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RESUMO 

BONZANINI, J. A. F. Projeto de Recuperação Estrutural do Pavimento Dimensionado 
pelo Evercalc 5.0 e pelo Everpave 5.0. 2008. 49 f. Trabalho de Diplomação (Graduação em 
Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre.  

Este trabalho trata de um projeto de restauração de pavimento e tem foco prático. O projeto 

consiste na recuperação estrutural e funcional de um trecho de 20 km entre o km 42 ao km 62 

da BR-290/RS sob concessão da Concepa. A recuperação estrutural e funcional da rodovia 

está baseada em um método de avaliação estrutural não destrutivo utilizando-se o 

equipamento FWD (Falling Weight Deflectometer). Este método baseia-se em medidas de 

deformações elásticas do pavimento causadas pelo impacto da queda de um peso sobre o 

mesmo. As medições com FWD foram feitas para toda extensão do trecho, de 40 em 40 

metros. As deflexões obtidas foram divididas em subtrechos de seções homogêneas. Por 

retroanálise, utilizando o programa Evercalc 5.0, foram calculados os módulos de resiliência 

de cada camada do pavimento. Com a utilização de um segundo programa, o Everpave 5.0, 

foram calculadas as espessuras das camadas de reforço em misturas asfálticas a serem 

aplicados na Rodovia. Através destas camadas de reforço em misturas asfálticas se dará a 

recuperação estrutural da Rodovia. No cálculo das espessuras das camadas de reforço foram 

considerados ainda, além dos módulos de resiliência de cada camada, o clima e o volume de 

tráfego estimado para a vida útil de projeto. As espessuras finais encontradas pelo programa 

foram comparadas com espessuras de reforço calculadas utilizando-se a norma DNER-PRO 

269/94. 

Palavras-chave: recuperação estrutural; FWD (Falling Weight Deflectometer); deflexões; 
retroanálise. 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As rodovias representam para o País uma importante fração de seu patrimônio. São estruturas 

de grande escala que possibilitam o transporte de pessoas e bens. Do ponto de vista técnico, 

requerem grande conhecimento para sua concepção, projeto, execução e manutenção. Assim, 

inúmeras são as pesquisas que buscam melhorar seu desempenho, tendo em vista sua 

importância e custo (BRITO, 2006, p. 1). 

Para o desenvolvimento do Brasil é imprescindível que existam boas estradas. O Brasil perde 

muitos recursos financeiros por não ter, na maior parte de sua malha viária, rodovias em boas 

condições de trafegabilidade. A competitividade econômica brasileira é drasticamente afetada 

pela falta de investimentos na infra-estrutura de transportes. A ampliação e a construção de 

novas rodovias é muito importante. No entanto, também é de suma importância a restauração 

e a manutenção das rodovias já existentes.  

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO   

Considerando o crescente tráfego de veículos e o aumento de carga de veículos pesados, a 

maior parte da malha rodoviária brasileira tem hoje seus pavimentos abaixo de padrões 

aceitáveis de boa trafegabilidade. Acrescenta-se a este panorama, a falta de fiscalização por 

parte dos órgãos do Governo, com postos de pesagem desativados ou ainda por serem 

construídos. 

Conforme Pitta e Balbo (1998), a falta de planejamento e o adiamento sem critérios das 

intervenções de manutenção resulta numa redução da qualidade da viagem quanto ao 

conforto, segurança e economia dos usuários. Logo, as ações políticas devem priorizar e 

garantir inicialmente os recursos de manutenção da infra-estrutura existente. Apenas no caso 
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de existirem saldos orçamentários positivos ou aumento de receitas as ações políticas 

deveriam aplicar em projetos, para não correr o risco de se perder todo o patrimônio público 

já investido, representado pelas obras executadas no passado, e que exigem sempre um 

mínimo de investimento para a sua conservação. 

As rodovias construídas no Brasil têm sua vida de projeto normalmente calculada para dez 

anos. Porém, por erros de projeto, restrições econômicas e falhas na execução os pavimentos 

acabam apresentando patologias logo nos seus primeiros anos, ou até mesmo nos primeiros 

meses. Por falta de manutenção, estas patologias agravam-se com o tempo. Assim como 

diversos problemas de construção civil, quanto mais cedo forem corrigidos, menor será o 

custo e, por conseguinte, quanto mais tempo espera-se para reparar, mais caro tende a custar. 

