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ESTUDO DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO FLEXÍVEL EM ALÇA 

DE VIADUTO EM MARINGÁ-PR  

 

Helder José Frare Matos  

.  

 

 

RESUMO 

 

A pavimentação é um elemento de extrema importância para a infraestrutura urbana. Sua 

construção correta e a realização de uma manutenção adequada proporcionam um tráfego mais 

seguro e confortável aos habitantes. Este trabalho consiste na realização de um estudo de 

pavimento flexível para propor correções aos problemas deste tipo de estrutura na cidade de 

Maringá-PR. O pavimento escolhido para o estudo fora uma alça de um viaduto. Tal pavimento 

possui aproximadamente 20 anos de existência sem a devida realização de manutenção e com 

muitos defeitos visíveis. Os estudos realizados foram os preliminares, como a abertura de janela 

de inspeção para verificação das camadas existentes e o CBR do subleito, o Índice de Gravidade 

Global, que indica o estado geral do pavimento e as medidas de deflexões com a viga 

Benkelman, que mostram o comportamento da estrutura. A conclusão é que os resultados 

orientam para soluções mistas, de acordo com os problemas pontuais. Nas estacas que 

apresentaram uma deflexão dentro do permissível, será realizada a fresa das trincas do tipo FC-

3 na camada de CBUQ existente para evitar que ocorra a reflexão do defeito no reforço. As 

estacas que apresentam resultados ruins de deflexão, uma elevada quantidade de defeitos 

superficiais e um raio de curvatura abaixo do permissível terão o pavimento reconstruído até a 

profundidade do subleito. 

 

Palavras-chave: Deflexão. Benkelman. Reforço. 

 

 

EVALUATION STUDY OF STRUCTURAL FLEXIBLE PAVEMENT ON A 

HIGHWAY JUNCTION RAMP IN MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT  

 

The pavement is an element of extreme importance for urban infrastructure and its correct 

construction and execution of adequade maintenance, provides a more secure and comfortable 

traffic for the people in city. This work consists on a study of a flexible pavement in order to 

propose the correction of a few problems on this kind of structure in the city of Maringá-PR. 

The chosen pavement for this study was a highway junction ramp, such pavement is 

approximately 20 years old and didn't have proper maintenance, so it presents many visible 

defects. This work consisted of preliminary studies, like the opening of an inspection window 

to verify existent layers and the CBR of the subgrade, the Global Severity Index (Índice de 

Gravidade Global) that shows the general condition of the pavement and the measured 

deflections with the Benkelman beam, that shows the structure behavior. The conclusion is that 

the results can lead to mixed solutions for punctual problems, around the milestones that 

presented a deflection within the permissible, there will be used a milling cutter on cracks of 



the type FC-3 on existing layers of concrete asphalt to prevent the defect to reflect in the reforce, 

and around milestones that presented bad deflections, many superficial defects, and a radius 

curvature below the permissible values, the pavement will be reconstructed from the depth of 

the subgrade. 

 

Keywords: Deflection. Benkelman. Reforce. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil apresentou um crescimento populacional nas áreas urbanas de 23 milhões de 

pessoas no período de 2000 a 2010 (IBGE, 2010), demandando cada vez mais dos sistemas de 

infraestrutura urbana, o que inclui as redes de pavimentação. Segundo Gonçalves (1999), um 

pavimento tem duas funções principais. A primeira é proporcionar uma superfície de rolamento 

que atenda requisitos como a segurança e o conforto do tráfego que por ali circula.  A segunda 

função é que essas condições citadas se mantenham independentes de variações climáticas. 

Como qualquer estrutura, os pavimentos não possuem uma durabilidade eterna. Desta 

forma, segundo Gonçalves (1999), deve-se ter o controle sobre os principais mecanismos de 

deterioração e estabelecer modelos que possibilitem a previsão do desempenho dos pavimentos. 

Estas atividades são de suma importância para uma rede pavimentada eficaz.  

O objetivo deste trabalho é realizar a análise estrutural de um pavimento flexível, bem 

como propor uma solução alternativa para este, uma que não dependa de sua completa 

reconstrução ou apenas um reforço de espessura padrão sobre todo o segmento. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Através de estudos bibliográficos a respeito de manutenção de pavimentos flexíveis, tais 

como livros, artigos técnicos, normas da ABNT NBR e do DNIT, desenvolveu-se esse artigo, 

dando destaque à avaliação estrutural com base na metodologia do Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem – DNER. 

Definiu-se, então, o caminho para entender e solucionar os problemas encontrados no 

pavimento utilizado como base para aplicação dos procedimentos estudados, sendo este:  

(i) Escolha de um pavimento flexível para a realização dos estudos pertinentes; 

(ii) Realização de estudos preliminares do pavimento; 

(iii) Realização do Índice de Gravidade Global; 

(iv) Análise de leituras realizadas pelo instrumento viga Benkelman para os cálculos 

das deflexões recuperáveis; 

(v) Avaliação estrutural do pavimento; 

(vi) Apresentação da proposta de solução para o pavimento flexível. 
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3 DESENVOLVIMENTO  

 

A realização dos estudos mencionados na metodologia tem como estudo de caso um 

pavimento existente, sendo este uma alça que dá acesso da Avenida Colombo à Avenida 

Henrique Bula, no Município de Maringá, no Paraná. A seguir, o local representado na Figura 

1: 

 

Figura 1 – Área de intervenção 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Figura 1 apresenta uma imagem de satélite da cidade de Maringá-PR com uma 

marcação em amarelo indicando a localização da área de intervenção do pavimento em estudo. 

 

3.1 ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Conforme o orientado pela norma DNER-PRO 011-79 – AVALIAÇÃO 

ESTRUTURAL DOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS – PROCEDIMENTO B, devem ser 

coletadas informações anteriormente aos estudos definitivos (estudos em campo). Estas 

servirão de auxílio na tomada de decisões dependendo dos resultados obtidos. 

Foi possível obter informações referentes ao tempo de vida do pavimento no histórico 

de dados de um órgão público. As características do pavimento tal como as espessuras de suas 

camadas foram obtidas através dos ensaios de abertura de janela de inspeção, com medidas 

50x50 cm e alcance até ao subleito. 

Ao alcançar o subleito, dele foi retirado uma amostra para a realização do California 

Bearing Ratio (CBR), que em português atende pelo nome de Índice de Suporte California 

(ISC). Tal ensaio tem como objetivo a avaliação da resistência do solo, conforme a Foto 1. 
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Foto 1 – Ensaio de abertura de Janela de Inspeção 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Foto 1 apresenta a janela de inspeção aberta e a medição das camadas sendo executada 

para uma posterior coleta da amostra do subleito. 

O tráfego do projeto da construção do pavimento não foi encontrado, uma vez que o 

projeto como um todo não foi possível de se localizar. Quanto ao número “N” adotado para 

eventuais dimensionamentos de soluções, segundo a IP-02 - CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS, o 

valor para este é baseado em uma contagem de veículos no local, realizada na faixa mais 

carregada com um crescimento de 5% ao ano de veículos pesados durante os anos para o qual 

o projeto se destina, e em dados fornecidos por órgão público, enquadrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação das vias 

 

Fonte – Quadro 2.1 – IP-02 Classificação das Vias. (2004) 
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A Tabela 1 apresenta parâmetros de tráfego para que o pavimento em estudo possa ser 

classificado e o número “N” característico possa ser encontrado. O Apêndice 01 apresenta a 

quantidade de veículos no local e também o resultado do cálculo da fórmula a seguir para a 

obtenção do número “N” característico (de projeto): 

 

𝑁𝑡 =
(𝑉𝑜+1,5∗𝑉𝑜)

2
∗ 𝑒 ∗ 365 ∗ 𝑃...............................................................................................(1) 

𝑁𝑡: Número N característico; 

Vo: Volume diário de ônibus e caminhões (com crescimento de 5% por ano de projeto); 

P: Vida do projeto; 

𝑒: equivalente por classe de via. 

