Os valores dos três segmentos isolados são mais compatíveis com os 

valores simulados, demonstrando mais uma vez que, na prática, mesmo em segmentos 

curtos, é muito difícil se ter uma condição similar à adotada na simulação e muitas 
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vezes o levantamento discreto dos pontos no campo não caem exatamente nos pontos mais 

críticos do perfil. Nesse caso, os valores obtidos no campo podem ser considerados 

compatíveis com o que se esperava em função da vibração dos veículos e o desconforto 

dos usuários que trafegavam sobre o segmento. 

Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento, na escala IRI, 

obtidos são apresentados a seguir: 

TRILHA 

DE RODA 

Interna 

Externa 

IRI f(QI) 

m/km 

7,57 

6,62 

IRI f(D90) 

m/km 

10,95 

6,63 

Com os valores obtidos acima podemos classificar o segmento quanto a serventia 

como péssimo em qualquer condição, conforme tabela 8.1. O fato dos valores do !RI 

f(D90} serem maiores que os do IRI f(QI) pode ser justificado, de maneira similar 

aos casos anteriores, devido ao comprimento de onda de 2,0m ser mais significativo 

do que o comprimento de 5,0m para este tipo de ocorrência. 

A tabela 6.5 apresenta os valores do IRI f(D90) de 20 seções do mesmo trecho 

Bebedouro-Viradouro que só foram levantados com o MERLIN, procurando abranger 

segmentos com as mais variadas condições da superfície do pavimento. Observa-se que 

os valores do IRI f(D90) variaram desde 3,86 até 13,05 m/km. Os valores baixos, da 

ordem de 4 m/km que é considerado um pavimento regular conforme tabela 8. 1, 

correspondiam aos melhores segmentos do trecho e apresentavam apenas um desgaste 

incipiente do revestimento. Isto comprova o excelente desempenho estrutural desse 

trecho com base de SAFL, tendo em vista os níveis de irregularidade obtidos para um 

pavimento com 17 anos em serviço, sem nenhum recapeamento ou rejuvenescimento. 

Os valores extremamente elevados obtidos para as seções BEBVI11EI e BEBVI11EE, 

correspondiam ao pior segmento do trecho, com intenso desgaste do revestimento, 

grande quantidade de buracos alternados com remendos mau executados. Cabe ressaltar 

que mesmo ao longo dessa seção não se observava qualquer ruptura da base ou das 

camadas inferiores do pavimento. 

Em função dos valores obtidos tanto do QIPP como do IRI final de cada segmento, 

pode-se concluir que os buracos alternados com remendos acarretam valores mui to 

elevados da irregularidade longitudinal. 
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Foi desenvolvida uma simulação do efeito da execução de serviço de conservação 

de rotina sobre o perfil da seção BEBVI1EI, similar à executada para ruptura de 

borda. Foram corrigidos 5 segmentos localizados, simulando-se reparo de base e 

remendo do revestimento e/ou remoção de ressal tos referentes a remendos mau 

executados. Os segmentos corrigidos foram os localizados entre os pontos 76 e 79, 

87 e 89, 148 e 150, 195 e 197, e 244 e 248, que apresentavam os maiores valores do 

QIPP. A soma de extensões dos segmentos corrigidos totaliza 7,0m que corresponde a 

4,4% da extensão total da seção. Com essa interferência, simulando a atuação da 

conserva de rotina, o valor total da irregularidade da seção caiu de 7,57 m/km para 

5, 06 m/km, que corresponde a uma queda de 33%. A figura 7. 25 i 1 us t r a o per f i 1 

horizontalizado e o gráfico do QIPP da seção BEBVI1EI após a correção dos pontos 

localizados. 
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Figura 7.25- Seção BEBVI1EI com simulação de reparos. 

A simulação acima mostra mais uma vez a importância de uma eficiente atuação 

da conserva de rotina nos níveis de serventia dos pavimentos. 
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Um aspecto que merece ser discutido, se refere à utilização dos valores da 

irregularidade longitudinal para efeito de hierarquização de trechos para 

recuperação, em análises da rede de gerência de pavimentos. Tendo em vista que o 

remendo é uma atividade de rotina que deveria ser executada automaticamente assim 

que o buraco fosse identificado, os levantamentos da irregularidade longitudinal 

deveriam ser executados após a atuação da conserva de rotina ou da execução dos 

remendos sobre eventuais buracos. Na ut i 1 ização da irregularidade para essa 

hierarquização corre-se o risco de se comparar trechos que acabaram de ter seus 

buracos reparados acarretando valores reduzidos da irregularidade, conforme mostrou 

a simulação, com trechos que não tiveram seus buracos reparados e apresentam valores 

elevados da irregularidade. Neste caso se estariam comparando pavimentos em 

desigualdade de condições, levando-se a análises errôneas. 

Os buracos alternados com remendos, apresentam uma incidência alta nos trechos 

avaliados, atingindo: 1,84% com intensidade 3; 3,18% com intensidade 2; 2,21% com 

intensidade 1; num total de 7, 23% para todas as intensidades. A maior causa de 

buracos se deve a desgastes do revestimento, principalmente por falhas de bico. 

7.7 Trecho Sem Defeito Aparente 

Com o objetivo de se ter uma ordem de grandeza do valor da irregularidade 

longitudinal em segmentos que não apresentavam qualquer tipo de defeito aparente, 

foram feitos três levantamentos de seções no trecho Ramal de Roberto. Este trecho 

é constituído de tratamento superficial triplo sobre base de SAFL, largura de 

plataforma de 7,0m, e contava na época do levantamento com 6 anos em serviço. 

Inicialmente, em 14 de agosto de 1991, selecionou-se um segmento que nao 

apresentava qualquer problema aparente e foi executado o levantamento da seção 

RAROB1DE sobre o rodeiro externo. Por questões de tempo nao foi possível executar 

o levantamento do rodeiro interno nessa data. Apenas no dia 18 de agosto de 1992, 

foi possível se retornar a esse segmento e executar o levantamento do rodeiro 

interno, RAROBlDI, tendo sido novamente executado o levantamento do rodeiro externo 

sendo denominado de RAR01DEN. Portanto as seções RAROB1DE e RAROlDEN correspondem 

à mesma trilha de roda do segmento, com intervalo entre levantamentos de 6 meses. 

As figuras 7 .26, 7.27 e 7.28 apresentam os perfís topográficos horizontalizados 

e os gráficos do QIPP das seções referidas. 
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Figura 7.26- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção RAROBlDI. 
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Figura 7.27- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção RAROBlDE. 
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Figura 7.28- Perfil horizontalizado e gráfico do QI da seção RAR01DEN. 

Observa-se uma extraordinária semelhança entre os perfis e gráficos das seçoes 

RAROBlDE e RAROlDEN, tendo em vista que se trata do levantamento de um único 

segmento, demonstrando uma boa reprodutividade do levantamento e que ao longo dos 

6 meses de intervalo entre os dois levantamentos as condições da superfície do 

pavimento se mantiveram praticamente estáveis. 

Em todas as seçoes, tanto para trilha de roda interna como externa, observa-se 

uma certa homogeneidade dos valores, com valores máximos inferiores a 100 cont/km. 

Observa-se também segmentos homogêneos significativos com valores inferiores a 40 

cont/km que comprovam o excelente desempenho do pavimento mesmo após 6 anos de vida 

útil. 

Os valores da irregularidade longitudinal total do segmento na escala IRI, 

obtidas são apresentados a seguir: 



-SEÇAO 

RAROBlDI 

IRI f(QI) 

m/km 

2,90 

RAROBlDE 3,11 

RAROlDEN 3,28 

IRI f(D90) 

m/km 

4,10 

4,30 
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Com os valores acima podemos classificar o segmento como bom em relação ao IRI 

f(QI) e regular em relação ao IRI f(D90), conforme tabela 8.1. O fato dos valores 

do IRI f(D90) serem maiores que os do IRI f(QI) pode ser justificado, de maneira 

similar aos casos anteriores, devido ao comprimento de onda de 2, Om ser mais 

significativo do que o comprimento de 5,0m para segmentos sem defeitos aparentes. 

Nesse caso, os valores mais baixos obtidos pelo QI podem ser considerados mais 

compatíveis com a espectativa dos usuários que trafegavam sobre o segmento do que 

os valores obtidos pelo MERLIN. 

A figura 7.29 ilustra o trecho Araraquara- Bueno de Andrade com 4 anos em 

serviço, sem defeitos e com acostamento de lm. O tráfego é constituído em parte por 

caminhões de cana. 

Figura 7.29- Trecho Araraquara-Bueno de Andrade, sem defeitos aparentes. 
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Através dos dados do levantamento expedito pode-se estimar que cerca de 52% 

das extensões de todos os trechos avaliados não apresentavam qualquer tipo de 

deterioração ou defeito aparente. Se analisarmos apenas os trechos com largura de 

plataforma superior a 8,60m essa porcentagem é de cerca de 56%. Vale ressaltar que 

na amostragem acima estão incluídos trechos com mais de 12 anos em serviço, portanto 

com sua vida útil de projeto superada, e os desgastes por envelhecimento do ligante 

foram considerados como uma deterioração do pavimento. 

7.8 Particularidade de Projeto Geométrico 

Para se avaliar a ordem de grandeza do valor da irregularidade longitudinal 

em função das condições do projeto geométrico, mais especificamente do raio de 

curvatura vertical adotado, foram desenvolvidas algumas simulações e levantamento 

de campo na condição mais crítica encontrada. Se simularmos o QI Nível e Mira sobre 

perfís com diversos raios de curvatura vertical obtemos os valores a seguir: 

RAIO VERTICAL VA1,0 VA2,5 QI 

(m) (mm/m2) (mm/m2) (cont/km) 

00 0,00 0,00 -8,54 

10.000 O, 10 0,10 -5,98 

5.000 0,20 0,20 -3,43 

1.000 1,00 1,00 17,01 

500 2,00 2,00 42,56 

250 4,00 4,00 93,66 

100 10,00 10,00 246,96 

50 20,00 20,00 502,46 

O trecho que apresentava a condição mais crítica com relação ao raio de 

curvatura vertical foi o Altair-Rio Grande. Este trecho fez parte do programa de 

perenização de 1991 do Governo do Estado e, por questões de economia com relação à 

terraplanagem e drenagem, o greide acompanhou integralmente as condições da estrada 

existente antes da pavimentação. As elevações do greide existente que acompanhavam 

as curvas de nível das áreas lindeiras foram mantidas com objetivo de retirar as 

águas da chuva da estrada e lançar nas curvas de nível evitando o acúmulo de água 

e as erosões nas bordas do pavimento. A figura 7.30 apresenta uma foto do trecho em 

questão. 
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Figura 7.30- Aspecto das elevações do greide do pavimento que acompanham as curvas 

de nível das áreas lindeiras, trecho Altair-Rio Grande. 

O levantamento da irregularidade foi executado apenas com Nível e Mira e no 

rodeiro externo. Cabe ressaltar que na época do levantamento o trecho era recém 

executado e portanto não apresentava qualquer problema com relação ao pavimento que 

pudesse elevar o valor da irregularidade. O pavimento é constituído de tratamento 

superficial duplo sobre base de seixo rolado de quartzo. 

A figura 7.31 apresenta o perfil horizontalizado e o gráfico do QIPP da seção 

ALTRGlEE. Observa-se uma heterogeneidade dos valores do QIPP ao longo da seção, sendo 

que os valores mais elevados correspondem aos picos das cotas do perfil 

horizontalizado onde o raio de curvatura vertical é menor. Nesses pontos, chega-se 

a atingir valores de até 250 cont/km que correspondem a raios de curvatura da ordem 

de 100m, segundo a simulação. 

Nos segmentos intermediários aos picos, observa-se segmentos mais homogêneos, --com valores máximos inferiores a 100 cont/km. Este fato associado à condição visual 

da superfície do pavimento recém executado, comprovam que os valores elevados se 

devem principalmente ao reduzido raio de curvatura vertical. 
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O valor da irregularidade longitudinal total do segmento na escala IRI f(QI) 

foi de 7, 56 m/km. Este valor qualifica o segmento como péssimo segundo a tabela 8.1, 

apesar do trecho ser recém-executado, o pavimento não apresentar qualquer problema 

e certamente a rodovia como um todo estar prestando um serviço de boa qualidade aos 

seus usuários. 

Por outro lado, apesar de nao ter sido feito o levantamento com o MERLIN 

podemos estimar o seu valor através da correlação entre o D90 e o VA1,0, conforme 

figura 6.6, que foi a que apresentou o melhor R2. Isto nos levaria a um valor do D90 

de 101,8mm e um IRI f(D90) de 5,38 m/km. Neste caso o segmento pode ser considerado 

ruim segundo a tabela 8.1. Este último valor, apesar de ainda ser elevado e não 

corresponder à expectativa da serventia do pavimento para os usuários, está mais de 

acordo do que o valor extremamente alto obtido com o QI. Caberia aqui um alerta 

quanto à necessidade de se estabelecer correlações entre o nível de serventia e a 

irregularidade longitudinal para as condições das nossas rodovias vicinais, rurais, 

etc. 

Essa diferença entre os dois valores do IRI se deve ao fato deste perfi 1 

apresentar uma condição extrema em que o comprimento de onda de 5,0m é muito mais 

significativo do que o comprimento 2,0m. Isto pode ser visualizado na figura 6.8, 

onde a seção ALTRG1EE é a que mais se dispersa da tendência dos demais valores. 