Conforme Bernucci et al. (2007, p. 441), os pavimentos são estruturas que em geral não 

apresentam ruptura súbita, mas sim deterioração funcional e estrutural acumuladas a partir de 

sua abertura ao tráfego. O caso de estudo deste trabalho está inserido em um projeto que visa 

a recuperação estrutural e funcional do pavimento. A operação de restauração aproveitará a 

atual estrutura de pavimento e acrescentará camadas de reforço em misturas asfálticas. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O presente Trabalho de Diplomação está estruturado em oito capítulos. O capítulo 1 faz uma 

breve consideração inicial e a contextualização sobre o tema do trabalho.  

O capítulo 2 engloba o método de pesquisa, que detalha os aspectos principais para o 

desenvolvimento do trabalho. Estão definidos neste capítulo a questão de pesquisa, objetivos 

do trabalho, pressupostos, premissas, delimitações, limitações e o delineamento da pesquisa.  

O capítulo 3 apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto recuperação de 

pavimentos. Com relação a este trabalho foram definidos cinco tópicos-chave relacionados 

para compor a revisão. São eles: avaliação estrutural e funcional de pavimentos, equipamento 

FWD (Falling Weight Deflectometer), deflexões e retroanálise. 
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O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos em campo: sondagens no pavimento e arquivos 

das medições deflectométricas com o equipamento FWD. Esses dados de campo são 

essenciais como informações para dados de entrada nos softwares. 

O capítulo 5 apresenta resumidamente o funcionamento do o Evercalc 5.0 e do Everparve 5.0, 

os dois programas utilizados neste trabalho. São apresentadas as principais telas dos 

programas.  

O capítulo 6 apresenta a Norma DNER-PRO 269/94 e o dimensionamento da camada de 

reforço seguindo esta norma. Este dimensionamento foi realizado para comparar com os 

resultados dimensionado pelos softwares. 

O capítulo 7 apresenta os resultados do trabalho, resultados do Evercalc 5.0, do Everpave 5.0 

e resultados do Tecnapav, além de uma análise dos resultados. 

Por último, o capítulo 8 apresenta as conclusões do trabalho. 
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2 MÉTODO DE PESQUISA 

2.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

O problema de pesquisa é definir as espessuras de revestimento asfáltico que serão aplicadas 

nos subtrechos para que se tenha a recuperação estrutural e funcional da rodovia ao longo da 

vida de projeto. 

2.2 OBJETIVOS 

Estão divididos entre objetivos principal e secundário. 

2.2.1 Objetivo Principal 

O objetivo principal do trabalho é a definição das espessuras de revestimento de misturas 

asfálticas a serem aplicadas em cada seção homogênea e a comparação destas espessuras com 

as encontradas segundo a norma DNER-PRO 269/94. 

2.2.2 Objetivo Secundário 

O objetivo secundário do trabalho é dividido em cinco, são eles: 

a) definir as seções homogêneas; 

b) definir as expessuras e o tipo de material de cada seção homogênea; 

c) obter os módulos de resiliência pelo Evercalc 5.0; 

d) obter as espessuras de reforço pelo Everpave 5.0; 
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e) obter as espessuras de reforço segundo a norma DNER-PRO 269/94; 

2.3 PRESSUPOSTOS 

Como os resultados do trabalho estão diretamente relacionados com as medições feitas em 

campo pelo equipamento FWD, foram consideradas totalmente reais e corretas as medições 

de deflexão obtidas a partir do aparelho. Pressupõe-se também que o equipamento FWD está 

perfeitamente calibrado no momento de seu uso.  

2.4 PREMISSAS 

As premissas deste trabalho dividem-se em premissas relativas às medições dos 

deslocamentos em campo e aos softwares utilizados na análise dos resultados. 

2.4.1 Premissas Relativas às Medições de Deslocamentos 

A primeira premissa é de que o método utilizado na obtenção das medidas de deslocamento 

do pavimento é um método indireto de aplicação de carga, pois o caimento de um peso simula 

a passagem da roda de um caminhão. A segunda premissa é de que nestas medidas de 

deslocamentos do pavimento apenas consideram-se as características elásticas da camada de 

revestimento asfáltico. Porém, o asfalto é um material viscoelástico e, portanto, a parcela de 

viscosidade é desconsiderada.   

2.4.2 Premissas Relativas aos Programas 

Os dois programas utilizados no trabalho seguem as seguintes premissas: 

a) são baseados na Teoria da Elasticidade e em sistemas de camadas múltiplas que 
trabalham solidariamente; 

b) as camadas são consideradas infinitamente longas horizontalmente; 
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c) as camadas são consideradas uniformes; 

d) a camada inferior (subleito) é considerada semi-infinita na direção vertical; 

e) as camadas são compostas de materiais elásticos lineares, homogêneos, 
isotrópicos, e são caracterizadas por seus módulos de elasticidade e seus 
coeficientes de Poisson. 