  

3.2 ÍNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL (IGG) 

 

O Índice de Gravidade Global (IGG) é um estudo realizado em campo com o objetivo 

de avaliar a situação do pavimento em relação aos seus defeitos. Segundo Senço (2001), o IGG 

procura avaliar o desempenho de um pavimento através da quantificação do estado geral do 

segmento. Através de uma inspeção visual e realização de amostragem, mede-se a gravidade 

do problema a ser solucionado. Este ensaio é orientado pela NORMA DNIT 006/2003 – PRO 

- AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E 

SEMIRRÍGIDOS – PROCEDIMENTO. Para a sua execução, são necessários um técnico 

capacitado para identificar e classificar os defeitos que estão no pavimento e uma régua especial 

para realizar a medição das flechas na trilha de roda, que são as deformações permanentes, 

sendo as de trilha de roda interna (TRI) e as trilha de roda externa (TER). A unidade de tais 

medidas deve ser dada em milímetros (mm). Observe a classificação dos defeitos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Tabela resumo dos defeitos – Codificação e Classificação com Legenda 

 

Fonte – Adaptado pelo autor de Anexo D - norma DNIT 006/2003-PRO (2003) 

 

A Tabela 2 apresenta os tipos de defeitos possíveis em um pavimento e suas 

características, auxiliando o técnico responsável na identificação, como uma legenda que 

facilita na leitura dos tipos de defeitos que aparecem em desenhos técnicos referentes a estes. 

A seguir, na Foto 2, um exemplo de defeito que pode ser encontrado no pavimento: 
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Foto 2 – Trinca tipo FC-3, Jacaré com erosão 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Foto 2 ilustra a situação de grande parte do pavimento em estudo, que apresenta uma 

grande quantidade de trincas do tipo FC-3. 

 Segundo a DNIT 006/2003, o trecho a ser avaliado deve ser dividido em segmentos de 

20 metros, nos quais serão marcadas as estacas com tinta, constando o número da estação e um 

traço, com dimensões de 30cm X 2,5cm. O perímetro onde se deve marcar os defeitos 

corresponde a 3m longitudinais para frente e para traz deste traço de referência. A largura da 

área de inspeção não é citada na norma, porém, segundo Senço (2001), deve ser de 3,5m. No 

caso do pavimento em estudo, foi feito o inventário de ocorrência de defeito na pista da direita, 

uma vez que se trata de pista dupla, sendo este o lado da pista que sofre mais solicitação pelo 

tráfego. Segue a Foto 3, a qual é referente às medições das TRI e TER: 

 

Foto 3 – Medição das TRI e TRE 

 

Fonte – Autor (2020) 
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A Foto 3 apresenta o material e o procedimento utilizado na medição das TRI e TRE 

anteriormente comentadas. No pavimento em estudo, foi utilizada uma régua de alumínio de 

1,20 m de comprimento, conforme orientado pela norma DNIT 006/2003, com seu centro 

marcado. Ao posicionar a régua sobre a trilha de roda, uma trena foi utilizada para realizar as 

medições das flechas. Segundo a norma DNIT 006/2003, a medição das TRI e TRE devem 

ocorrer nas estações demarcadas. Quando houver sua ocorrência, o maior valor encontrado em 

cada uma das trilhas deve ser anotado. Caso exista a presença de remendos ou panelas que 

impossibilitem a medição, pode-se deslocar a régua para medir, desde que obedeça a área 

demarcada na estação. Para os cálculos de média (�̅�) e variância (𝑠²), como se trata de um 

pavimento com pista dupla, foi adotado o lado direito para medir as trilhas, já que é o lado mais 

solicitado pelo tráfego pesado.  

Os defeitos foram marcados sobre um desenho geométrico devidamente estaqueado 

conforme a realidade do pavimento escolhido para a avaliação, conforme a Figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 – Desenho técnico geométrico do pavimento em estudo 

 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Figura 2 apresenta o desenho geométrico do traçado da pista, que foi realizado através 

do levantamento das medidas por meio de trenas por fiscais de órgão público, auxiliados por 
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uma imagem georreferenciada de alta qualidade desenvolvida através de software de Desenho 

Auxiliado por Computador (Computer Aided Design – CAD). 

Dentro da norma DNIT 006/2003 é fornecida uma tabela para preenchimento dos 

defeitos. Abaixo, a Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Formulário para anotação dos defeitos observados nas estações 

 

Fonte – Adaptado pelo autor de Anexo B - norma DNIT 006/2003- PRO (2003) 

 

A Tabela 3 funciona como formulário para a marcação dos defeitos em cada estação em 

estudo. No caso deste trabalho, as estações escolhidas foram as estacas ao invés de Km. 

Com a Tabela 3 preenchida, alguns cálculos serão necessários para dar continuidade ao 

procedimento e encontrar o IGG do pavimento. Tais cálculos fornecidos pela norma DNIT 

006/2003 encontraram-se dispostos nos tópicos seguintes. 

 

- Cálculos das Frequências relativas: 

 

𝑓𝑟 =
𝑓𝑎∗100

𝑛
 ......................................................................................................................................................................................... (2) 

fr: frequência relativa; 

fa: frequência absoluta (esta que corresponde a quantidade de vezes que a ocorrência foi 

encontrada nas estações); 

n: número de estações inventariadas. 

 

- Cálculo para média e variância das flechas medidas em Trilhas de Rodas (TRI e TER): 

 

�̅� =
∑𝒙𝒊 

𝑛
 .................................................................................................................................................................................................. (3) 

𝑠 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)²

𝑛−1
 .................................................................................................................................................................................... (4) 

͞x: média aritmética dos valores das flechas medidas (TRE e TRI); 

J TB JE TBE

1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 mm mm Lado da P.

0

1

Observação

TLL TRR
FC - 3

Interligadas

Trincas Afundamentos

R

Outros defeitos
Trincas 

rodadas

TRI TREATC O P EEstaca EX D

Isoladas

FC - 2
FI TTC TTL TLC

Plastico Conslidado

ALP ATP ALC
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xi: valores individuais; 

s: desvio padrão dos valores das flechas medidas (TRE e TRI); 

s²: variância. 

 

- Cálculo do Índice de Gravidade Individual – IGI: 

 

𝐼𝐺𝐼 = 𝑓𝑟 𝑋 𝑓𝑝  ................................................................................................................................................................................ (5) 

IGI: Índice de Gravidade Individual; 

fr: frequência relativa; 

fp: fator de ponderação, obtido de acordo com a tabela 4. 

 

A Tabela 4, a qual o fp se refere, encontra-se a seguir:  

 

Tabela 4 - Fatores de Ponderação para cálculo de Índice de Gravidade Individual (IGI) 

 

Fonte: Tabela 1 da norma DNIT 006/2003-PRO. (2003) 

 

A Tabela 4 apresenta os fatores de ponderação a depender do tipo de ocorrência de 

defeitos, fatores estes que serão utilizados mais adiante para a obtenção do IGI. 