7.9 Considerações Finais 

Neste capítulo identificamos uma série de ocorrências de defeitos ou problemas 

e procuramos avaliar o nível de irregularidade longitudinal que essas ocorrências 

acarretavam ao trecho em questão. Isto permite inclusive uma análise de 

hierarquização dessas ocorrências. Constatou-se que determinadas ocorrências não eram 

mui to prejudiciais em se tratando de irregularidade longitudinal, apesar de 

visualmente impressionarem significativamente de forma negativa ao usuário. Outras 

ocorrências, por sua vez, indicaram uma irregularidade desfavorável. 

Através do levantamento expedi to constatou-se que o principal fator de 

deterioração desses pavimentos deve-se a problemas executivos do revestimeto, 

principalmente as falhas de bico, problema este que pode ser facilmente contornado 

com um eficiente controle de execução. 
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Observa-se que o segundo maior fator de deterioração deve-se a problemas de 

interface entre a base e o revestimento, principalmente nos trechos de tráfego mais 

pesado com base de SAFL. Sobre esse aspecto, vale ressaltar as orientações 

preconizadas na referência [Villibor-87], que limitam o uso de SAFL para tráfego 

inferior a 5x106 solicitações do eixo padrão e, acima desse valor ou para solos pouco 

coesivos, preconiza a execução de um anticravamento ou o uso de SLAD com o objetivo 

de melhorar as condições da interface. 

Podemos constatar que a ut i 1 ização do MERLIN tem se mostrado uma boa opção para 

o nível de necessidade dos levantamentos propostos neste trabalho. Uma vez que haja 

disponibilidade, qualquer equipamento de avaliação da irregularidade longitudinal 

tipo resposta pode ser utilizado para os levantamentos de campo, como por exemplo 

o "INTEGRADOR - IPR/USP" desenvolvido no Brasil. Estes equipamentos tipo resposta 

têm uma produtividade muito maior nos levantamentos de campo, e têm a vantagem de 

considerar um levantamento contínuo do perfil do pavimento permitindo se computar 

a situação mais crítica, e não o levantamento de pontos discretos ao longo do perfil, 

que pode vir a atenuar o valor da irregularidade conforme enfocado anteriormente. 

Por outro lado, o equipamento além de ter que estar devidamente calibrado, no caso 

esp~cífico de se avaliar a irregularidade apenas nos segmentos de ocorrência mais 

significativa dos defeitos, ele necessita ser ajustado para fornecer valores a cada 

um desses segmentos, que muitas vezes podem ser curtos. Além disso, esses 

equipamentos não medem separadamente as trilhas de roda externa e interna, portanto 

não fornecendo dados para a identificação de uma ruptura de base na borda do 

pavimento. 
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Capítulo 8 

,., 
PROPOSTAS de CONSERVAÇAO e RECUPERAÇAO 

Este capítulo aborda três ítens de fundamental importância deste trabalho. O primeiro 

propÕe um critério para tomada de decisão quanto a necessidade de conservação e 

recuperação, em função do tipo de defeito e do valor do Quociente de Irregularidade 

Longitudinal. O segundo propÕe procedimentos de conservação de rotina e especial e 

de recuperação. O terceiro apresenta diretrizes quanto ao tipo de recuperação em 

função do nível de solicitação do tráfego. 

8.1 Considerações Iniciais 

Anteriormente foram abordadas algumas particularidades dos defeitos dos 

pavimentos de baixo custo. Destacou-se que determinados defeitos após o seu 

surgimento se estabilizam não havendo qualquer evolução. Muitos trechos convivem com 

esses defeitos ao longo de anos, acarretando prejuízos mínimos ao pavimento e ao 

nível de serventia proporcionado ao usuário. Para avaliar a real necessidade de 

correção desses defeitos, de uma forma não subjetiva, pode-se obter o seu nível de 

irregularidade longitudinal e, em função desse nível, se optar pela correção ou não 

dos defeitos. Níveis elevados da irregularidade acarretam altos custos operacionais 

dos veículos e o conforto dos usuários fica comprometido. Para baixos níveis da 

irregularidade, o tráfego pode conviver com esses defeitos sem muitos prejuízos. 

No caso de rodovias vicinais, levando-se em consideração o pequeno volume de 

tráfego e velocidades reduzidas, podemos considerar, em função dos valores da 

irregularidade, as condições do pavimento associadas à serventia, apresentadas na 

tabela 8.1. 
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CONDIÇAO do PAVIMENTO IRI (m/km) QI (cont/km) 

ótimo < 2,7 < 35 

bom 2,7 a 3,8 35 a 50 

regular 3,8 a 5,0 50 a 65 

ruim 5,0 a 6,2 65 a 80 

péssimo > 6,2 > 80 

Tabela 8.1 -Condições do pavimento associadas à irregularidade longitudinal. 

8.2 Diretrizes Preliminares para Conservação 

No caso da Conservação de Rotina pressupõe-se que os serviços sejam executados 

rotineiramente, sempre que ocorrerem defeitos. Os limites entre conservação de 

rotina, especial e a recuperação na prática, são definidos pelas dimensões das 

ocorrências. Geralmente, nas condições do DER-SP, as residências de conservação já 

têm recursos disponíveis para atender as necessidades da execução dos serviços de 

rotina ao longo do ano sem maiores problemas. 

Os serviços de conservação especial, por abrangerem maiores extensões e serem 

de maior vulto, geralmente, requerem um certo planejamento e uma solicitação de 

recursos extras não disponíveis na residência, assim como os serviços de recuperação 

que na grande maioria dos casos é executado através de contratos com empreiteiras. 

Para auxiliar a tomada de decisão quanto à necessidade ou nao de execução dos 

serviços de conservação especial, a tabela 8.2, apresenta os tipos de ocorrência de 

defeitos, os valores limites da irregularidade longitudinal e os serviços propostos 

para corrigí-los. 

Para utilização da tabela 8.2, pressupoe-se que a ocorrência do defeito tenha 

sido inicialmente constatada através de inspeção visual, para posterior levantamento 

da irregularidade longitudinal. A constatação visual das ocorrências necessita de 

um treinamento para adequada identificação e padronização dos termos utilizados. Os 

valores da tabela 8.2 foram baseados nos levantamentos executados e na experiência 

do autor, e deverão ser ajustados ao longo do tempo, se for o caso. 



DEFEITOS IRI SERVIÇOS 

m/km 

desgaste > 5,0 remendo de revestimento 

de grande extensão PCE-01 

escorregamento > 5,0 remendo de revestimento 

revestimento de grande extensão PCE-01 

deformação de > 5,0 reparo de base de grande 

base extensão PCE-02 

ruptura de base RE> 6,2 reparo de base de grande 

na borda RI < 5,0 extensão na borda PCE-02 

exsudação qualquer correçao de exsudação PCE-03 

crítica 

onde: RE = rodeiro externo e RI = rodeiro interno. 

Tabela 8.2 - Valores limites da irregularidade longitudinal para execução dos 

serviços de conservação, em função do tipo de defeito. 

8.3 Procedimentos de Conservação 
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Os procedimentos de conservação propostos nesta dissertação prevêm a execução 

do serviço com um padrão técnico satisfatório, que garanta que o serviço executado 

tenha uma vida útil compatível com o pavimento em questão. É prática corrente se 

executar os serviços de conservação, principalmente os de rotina, com um padrão muito 

aquém do desejável, por uma série de fatores, principalmente de ordem econômica. 

A grande maioria das unidades de conservaçao tanto do DNER como dos diversos 

DERs estaduais, não contam hoje com a quantidade de recursos tanto de mãoje obra 

como equipamentos necessários para a execução dos serviços com o padrão adequado. 

Este fato associado ao senso de responsabi 1 idade do pessoal envolvido com conservação 

nessas unidades, levam, através de seus esforços próprios, à execução dos serviços 

com os recursos que eles dispõem. Com isso resolve-se temporariamente o problema, 

porém essas correções tem o inconveniente de que com pouco uso sao novamente 

danificadas, retornando ao estado inicial dos defeitos. 
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Nos procedimentos de remendo do revestimento além dos pré misturados a quente 

e a frio foi previsto o remendo com tratamento superficial, não previsto pelo DER-SP 

porém, prática comum entre as prefeituras, que acabam sendo as responsáveis pela 

conservação de grande parte dos trechos de vicinais do estado de São Paulo. 

8.3.1 Conservação de Rotina 

No apêndice 1 são apresentados os Procedimentos de Conservação de Rotina (PCR) 

propostos, a saber: 

.PCR-01 - Remendo Localizado no Revestimento 

.PCR-02 - Reparo Localizado na Base 

.PCR-03 - Selagem de Trincas 

.PCR-04 - Contenção de Borda Erodida 

8.3.2 Conservação Especial 

No apêndice 2 são apresentados os Procedimentos de Conservação Especial (PCE) 

propostos, a saber: 

.PCE-01 - Remendo de Grande Extensão no Revestimento 

.PCE-02 - Reparo de Grande Extensão na Base 

.PCE-03 - Correção de Exsudação 

8.4 Sugestões de Recuperação 

As diretrizes de recuperação sugeridas a seguir, foram baseadas na experiência 

adquirida através do uso de diversas soluções adotadas na recuperação de inumeros 

trechos na Divisão Regional de Araraquara do DER-SP e na observação do desempenho 

desses trechos. As sugestões baseiam-se fundamentalmente no nível de solicitação do 

tráfego e refletem o resultado obtido no levantamento expedito, de que a incidência 

de problemas estruturais nos trechos avaliados foi mínima, enquanto que a maior causa 

de deterioração desses pavimentos está ligada ao desgaste do revestimento. Este fato 

confirma que para a grande maioria dos trechos com tráfego não muito elevado, apenas 

um rejuvenescimento do revestimento é o suficiente para recuperar e manter um bom 
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nfvel de serventia para o pavimento por mais um período que pode variar de 8 a 12 

anos. 

O fato acima é importante sob o aspecto econômico, pois um rejuvenescimento, 

através de lama asfaltica ou mesmo de tratamentos superficiais, é muito mais barato 

do que um recapeamento com Concreto Asfáltico Usinado a Quente. 

Outro serviço de recuperação sugerido e que merece destaque devido a sua 

importância, apesar de não ser aplicado a pavimentos com uso de materiais coesivos 

como camada de base, é a reciclagem "in-situ" de tratamentos superficiais sobre base 

granular, que será abordado a seguir. 

8.4.1 Procedimento de reciclagem "in situ" 

Esta é uma recuperaçao tradicional usualmente executada por diversas 

prefeituras do interior do estado de São Paulo, a mais de 20 anos, com grande sucesso 

quanto ao seu desempenho. Na maioria dos casos, os pavimentos reciclados são 

constituídos de tratamentos superficiais duplos sobre base de macadame betuminoso. 

No entanto, poderão ser reciclados pavimentos com revestimentos de tratamentos 

superficiais sobre bases estabilizadas granulometricamente, por exemplo, de 

pedregulho de cava, de solo brita, de concreções de laterita, de brita graduada, 

entre outras. 

Sobre esse assunto julgamos oportuno transcrever as considerações de Larsen, 

em [Larsen-85]: 

"Quando o tratamento superficial for construído sobre uma base granular 

ou uma base betuminosa, tipo macadame, é possível a reciclagem da parte 

superior do pavimento pelo assim chamado processo "retread'' ("meia 

sola"), desenvolvido na Inglaterra logo após a II Guerra Mundial. 

Naquela época havia uma deterioração generalizada da rede rodoviária 

inglesa, devida à falta de conservação durante a guerra. Em muitos casos 

de rodovias secundárias, os defeitos encontrados deviam-se mais ao 

desgaste irregular do revestimento do que a falhas estruturais do 

pavimento. Decidiu-se então pela reciclagem da camada superficial do 

pavimento, de aproximadamente 7,5cm de espessura". 

Após uma breve descrição do serviço, Larsen concluiu: 



"Na conjuntura atual, é provável que o processo "retread" possa ser 

aplicado, com vantagens técnicas e econômicas na conservação corretiva 

de várias rodovias secundárias do país." 
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A reciclagem consiste resumidamente de uma escarificação da camada superficial, 

gradeamento, reperfilagem com adição de agregado graúdo quando necessário, 

compactação inicial, aplicação de CAP, aplicação de agregado miúdo (pedra 1) para 

enchimento dos vazios superficiais, nova compactação e a execução de um tratamento 

superficial duplo com pedrisco e areia ou pó de pedra. 

Não se pode precisar a origem ou a introdução desse processo nas cidades da 

região. O que se sabe é que essa técnica é de conhecimento geral dos técnicos e 

encarregados dessas prefeituras e tem sido transmitida de geração para geração. 

Esse tipo de reciclagem, a primeira vista, parece ser muito dispendiosa tendo 

em vista que o revestimento existente é totalmente destruído criando-se um aspecto 

de reconstrução do pavimento. Por esse motivo, a reciclagem é indicada para o caso 

de pavimentos com acentuada deterioração do revestimento, geralmente que já 

apresentem evolução para buracos ou panelas. 