2.5 DELIMITAÇÕES 

A delimitação do trabalho é o trecho analisado da rodovia. Este trabalho analisa um único 

trecho de 20 km sentido capital litoral da BR-290/RS.   

2.6 LIMITAÇÕES 

O trabalho apresenta duas limitações. São elas: 

a) devido à grande diversidade de tipos de materiais encontrados nas sondagens, e 
para não dificultar excessivamente a calibração com os dados de entrada dos 
programas, as camadas do trecho analisado foram divididas em quatro tipos de 
material: camada asfáltica, base de brita graduada, sub-base de saibro e sub-
leito de arenito. 

b) uso de softwares: o resultado do trabalho, ou seja, a definição das espessuras da 
camada de reforço em misturas asfálticas, é baseado apenas no programa 
Everpave 5.0; 

2.7 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

O trabalho seguiu o seguinte delineamento: 

a) pesquisa bibliográfica: foi realizada durante todo o desenvolvimento do 
trabalho; 

b) aprendizagem do uso dos programas Evercalc 5.0 e Everpave 5.0 através do 
estudo de manuais dos mesmos; 

c) obtenção dos arquivos FWD (deflexões medidas), das sondagens e da divisão 
das seções homogêneas; 
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d) definição das espessuras de cada camada por seção homogênea a partir das 
sondagens; 

e) formatação dos resultados dos ensaios com FWD de acordo com o formato 
exigido pelo programa Evercalc 5.0 e definição dos parâmetros de entrada; 

e) retroanálise das bacias deflectométricas através da utilização do programa 
Evercalc 5.0; 

g) cálculo de módulos representativos por seção homogênea e definição dos 
parâmetros utilizados na entrada de dados do programa Everpave 5.0; 

h) dimensionamento das espessuras da camada de reforço através do uso do 
programa Everpave 5.0; 

 i) dimensionamento das espessuras da camada de reforço pela norma DNER-PRO 
269/94; 

 j) comparação dos dois métodos de dimensionamento; 

 k) análise final e conclusões.  

 
A figura 1 apresenta o diagrama resumido do delineamento da pesquisa. 

Aprendizagem do uso dos 
programas

Obtenção dos 
arquivos FWD

Definição das seções 

homogêneas

Definição das deflexões 
representativas

Retroanálise das bacias
deflectométricas

Definição
dos parâmetros

Dimensionamento
das espessuras

Análise prévia dos 
resultados e revisões

Análise final

e conclusões

Pesquisa
bibliográfica

 
Figura 1 – diagrama do delineamento 
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3 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS  

3.1 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DE PAVIMENTOS 

Segundo Haas et al. (1994), a avaliação de pavimentos consiste em uma série de atividades 

que fornecem informações sobre o seu estado de conservação atual, particularmente no que 

diz respeito às condições estruturais do pavimento e da capacidade de oferecer aos seus 

usuários conforto e segurança durante o tráfego de veículos. Estas informações são utilizadas 

no planejamento e projeto de serviços de gerência de pavimentos, norteando os serviços de 

manutenção e restauração da rodovia, como é o caso da recuperação da BR-290/RS neste 

trabalho.  

Para a compreensão de o que é funcional e estrutural em relação a pavimentos, Bernucci et al. 

(2007, p. 442) relacionam à avaliação funcional: conforto ao rolamento, condição da 

superfície, interação pneu-pavimento, defeitos e irregularidades. Já a avaliação estrutural esta 

relacionada a  conceitos de capacidade de carga.   

Conforme Nóbrega (2003) a avaliação estrutural dos pavimentos se faz necessária quando os 

mecanismos de degradação dos pavimentos são de natureza estrutural, provocados pela 

repetição das cargas do tráfego, seja, entre outras, por trincamento por fadiga, reflexão de 

trincas ou acúmulo de deformações. 

Ainda sobre avaliação estrutural Bernucci et al. (2007, p. 442) cita: 

Os defeitos estruturais resultam especialmente da repetição das cargas e vinculam-se 
às deformações elásticas ou recuperáveis e plásticas ou permanentes. As 
deformações elásticas são avaliadas por equipamentos próprios chamados 
genericamente de defletômetros por medirem os deslocamentos verticais nomeados 
como “deflexão” do pavimento. 
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3.2 DEFORMAÇÕES ELÁSTICAS E PLÁSTICAS 

Na passagem de roda de um veículo pesado sobre o pavimento ocorrem no mesmo 

deformações de dois tipos: elásticas e plásticas. A deformação elástica é do tipo recuperável e 

a plástica é do tipo permanente. Conforme Bernucci et al. (2007, p. 442) a deformação 

elástica resulta na flexão alternada do revestimento, chamada por convenção de deflexão, cuja 

medida é a principal forma de avaliação estrutural do pavimento. 