O preenchimento da Tabela 3, assim como a realização dos cálculos anteriormente 

demonstrados, servirão para alimentar a Tabela 5, a seguir: 
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Tabela 5 – Tabela para o cálculo do Índice de Gravidade Global (IGG). 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Anexo C - Norma DNIT 006/2003-PRO. (2003) 

 

A Tabela 5 apresenta os espaços para o desenvolvimento dos cálculos que irão resultar 

na obtenção do IGI de cada item e posteriormente do IGG do pavimento. Os fatores de 

ponderação do IGI para TRI e TRE não encontrados na Tabela 4 estão contidos na Tabela 5. O 

valor do IGG na Tabela 5 deve ser encaixado dentro dos conceitos disponíveis na norma DNIT 

006/2003-PRO. A Tabela 6, a seguir, apresenta estes conceitos. 

 

Tabela 6 - Conceitos de degradação de pavimento em função do IGG 

 

Fonte: Tabela 2 – Norma DNIT 006/2003-PRO. (2003) 

 

Faixa

1

2

3

4

5

6

7

8

2B) IGI = 50 quando FV > 50

Operador

Calculo

Visto

1A) IGI = F x 4/3 quando F ≤ 30

1B) IGI = 40 quando F > 30

2A) IGI = FV quando FV ≤ 50

Obervações

F=(TER+TRI)/

2
1A) ou 1B)

0,6

n=

R

9
Média aritmétrica dos valores 

médios das flechas medidas em mm 

nas TRI E TER

10
Média aritmética das variâncias das 

flechas medidas em ambas as 

trilhas

TREv

0,5

TRE TRI

Conceito

0,9

0,3

CALCULO DO INDICE DE GRAVIDADE GLOBAS (IGG)

EX

0,8

1,0

(FC – 2) J, TB

(FC – 3) JE, TBE

ALP, ATP, ALC, ATC

O, P, E

Trincas isoladas FI, TTC, TTL, TLC, 

TLL, TRR
0,2

Natureza do defeito

D

Nº total de Estações ∑ Indíce de Gravidade Global = IGG

0,5

ITEM
Frequencia 

absoluta

Frequencia 

absoluta 

Frequencia 

relativa (%)

TRIv
Fv=(TREv+TRI

V)/2
2A) ou 2B)

Fator de 

Ponderação

Indice de gravidade 

individual

Conceito Limites

Ótimo 0 < I GG ≤ 20

Bom 20 < I GG ≤ 40

Regular 40 < I GG ≤ 80

Ruim 80 < I GG ≤ 160

Péssimo IGG > 160
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A Tabela 6 apresenta os conceitos relacionados à gravidade da degradação do 

pavimento. O IGG realizado e tabelado conforme as instruções anteriormente detalhadas 

encontra-se disposto no Apêndice 02. 

 

3.3 ANÁLISE DEFLECTOMÉTRICA 

 

Em paralelo a realização do IGG, foi realizada uma análise deflectométrica. Com estes 

dois estudos, torna-se possível uma avaliação estrutural do pavimento flexível muito mais 

precisa. Seguindo este raciocínio, primeiramente abordaremos o conceito de deflexões 

recuperáveis e, então, trataremos do ensaio com emprego de viga Benkelman para obtenção de 

leituras que forneceram as deflexões recuperáveis. 

 

3.3.1 Deflexões Recuperáveis  

 

As deflexões recuperáveis têm uma relação direta com a vida útil do pavimento. 

Segundo Senço (2001), existem três fases na vida de um pavimento. A primeira fase é a de 

consolidação, feita pelo próprio tráfego ao transitar sobre o mesmo. Depois ocorre a fase em 

que se encontram as deflexões recuperáveis, sendo considerada a de vida útil do pavimento.  

Por fim, chega-se a fase de fadiga, na qual as deflexões não são recuperáveis, ocorrendo as 

trincas e rupturas das camadas do pavimento. Segue, na Figura 3, a relação das fases da vida do 

pavimento. 

 

Figura 3 – Fases da vida de um Pavimento 

 

Fonte: Figura 1 – Norma DNER-PRO 010/79 – 011/79. (1979) 
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A Figura 3 apresenta um gráfico que relaciona as deflexões e o número “N” de 

repetições de carga ao desgaste da estrutura do pavimento passando pelas três fases de sua vida. 

 

3.3.2 Viga Benkelman 

 

O segundo método utilizado para a avaliação estrutural do pavimento flexível foi a 

determinação das deflexões do pavimento flexível. Para a realização de tal estudo, foi 

empregado o ensaio com a viga Benkelman. “O controle deflectométrico com viga Benkelman 

durante a construção de pavimentos é uma prática amplamente adotada no Brasil” 

(VELLASCO, 2018). Neste estudo, foram utilizados os dados levantados por um órgão público 

para que junto ao método anterior (Índice de Gravidade Global – IGG) obtivesse um resultado 

mais preciso da situação do pavimento. 

O objetivo final deste ensaio é a comparação das deflexões encontradas no pavimento 

com o permissível de acordo com a quantidade de solicitação que este está sofrendo e ainda 

sofrerá. A aparelhagem e o procedimento de execução do ensaio estão contidos na norma 

DNER-ME 024/94 PAVIMENTO – DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES PELA VIGA 

BENKELMAN.  

Conforme a orientação da norma DNER-ME 024/94, a aparelhagem necessária é 

composta pela própria viga Benkelman, cuja estrutura consiste em um conjunto de apoios, ou 

sustentação, em que no meio irá ocorrer a articulação de dois braços interfixos, cujos 

comprimentos devem obedecer uma de três relações: 2/1, 3/1 ou 4/1. O braço de maior 

comprimento terá em sua extremidade a ponta de prova. Já a extremidade do menor terá a 

função de acionar o extensômetro, que deve ter uma precisão de 0,01 mm. Também deverá 

acompanhar um vibrador para que se evite eventuais inibições do ponteiro do extensômetro. 

Deve haver a presença de uma trava com o intuito de proporcionar proteção em ocasiões de 

transporte. É importante ressaltar que previamente à utilização, a viga deve passar por uma 

aferição, que deve obedecer à norma DNER-PRO 175-94 – AFERIÇÃO DE VIGA 

BENKELMAN.  

Outra necessidade é um caminhão que obedeça alguns requisitos específicos, sendo 

estes: uma carga de 8,2 toneladas no eixo traseiro distribuída de maneira simétrica, eixo simples 

e obrigatoriamente com rodas duplas e pneus que devem obedecer as dimensões 1000x20 ou 

900x20, com 12 lonas, esta do tipo câmera, com a presença de frisos na faixa de rodagem, a 

pressão calibrada em 0,56 MPa. 
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As medições devem ocorrer em locais previamente determinados. Neste caso, foram 

realizadas nas estacas, as mesmas do ensaio de IGG. Em casos de pista dupla, como o pavimento 

em estudo, devem ser feitas a cada 20m, em uma única faixa, a externa. Neste estudo de caso, 

o órgão público optou por realizar na pista esquerda devido a maior quantidade de defeitos na 

TER desta pista. A localização dos pontos de ensaio deve seguir as distâncias orientadas pela 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Distância do bordo da faixa de tráfego para execução do ensaio 

 

Fonte: RMA - DNER-ME 024/94. (1994) 

 

A Tabela 7 orienta a que distância o ponto de ensaio deve estar da borda do revestimento 

caso o ponto de ensaio se localize na faixa externa. No caso do pavimento em estudo, como já 

comentado, a faixa escolhida foi a da esquerda, e os pontos ocorreram na TRE. O caminhão 

deve ser posicionado com o eixo em perpendicular ao eixo do traçado da pista de rolamento 

com este já em posição. A ponteira da viga deve ser colocada no meio das rodas duplas. 