Quando comparamos com um recapeamento em tratamento superficial diretamente 

sobre o revestimento existente, a reciclagem apresenta as seguintes vantagens: 

o fato de se escarificar e gradear o revestimento existente e, eventualmente 

complementar com adição de agregado graúdo, acarreta uma reperfilagem da seção 

transversal, eliminando-se todo e qualquer tipo de afundamento e propicia uma 

maior homogeneidade da camada reciclada como um todo. Num tratamento 

superficial diretamente executado sobre o revestimento existente não é 

possível essa reperfilagern e muitas vezes o pavimento existente apresenta uma 

grande quantidade de remendos executados em épocas diferentes com os mais 

variados tipos de materiais; 

a escarificação e gradeamento do revestimento existente reduz 

significativamente a possibilidade de aparecer exsudação no novo tratamento 

executado sobre a camada, urna vez que o eventual excesso de asfalto acaba 

migrando para os vazios criados com a escarificação na parte inferior da 

camada. Este fato torna a reciclagem um serviço mais grosseiro, com menor 
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risco de insucesso. Em tratamentos superficiais executados diretamente sobre 

pavimentos existentes, a probabilidade de ocorrência de exsudações é maior. 

Além dessas vantagens, a escarificação do revestimento existente e a 

reconformação da seção transversal nao oneram muito o serviço, pois uma 

motoniveladora gasta em média 4 horas para executar essas atividades na reciclagem 

de um pano de cerca de 300m. 

O caso dos pavimentos de baixo custo de nossas rodovias vicinais é semelhante 

ao dos pavimentos ingleses em que os defeitos encontrados deviam-se mais ao desgaste 

irregular do revestimento do que às falhas estruturais do pavimento. Nessas vias de 

tráfego leve, a ocorrência de problemas estruturais caracterizados por trincas de 

fadiga ou ruptura é muito reduzida, predominando os desgastes do revestimento. 

A reciclagem "in si tu" de pavimentos com tratamentos superficiais sobre bases 

granulares, nao possui especificação de serviços oficializada pelos órgãos 

rodoviários nacionais, razão pela qual apresentamos no apêndice 3 uma proposta de 

procedimento para execução desses serviços, a saber: 

.PRP-01 - Reciclagem "in situ" de Pavimentos Constituídos de Tratamento 

Superficial Sobre Base Granular. 

8.4.2 Diretrizes Preliminares para Recuperação 

Para qualquer tipo de ocorrência que o pavimento apresente, sugere-se que a 

recuperação seja executada para valores de irregularidade longitudinal superiores 

a 5,0 m/km na escala IRI. As diretrizes de recuperaçao sugeridas envolvem 

recapeamentos, rejuvenescimentos e reciclagem, portanto serviços basicamente ligados 

à deterioração do revestimento. Apenas no caso de tráfego elevado sugere-se a 

execução de um projeto estrutural do pavimento. Pela conceituação apresentada no i tem 

2.1, presupõe que essa recuperação será executada em toda a extensão do trecho de 

rodovia, e nao apenas nos segmentos mais críticos de deterioração do pavimento ao 

longo da rodovia como é o caso da conservação de rotina e especial. 

Para a recuperaçao dos trechos de pavimentos de baixo custo sugere-se a 

recuperação em função do nível de solicitação do tráfego conforme a seguir: 
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para VDM < 500 veículos comerciais, e qualquer tipo de base, recuperaçao 

através de tratamentos superficiais duplos ou triplos, ou lama asfál tica 

grossa. No caso de tratamentos superficiais duplos adotar a faixa 2DF e, para 

triplos adotar a 3BDF, preconizadas na seção 3.12- Tratamentos Superficiais 

Asfálticos do Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP. No caso de lama 

asfál t ica a camada deverá ser executada de acordo com a seçao 3. 15 

Revestimento com LamaAsfáltica Grossa do Manual de Normas de Pavimentação do 

DER-SP; 

para VDM < 500 veículos comerciais, em pavimentos de tratamento superficial 

sobre base granular, como de Pedregulho de seixo rolado e de Lateri ta com 

pouca porcentagem de finos, recuperaçao através de reciclagem "in si tu", 

conforme procedimento PRP-01, apresentado no apêndice 3; 

para 500 < VDM < 1000 veículos comerciais, recuperaçao através de Concreto 

Asfáltico Usinado a Quente esbelto, com espessura da ordem de 3,0 a 4,0 em de 

acordo com a faixa C da seção 3.13- Camada de Rolamento de Concreto Asfáltico 

do Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP; 

para VDM> 1000 veículos comerciais, recuperação através de estudos levando-se 

em consideração as características estruturais do pavimento. 
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Capítulo 9 

CONCLUSOES 

são apresentadas considerações finais e as principais conclusões tiradas ao longo 

do desenvolvimento desta dissertação, incluindo sugestões de novas linhas de pesquisa 

para continuidade e aperfeiçoamento de Sistemas de Gerência de Pavimentos específicos 

para rodovias vicinais. 

Esta dissertação atende seu objetivo inicial, propondo os seguintes tópicos, 

específicos para pavimentos de baixo custo; 

critérios de atuação quanto a conservação e/ou recuperação, em função dos 

valores da irregularidade longitudinal dos segmentos com ocorrência de 

defeitos; 

procedimentos de conservação de rotina e especial; 

diretrizes para recuperação, baseado na experiência adquirida até o momento; 

procedimento para reciclagem de pavimentos constituídos de revestimento em 

tratamento superficial sobre base de material granular. 

Para se obter os critérios, procedimentos e diretrizes referidos, houve a 

necessidade de se desenvolver uma série de estudos específicos, abordando-se as 

particularidades desses pavimentos, o inter-relacionamento entre os defeitos, suas 

causas e evoluções, e as respectivas atividades de conservação, bem como os métodos 

existentes de avaliação de pavimentos. Foram também executados levantamentos de campo 

identificando-se o tipo de defeito, sua extensão e intensidade, e o nível de 

irregularidade longitudinal que o defeito acarretava ao pavimento. 



123 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho várias conclusões foram formuladas, 

das quais, as mais relevantes são abordadas a seguir. 

Os pavimentos de baixo custo com uso de solos lateríticos efetivamente possuem 

uma série de particularidades de projeto, construção, conservação e recuperação que 

necessitam ser observadas para o sucesso da solução. Atualmente as tecnologias 

desenvolvidas em nosso país permitem o uso desses materiais praticamente sem riscos 

de insucessos. O nível de incidência de defeitos e deterioração nos pavimentos de 

baixo custo, se estes forem executados adequadamente, é da mesma ordem de grandeza 

do que o nível nos pavimentos tradicionais, apresentando portanto custos de 

conservação similares. 

Apesar de ocorrer uma grande diversidade de tipos de defeitos e suas evoluções, 

os serviços de conservação para reparação desses defeitos são relativãmente de 

pequeno número. O estágio final de evolução dos defeitos geralmente acarreta buracos 

ou panelas sendo corrigidos pelos serviços de conservação de reparo de base e remendo 

do revestimento, que são os básicos para a grande maioria dos casos de reparos. Além 

desses serviços foram abordados e propostos procedimentos também para a correção de 

exsudação, selagem de trincas e contenção de erosão. 

Os critérios, procedimentos e diretrizes propostos são de fácil utilização, 

dispensando mão de obra técnica muito especializada, e vêm preencher uma lacuna na 

área de conservação e recuperação de pavimentos de baixo custo, podendo se tornar 

um embrião para o desenvolvimento de uma Gerência de Pavimentos para rodovias 

vicinais. 

Para efeito de análise, as ocorrências foram classificadas em 4 grupos, em 

função de suas origens, possibilitando se estruturar fluxogramas práticos para 

visualização do inter-relacionamento das causas, evoluções e serviços de conservação. 

Os grupos de ocorrências estão associados ao revestimento, a interface base

revestimento, ao suporte das camadas do pavimento e a outras causas. 

Através do levantamento expedito realizado neste trabalho, constatou-se que 

o principal fator de deterioração desses pavimentos não está ligado ao tipo de 

material utilizado na camada de base, mas sim a problemas executivos do revestimento, 

principalmente as falhas de bico, problema este que pode ser facilmente contornado 

com um eficiente controle de execução. Observa-se que o segundo maior fator de 
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deterioração deve-se a problemas de interface entre a base e o revestimento, 

principalmente nos trechos de tráfego mais pesado com base de SAFL. 

O estudo dos métodos de avaliação de pavimentos, permitiu concluir que a 

irregularidade longitudinal seria um bom parâmetro para se avaliar o nível de 

deterioração dos pavimentos. Para os levantamentos de campo, optou-se pelos métodos 

"Nível e Mira" e "MERLIN", por questões de viabi 1 idade. O MERLIN se mostrou mais 

prático para o objeto em estudo, devido a simplicidade e baixo custo do equipamento, 

que dispensa mão de obra especializada, e facilita a aquisição dos dados de campo 

e posterior processamento em escritório. 

A correlação entre os valores da irregularidade longitudinal obtidos através 

dos dois métodos não foi satisfatória, com coeficiente de determinação R2 igual a 

0,775. Isto pode ser justificado pela diferença dos comprimentos de onda que envolve 

cada um dos métodos. 

As análises dos resultados dos levantamentos de campo acarretaram a necessidade 

de se desenvolver uma série de programas de computador e propiciaram a geração de 

novas abordagens como o perfil topográfico horizontalizado e o gráfico do quociente 

de irregularidade segmentado para cada 5m. 

Com base nas análises dos resultados dos levantamentos de campo constatou-se 

que determinadas ocorrências, como o caso dos desgastes do revestimento, podem 

apresentar valores baixos de irregularidade longitudinal, apesar de visualmente 

impressionarem de forma negativa o usuário e serem causa eminente de evoluções que 

podem arruinar o pavimento em pouco tempo. Outras ocorrências, por sua vez, 

apresentam uma irregularidade desfavorável, porém o pavimento não corre riscos mais 

graves. Concluiu-se que para alguns tipos de defeitos apenas a irregularidade 

longitudinal não se mostrou totalmente adequada para avaliar o nível de deterioração, 

ressaltando-se a necessidade de pesquisas futuras, no sentido de se associar à 

irregularidade algum outro fator. No caso de desgaste do revestimento, esse outro 

fator poderia estar ligado, por exemplo, à porcentagem de área desgastada ou à 

procentagem de superfície exposta da base. 

Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, muitas vezes nos deparamos com a 

necessidade de se estabelecer níveis de serventia, que poderiam ser em função da 

irregularidade longitudinal, aferidos para as nossas rodovias vicinais, com suas 
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peculiaridades ambientais e sócio-econômicas dos usuários. Esta nos parece ser uma 

linha de pesquisa muito promissora. 

Algumas simulações desenvolvidas ilustraram a importância de uma eficiente 

atuação da conserva de rotina nos níveis da irregularidade longitudinal dos 

pavimentos. A execução ou não de reparos e remendos no pavimento, ou ainda se estes 

são bem ou mau executados acabam influenciando significativamente no valor da 

irregularidade. Tendo em vista que estas atividades são de rotina e deveriam ser 

executadas assim que o buraco fosse identificado, a irregularidade longitudinal 

deveria ser avaliada após a execução desses serviços. Principalmente na utilização 

dos valores da irregularidade longitudinal para efeito de hierarquização de trechos 

com vistas a análise de rede em gerência de pavimentos, corre-se o risco de se 

comparar trechos que acabaram de ter seus buracos reparados, acarretando valores 

reduzidos da irregularidade, com trechos que não tiveram seus buracos reparados e 

apresentam valores elevados. Neste caso, estariam sendo comparados pavimentos em 

desigualdade de condições, levando-se a análises errôneas. 

Cabe destacar que a experiência profissional do engenheiro de conservação é 

fundamental na atuação da conservação, identificando os defeitos, diagnosticando 

corretamente suas causas, e atuando com procedimentos adequados no momento certo para 

evitar evoluções desatrosas para os pavimentos. Na formação dessa experiência, não 

só do engenheiro como de todos os técnicos envolvidos nos serviços de conservação, 

é imprescindível um eficiente programa de treinamento para contínuo aperfeiçoamento, 

atualização e especialização profissional. 

Os conceitos abordados neste mestrado poderão ser utilizados para outros tipos 

de pavimentos de baixo custo, com as adaptações que se fizerem necessárias. Esta 

dissertação foi uma primeira abordagem do assunto em questão e deverá evoluir através 

de novos estudos para o contínuo aprimoramento das técnicas de conservação e 

recuperação ligadas a pavimentos de baixo custo. 

Para que estas técnicas sejam aperfeiçoadas e de âmbito mais geral, existe a 

necessidade de empenho e contribuições de profissionais que militam na área de 

conservação e recuperação. Procedimentos tecnicamente bem fundamentados poderão 

fortalecer as reinvidicações de investimento financeiro na área em questão, 

atualmente sem a devida valorização. 
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PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO DE RafiNA 

PCR-01. RBfENDO LOCALIZADO NO REVESTIMENTO 

1. Objetivo: 
Reparar defeitos do revestimento ou reconstruir o revestimento em locais onde 
tenha sido executado reparo de base, com o objetivo de recuperar as condições 
de rolamento seguro da rodovia e proteger a superfície da camada de base 
evitando a evolução para um buraco ou panela. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Desgastes do revestimento, escorregamento do revestimento, trincamento 
excessivo do revestimento, áreas com desagregação ou soltura do revestimento, 
etc. 