Com a viga posicionada, sua trava pode ser liberada. O pé traseiro deve ser ajustado 

para que o extensômetro fique a meio curso. Para facilitar o posicionamento, é interessante 

prender no caminhão um sistema de referência. A seguir, a viga Benkelman utilizada na Foto 

4: 

 

Foto 4 – Viga Benkelman montada e pronta para o ensaio 

 

Fonte: Autor (2020) 
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A Foto 4 apresenta a viga Benkelaman montada e posicionada, pronta para a realização 

das leituras. O início do ensaio se dá pela leitura inicial (L0 ou Li). Primeiro deve-se ligar o 

vibrador e somente realizar esta leitura quando o extensômetro indicar movimento igual ou 

menor 0,01mm/min, ou após o decorrer de 3 minutos. Para a realização do raio de curvatura da 

bacia de deformação, é feita uma leitura adicional com o deslocamento do eixo de rodas duplas 

do caminhão com 8,2 toneladas a uma distância de 25 centímetros a frente do ponto de ensaio 

da Li. Na leitura final (Lf), o caminhão se desloca lentamente de maneira que o eixo de rodas 

duplas cuja a ponta de prova se encontrava no meio atinja uma distância de 10 metros a partir 

do ponto inicial.  

Com as leituras realizadas em todas as estacas, alguns cálculos serão realizados e 

conceitos serão aplicados para alcançar os resultados quanto às deformações do pavimento.  

Com a obtenção de tal valor, a seguir encontram-se as fórmulas para que os cálculos possam 

ser realizados. 

 

- Cálculo das Deflexões: 

 

𝐷0 = (𝐿0 − 𝐿𝑓)𝑎/𝑏  .................................................................................................................................................................. (6) 

𝐷𝑛 = (𝐿𝑛 − 𝐿𝑓)𝑎/𝑏  ................................................................................................................................................................. (7) 

D0: Deflexão dada em centésimos de milímetros, chamada de real ou verdadeira; 

Dn: Deflexão    nos    pontos    correspondentes    aos diversos deslocamentos do veículo (caso 

ocorrer); 

L0: leitura inicial, dada na unidade de centésimo de milímetros; 

Lf: leitura final, dada na unidade de centésimo de milímetros; 

a: Distância entre a ponta de prova até a articulação da viga; 

b: Distância entre a articulação e o extensômetro; 

a/b=K: constante da viga Benkelman (neste caso, K=2). 

 

- Cálculo do raio de curvatura: 

 

𝑅 =  
6250

2∗((𝐷0−𝐷25)
 .............................................................................................................................................................................. (8) 

R: Raio de curvatura, dado na unidade de metros; 
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D0: Deflexão conhecida como real, ou então verdadeira, dada na unidade de centésimo de 

milímetros; 

D25: Deflexão a 25 cm do ponto de prova, dada em centésimo de milímetros. 

 

3.4 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

A avaliação estrutural do pavimento flexível que aqui se encontra tem como base a 

norma DNER-PRO 011/79. Os dados obtidos a partir das leituras (medições) com a viga 

Benkelman serão utilizados em cálculos para dar prosseguimento à avaliação. As fórmulas e 

conceitos apresentados a seguir são indispensáveis para o resultado correto na avaliação. 

 

3.4.1 Segmentos homogêneos 

 

Segundo a DNER-PRO 011/79, a extensão do pavimento em estudo deve ser subdivida 

em segmentos razoavelmente homogêneos. Homogêneo é um elemento que apresenta 

características semelhantes. No caso dos pavimentos, ruas ou rodovias, a subdivisão tem o 

objetivo de padronizar as medidas corretivas aplicáveis. 

A limitação de tal divisão não é algo totalmente rígido, ficando assim a critério do 

responsável técnico a análise. Fica clara então a existência de subjetividade desta definição, 

porém, segundo a DNER-PRO 011/79, alguns pontos devem auxiliar em tal definição. Assim 

como a extensão mínima dos segmentos homogêneos é na ordem de 200 metros (devido às 

questões construtivas), a máxima deve ser 2000 metros. A variação das deflexões recuperáveis, 

os valores dos raios de curvatura, a constituição do pavimento, as litologias que constituem o 

subleito e a frequência, assim como a natureza dos defeitos, podem ser verificados no 

revestimento (IGG). 

 

3.4.2 Análise das Deflexões 

 

Segundo a DNER-PRO 011/79, as deflexões encontradas devem ser consideradas de 

mesma natureza. Desta forma, as leituras nas trilhas de rodas externas, em casos que ocorrem 

em ambas as faixas, devem ser consideradas dentro do segmento homogêneo definido para 

serem utilizadas nos cálculos estáticos de deflexão característica correspondente. Assim sendo, 

o procedimento consiste em tabular os valores individuais das medições de deflexão (Di) para 

posteriores cálculos. Segue a fórmula da Deflexão média (�̅�): 
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�̅� =  
∑𝐷𝑖

𝑛
 ................................................................................................................................................................................................ (9) 

�̅�: Média Aritmética; 

Di: Medições de deflexões; 

n: número de indivíduos da amostra (estações). 

 

Após encontrar a média aritmética da amostra, calcula-se o desvio padrão (σ): 

 

𝜎 =  
∑(𝐷𝑖−�̅�)²

𝑛−1
 ................................................................................................................................................................................... (10) 

 

Com o desvio padrão calculado, segundo a DNER-PRO 011-79, deve ser verificado o 

intervalo de aceitação para os valores individuais através dos limites para mais ou menos da 

seguinte fórmula: 

 

𝐷 ± 𝑧 ∗ 𝜎................................................................................................................................................................................. (11) 

z: constante (Tabela 8) 

 

Os valores que ficaram fora deste intervalo devem ser descartados. Os valores 

remanescentes devem passar novamente pelo cálculo D e σ e um novo limite aceitação. Segue 

a Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Intervalo de aceitação 

 

Fonte: Tabela I - Norma DNER-PRO 011-79 (1979) 

n z

3 1

4 1,50

5-6 2

7-19 2,50

≥20 3
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A Tabela 8 apresenta os fatores para a determinação dos limites de aceitação, sendo que 

“n” representa a quantidade de estações inventariadas e “z” é uma constante. O próximo passo 

consiste no cálculo do coeficiente de variação (cv), que deve ser feito em cada uma das 

distribuições (caso seja necessária mais que uma) e a deflexão característica (Dc) do pavimento. 

Abaixo, as fórmulas: 

 

Coeficiente de variação (cv): 

 

𝑐𝑣 =  
𝜎

�̅�
 ................................................................................................................................................................................................ (13) 

 

Deflexão característica (Dc): 

 

𝐷𝑐 = �̅� + 𝜎  ................................................................................................................................................................................... (14) 

 

3.4.3 Correção sazonal 

 

O ensaio de medição de deflexões pode ocorrer em qualquer época do ano. No entanto, 

existe uma que é mais indicada para tal, sendo esta posterior à estação chuvosa, já que é nesta 

que o subleito permanece com o máximo de umidade possível, o que possibilita maiores 

deflexões. Entretanto, como nem sempre é possível fazê-lo nesta época, torna-se necessária 

uma correção para as demais, a qual chamamos de correção sazonal. Para tal, serão adotados 

os fatores de correção da Tabela 9 a seguir: 

 

Tabela 9 – Fatores de correção sazonal – chuva

 

Fonte: Tabela II - Norma DNER-PRO 011-79 
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A Tabela 9 apresenta os fatores de correção sazonal de acordo com a estação em que o 

ensaio ocorreu. Para a escolha do fator de correção sazonal (Fs) adequado, deve ser levada em 

conta a distribuição das precipitações mensais médias, que correspondem à região onde o ensaio 

está ocorrendo. Também devem ser levadas em conta as precipitações mensais que ocorreram 

durante o levantamento e nos três meses anteriores, assim como a estrutura do pavimento 

existente com relação ao seu subleito. 