3. Procedimento executivo: 
demarcar a área em formato retangular envolvendo o melhor possível o 
defeito a ser reparado; 
recortar desagregando o revestimento da área demarcada até se atingir 
a superfície da base, através de picaretas e ferramentas manuais; 
certificar de que a camada de base não esteja comprometida, caso 
contrário fazer o reparo de base; 
remover todo material sol to, inclusive todo o pó que for possível, 
através de varredura e limpeza; 
dar uma leve irrigada sobre a superfície da base; 
aplicar a imprimadura impermeabilizante, com CM-30 sobre a superfície 
da base, na taxa aproximada de 1,2 l/m2, através de regador e broxa; 
depois de curada a imprimadura reconstituir o revestimento em função das 
disponibilidades locais de acordo, preferencialmente, com as opções 
descritas a seguir: Pré misturado; 

Tratamento superficial invertido; 

3 .1. Pré misturado: 

3.1.1. Dosagem para pré misturado a quente. 
a dosagem do pré misturado a quente deverá seguir as orientações da 
seção 3.13 - Camada de rolamento de concreto asfál ti co do Manual de 
Normas de Pavimentação do DER-SP. 
a mistura deve ser feita em usina disponível; 

3.1.2. Dosagem orientativa para pré misturado a frio: 
a dosagem do pré misturado a frio deverá seguir as orientações da seção 
3.10- Camada de base ou de regularização de pré misturado a frio do 
Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP, ou orientativamente a 
seguinte: 
30 kg de pedra 1 
70 kg de pedrisco 

7 kg de emulsão asfáltica RM-1C 
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a mistura deve ser feita preferencialmente em usina, na falta pode ser 
feita em betoneira umidecendo bem os agregados antes da adição da 
emulsão; 

3.1.3. Procedimento Executivo para pré misturado: 
fazer a distribuição do pré-misturado a quente ou a frio sobre a base 
imprimada através de pás e enxadas, arrasando a superfície numa 
espessura tal que após a compactação a espessura final do revestimento 
seja no mínimo igual a 3,0cm e, a superfície superior do remendo esteja 
no máximo 0,5cm acima da superfície do revestimento adjacente ao 
remendo; 
compactar através de soquetes manuais ou mecânicos, ou se disponível 
rolos compactadores lisos vibratórios de pequeno porte; 
distribuir um pouco de pedrisco ou areia grossa sobre a camada 
reconstituída para liberação ao tráfego. 

3.2. Tratamento superficial invertido: 

3.2.1. Especificação do agregado 
Os agregados obtidos por britagem de rocha sã, deverão obedecer às seguintes 
especificações granulométricas: 

Peneiras de malhas Faixa I Faixa II Faixa III 
quadradas (Pedra 2) (Pedra1) (Pedrisco) 

(NBR-5734/80) 

38 - ( 1 1/2" ) 100 

25 - ( 1" ) 100 

19 - ( 3/4" ) 90 - 100 

12,5 - ( 1/2" ) 20 - 55 100 

9,5 - ( 3/8" ) o - 15 90 - 100 100 

4,8 - ( nQ 4 ) o - 20 75 - 100 

2,4 - ( nQ 8 ) o - 5 o - 10 

0,075 - ( nQ 200 ) o - 2 o - 2 o - 2 

3.2.2. Procedimento para tratamento superficial duplo: 
aplicar o primeiro banho de emulsão asfáltica RR-2C na taxa aproximada 
de 1,0 11m2, sobre a superfície da base imprimada, através de regador e 
broxa; 
aplicar a primeira camada de agregado, faixa II (pedra 1), na quantidade 
de 8 a 10 l/m2, através de pás e vassourões; 
entrosar o agregado (pedra 1) mediante rolagem com rolo liso de pequeno 
porte ou apiloamento com soquete manual; 
aplicar o segundo banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1,3 11m2; 
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aplicar a segunda camada de agregado, faixa III (pedrisco), na 
quantidade de 5 a 7 11m2; 
entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso de pequeno porte ou 
apiloamento com soquete manual; 
a espessura mínima deste tipo de revestimento é da ordem de l;Scm. 

3.2.3. Procedimento para tratamento superficial triplo: 
aplicar o primeiro banho de emulsão asfáltica RR-2C na taxa aproximada 
de 1,4 l/m2, sobre a superfície da base imprimada, através de regador e 
broxa; 
aplicar a primeira camada de agregado, faixa I (pedra 2), na quantidade 
de 13 a 15 l/m2, através de pás e vassourões; 
entrosar o agregado (pedra 2) mediante rolagem com rolo liso de pequeno 
porte ou apiloamento com soquete manual; 
aplicar o segundo banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1, 7 11m2; 

aplicar a segunda camada de agregado, faixa II (pedra 1), na quantidade 
de 6 a 8 l/m2; 

entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso de pequeno porte ou 
api loamento com soquete manual; 
aplicar o terceiro banho de emulsão asfál t ica RR-2C, na taxa de 1, O 

l/m2; 

aplicar a terceira camada de agregado, faixa III (pedrisco), na 
quantidade de 5 a 7 11m2; 

entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso de pequeno porte ou 
apiloamento com soquete manual; 
a espessura mínima deste tipo de revestimento é da ordem de 2,5cm. 
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PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO DE ROTINA 

PCR-02. REPARO LOCALIZADO NA BASE 

1. Objetivo: 
Reparar defeitos que tenham comprometido a camada de base com o objetivo de 
recuperar as condições de rolamento seguro da rodovia. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Buraco ou panela, deformação excessiva de base, erosao de borda em pontos 
localizados, etc. 

3. Procedimento executivo: 
demarcar a área em formato retangular envolvendo o melhor possível o 
defeito a ser reparado; 
recortar desagregando o revestimento e a base na área demarcada até se 
atingir o sub-leito ou reforço, criando bordas verticais, através de 
picaretas e ferramentas manuais; 
certificar de que a camada de sub-leito ou reforço não esteja 
comprometida, caso contrário fazer o reparo das camadas comprometidas; 
remover todo material sol to, inclusive todo o pó que for põssível, 
deixando todas as superfícies expostas limpas, através de varredura e 
limpeza; 
dar uma umidecida em todas as superfícies expostas, laterais e fundo da 
cava; 
reconstituir a base em camadas de no máximo 7,5cm, compactando o 
material na umidade adequada com soquete manual ou mecânico, tomando-se 
o cuidado de arrasar a superfície da base reconstituída a uma altura que 
permita a execução do revestimento, em função da espessura mínima de 
cada tipo conforme indicado no PCR-01; 
seguir as intruções do PCR-01 para imprimação e execução do 
revestimento. 

O material a ser utilizado para reconstituição da camada de base depende do 
tipo de base a ser reparado e das disponibi 1 idades locais, podendo ser 
preferencialmente as seguintes opções: 

3.1. Mistura de solo arenoso laterítico, agregado e cimento 

A mistura de solo arenoso laterítico (LA ou LA') com um agregado (bri ta, 
pedregulho e/ou laterita) e cimento pode ser usada para reparar qualquer tipo 
de base e, deve ser feita inicialmente com os materiais sêcos através de 
ferramentas manuais ou eventualmente em betoneira e em seguida adicionar água 
até a umidade ótima de compactação. 

Dados práticos em volume: 20 litros de solo arenoso 
20 litros de agregado 
2,5 litros de cimento 
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3.2. Mistura de solo arenoso laterítico e cimento 

A mistura de solo arenoso laterítico (LA ou LA') com cimento deve ser feita 
apenas para reparar base de SAFL e, deve ser feita com ferramentas manuais ou 
eventualmente em betoneira, inicialmente a sêco e em seguida adicionar água 
até a umidade ótima de compactação. 

Dados práticos em volume: 20 litros de solo arenoso 
2 litros de cimento 

3.3. Mistura de pedregulho e/ou laterita e cimento 

A mistura de pedregulho e/ou lateritas com cimento, aproveitando-se materiais 
naturais semelhantes aos utilizados na execução da base, preferencialmente os 
da mesma jazida, deve ser utilizada para bases de pedregulho ou laterita. 
Fazer a mistura com ferramentas manuais ou eventualmente em betoneira, 
inicialmente a sêco e em seguida adicionar água até a umidade ótima de 
compactação. 

Dados práticos em volume: 20 litros de material natural 
1,5 litros de cimento 
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-
PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO DE ROTINA 

PCR-03. SELAGEM DE TRINCAS 

1. Objetivo: 
Obstruir ou preencher trincas de reflexão no revestimento com o objetivo de 
evitar a penetração das águas superficiais nas camadas de base, reforço ou 
sub-leito, evitando o possível amolecimento dessas camadas. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Trincas das camadas inferiores do pavimento que refletem no revestimento com 
espessuras significativas, superiores a 3, O mm, geralmente causadas por 
recalques de aterros, ou contração hidráulica das camadas do pavimento. 

3. Procedimento executivo: 
este serviço deve ser feito sobre superfície do revestimento sêca e em 
dias sêcos; 
varrer a área trincada e imediações removendo todo pó, destacando a 
trinca a ser selada; 
lançar areia média em estado bem sêco ao longo da trinca; 
varrer energicamente e repetidas vêzes a areia sobre a trinca, de modo 
a fazê-la comatar toda a trinca, até que o nível da areia na trinca 
atinja a superfície do revestimento; 
remover o excesso de areia restante sobre o revestimento; 
aplicar asfalto diluído do tipo CM-30 ou emulsão asfáltica do tipo RR-2C 
sobre a trinca preenchida com areia, de modo a esse material betuminoso 
ir penetrando, em quantidade suficiente até que não haja mais 
penetração, fazendo sobrar material betuminoso sobre a superfície da 
trinca; 
espalhar sobre a superfície da trinca com excesso de material betuminoso 
uma areia grossa ou uma granilha (pedrisco fino) para abertura ao 
tráfego. 
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PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO DE ROTINA 

PCR-04. CONTENÇAO DE BORDA ERODIDA 

L Objetivo: 
Conter a evolução ou previnir contra o aparecimento de erosoes de~orda nos 
pavimentos. 

2. Defeitos a. serem reparados ou previnidos: 
Erosões de borda. 

3. Procedimento executivo: 
limpar as bordas da camada de base, removendo a terra vegetal e eventual 
vegetação; 
reparar a base em locais onde já tenha ocorrido erosões de borda de 
acordo com o PCR-02; 
recortar a camada de base na borda, criando uma declividade de lH I lV 
procurando-se avançar o mínimo possível sobre a largura da base, com o 
uso de ferramentas manuais ou enxadão; 
imprimar essa superfície exposta com asfalto diluído tipo CM-30, com 
taxa elevada de forma a deixar sobra de resíduo sobre a superfície e sem 
deixar nenhuma superfície exposta sem imprimadura, através de caneta 
espargideira; 
se necessário reforçar o revestimento do acostamento ou da faixa de 
rolamento de acordo com o PCE-01; 
refazer o enchimento da área lateral da base com solo compactado, numa 
largura mínima de 0,80m; 
plantar grama em placas na lateral do pavimento numa largura mínima de 
l,OOm. 
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-
PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO ESPECIAL 

PCE-0 1. REMENDO DE GRANDE EXTENSAO NO REVESTIMENTO 

1. Objetivo: 
Reparar defeitos do revestimento ou reconstruir o revestimento em locais onde 
tenha sido executado reparo de base, com o objetivo de recuperar as condições 
de rolamento seguro da rodovia e proteger a superfície da camada de base 
evitando a evolução para um buraco ou panela. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Desgastes do revestimento, intenso escorregamento do revestimento, trincamento 
excessivo do revestimento, áreas com desagregação ou soltura do revestimento, 
etc. 

3. Procedimento executivo: 
delimitar a área de ocorrência mais significativa do defeito a ser 
reparado; 
em locais em que ainda permaneçam áreas com o revestimento comprometido, 
cortar desagregando e removendo o revestimento dessas áreas 
comprometidas, através de motoniveladora com lâmina afiada, até se 
atingir a superfície da base; 
remover todo material sol to, inclusive todo o pó que for possível, 
através de varredura e limpeza com ferramentas manuais; 
certificar de que a camada de base não esteja comprometida, caso 
contrário fazer o reparo de base; 
dar uma leve irrigada sobre a superfície da base com irrigadeira, na 
taxa aproximada de 1,0 l/m2 e esperar cerca de 15 a 20 minutos; 
aplicar a imprimadura impermeabilizante, com CM-30 sobre a superfície 
da base, na taxa aproximada de 1,2 11m2, através de caneta espargideira; 
depois de curada a imprimadura reconstituir o revestimento em função das 
disponibi 1 idades locais de acordo, preferencialmente, com as opções 
descritas a seguir: -Pré misturado; 

- Tratamento superficial invertido; 

3.1. Pré misturado: 

3.1.1. Dosagem para pré misturado a quente. 
a dosagem do pré misturado a quente deverá seguir as orientações da 
seção 3.13 - Camada de rolamento de concreto asfáltico do Manual de 
Normas de Pavimentação do DER-SP. 
a mistura deve ser feita em usina disponível; 

3.1.2. Dosagem para pré misturado a frio. 
a dosagem do pré misturado a frio deverá seguir as orientações da seção 
3.10- Camada de base ou de regularização de pré misturado a frio do 
Manual de Normas de Pavimentação do DER-SP. 
a mistura deve ser feita em usina. 
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3.1.3. Procedimento Executivo para pré misturado: 
fazer a distribuição do pré-misturado a quente ou a frio sobre a base 
imprimada, através de motoniveladora arrasando a superfície numa 
espessura tal que após a compactação a espessura final do revestimento 
seja no mínimo igual a 3,0cm e, a superfície da borda do rememdo esteja 
no máximo 0,5cm acima da superfície do revestimento adjacente; 
compactar através de rolos compactadores lisos vibratórios ou de pneus; 
distribuir um pouco de pedrisco ou areia grossa sobre a camada 
reconstituída para liberação ao tráfego. 

3.2. Tratamento superficial invertido: 

3.2.1. Especificação do agregado 
Os agregados obtidos por britagem de rocha sa, deverão obedecer às seguintes 
especificações granulométricas: 

Peneiras de malhas Faixa I Faixa II Faixa rrr 
quadradas (Pedra 2) (Pedra1) (Pedrisco) 

(NBR-5734/80) 

38 - ( 1 1/2" ) 100 

25 - ( 1" ) 100 

19 - ( 3/4" ) 90 - 100 

12,5 - ( 1/2" ) 20 - 55 100 

9,5 - ( 3/8" ) o - 15 90 - 100 100 

4,8 - ( nQ 4 ) o - 20 75 - 100 

2,4 - ( nQ 8 ) o - 5 o - 10 

0,075 - ( nQ 200 ) o - 2 o - 2 o - 2 

3.2.2. Procedimento para tratamento superficial duplo: 
aplicar o primeiro banho de emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 1,0 11m2, 
sobre a superfície da base imprimada, preferencialmente através de 
caminhão espargidor; 
aplicar a primeira camada de agregado, 
de 8 a 10 11m2, preferencialmente 
agregados; 

faixa II (pedra 1), na quantidade 
através de distribuidoras de 

entrosar o agregado (pedra 1) mediante rolagem com rolo liso metálico, 
ou de pneu com pressão variável; 
aplicar o segundo banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1,3 l/m2; 

aplicar a segunda camada de agregado, faixa III (pedrisco), na 
quantidade de 5 a 7 11m2; 
entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso metálico, ou de pneu 
com pressão variável; 
a espessura mínima deste tipo de revestimento é da ordem de 1,5cm. 
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3.2.3. Procedimento para tratamento superficial triplo: 
aplicar o primeiro banho de emulsão asfáltica RR-2C na taxa de 1,4 11m2, 

sobre a superfície da base imprimada, preferencialmente através de 
caminhão espargidor; 
aplicar a primeira camada de agregado, faixa I (pedra 2), na quantidade 
de 13 a 15 l/m2, preferencialmente através de distribuidoras de 
agregados; 
entrosar o agregado (pedra 2) mediante rolagem com rolo liso metálico, 
ou de pneu com pressão variável; 
aplicar o segundo banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1, 7 l/m2; 

aplicar a segunda camada de agregado, faixa II (pedra 1), na quantidade 
de 6 a 8 11m2; 

entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso metálico, ou de pneu 
com pressão variável; 
aplicar o terceiro banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1,0 
11m2; 

aplicar a terceira camada de agregado, faixa III (pedrisco), na 
quantidade de 5 a 7 l/m2; 
entrosar o agregado mediante rolagem; 
a espessura mínima deste tipo de revestimento é da ordem de 2,5cm. 
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PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO ESPECIAL 

PCE-02 REPARO DE GRANDE EXTENSAO NA BASE 

1. Objetivo: 
Reparar defeitos que tenham comprometido a camada de base ou reforço, com o 
objetivo de recuperar as condições de rolamento seguro da rodovia. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Ruptura generalizada de base na borda do pavimento, grande incidência de 
erosões de borda, deformações excessivas de base, áreas com intensa incidência 
de buracos ou panelas e etc. 

3. Procedimento executivo: 
delimitar a área de ocorrência mais significativa do defeito a ser 
reparado; 
escarificar e remover com motoniveladora todas as camadas comprometidas 
do pavimento na área delimitada, até se atingir o reforço ou o 
sub-leito; 
certificar de que a camada de sub-leito ou reforço não esteja 
comprometida, caso contrário fazer o reparo das camadas comprometidas; 
se necessário escarificar, umidecer e destorroar o sub-leito ou reforço 
homogeneizando-os, para posterior recompactação até se atingir a 
densidade equivalente ao proctor normal ou intermediário; 
reconstituir a camada de base de acordo com as opções descritas a 
seguir, em função do tipo de base a ser reparado e das disponibilidades 
locais. 

3.1. Materiais para reconstituiçãO da camada de base 

3 .1.1. Mistura de solo arenoso laterítico (LA ou LA'), agregado (brita, 
pedregulho e/ou laterita) e cimento, para qualquer tipo de base. 
Dados práticos em volume: 

- 0,5 m3 de solo arenoso 
- O, 5 m3 de agregado 
- 65 litros de cimento ou 2 sacos de 50 kg. 

3.1.2. Mistura de solo arenoso laterítico (LA ou LA') e cimento, apenas para 
base de SAFL. 
Dados práticos em volume: 

- 1, O m3 de solo arenoso 
- 100 litros de cimento ou 3 sacos de 50 kg. 

3 .1. 3. Mistura de pedregulho e/ou lateri ta e cimento, para bases de 
pedregulho e/ou lateri ta, aproveitando-se materiais naturais 
semelhantes aos utilizados na execução da base, preferencialmente os da 
mesma jazida. 
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Dados práticos em volume: 
- 1,0 m3 de material natural 
- 65 litros de cimento ou 2 sacos de 50 kg. 

3.2. Procedimentos de misturaçãO 

As misturas podem ser executadas segundo dois procedimentos em função das 
disponibilidades de equipamentos, podendo ser mistura prévia através de usina 
de solo ou de betoneira, ou "in situ", conforme descrito a seguir: 

3.2.1. Mistura em usina ou em betoneira: 
misturar as proporções indicadas acima, 
adicionando-se água até se atingir o 
compactação mais 2%; 

para cada tipo de mistura, 
teor ótimo de umidade de 

transportar a mistura até o local do serviço; 
lançar o material sobre a camada de reforço ou sub-leito previamente 
preparada; 
ajustar o colchão com motoniveladora numa espessura da ordem-de 18 a 
20cm, de tal forma que após a compactação e o acabamento a espessura 
final da camada fique em torno de 15cm; 
compactar a camada com rolos compactadores até se atingir a densidade 
equivalente ao proctor intermediário; 
fazer o corte de acabamento da camada; 
executar a imprimação e o revestimento, de acordo com o PCE-01. 

3.2.2. Misturas "in situ": 
Esta mistura pode ser executada no local da recuperaçao caso haja extensão 
suficiente para o trabalho dos equipamentos, ou caso contrário, em um páteo 
para posterior transporte para o local de aplicação. 

(a) No caso da mistura no local da recuperaçao: 

lançar inicialmente o material natural, ou os materiais naturais no caso 
de misturas de solos com agregados, numa espessura média de 20cm de 
material solto. No caso de misturas de solos com agregado é mais prático 
e eficiente se fazer uma mistura prévia com pá carregadeira geralmente 
na jazida de solo, amontoando-se alternadamente uma pá de solo e uma pá 
de agregado e, em seguida, dando tombos nesses montes favorecendo assim 
a misturação. Esse lançamento inicial ou a misturação prévia deve ser 
executada com o material o mais sêco possível; 
ajustar o colchão do material de base, gradear para promover o 
destorroamento e a misturação homogeneizando o material; 
colocar sacos de cimento sobre o colchão, dispostos na proporção de 1 
saco para cada 3 m2 de colchão no caso de misturas de solo agregado e 
cimento e, pedregulho e/ou laterita e cimento, e um saco para cada 2 m2 

de colchão no caso de solo e cimento; 
abrir os sacos espalhando o cimento sobre os 2 ou 3 m2 do material de 
base; 
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gradear e pulverizar a camada através de alternância entre a grade de 
disco e enxada rotativa ou pulvimisturadora, promovendo a misturação do 
cimento ao material de base; 
umidecer e homogeneizar a mistura até se obter a umidade ótima de 
compactação; 
compactar a camada com rolos compactadores até se atingir a densidade 
equivalente ao proctor intermediário; 
fazer o corte de acabamento da camada; 
executar a imprimação e o revestimento, de acordo com o PCE-01. 

(b) No caso de misturação em páteo: 
o processo é similar ao do item (a) porém após a execução da mistura na 
umidade ótima de compactação mais 2% a mesma deverá ser transportada 
para o local da recuperação no prazo máximo de uma hora. 
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-PROCEDIMENTO DE CONSERVAÇAO ESPECIAL 

- -PCE-03. CORREÇAO DE EXSUDAÇAO 

1. Objetivo: 
Execução de tratamento superficial sobre revestimento com grande incidência 
de exsudação, com o objetivo de recuperar condições satisfatórias de aderência 
dos pneus e evitar o descolamento do revestimento. 

2. Defeitos a serem reparados: 
Exsudações de grande intensidade em que corre-se o risco do revestimento 
grudar nos pneus dos veículos e ser removido. 

3. Procedimento executivo: 
Os agregados obtidos por britagem de rocha sa, deverão obedecer às seguintes 
especificações granulométricas: 

Peneiras de malhas Faixa II Faixa III 
quadradas (Pedra1) (Pedrisco) 

(NBR-5734/80) 

12,5 - ( 1/2" ) 100 

9,5 - ( 3/8" ) 90 - 100 100 

4,8 - ( nQ 4 ) o - 20 75 - 100 

2,4 - ( nQ 8 ) o - 5 o - 10 

0,075 - ( nQ 200 ) o - 2 o - 2 

procurar executar este serviço em dias sêcos e horários em que o 
pavimento esteja com elevada temperatura; 
delimitar a área a ser corrigida; 
aplicar o primeiro banho de emulsão asfál tica RR-2C sobre a área 
delimitada, na menor taxa possível de execução sem defeitos (da ordem 
de 0,6 l/m2), através do caminhão espargidor. Este serviço não deve ser 
executado com caneta espargideira devido a falta de controle da taxa de 
aplicação, que pode acarretar em problemas mais graves do que os 
iniciais; 
aplicar a primeira camada de agregado, 
de 8 a 10 l/m2, preferencialmente 
agregados; 

faixa II (pedra 1), na quantidade 
através de distribuidoras de 

entrosar o agregado (pedra 1) mediante rolagem com rolo liso metálico; 
aplicar o segundo banho de emulsão asfáltica RR-2C, na taxa de 1,0 a 1,2 
l/m2, em função da quantidade de material betuminoso exsudado sobre o 
revestimento; 
aplicar a segunda 
quantidade de 5 a 7 

camada de agregado, 
11m2; 

faixa III (pedrisco), 

entrosar o agregado mediante rolagem com rolo liso metálico. 

na 
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-
PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇAO 

, 
PRP-01. RECICLAGEM "IN SIW" DE PAVIMENTOS CONSTI1UIDOS DE 

TRATAMENTO SUPERFICIAL SOBRE BASE GRANULAR 

1. Objetivo 
Este procedimento fixa a técnica de recuperar pavimentos que tenham atingido 
um nível de deterioração que comprometa o seu desempenho técnico e econômico, 
através da reciclagem do revestimento e da base (ou parte desta) e execução 
de um novo tratamento superficial. 

2. Defeitos a serem reparados 
Desgastes do revestimento, afundamentos, rupturas estabilizadas, buracos ou 
panelas e trincas de contração do pavimento. 

3. Procedimento executivo: 
escarificar com motoniveladora a camada superficial do pavimento, numa 
espessura que não atinja a camada inferior à base, numa espessura da 
ordem de 6 a 10cm; 
tombar e misturar o material escarificado de um lado para outro com a 
lamina da motoniveladora, com a final idade de desagregar o máximo 
possível os materiais da parte escarificada do pavimento antigo; 
retirar manualmente todos os blocos do pavimento antigo de dimensões 
médias maiores que 15cm que não tenham sido desagregados. Geralmente 
esse tipo de problema ocorre apenas quando há reparo de buracos com o 
uso de pré misturado a quente no pavimento antigo; 
reconformar com a motoniveladora a seção transversal do pavimento, e 
acrescentar material similar ao da base existente, ou na falta, agregado 
graúdo (pedra 3 ou 2) na quantidade necessária para se atingir o 
abaulamento desejado; 
umidecer e homogeneizar a camada, até se atingir a umidade ótima de 
compactação; 
rolar a camada de material desagregado com rolo compactador 1 iso 
estático pesado do tipo "rolo de três rodas", de 10 a 12 t, ou 
vibratório até atingir o entrosamento dos agregados; 
aplicar o primeiro banho de CAP-7 através de barra ou caneta 
espargideira, na taxa aproximada de 1,6 a 2,2 litros por metro quadrado 
sobre a camada rolada; 
aplicar através de lançamento manual uma camada de agregado miúdo (pedra 
1) para enchimento dos vazios superficiais, numa quantidade variável de 
12 a 16 litros por metro quadrado; 
rolar a camada de agregado miúdo, com o mesmo tipo de rolo compactador, 
com a finalidade de travar a camada inferior; 
aplicar o segundo banho de CAP-7 na taxa aproximada de 1,5 a 2,0 litros 
por metro quadrado sobre o agregado miúdo (pedra 1); 
aplicar uma camada de pedrisco para execução do tratamento superficial, 
numa quantidade variável de 8 a 10 litros por metro quadrado; 
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rolar a camada de pedrisco, com a passagem do mesmo tipo de rolo 
compactador, intercalando com vassouramento manual do pedrisco solto, 
para entrosar e homogeneizar a espessura e textura da camada; 
aplicar o terceiro banho de CAP-7 na taxa aproximada de 1,0 a 1,5 litros 
por metro quadrado sobre o pedrisco; 
aplicar uma camada de areia grossa lavada de rio ou pó de pedra como 
capa selante, numa quantidade variável de 6 a 8 litros por metro 
quadrado; 
rolar a camada de areia ou pó, com o mesmo tipo de rolo compactador; 
as características dos agregados britados e dos Cimentos Asfálticos de 
Petróleo devem seguir as especificações da Associação Bras i I eira de 
Normas Técnicas. 
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APENDICE 4 

..., 
ASPECTOS do DESENVOLVIMENTO da AVALIAÇAO de 
PAVIMENTOS 

Este apêndice discorre sobre os métodos de avaliação do comportamento de 
pavimentos, abordando desde as primeiras preocupações em se comprovar que os 

pavimentos betuminosos tinham um desempenho mais adequado que os calçamentos de pedra 

ou madeira, até as experiências mais recentes dos americanos, canadenses e 

brasileiros, resultantes de pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Como decorrência 

desses estudos, destaca-se a importância da irregularidade longitudinal para 

avaliação do comportamento de pavimentos, podendo-se considerar como o principal 

índice para se definir a serventia de um pavimento. 