 

3.4.4 Correção de Temperatura 

 

Esta correção não é citada na Norma DNER-PRO 011/79, mas deve ser levada em 

consideração. Segundo Rodrigues (1996, apud VELLASCO, 2018, p. 77), as medidas de 

deflexões nos pavimentos asfálticos têm a temperatura como elemento determinante, uma vez 

que a variação desta influencia na rigidez do revestimento betuminoso. A DNER-PRO 011-79 

inclui a variação de umidade. Segundo Noureldin (1994, apud VELLASCO, 2018, p.77), a 

variação da temperatura no pavimento tem uma maior probabilidade de ocorrer do que as do 

teor de umidade, portanto, não pode ser desconsiderada. 

Em Kim et al (1995, apud VELLASCO, 2018), foi desenvolvida uma fórmula para a 

correção de temperatura, na qual considera-se 20°C como referência para corrigir a temperatura 

medida em campo ou calculada através de fórmulas empíricas utilizando a temperatura 

ambiente. O método de encontrar a temperatura não é o foco deste trabalho e sim trabalhar com 

a que foi fornecida pelo órgão público responsável, apresentando sua influência na deflexão. 

Também se utiliza a espessura do pavimento existente na fórmula, apresentada a seguir: 

 

𝜆𝑑 =  10−𝑛∗(𝑇−20) ...................................................................................................................................................................... (15) 

𝑛 =  5,807 ∗ 10−6 ∗ (ℎ𝐴𝐶)
1,4635.........................................................................................(16) 

λd= fator de correção de temperatura da deflexão; 

ℎ𝐴𝐶= espessura existente do revestimento asfáltico, dada em mm; 

T= temperatura na hora do ensaio do revestimento asfáltico, dada em graus Celsius; 

n= as medidas de deflexões ocorreram na trilha de roda, portanto segue aquela fórmula. 

 

 O Departamento de Estradas de Rodagem do estado de São Paulo – DES/SP apresenta, 

através de uma instrução de projeto, a IP-DE-P00/003 – AVALIAÇÃO FUNCIONAL E 
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ESTRUTURAL DE PAVIMENTO, um gráfico que também proporciona um fator de correção, 

o qual se encontra no Anexo 01. 

 

3.4.5 Deflexão admissível (Dadm) 

 

Segundo a DNER-PRO 011/79, para impedir a aparição de defeitos como trincas no 

pavimento, este deve manter suas deflexões abaixo de um valor, sendo este a Deflexão 

admissível (Dadm). O cálculo desta deflexão depende dos materiais que constituem o 

pavimento e também do número N de solicitações de eixo que equivalem a 8,2 toneladas. 

No caso de pavimentos flexíveis tal como o que está sendo estudado neste artigo, que 

são constituídos de revestimento de concreto betuminoso executado sobre uma base do tipo 

granular, o valor de Dadm em 0,01 mm, medidas com carga padrão de 8,2 toneladas por eixo, 

é calculado pela seguinte fórmula: 

 

log𝐷𝑎𝑑𝑚 = 3,01 − 0,176 ∗ log𝑁 .............................................................................................................................. (17) 

N: número de solicitações de projeto. 

 

3.4.6 Deflexão de projeto 

 

Para finalizar a análise das deflexões, calcula-se a deflexão de projeto do pavimento. 

Esta se dá pela seguinte fórmula: 

 

𝐷𝑝 = (�̅� + 𝜎) ∗ 𝜆𝑑 ∗ 𝐹𝑠 ....................................................................................................................................................... (18) 

Dp: deflexão de projeto; 

�̅�: média aritmética das deflexões; 

𝜎: desvio padrão; 

λd: fator de correção de temperatura da deflexão; 

Fs: Fator de correção sazonal. 

 

3.4.7 Avaliação definitiva 
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Os cálculos e dados expostos nos itens anteriores devem ser tabelados para se trabalhar 

de forma mais efetiva. O Apêndice 03 contém a tabela devidamente preenchida para encontrar 

os valores das deflexões do pavimento. 

  Quando se trata da avaliação estrutural de pavimentos flexíveis, segundo a DNER-

PRO 011-79, ainda são inexistentes critérios universalmente aceitos. A prova sobre tal 

afirmação vem da igual inexistência de normas rígidas que tornem precisa a separação entre 

critérios de deflectometria e de resistência. Os critérios deflectométricos, em tese, seriam 

válidos onde a estrutura embaixo do reforço estiver funcionando em fase elástica e serviriam 

como apoio para casos de deformações plásticas significativas, que são decorrentes de 

processos de ruptura e cisalhamento. Existem critérios pré-definidos para auxiliar o técnico 

responsável pela avaliação do pavimento na escolha do tipo de solução. Segue a Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Estabelecimento de critérios das diretrizes de projeto – Método B 

 

Fonte: Tabela III Critérios para Avaliação Estrutural - norma DNER PRO 011/79. (1979) 

 

A Tabela 10 apresenta cinco hipóteses que auxiliam nas medidas corretivas a serem 

aplicadas no pavimento. Elas são encontradas ao realizar os estudos pertinentes, levando em 

consideração os fatores deflectométricos, a qualidade estrutural e o IGG. 

 

3.5 DIMENSIONAMENTO DE REFORÇO DO PAVIMENTO 

 

O dimensionamento do reforço aqui exposto tem como base o método B da Norma 

DNER PRO 011/79.  No entanto, a espessura mínima de reforço levará em consideração o 

exposto na Norma DNER-PRO 010-79 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DOS PAVIMENTOS 

Hipotese 

Dados 

Deflecotmétricos 

obtidos

Qualidade estrutural

Necessidade de 

Estudos 

Complementare

s

Critérios para 

Cáluculos de reforço
Medidas corretivas

I BOA NÃO
Apenas correções de 

superficie

REGULAR
NÃO Deflectométrico Reforço

MÁ
SIM

Deflectométrico e 

Resistência

Reforço ou 

Reconstrução

III REGULAR PARA MÁ SIM
Deflectométrico e 

Resistência

Reforço ou 

Reconstrução

IV MÁ SIM Resistência
Reforço ou 

Reconstrução

MÁ 

O pavimento apresenta 

deformaçõs permanentes e 

rupturas plastricas generalizadas 

(IGG>180)

Reconstrução

II

V - SIM Resistência

Dp ≤ Dadm
R ≥ 100

Dp > Dadm

R ≥ 100

Se Dp ≤ 3*Dadm

Dp > Dadm
R < 100

Se Dp > 3*Dadm

Dp ≤ Dadm

R < 100
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FLEXÍVEIS – PROCEDIMENTO A, adotando-se o mínimo de 4 centímetros. A espessura de 

reforço do pavimento feita em CBUQ necessária é calculada através da fórmula abaixo 

designada: 

 

ℎ𝑐𝑏 = 40 ∗ log
𝐷𝑝

𝐷𝑎𝑑𝑚
 ................................................................................................................................................................. (19) 

ℎ𝑐𝑏: espessura do reforço do pavimento em centímetros; 

Dp: Deflexão de projeto determinada para o subtrecho homogêneo que será dimensionado, 

dado em centésimos de milímetro; 

Dadm: Deflexão admissível após a execução do reforço do pavimento, dado em centésimos 

de milímetro. 