1 Primeiras Preocupações 

As primeiras preocupações com o comportamento dos pavimentos surgiram antes 

dos veículos motorizados, por volta de 1885, em função da necessidade de se comparar 

os pavimentos tradicionais na época, que eram construídos com blocos de pedras de 

mão ou blocos de madeira, com os pavimentos asfálticos que começaram a surgir nos 

Estados Unidos a partir de 1870, segundo [Halstead-76]. 

O trabalho de Halstead e Welborn, em [Halstead-76], apresenta um resumo de 
diversos panfletos publicados pela Barber Asphalt Paving Company por volta de 1893, 

cujas principais vantagens dos pavimentos asfál t icos sobre os tradicionais anunciadas 

na época foram as seguintes: 

mais durável; 

mais 1 iso, especialmente em comparação ao bloco belga, pedras de mao para 

calçamentos e blocos de madeira. Os pavimentos asfálticos não se desintegravam 

sob o impacto ou atritos e não produziam lama nem poeira; 

mais saudável. As juntas nos blocos e nas pedras de mão eram receptáculos para 

a urina e esterco dos cavalos. Os pavimentos asfálticos forneciam boa drenagem 

superficial e eram facilmente limpos pela lavagem com água; 
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menos barulho. Os médicos alegavam que .o barulho das ferraduras dos cavalos 

em blocos ou pedras de mão eram a causa principal das doenças nervosas nas 

cidades grandes; 

mais seguros. Em levantamento de 1885 sobre ruas em 10 cidades, 800.000 

cavalos foram observados durante 192 dias. Os resultados mostraram que um 

cavalo viajava em média 585 milhas antes de cair no asfalto e 413 milhas antes 

de cair em blocos ou pedras de mão. O asfalto não ficava polido. Observou-se 

que o tijolo era escorregadio; 

menor custo, comparado com blocos de granito belga e bloco de madeira sobre 

base de concreto. Uma outra vantagem econômica de pavimentos de lençol 

asfáltico sobre os tipos de pavimentos rústicos ficou evidente num relatório 

de 1885 da cidade de Philadelphia, Pa., que mostrou que com o uso de tais 

pavimentos o custo dos reparos nos veículos naquela cidade poderiam ser 

reduzidos em 1 milhão de dólares anualmente. 

Todas as afirmações acima mostravam o grau de desenvolvimento da época e, 

direta ou indiretamente, refletiam preocupações com o desempenho dos pavimentos. 

Evidentemente, as preocupações eram relacionadas às necessidades da época, que 

estavam 1 igadas ao desempenho de veículos de tração animal ou diretamente a 

cavaleiros em pavimentos urbanos com velocidade reduzida. 

Com o surgimento e a evolução dos veículos automotores e a implantação cada 
vez maior de rodovias de longa extensão que se afastavam de trechos urbanos, 

inter I igando diversas cidades, a velocidade dos veículos começou a ser mais 

significativa. Obviamente os critérios de avaliação do desempenho dos pavimentos teve 

que ir se adequando a essas novas condições. o nível de uniformidade superficial dos 

pavimentos passou a ter uma importância cada vez maior quanto ao conforto do usuário 

e ao desgaste dos veículos. Assim, ficou muito pior trafegar em uma rodovia 

irregular, onde o veículo ia sacudindo, do que em uma rodovia com a superfície 

uniforme em que o veículo trafegava suavemente. 

2 A Experiência Americana 

Uma das mais significativas contribuições ao estudo da avaliação do 

comportamento de pavimentos se deu com o desenvolvimento, por Carey e Irick, em 

[Carey-60], dos conceitos de serventia e desempenho de um pavimento conforme 

conceituado no capítulo 2. Ambos trabalharam no "Ensaio Rodoviário da AASHO", 

realizado em Ottawa, Illinois, entre os anos de 1956 e 1962. 

Além dos conceitos acima, como resultado dos estudos do ensaio rodoviário da 

AASHO concluído em 1962, e de um outro estudo rodoviário anterior da WASHO concluído 
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em 1954, uma contribuição de fundamental importância foi o equacionamento de um 

índice que refletisse o nível de serventia. 

O índice desenvolvido por Carey e Irick, em [Carey-60], teve o objetivo de 

refletir a opinião dos usuários sobre as qualidades de rolamento e conforto da via, 

associadas ao estado de sua superfície, fundamentados nas seguintes hipóteses, 

segundo [Haas-85]: 

as rodovias sao orientadas a proporcionar conveniência e conforto aos seus 

usuários e uma boa rodovia é aquela que é segura e uniforme; 

a opinião dos usuários sobre o serviço que lhe é prestado pela rodovia é 

essencialmente subjetivo; 

existem entretanto características da rodovia que podem ser medidas 

objetivamente e que, se adequadamente correlacionadas, poderão refletir as 

avaliações subjetivas dos usuários quanto ao serviço que a rodovia está lhe 

prestando; 

a serventia de uma rodovia pode ser traduzida pela média das avaliações que 

lhe forem atribuídas por seus usuários. A rigor, existem diferenças de 

opiniões entre os usuários, mesmo entre avaliadores experimentados, que 

impedem o uso de uma opinião individual no estabelecimento do índice de 

serventia. A média das avaliações de todos os usuários, entretanto, deveria 

ser uma boa medida da serventia de uma rodovia; 

o desempenho é admitido como sendo uma avaliação global histórica da serventia 

de um pavimento. Portanto, admite-se que o desempenho de um pavimento pode ser 

descrito quando se puder obter sua serventia desde a sua construção até o 

instante em que a avaliação é desejada. 

Com base nessas hipóteses, Carey e Irick, idealizaram um método que, numa 

primeira etapa, avaliasse a opinião dos usuários quanto ao comportamento geral do 

pavimento através de valores subjetivos e, em uma etapa seguinte, correlacionaria 

esses valores com medidas físicas do pavimento. Denominaram como Present 

Serviceability Rating (PSR) ou seja, Valor da Serventia Atual aos valores subjetivos 

dos usuários e como, Present Serviceability Index (PSI) ou seja, Índice de Serventia 

Atual ao resultado das medidas físicas. 

Para obtenção do PSR foram compostas equipes de avaliadores treinados, 

escolhidos pavimentos característicos em variados estágios de deterioração e 
ocorrências de diferentes tipos de defeitos e, feitas repetidas avaliações. Cada 

avaliador registrava sua opinião em fichas que apresentavam cinco níveis de avaliação 

que representavam: de O a 1 péssimo; de 1 a 2 ruim; de 2 a 3 regular; de 3 a 4 bom 

e; de 4 a 5 ótimo. O tratamento estatístico dessas avaliações prermitiu se determinar 

os valores representativos do PSR e se classificar os pavimentos avaliados. 
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Para o estabelecimento do PSI procurou-se inicialmente identificar quais 

características mensuráveis do pavimento influenciavam significativamente os 

avaliadores. Essas informações constavam como dados complementares no verso das 
fichas de avaliação. 

Uma análise desses dados complementares permitiu a identificação de dois grupos 

de características mensuráveis a saber: 

a. relativas à deformação da superfície do pavimento; 

b. relativas aos defeitos superficiais. 

Para se estabelecer valores mensuráveis para as deformações dos pavimentos 

procurou-se quantificar duas características: a irregularidade longitudinal e a 

irregularidade transversal. 

Para medição da irregularidade longitudinal foi desenvolvido o "Perfilômetro 

AASHO ROAD TEST", que operava a uma velocidade da ordem de 8,0km/h e era extremamente 

sensível e complexo. Esse equipamento permitia gerar um índice "SV" denominado de 

"variância da inclinação longitudinal", que era correlacionado com a intensidade da 

irregularidade longitudinal e que foi adotado para quantificar essa característica. 

O índice para quantificar a irregularidade transversal foi desenvolvido com 

base na média dos afundamentos das trilhas de roda internas e externas, medido com 

uso de uma simples treliça com 4 pés de comprimento. 

Entre os defeitos superficiais se destacaram como os de maior influência, na 

opinião dos usuários, as áreas com ocorrência de trincas e de remendos. 

Após exaustivos trabalhos de levantamentos das deformações e defeitos 

superficiais dos pavimentos no campo, e de análises estatísticas testando expressões 

que correlacionassem essas incidências com os valores subjetivos obtidos através do 

PSR, Carey e Irick chegaram à seguinte expressão para pavimentos flexíveis: 

PSI =5,03-1,91log(1+3Rn-0,01Jc+p-1,38~ 

onde: 

PSI = índice de serventia atual; 

SV = variância da inclinação longitudinal, ligada à irregularidade 

longitudinal; 

c = extensão em pés das trincas maiores, por 1000 pés quadrados de área; 

p = área de remendos em pés quadrados, por 1000 pés quadrados de área; 
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RD = afundamento médio das trilhas de roda em polegadas, medidas com régua de 

4 pés de comprimento, ligado à irregularidade transversal do pavimento. 

Em diversas avaliações do PSI através de levantamentos de campo e-o uso da 

fórmula acima, pôde-se estimar que a irregularidade longitudinal é a característica 

de maior influência correspondendo a cerca de 70 a 80% do valor final do PSI. Este 

fato confirmou a expectativa que existia desde o início do "Ensaio Rodoviário da 

MSHO" de que a irregularidade longitudinal seria um dos fatores mais importantes 

na avaliação da qualidade de rolamento. 

3 A Experiência Canadense 

Uma técnica similar à experiência americana foi desenvolvida através de estudos 

conduzidos pelo Pavement Design and Evaluation Committee of the Canadian Good Roads 

Association (em 1971 se tornou Roads and Transportation Association of Canada -

RTAC), no fim da década de 50 e início de 60, segundo [Haas-85]. 

Os canadenses também assumiram que a medida de serventia de um pavimento pode 

ser avaliada através de notas subjetivas dos usuáfios quanto a qual idade de rolamento 

que o pavimento proporciona. Estabeleceram procedimentos para avaliação de um índice 

que refletisse o nível de serventia, que originalmente foi denominado Present 

Performance Rating que traduzindo corresponde a Valor de Desempenho Atual. Este 

índice foi alterado em 1968, para Riding Confort Index (RCI) ou seja Índice de 

Conforto ao Rolamento, para definir mais explicitamente a avaliação apenas da 

qualidade de rolamento do pavimento. 

Analogamente ao índice PSR dos americanos, o RCI também foi determinado através 

de um grupo de aval i adores trafegando sobre diferentes tipos de pavimentos e em 

diferentes estágios de deterioração. A diferença básica entre o PSR e o RCI é que, 

enquanto os americanos trabalharam com 5 níveis de notas, os canadenses utilizaram 

10 níveis, porém associando-se às seguintes avaliações em função dos níveis de notas: 

de O a 2 muito insatisfatório; de 2 a 4 insatisfatório; de 4 a 6 médio; de 6 a 8 bom 
e; de 8 a 10 muito bom. Um tratamento estatístico de um grande número de valores 

individuais avaliados para as características dos diversos trechos permitiram se 

definir os valores representativos do RCI e se estabelecer uma hierarquização dos 

pavimentos avaliados. 

Tendo em vista que é impraticável e muito onerosa a avaliação rotineira da 

serventia através de avaliações subjetivas com grupos de avaliadores, os canadenses 

dispenderam esforços no sentido de se correlacionar diversas medidas mecânicas da 

irregularidade longitudinal com essas notas subjetivas. O propósito foi o de 
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desenvolver um método eficiente, objetivo e que pudesse ser reproduzível para se 

estimar a serventia dos pavimentos. 

Dessa forma, diferentemente dos americanos, os canadenses utilizaram apenas 

medidas mecânicas da irregularidade longitudinal da superfície do pavimento, o qual 

é um valor determinado objetivamente, para ser correlacionado com o valor subjetivo 

do RCI ou a serventia do pavimento. 

A título de exemplo, a fórmula apresentada a seguir foi obtida no estado de 

Saskatchewan do Canadá, segundo [Clark-73] para correlacionar o RCI com a única 

variável "irregularidade longitudinal" e apresentou uma boa correlação, com R2 = 

0,946: 

RCI = 17,815- 4,116 log (R) 

onde: 

RCI = Riding Comfort Index 

R= Irregularidade Longitudinal avaliada através do "Car Road Meter'!: (CRM). 

Como um dos resultados das pesquisas canadenses, que trouxe uma grande 

contribuição não só na área de avaliação de pavimentos mas também à Gerência de 

Pavimentos como um todo, foi a edição do Pavement Management Guide, pelo RTAC em 

1977, referência [RTAC-77]. Esse guia passou a ser indispensável na orientação de 

implementações de Sistemas de Gerência de Pavimentos em todo o mundo. 

O guia canadense inicia a seção sobre avaliação da serventia do pavimento 

destacando que "a principal característica operacional de um pavimento, em qualquer 

período específico, é o nível de serviço oferecido aos usuários, ou a serventia e, 

no Canadá o RCI é utilizado para essa avaliação". Na definição do RCI, afirma-se que 

"este índice é uma medida subjetiva da qual idade de rolamento de um pavimento e 

representa o julgamento médio de um grupo representativo de usuários. As medidas 

mecânicas da irregularidade da superfície do pavimento, que são valores objetivamente 

determinados, podem ser correlacionados com notas do grupo representativo de 

usuários." 

"Estas medidas mecânicas de irregularidade oferecem um meio rápido, eficiente, 

reproduzível e objetivo de se estimar o valor subjetivo do RCI". 

Na sequência, o guia canadense fornece orientações sobre a medição do RCI e 

descreve inúmeros equipamentos e processos de medição da irregularidade longitudinal, 

incluindo o nivelamento geométrico de precisão (nível e mira), posteriormente 
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estudado por Queiroz, em [Queiroz-81], e utilizado para levantamentos de campo nesta 

dissertação. 

Destaca ainda que cada processo de medição de irregularidade acarreta em 

valores que necessitam ser bem correlacionados para se obter o valor da 

irregularidade, muitas vezes sendo necessário se correlacionar valores obtidos 

através de processos diferentes. Na maioria das vezes se correlaciona equipamentos 

mais rápidos de maior produção porém não mui to estáveis com equipamentos mais 

precisos e estáveis, para calibração periódica. 

O guia conclui, quanto ao uso das medidas de irregularidade na estimativa do 

índice de conforto ao rolamento, que "as notas dos grupos avaliadores podem variar 

regionalmente e ao longo do tempo. Geralmente, os usuários de uma região com 

pavimentos lisos têm uma tendência a classificar pavimentos irregulares e em más 

condições de outra região com mais severidade que os usuários da própria reg1ao. 

Consequentemente, um órgão com larga jurisdição em regiões distintas deve 

verificar a necessidade de se usar curvas de correlação regionalizadas. Também se 

recomenda que a estabilidade das correlações seja verificada periodicamente, por 

exemplo, a cada 5 anos, organizando-se novos grupos avaliadores e refazendo-se as 

correlações. Qualquer correlação particular estabelecida por um órgão é função de 

seus usuários representativos e do equipamento utilizado para medição da 

irregularidade". 

Finalmente, conclui ressaltando que pode haver variações significativas da 

irregularidade dos pavimentos em função das estações climáticas. Um pavimento que 

é bastante irregular no inverno e na primavera pode se tornar mais regular no verão. 

Portanto as medidas de irregularidade devem ser feitas nas estações mais estáveis 

como verão e outono. 

4 A Experiência Brasileira 

4.1 Índice de Gravidade Global (IGG) 

No Brasil uma das primeiras iniciativas de se avaliar a condição de um 

pavimento e de se tentar estabelecer um parâmetro numérico que expressasse a 

intensidade de deterioração, foi a do Engenheiro Armando Martins Pereira, que propôs 

um Método de Avaliação de Pavimentos Flexíveis e Semi-Rígidos, em [Pereira-72]. 

Posteriormente, em 1978, com apenas algumas alterações de terminologia, esse método 
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foi oficializado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, tornando-se o 

procedimento DNER-PRO 08-78, referência [DNER-PRO 08-78]. 

O objetivo principal do autor foi o de expressar a intensidade de deterioração 

ou a serventia de um pavimento através de um parâmetro numérico que, independente 

do estado estrutural, permitisse estabelecer um relacionamento comparativo com outros 

pavimentos. Esse parâmetro estabelecido resulta unicamente do levantamento dos 

defeitos superficiais apresentado pelo pavimento em observação e da medição das 

trilhas de roda interna e externa. 

O autor destaca em seu trabalho, referência [Pereira-72] que, na maioria dos 

procedimentos para estimativa de níveis de serventia dos pavimentos, as variáveis 

mobilizadas são sistematicamente vinculadas às condições de superfície do pavimento. 

Algumas derivam da avaliação da intensidade de ocorrência de tipos específicos de 

defeitos e outras resultam de medidas diretas das irregularidades longitudinais e/ou 

transversais. 

Ressalta ainda que à época em que o autor propôs esse método, 1972, -em nosso 

país não existia disponibi 1 idade de intrumentos que permitissem a avaliação da 

irregularidade longitudinal. Esse fato inviabi 1 izava o uso de metodologias já 

consagradas pelos americanos e canadenses ou mesmo os europeus, para avaliação de 

parâmetros representativos das condições da superfície dos pavimentos. 

Complementa o autor citando que, com o objetivo de contornar o impasse 

apontado, procurou conceber uma metodologia que fosse compatível com os inventários 

normalmente ut i 1 izados em nosso país e com as condições de recursos dos nossos órgãos 

rodoviários. A metodologia proposta foi desenvolvida com base na grande experiência 

que o autor tem na área, nas idéias e conceitos contidos num trabalho desenvolvido 

pelo estado de Saskatchewan do Canadá e, em alguns resultados e conclusões do Ensaio 
Rodoviário da AASHO. 

Resumidamente, os defeitos que são levados em consideração no procedimento do 

de [Pereira-72] sãoas fissuras, as trincas isoladas ou interligadas, os afundamentos 

plásticos ou de consolidação, as corrugações ou ondulações, os escorregamentos, as 

exsudações, os desgastes do revestimento, as panelas e os remendos existentes. Cada 

uma dessas ocorrências são subdivididas em função de intensidades e dimensões. São 

inventariadas a existência ou não de cada uma das ocorrências em áreas definidas de 

21m2 ao redor de estações espaçadas de 20m ao longo da rodovia. 

Nessas áreas sao também medidos os afundamentos das trilhas de roda interna 

e externa, através de sistemática semelhante àquela empregada no Ensaio Rodoviário 
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da AASHO. Utiliza-se uma treliça com base de 1,2m e uma régua corrediça graduada em 

mm que permite a medição do afundamento do pavimento no ponto médio da base. 

Após concluída essa fase inicial de inventário, que envolve a identificação 

de uma ampla variedade de defeitos detectáveis visualmente e as medidas das flechas 

nos centros das trilhas de roda espaçadas de 1,2m, inicia-se um tratamento desses 

dados para se obter um índice que era originalmente denominado de Índice de 

Severidade Global. No Procedimento do DNER, a denominação desse índice foi alterada 

para Índice de Gravidade Global - IGG. 

Inicialmente, é calculada a frequência de ocorrência de cada defeito em relação 

ao número de estações levantadas e, em seguida, é feita uma ponderação dessas 

frequências com pesos definidos para cada ocorrência, levando-se em consideração 

também a média das flechas de trilhas de roda interna e externa. Essa ponderação é 

necessária tendo em vista que intensidades idênticas de defeitos distintos 

correspondem a severidades relativas também distintas. 

É interessante destacar que no desenvolvimento do método o autor procurou, 

dentro de suas possibilidades na época, correlacionar o IGG principalmente com a 

irregularidade longitudinal. No estabelecimento dos pesos de cada defeito ele cita 

que elegeu as ondulações e as panelas como os de maior peso, uma vez que poderão 

ocasionar maior interferência sobre as condições de irregularidade longitudinal da 
superfície de rolamento. 

Finalmente, o IGG é obtido através da somatória dos valores individuais 

ponderados. Esse índice, assim definido, tem um intervalo de variação de O a 500, 

variando na razão direta do grau de deterioração da superfície do pavimento e, 
portanto, na razão inversa da serventia do pavimento. 

O autor propõe ainda 4 conceitos de deterioração do pavimento em função dos 

valores do IGG, sendo: bom para IGG de O a 20; regular para IGG de 20 a 80; mau para 

IGG de 80 a 150 e; péssimo para IGG de 150 a 500. 

Segundo Bottura, em [Bottura-89], posteriormente o autor propôs 5 níveis de 

conceito para possíveis correlações com o PSI dos americanos e o RCI dos canadenses, 

atribuindo os seguintes limites: ótimo para IGG de O a 10; bom para IGG de 10 a 30; 

regular para IGG de 30 a 80; mau para IGG de 80 a 150 e; péssimo para IGG de 150 a 
500. 

Em seguida o autor estabeleceu uma relação puramente teórica entre o IGG e o 

PSI, chegando à seguinte exponencial: 



PSI= 309,22-0 I 616IGG 
61,844+IGG 
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Cabe ressaltar que a equaçao acima foi obtida a partir de pontos impostos 

arbitrariamente quando do ajustamento pelo método dos mínimos quadrados e que 

necessita de comprovação experimental com as condições das estradas brasileiras e 

dos nossos usuários. Lembrando as orientações do guia canadense, devido à grande 

extensão e variabilidade de condições de nosso país, a rigor, para cada região 

característica deveria haver uma equação de correlação semelhante à acima. 

4.2 Estudos do GEIPOT 

Posteriormente aos estudos do IGG, a maior contribuição ao estudo do 

comportamento dos pavimentos, não só a nível nacional mas atingindo repercussão 

internacional, ocorreu como resultado da "Pesquisa Sobre o Inter-relacionamento dos 

Custos de Construção, Conservação e Utilização de Rodovias". Essa ampla pesquisa foi 

desenvolvida através de convênio firmado em janeiro de 1975 entre o governo do Brasil 

e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A Empresa Brasileira 

de Planejamento de Transportes- GEIPOT, ficou responsável pela execução do projeto 

pelo lado do Ministério dos Transportes do Bras i 1, e o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), foi designado como organismo executor pelo 

lado do PNUD. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, o GEIPOT contou com a colaboração do 

Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(IPR- DNER) e de Departamentos de Estradas de Rodagem de diversos estados. 

Os resultados da pesquisa foram publicados no relatório final em 1981, composto 

de 12 volumes que resumem os conceitos, a metodologia e os resultados obtidos até 

dezembro de 1981, referência [Ministério-Transportes-81]. 

O objeto dessa pesquisa desenvolvida no Brasil foi muito amplo, uma vez que 

se pretendia chegar a um modelo para avaliação econômica de investimentos em rodovias 

levando-se em consideração o inter-relacionamento de todos custos rodoviários. Este 

modelo objetivava se estudar e definir uma grande parte dos aspectos da gerência de 

pavimentos. 

Os principais objetivos do projeto foram: 

inter-relacionar os custos de construção, conservação e utilização de 

rodovias, utilizando parâmetros genuinamente brasileiros; 
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desenvolver métodos e modelos para m1n1m1zar o custo de transporte em rodovias 

brasileiras de baixo volume de tráfego, pavimentadas e não pavimentadas; 

auxi 1 i ar os técnicos rodoviários do país nos seus estudos de viabi 1 idade 

técnico-econômica. 

Dessa forma, a pesquisa abrangeu estudos nas áreas de tráfego, custos dos 

usuários, serventia da rodovia, custos de projeto e construção, deterioração dos 

pavimentos ao longo do tempo, conservação, operação dos veículos, demais custos e 

benefícios envolvidos, etc. Os trabalhos foram desenvolvidos por três grupos básicos 

de trabalho a saber: grupo de levantamentos dos custos dos usuários, grupo de 

experimentos de tráfego e grupo de estudos de deterioração de pavimentos. 

Diversos dados, resultados e modelos obtidos dessa pesquisa foram adotados por 

organismos internacionais, principalmente para aplicação em países em 

desenvolvimento, que não possuem modelos próprios e na grande maioria possuem 

condições ambientais e sócio-econômicas similares às do Brasil. 

Um dos maiores exemplos de utilização desses dados obtidos no Brasil é The 

Híghway Desígn and Maíntenance Standards Model- Versão III (HDM-III), referência 

[Watanatada-87], modelo este desenvolvido pelo Banco Mundial e indicado na 

implantação de sistemas de gerência de pavimentos nos países em desenvolvimento. 

A primeira versao do HDM resultou da modificação e ampliação de um modelo 

anterior, o Road Investment Analysís Mbdel (RIAM), desenvolvido em conjunto pelo 
Banco Mundial e o Transport and Road Research Laboratory (TRRL), da Inglaterra. No 

desenvolvimento do RIAM estavam embutidas uma ampla experiência inglesa de aplicação 

de modelos no Quênia, África e várias avaliações de projetos do Banco Mundial em 

diversos países. 

Na versão III do HDM, o Banco Mundial incorporou os dados e equações levantadas 

no Brasil, por exemplo, as curvas de deterioração de pavimentos, levando-se assim 

em consideração as condições ambientais de um país tropical. 

As equações e modelos ligadas às curvas de deterioração dos pavimentos foram 

também incorporadas pelo DNER, principalmente para projeto de restauração de 

pavimentos flexíveis e semi-rígidos, referência [DNER-PRO 159-85]. 

Cabe destacar que para efeito de avaliação econômica, o fator de maior 

relevância em uma rodovia é o custo operacional dos veículos que por ela trafegam. 

Como conclusões desses estudos do GEIPOT sobre este aspecto, em [Ministério

Transportes-81], três variáveis foram consideradas fundamentais e sao as seguintes 

na ordem crescente de importância para o modelo: 
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1. o índice de geometria horizontal, 

2. o índice de geometria vertical e 

3. a irregularidade da superfície de rolamento. 

Como a irregularidade é a variável mais representativa nas equações do modelo 

desenvolvido no Brasil, ela foi escolhida como a principal medida da condição da 

superfície de rolamento, influenciando decisivamente nos custos decorrent~s da sua 

utilização. Devido a essa grande influência da irregularidade, o relatório final da 

pesquisa, em [Ministério-Transportes-81], destaca que a irregularidade está sendo 

considerada atualmente com um poder explicativo dos interrelacionamentos mui to 

superior ao que dela se poderia esperar. Além desse fato, como os dois índices, de 

geometria horizontal e vertical, são constantes ao longo do período de vida útil da 

rodovia, a variação do custo operacional dos veículos ao longo do tempo fica sendo 

influenciado exclusivamente pela irregularidade. 