 

3.6 RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 

Segundo a IP - 05/2004 - DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

TRÁFEGO MEIO PESADO, PESADO, MUITO PESADO E FAIXA EXCLUSIVA DE 

ÔNIBUS, o primeiro passo para a realização de uma construção de pavimento é determinar o 

tráfego, ação já feita nos estudos preliminares. Portanto, o próximo passo é determinar, através 

de um ábaco, a espessura total do pavimento. Este se encontra no Anexo 02. A espessura 

mínima da camada de rolamento deve obedecer a Tabela 11: 

 

Tabela 11 – Espessura mínima 

 

Fonte: Quadro 5.2 – IP – 05/2004. (2004) 

 

A Tabela 11 apresenta as espessuras mínimas a serem adotadas para a camada de 

revestimento de acordo com o tráfego que ocorre no pavimento em estudo. A espessura das 

demais camadas, sendo estas a base, sub-base e, caso for necessário, o reforço de subleito, são 

calculadas pelas fórmulas dispostas a seguir: 
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𝑅 ∗ 𝐾𝑅 + 𝐵 ∗ 𝐾𝐵 ≥ 𝐻𝑆𝐵.......................................................................................................(20) 

𝑅 ∗ 𝐾𝑅 + 𝐵 ∗ 𝐾𝐵 + ℎ𝑆𝐵 ∗ 𝐾𝑆𝐵 ≥ 𝐻𝑅𝐸𝐹.................................................................................(21) 

𝑅 ∗ 𝐾𝑅 + 𝐵 ∗ 𝐾𝐵 + ℎ𝑆𝐵 ∗ 𝐾𝑆𝐵 +𝐻𝑅𝐸𝐹 ∗ 𝐾𝑅𝐸𝐹 ≥ 𝐻𝑆𝐿..........................................................(22) 

𝐾𝑅 , 𝐾𝐵,𝐾𝑆𝐵,𝐾𝑅𝐸𝐹: coeficientes estruturais do revestimento, base, sub-base e do reforço 

respectivamente; 

𝐻𝑆𝐵, 𝐻𝑅𝐸𝐹, 𝐻𝑆𝐿: espessuras dos do material granular fornecidos pelo ábaco no Anexo 02, para 

materiais com 𝐶𝐵𝑅𝑆𝐵, 𝐶𝐵𝑅𝑅𝐸𝐹,  𝑀𝑖𝑛𝑖𝐶𝐵𝑅𝑆𝐵, 𝑀𝑖𝑛𝑖𝐶𝐵𝑅𝑅𝐸𝐹 𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝐶𝐵𝑅𝑆𝐿 , respectivamente; 

R: espessura do revestimento; 

B: espessura da base; 

ℎ𝑆𝐵: espessura da sub-base. 

 

Segundo a IP 05/2004, recomenda-se que seja majorada a inequação em 20% para um 

tráfego acima de 107 para reforçar a superestrutura. Com relação aos materiais utilizados nas 

camadas do pavimento, recomenda-se que as bases possuam um CBR maior que 80% e uma 

expansão menor ou igual a 0,5%. A sub-base precisa de um CBR maior que 30% (para efeitos 

de cálculo, será utilizado CBR sub-base igual a 20%, mesmo que utilize um CBR maior que os 

30% na construção) e expansão menor que 1,0%. Os coeficientes estruturais a serem adotados 

nas fórmulas anteriores são obtidos na Tabela 12 a seguir: 

 

Tabela 12 - Coeficientes estruturais 

 

Fonte: Fonte: Quadro 5.4 – IP – 05/2004. (2004) 
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A Tabela 12 fornece os coeficientes estruturais a serem adotados a depender do tipo de 

material que irá constituir as camadas do pavimento. A IP – 05/2004 fornece ainda uma tabela 

com espessuras mínimas. Segue a Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Espessuras recomendadas e tipos de material 

 

Fonte: Quadro 5.4 – IP – 05/2004 (2004) 

 

Na Tabela 13, apresentam-se as espessuras mínimas a serem adotadas para os diferentes 

tipos de camadas do pavimento e seus respectivos materiais de acordo com o tráfego que o 

solicita. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RESULTADOS DOS ESTUDOS PRELIMINARES 

 

O pavimento foi entregue em no começo de 2001. Não constam projetos de manutenção 

do mesmo, o qual o tempo de vida é de aproximadamente 20 anos. O ensaio de abertura de 

janela de inspeção forneceu a espessura do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente) que 

é de 5 cm. A base e sub-base somam o total de 23,50 cm.  

A amostra de solo do subleito apresentou um valor de CBR (California Bearing Ratio) 

de 9,50. Outras características de tal amostra foram: densidade máxima de 1,642, a umidade 

ótima de 26,50 e a expansão de 0,00.   

A quantidade de veículos encontrados pode ser conferida no Apêndice 01, sendo o “N” 

de 3,04 ∗ 106 . Desta forma, ao enquadrar na Tabela 1 o “N” característico será de 2 ∗ 106 

MATERIAL
ESPESSURA

MÍNIMA (cm)
MATERIAL

Granular 15,0

Granular Tratado com Cimento 15,0

Pesado 2 x 10
7 Granular Tratado

com Cimento
15.0 Granular

Muito Pesado 5 x 10
7 Granular Tratado

com Cimento
20,0 Granular

Granular 15.0

Granular Tratado com Cimento 15,0

Faixa Exclusiva de 

Ônibus Volume Pesado
5 x 10

7 Granular Tratado com Cimento 20,0 Granular

Notas:

(1)  Para "N"< 9 x  10
6
, poderá ser  usada base granular  ou base tratada com  cimento (BGTC). Para  "N"   

10
7
  utilizar  somente  base  cimentada,  com  a  finalidade  de  evitar  a  fadiga prematura nas camadas 

betuminosas.

(2) A “base invertida” poderá ser adotada como solução de projeto.

10,0

10,0

Meio Pesado 2 x 10
6 Granular

Faixa Exclusiva De 

Ônibus Volume Médio
1 x 10

7 Granular

10,0

10.0

10,0

TRÁFEGO N

BASE

ESPESSURA

MÍNIMA (cm)

SUB-BASE
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segundo o orientado pela IP-02, uma vez que a pista apresentou um tráfego meio pesado, com 

um número de caminhões e ônibus de 290 por dia (número da contagem já acrescido de 5% ao 

ano de projeto), semelhante ao fornecido por órgão público. 

 

4.2 RESULTADOS DO IGG 

 

A inspeção da superfície do pavimento levou a identificar diversos defeitos. Estes foram 

marcados sobre o desenho técnico, apresentados na Figura 4: 

 

Figura 4 – Apresentação dos defeitos existentes no pavimento  

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Figura 4 apresenta as marcações dos defeitos sobre o desenho geométrico do 

pavimento em estudo. Para a compreensão das marcações, é possível encontrar uma legenda na 

Tabela 2. O tabelamento do IGG completo pode ser encontrado no Apêndice 02. A seguir, na 

Tabela 14, há o resumo dos resultados. 

 

Tabela 14 – Conceito do IGG do pavimento flexível em estudo 

 

Fonte: Autor (2020) 

Nº total de Estações 12
∑ Indíce de Gravidade Global 

= IGG
139,5458758

Conceito

RUIM
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A Tabela 14 apresenta o resultado final do Índice de Gravidade Global (IGG), assim 

como o conceito em que o pavimento se enquadra segundo a Tabela 6, de forma resumida. 

 

4.3 RESULTADOS DA ANÁLISE DEFLECTOMÉTRICA 

 

O conceito do IGG ficou classificado como RUIM. Desta forma, o próximo passo é a 

análise do resultado deflectométrico do pavimento. Para uma observação completa do 

tabelamento das deflexões, deve-se consultar o Apêndice 03. Na Tabela 15, encontra-se o 

resumo dos resultados. 

 

Tabela 15 – Resumo dos resultados da análise deflectométrica 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Tabela 15 apresenta um resumo sobre os principais dados da análise deflectométrica 

do pavimento, tal como sua deflexão média, o desvio padrão e a deflexão característica.  

Para demonstrar com uma maior clareza a situação existente no pavimento, foi 

elaborado um gráfico apresentando a comparação entre a deflexão admissível (Dadm) e a 

deflexão de projeto (Dp). Segue o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Resumo das Deflexões Reais 

 

Fonte: Autor (2020) 

67,00 Raio Médio (   ) 203,26
19,25 Desvio Padrão (σ) 225,67
0,29 Raio Caracteristico 428,92

86,25

EIXO DE 8,2 tDesvio Padrão(σ)
Coeficiente de variação (cv)

Deflexão Média (    )

Deflexão Caracteristica -Método B

𝐷 𝑅 
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O Gráfico 1 apresenta o resultado dos cálculos de deflexões. A linha vermelha, que 

possui um valor constante, representa a deflexão admissível do pavimento. A linha azul 

apresenta as deflexões reais medidas nas estações de estudo do pavimento. 

 

4.4 SOLUÇÃO PARA O PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

O valor encontrado no IGG de 139,54 classifica o pavimento como RUIM. Desse modo 

fica clara a necessidade de soluções para o mesmo. Utilizando os resultados dos demais estudos 

realizados como apoio, serão propostas soluções pontuais ao invés de uma geral para todo o 

segmento homogêneo, sendo estas três medidas corretivas. Segue no desenho técnico as 

soluções que serão aplicadas, na Figura 5: 

 

Figura 5 – Solução para o pavimento em estudo 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Figura 5 apresenta as soluções propostas em planta para os problemas. Conforme 

observado nesta figura, da estaca 00 até à estaca 08, serão feitas fresas pontuais de 5 cm de 

espessura (todo o CBUQ existente) em locais que apresentaram trincas do tipo FC-3. Estes 
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pontos estão sendo indicados pelas hachuras verdes. Segundo Gonçalves (1999), jogar reforço 

sobre trincas existentes pode levar a reflexão das mesmas no pavimento existente em curto 

período de tempo, tal como meses ou anos. Nos locais onde ocorreu fresa, o CBUQ será refeito 

com 5cm e, sobre este e o restante do pavimento que compreende as estacas anteriormente 

citadas, será feito um reforço de 4 cm. O calculado seria de 1,38 cm, portanto adotamos o 

mínimo segundo a norma DNER-PRO 010/79 – AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DOS 

PAVIMENTOS FLEXÍVEIS - PROCEDIMENTO A. 

Da estaca 08 até à estaca 11+10,28 o pavimento será reconstruído, pois esta extensão 

além de apresentar um número muito elevado de defeitos, tal como os afundamentos de trilha 

de roda, as deformações medidas pela viga Benkelman acima da admissível, sendo que a estaca 

8 se encontra no limite e um raio de curvatura menor do que a norma permite (R<100), faz-se 

necessário não apenas reforço, mas uma solução mais robusta. Obedecendo todos os critérios 

de qualidade dos materiais constituintes nas camadas do pavimentos, assim como as 

compactações ideais para estas, uma vez que não são o foco deste trabalho, serão feitas 12,5 cm 

de sub-base composta de brita graduada simples e 15 cm de base composta de BGTC (Brita 

Graduada com Traço de Cimento). Conforme calculado, será aplicada uma pintura de ligação 

e sobre esta será feito o revestimento em CBUQ com 5,0 cm, totalizando assim 32,5 cm de 

espessura (com os coeficientes estruturais a espessura total de é de 47 cm). A área de 

reconstrução será de 534,42 m² e a área onde será aplicado o reforço em CBUQ será de 1236,17 

m². A Figura 6 mostra como ficarão as camadas: 

 

Figura 6 – Corte mostrando camadas do pavimento pós correção 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

A Figura 6 apresenta uma visão em corte de como ficará a solução proposta para o 

pavimento em estudo, apresentando as espessuras das camadas tanto do segmento que receberá 

o reforço como do segmento que será reconstruído, apresentando inclusive a ligação das duas 

soluções. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo apresentar os estudos pertinentes à avaliação 

estrutural de um pavimento flexível, buscando as soluções adequadas para os problemas por 

estes apresentados, tal como trincas, desgastes e deformações. A metodologia foi composta da 

realização dos estudos preliminares, do Índice de Gravidade Global e as medidas 

deflectométricas com a utilização de viga Benkelman. 

 Analisando os resultados dos estudos, obtém-se que o IGG classificou o pavimento 

como ruim. Em um determinado segmento de estacas, as medidas de deflexões reais passaram 

do admissível e o raio de curvatura ficou abaixo do requerido. Nas demais estacas, isto não 

ocorre; assim, foram propostas soluções pontuais. No segmento que as deflexões reais ficaram 

dentro do permissível e os raios de curvatura acima do requerido, as áreas afetadas por trincas 

do tipo FC-3 terão o revestimento frestado e reconstituído e todo este segmento será reforçado 

por uma camada de revestimento. As estacas que apresentaram resultados ruins nos estudos de 

deflexões e raio de curvatura passarão por uma reconstrução completa do pavimento até sua 

camada de subleito. 

 Três tipos de soluções serão aplicadas, sendo  elas fresagem e reconstituição do 

revestimento nas áreas de trincas mais graves, a aplicação de um reforço e, no segmento de 

estacas onde todos os estudos orientam para uma solução mais robusta, justificada pelo alto 

número de frenagens devido ao semáforo, foi proposta a reconstrução total do mesmo até o 

subleito. Ao invés da aplicação de uma solução única sobre todo o segmento homogêneo, 

buscou-se as melhores correções de acordo com os resultados de estudos pontuais, garantindo 

assim que o pavimento venha a durar o tempo de projeto que é estimado em 10 anos, uma vez 

que todos os pontos do segmento irão receber as soluções adequadas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 01 – Contagens de Veículos no local 

 

Fonte: Autor (2020) 

CRESCIMENTO

NT 3,04E+06

CÁLCULO DO NUMERO "N" DE PROJETO (NT)

VEICULOS PESADOS (Vo) 290

TIPO DE TRAFEGO (e) 2,3

ANOS DE PROJETO (P) 10

987

250 263 276

ANOS 

TAXA DE CRESCIMENTO EXPONENCIAL- AUMENTO DE 5% AO ANO

178VEICULOS PESADOS (Vo)

CONTAGENS DE VEICULOS 

Alça de acesso da Av. Colombo a Av. Henriquei Bula

*Os onibus de linha foram contados no periodo de 24 horas, em dias uteis, atraves dos sites das 

empresas responsaveis pelo transporte publico da cidade de Maringá devido a greve durante a 

contagem, os onibus utilizam a faixa mais carregada (da direira) devido a necessida de um espaço maior 

para realizar a curva.