De particular interesse ao objeto deste trabalho, podemos destacar os estudos 

da serventia e da irregularidade longitudinal, desenvolvidos ao longo da pesquisa 

no Brasil. A irregularidade longitudinal foi extensivamente estudada, destacando-se 

a atuação do Engenheiro brasileiro Cesar A. V. Queiroz, que acabou desenvolvendo um 

procedimento para determinação do "Quociente de Irregularidade", com base na execução 

de nivelamento detalhado da rodovia, sendo denominado de "Método de Nível e Mira". 

Este procedimento é mui to utilizado para cal ibração de sistemas medidores de 

irregularidade tipo resposta e encontra-se hoje oficializado pelo DNER, referências 

[DNER-ES 173-86] e [DNER-PRO 164-85]. Tendo em vista a importância do Método Nível 

e Mira para o objeto deste trabalho, uma vez que o mesmo foi ut i 1 izado para os 

levantamentos de campo, no capítulo 5 são abordados em detalhes os conceitos e 

aspectos do seu desenvolvimento. Posteriormente, Queiroz e outros autores, em 

[Queiroz-84], propuseram esse método como padrão internacional para medição do 

Quociente de Irregularidade. 

Através de procedimento semelhante ao desenvolvido pela AASHO, na definição 
do PSR, e pelos canadenses na definição do RCI, que representavam os valores 

subjetivos dos usuários no estudo da serventia, a pesquisa basileira definiu um 

"Índice de Serventia" ( IS). O estudo foi elaborado através de 52 avaliadores 

percorrendo 40 segmentos de teste, em rodovias vicinais pavimentadas e nao 

pavimentadas na região de Brasília. 

Os valores subjetivos avaliados pelos usuários foram correlacionados com a 

condição de irregularidade longitudinal, medido através do perfilômetro dinâmico que 

é um simulador de quarto de carro e fornece o "Quociente de Irregularidade" (QI). 

A equação de correlação obtida foi a seguinte: 
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IS=4 , 66 e-o,oo534QI 

onde: 

com: R2 = 0,83 

IS = "Índice de Serventia Atual" 

QI = "Quociente de Irregularidade", obtido através do índice de quarto de 

carro (contagens/km). 

Essa equação demonstrou que o QI se correlacionou bem com as avaliações de 

serventia nas condições do Brasil. 

Influenciado pela pequisa em andamento, da qual participava, o DNER normatizou 

a obtenção de um Valor de Serventia Atual (VSA) através de avaliações subjetivas e 

de um Índice de Serventia Atual (ISA) através de medidas objetivas do pavimento, em 

[DNER-PRO 07-78], uti 1 izando procedimento mui to semelhante ao utilizado pelos 

canadenses para obtenção do RCI. 

4.3. O Experimento Internacional de Irregularidade Longitudinal 

O experimento internacional denominado International Road Roughness Experiment 

(IRRE) foi executado no Bras i 1 em maio e junho de 1982, logo após a edição do 

relatório final da experiência do GEIPOT. Esse experimento procurou correlacionar 

os valores obtidos da irregularidade longitudinal através dos mais variados 

equipamentos em uso na época em todo o mundo, e com a participação do Banco Mundial 

e de Institutos de Pesquisa de seis países. 

Foram avaliadas um total de 49 seções com 320m de comprimento, com os mais 

variados níveis de irregularidade, incluindo pavimentadas e não pavimentadas, em 

[Queiroz-84]. A irregularidade foi medida por 7 equipamentos do tipo "Sistema de 

Medidores de Irregularidade Tipo Resposta (RTRRMS)", incluindo três Maysmeter 

systems, um car-mounted bump integrador unit from TRRL, um NAASRA roughness meter 

from the Australian Road Research Board (ARRB), um TRRL bump-integrador trailer e 

um BPR-type roughometer da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Um resumo das correlações entre o QI e os RTRRMSs, em função da velocidade de 

operação, incluídos no IRRE é apresentado na tabela A.4.1, para todos os tipos de 

revestimentos estudados: concretoasfáltico, tratamentos superficiais, revestimentos 

primários ou em terra. De modo geral, as correlações são muito boas, principalmente 

para velocidades de 50km/h, que obtiveram os coeficientes mais altos. Por esse 
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motivo, a velocidade de 50km/h foi indicada para calibração de RTRRMS contra a escala 

do QI. O resultado deste experimento reforçou a intenção de se estabelecer o QI como 

uma escala padrão internacional de irregularidade. 

Posteriormente, com base nos dados do mesmo experimento, foi proposta uma 

escala internacional de irregularidade, denominada de "International Roughness Index, 

IRI", em [Paterson-86]. O IRI é uma referência estável ao longo do tempo, 

transferível, de medida absoluta de um perfil rodoviário em uma trilha de roda, 

baseado numa estatística de inclinações sem dimensão (expresso em unidades de m/km 

IRI), que representa o efeito daquele perfil sobre o deslocamento de um eixo de roda 

de um veículo em movimento, idealizado em um simulador de quarto de carro denominado 

RARS80 , conforme [Watanatada-87]. 

Velocidades de operação dos RTRRMS 

RTRRMS (km/h) 

32 50 80 

MMOl 0,89 0,95 0,72 

MM02 0,94 0,94 O, 77 

MM03 0,88 0,91 0,67 

BI-CAR 0,92 0,92 0,84 

NAASRA 0,93 0,94 0,92 

BI-TRL 0,92 0,94 --

BPR 0,85 -- --

TabelaA.4.1- Valores do coeficiente de correlação R2 entre QI e os RTRRMSs 
obtidos no IRRE. 

Os conceitos utilizados na concepção do IRI são similares aos utilizados por 

Queiroz na escala do QI. O QI foi baseado na calibração dos Maysmeter tendo como 

referência o índice de quarto de carro em perfís medidos pelo prefilômetro dinâmico. 

Em função desse fato existe uma correlação linear direta entre o QI e o IRI, segundo 
[Paterson-86], conforme a seguinte equação: 

QI = 13 RI 
onde: 

RI = irregularidade, em m/km IRI; 

QI = irregularidade, em contagens/km Qim. 
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A 

APENDICE 5 

, / 

EXEMPLO NUMERICO de CALCULO dos VALORES do GRAFICO 
do QUOCIENTE de IRREGULARIDADE para cada Sm .. 

Este apêndice apresenta um exemplo numérico de cálculo dos valores do QI51 para 

os três primeiros segmentos de 5m, consecutivos e superpostos defasados de 0,5m, da 

seção CATCAlDE. Este exemplo tem o objetivo de ilustrar o desenvolvimento de cálculo. 

1 Desenvolvimento das Equações 

Para facilitar a seqüência de cálculo a equaçao apresentada na página 63, e 

transcrita a seguir, pode ser desenvolvida para cada um dos comprimentos de base a 

serem considerados, a saber b = 2,5m e b = l,Om: 

11-k 

E 
i=k+l 

- para b = 2,5m: 

como k = b/s b = 2,5m e s = 0,5m , temos k = 5,0 
substituindo k = 5,0 na equação acima, esta se reduz a: 

Para indexação de "i" em função de "j" ao longo de todo o trecho neste caso 

do cálculo de VA2,5 i' como só teremos um valor de "i" para cada segmento de 5m, o seu 

valor será sempre: i = j+5 ou i = j+k. Portanto a equação acima pode ser 
expressa conforme a seguir: 

V~,sj=SB<J+S) 

- para b = l,Om: 

como k = b/s b = l,Om e s = 0,5m , temos k = 2,0 

substituindo k = 2,0 na equação, esta se resume a: 
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Para indexação de ''i" em função de "j" ao longo de todo o trecho neste caso 

do cálculo de VA1,0 j, teremos como primeiro valor de "i" ou iinicilll = j+2 ou i inicial = 
j+k e, último valor de "i" ou ifinal = j+8. Portanto a equação acima pode ser expressa 

conforme a seguir: 

2 Valores das 13 primeiras cotas da seção CATCAlDE 

Seqüência Cotas 

de Pontos Yn (mm) 

1 8926 

2 8898 

3 8873 

4 8847 

5 8821 

6 8793 

7 8761 

8 8740 

9 8714 

10 8688 

11 8664 

12 8639 

13 8612 

3 Cálculo do QI para o 1Q Segmento de 5m 

3.1 Cálculo do V~,U 

neste caso j = 1, logo: V~,5.1 = SB(jt5) = SB6 



como k = 5,0 e s = 0,5 , temos: 

Yi+'-- 2Y; + Yi_... Y6+s - 2Y6 + Y6-s Yu - 2Y6 + Y1 SB = --"'-'A;;;...._ _ ___;.~--=---A- = _..:..._;:,..._ _ ____:_--:-...;,_;;- = -~---:=-=-=---
6 (KS)2 (5x0,5)2 6,25 

substituindo pelos valores das cotas "Yn"' ficamos com: 

SB = 8664-2x8793+8926 =O 64 6 6,25 I 

3.2 Cálculo do VAI,O.l 

neste caso j = 1, logo: 

j+S 

:E 
i=j+2 

como neste caso k = 2,0 e s = 0,5 o cálculo dos SBi fica sendo: 

Yi+Jc: - 2Yi + yi-k 
(KS) 2 

y3+2 - 2 y3 + y3-2 

(2x0, 5) 2 

substituindo pelos valores das cotas "Y" ficamos com: 
n ' 

analogamente para os demais valores dos SBi temos: 

SB4 :: Y6 - 2Y4 + Y2 =8793-2x8847+8898=-3,00 

SB5= Y7 - 2Y5 + Y3 =8761-2x8821+8873=-5, 00 

SB,= Y9 - 2Y1 + Y5 =8714-2x8761+8821=13,00 

SB8 = Y10 - 2Y8 + Y6 =8688-2x8740+8793=1, 00 

SB9= Y11 - 2Y9 + Y1 =8664-2x8714+8761=-3, 00 

o cálculo do VAJ,O.l fica então: 
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(1)2+(-3)2+(-5)2+(6)2+(13)2+(1)2+(-3)2=5,9761 
7 

3.3 Cálculo do Qls1. 1 

como QI51 .1 =- 8,54 + 6,17 VAt,O.l + 19,38 v~,5 . 1 
substituindo os valores temos: 

QISII.l =- 8,54 + 6,17 X 5,9761 + 19,38 X 0,64 = 40,73 cont/km 

4 Cálculo do QI para o 2Q Segmento de 5m 

4.1 Cálculo do V~,S.l 

neste caso j = 2, logo: V~, 5 . 2 = SB(j+S) = SB7 

como k = 5,0 e s = 0,5 , temos: 

substituindo pelos valores das cotas "Y" ficamos com: n ' 
SR = 8639-2x8761+8898 _2 40 

-"-"] 6,25 ' 

neste caso j = 2, logo: 

1.0 

~ 
(SB) 2 

7 
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como os valores de k = 2,0 e s = 0,5 permanecem constantes ao longo do 

treho, o cálculo dos SBi é análogo ao desenvolvido para o 1Q segmento, para "i" 

variando de 4 a 9, apresentando portanto os seguintes valores: 



SB4 = -3,0; SB5 = -5,0; SB6 = 6,0; SB7 = 13,0 SBg = 1,0; SB9 = -3,0. 

o cálculo do SB10 passa a ser o seguinte: 

SB10= Y12 - 2Y10 + Y6 =8639-2x8688+8740=3, 00 

o cálculo do VAI,O.l fica então: 

4.3 Cálculo do QI 5111•2 

como QI511 .2 =- 8,54 + 6,17 VAI,O.l + 19,38 v~,S.l 
substituindo os valores temos: 

QI 511.l = - 8,54 + 6,17 X 6,0710 + 19,38 X 2,40 = 75,43 cont/km 

5 Cálculo do QI para o 3Q Segmento de 5m 

5. 1 Cálculo do VAz,s.J 

neste caso j = 3, logo: V~,5.3 = SB(j+S) = SBg 

como k = 5,0 e s = 0,5 , temos: 

SB = Yi+Jc - 2Yi + Yi-Jc =-Y._s_+;;....s_-_2_Y._s_+_Y._s_-..:..s_= 
8 

(KS) 2 ( 5 xO , 5) 2 

substituindo pelos valores das cotas "Y" ficamos com: 
n ' 

SB = 8612-2x8740+8873 =O 80 8 6,25 6 

5.2 Cálculo do v~,O.J 

neste caso j = 3, logo: 
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como os valores de k = 2,0 e s = 0,5 permanecem constantes ao longo do 

treho, o cálculo dos SBi é análogo ao desenvolvido para os segmentos anteriores, para 



"i" variando de 5 a 10, apresentando portanto os seguintes valores: 

SB5 = -5,0; SB6 = 6,0; SB7 = 13,0 SBg = 1,0; SB9 = -3,0; SB10 = 3,0. 

o cálculo do SB11 passa a ser o seguinte: 

SB11= Y13 - 2Yu + Y9 =8612-2x8664+8714=-2, 00 

o cálculo do VAl,O.J fica então: 

(-5)2+(6)2+(13)2+(1)2+(-3)2+(3)2+(-2)2=6,0118 
7 

5. 3 Cálculo do QI51_3 

como QI 511 .3 =- 8,54 + 6,17 VAl,O.J + 19,38 v~,S.J 

substituindo os valores temos: 

QISI.l =- 8,54 -,1- 6,17 X 6,0118 + 19,38 X 0,80 = 44,05 cont/km 

Esses valores calculados acima podem ser visualizados na figura 7.11. 
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