5

227

6

239

10

290

11 12

- -187

1 2

196

3

206

4

216

113CAMINHÕES (unid)

65ONIBUS (unid)

5006VEICULOS LEVES NAS DUAS FAIXAS (unid)

2,00E+06Valor adotado (enquadrado na tabela)
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Apêndice 02 – Índice de Gravidade Global (IGG) 

 

Continua... 

J TB JE TBE

1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 mm mm Lado da P.

0 LD

1 1 1 1 1 LD

2 1 1 LD

3 1 LD

4 1 LD

5 1 1 1 LD

6 1 LD

7 1 1 LD

8 1 1 10 LD

9 1 1 1 1 1 20 20 LD

10 1 1 15 15 LD

11 1 1 12 12 LD

Total 0 1 3 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 4 0 1 2 1 5 1 47 57 -

Faixa

1

2

3

4

5

6

7

8

Inventário do Estado da Superficie do Pavimento 

RUIM

Da estaca 00 para a Av. Henrique Bula

Resumo

Pavimento Flexivel

Entre as estacas 00 e 11+10,28 (Av. Henrique Bula)

2A) IGI = FV quando FV ≤ 50

1B) IGI = 40 quando F > 30

Obervações

F=(TER+TRI)/

2
1A) ou 1B)

1 8,333333333 0,6 5

2B) IGI = 50 quando FV > 50

12

3,916666667 4,333333333 1,33

R

9

Média aritmétrica 

dos valores 

médios das 

flechas medidas 

em mm nas TRI 

E TER

4,75

10

Média aritmética 

das variâncias 

das flechas 

medidas em 

ambas as trilhas 6,162570302 6,373625817 6,26809806 1,00

TREv

1A) IGI = F x 4/3 quando F ≤ 30

5,777777778

8,333333333 0,5 4,166666667

TRE TRI

Observação

Conceito

RUIM

4 33,33333333 0,9 30

5 41,66666667 0,3 12,5

1

40

1 1 8,333333333

CALCULO DO INDICE DE GRAVIDADE GLOBAS (IGG)

Direita

EX

6 6 50 0,8

1,0 25

(FC – 2) J, TB

(FC – 3) JE, 

TBE

ALP, ATP, 

ALC, ATC

O, P, E

Trincas isoladas 

FI, TTC, TTL, 

TLC, TLL, TRR

4 4 33,33333333 0,2 6,666666667

Natureza do 

defeito

D

4

RUIM

PÉSSIMO

Limites

0 < IGG ≤ 20

20 < IGG ≤ 40

40 < IGG ≤ 80

80 < IGG ≤ 160

 IGG > 160

Conceitos

ÓTIMO

BOM

REGULAR

Nº total de Estações ∑ Indíce de Gravidade Global = IGG 139,5458758

0,5 4,166666667

3 25

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO DE SUPERFÍCIE 

AVALIAÇÃO OBJETIVA DA SUPERFÍCIE DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS - DNIT 006/2003 - PRO 

6,27

Sentido:

Conceito:

TLL TRR
FC - 3

Interligadas

Trincas Afundamentos

R

Outros defeitos Trincas rodadas

TRI TREATC O P E
Estaca

ITEM
Frequencia 

absoluta

Frequencia 

absoluta 

considerada

Frequencia 

relativa (%)

TRIv
Fv=(TREv+TRI

V)/2
2A) ou 2B)

Via:

Trecho:

Material:

Alça Do Viaduto da Av. Guaipó X Av. Colombo - BR 376

Fator de 

Ponderação

Indice de gravidade 

individual

EX D

Isoladas

FC - 2
FI TTC TTL TLC

Plastico Conslidado

ALP ATP ALC
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Continuação... 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Apêndice 03 – Tabela das Deflexões medidas com viga Benkelman 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

 

VIA:

TRECHO: 

PISTA

INÍCIO:

1)- 2,00E+06

2)- 10

3)- 50

4)- 79,62

5)- 2,00

6)- 0,0017799

7)- 1,00

8)- 152

9)- 4,75

LI

(LEITURA 

INICIAL)

L25

(LEITURA 1 - 

25cm)

LF

(LEITURA 

FINAL)

0 0 3,0 22,0 26,00 0,9757097 1,0000000 42,93 37,08 533,8

1 0 2,0 12,0 26,00 0,9757097 1,0000000 23,42 19,51 800,7

2 0 14,0 36,0 26,00 0,9757097 1,0000000 70,25 42,93 114,4

3 0 13,0 33,0 26,00 0,9757097 1,0000000 64,40 39,03 123,2

4 0 15,0 38,0 26,00 0,9757097 1,0000000 74,15 44,88 106,8

5 0 9,0 30,0 26,00 0,9757097 1,0000000 58,54 40,98 177,9

6 0 14,0 36,0 26,00 0,9757097 1,0000000 70,25 42,93 114,4

7 0 13,0 31,0 26,00 0,9757097 1,0000000 60,49 35,13 123,2

8 0 16,0 41,0 26,00 0,9757097 1,0000000 80,01 48,79 100,1

9 0 18,0 41,0 26,00 0,9757097 1,0000000 80,01 44,88 89,0

10 0 18,0 44,0 26,00 0,9757097 1,0000000 85,86 50,74 89,0

11 0 24,0 48,0 26,00 0,9757097 1,0000000 93,67 46,83 66,7

67,00 Raio Médio (   ) 203,26
19,25 Desvio Padrão (σ) 225,67
0,29 Raio Caracteristico 428,92

86,25

RAIO DE 

CURVATURA 

(metro)

Deflexão Admissível (mm x 0,01) (método B)

ALÇA DA AVENIDA COLOMBO PARA ACESSO A AV. HENRIQUE BULA

Número N de projeto

Acesso marginal até a AVENIDA HENRIQUE BULA

ESQUERDA

FT

(FATOR DE 

CORREÇÃO 

TEMPERATURA)

TERRENO ARGILOSO

EIXO DE 8,2 t

ESTACA

Fator (n) de Correção de acordo com a Temperatura  

LEITURAS (mm x 0,01)

Constante (a/b=K) da Viga Benkelmann utilizada

Vida últil do projeto (anos)

T (OC)
(TEMPERATURA

MÉDIA)

ESTAÇÃO CHUVOSA

DEFLEXÃO D25

(mm x 0,01) 

Desvio Padrão(σ)
Coeficiente de variação (cv)

Deflexão Média (    )

DEFLEXÃO 

D0

(mm x 0,01) 

Deflexão Caracteristica -Método B

DETERMINAÇÃO DE DEFLEXÕES RECUPERÁVEIS EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM VIGA BENKELMAN PARA 

AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DO PAVIMENTO FLEXÍVEL

Sentido a AVENIDA HENRIQUE BULA

IGG - Índice de Gravidade Global (obtido do inventário de superfície)

F - Média Aritmética dos Valores médios das Flechas Medidas nas T R E e T R I  (obtido do inventário de superfície)

FS
(FATOR 

SAZONALIDADE 

CHUVAS)

Fator de Correção sazonal  - chuvas

OBSERVAÇÃO

Espessura do CBUQ  existente (mm)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00
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80,00

90,00

100,00
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m
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1
)

ESTACAS

RESUMO DAS DEFLEXÕES REAIS

DEFLEXÕES REAIS DEFLEXÕES ADMISSÍVEIS
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ANEXOS 

 

Anexo 01 – Gráfico de Fator de Correção da Deflexão em Função da Temperatura do 

Revestimento Asfáltico 

 

Fonte: Figura C-1 – IP-DE-P00/003 (2003) 

 

Anexo 02 – Ábaco para determinação da espessura total básica do pavimento

 

Fonte: Figura 5.1 – IP – 05/2004. (2004) 