As medidas de deflexão pontuais por si só não indicam eficientemente o comportamento 

estrutural do pavimento. Para uma mesma deflexão o pavimento pode ter diferentes 

comportamentos estruturais como mostra a figura 2 e explica Gontijo e Guimarães (1995): 

Os métodos tradicionais fazem a caracterização estrutural de um pavimento a partir 
dos valores individuais de deflexão máxima, considerando-os isoladamente. A 
deflexão máxima possibilita a determinação dos locais onde o pavimento apresenta 
variações nas deformações verticais reversíveis quando do carregamento imposto 
pelo tráfego. Entretanto, um mesmo valor de deflexão reversível máxima pode 
representar inúmeros níveis de solicitação, tanto mais severas quanto maior a 
concentração dos esforços externada pela zona de concentração do carregamento, 
dependendo também da resposta oferecida pelos arranjos estruturais existentes. Ou 
seja, pode-se obter uma mesma deflexão máxima para diversas combinações 
estruturais e de carregamento. Daí a necessidade de se obter medidas de deflexão a 
outras distâncias do ponto de aplicação de carga, para saber o comportamento da 
estrutura como um todo.  

 
Figura 2 – diferentes bacias deflectométricas para uma mesma deflexão máxima 

(NÓBREGA, 2003) 
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A deformação elástica portanto é a deformação recuperável, ou seja, aquela que se desfaz 

imediatamente após a retirada da carga sob o pavimento, e a deformação permanente é a  

parcela deformada que não volta ao seu tamanho original. A deformação permanente, por ser 

muito pequena por ciclo, é melhor compreendida quando considera-se  milhares ou milhões 

de passagem de carga sob o pavimento. A deformação plástica ou permanente em cada ciclo 

de carga é muito menor do que a deformação elástica, porém acumulativa. Esta deformação 

plástica é a responsável pelo problema de afundamento de trilha de roda. 

3.3 EQUIPAMENTO FWD (Falling Weight Deflectometer) 

A avaliação estrutural do projeto está baseada na medição das deflexões, e o equipamento 

utilizado para realizar estas medições é o FWD (Falling Weight Deflectometer). O mecanismo 

do equipamento é simples. Resume-se na queda de uma placa metálica, de peso e altura 

conhecidos, sobre o pavimento. Este choque resultará em deslocamentos verticais no 

pavimento (deflexões), que são lidos por sensores do próprio equipamento. 

Pela definição de Cardoso (1995) os equipamentos do tipo FWD simulam o efeito da 

passagem de uma roda em movimento sobre o pavimento. Tal simulação é feita através da 

queda de um conjunto de massas, de uma determinada altura, sobre um sistema de 

amortecedores capazes de transmitir ao pavimento um pulso de carga com formato 

aproximadamente igual ao de uma senóide. A força de pico imposta ao pavimento pode ser 

determinada pela equação 1: 

                                                 F = 2.m.g.h.k             (equação 1) 

Onde: 

F é a força de pico; 

m é a massa do peso que cai; 

g é a aceleração da gravidade; 

h é a altura de queda; 
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k é a constante de mola do sistema amortecedor. 

 

A equação 1 é obtida igualando-se a energia potencial da massa antes de sua queda ao 

trabalho desenvolvido pelos amortecedores após a queda.  

Outra maneira de descrever o equipamento é citada por Haas et al. (1994): "Os equipamentos 

de carregamento por impulso geralmente transmitem o esforço ao pavimento através de um 

conjunto de pesos que caem sobre uma placa de carga, [...]". A figura 3 ilustra o princípio de 

funcionamento de um equipamento de queda de peso. 

 
Figura 3 – princípio de funcionamento do FWD (HASS et. al., 1994) 

Na figura 4 é mostrado o equipamento. Percebe-se a praticidade de seu uso, uma vez que o 

equipamento é facilmente rebocado.   
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Figura 4 – vista geral do FWD Dynatest (MACÊDO, 1996) 

Na figura 5 é possível visualizar em detalhe a placa metálica que cai sobre o pavimento. 

Também na mesma figura é possível observar os sensores do equipamento. 

 

            Figura 5 – detalhe do prato de aplicação de carga e da barra de sensores (MACÊDO, 1996) 

3.4 RETROANÁLISE 

A inferência de valores de módulo de elasticidade, nas camadas do pavimento, incluindo o 

subleito, pela interpretação das bacias defletométricas, consiste na retroanálise.  
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Sobre retroanálise Bernucci et al. (2007, p. 453) cita: 

Surgiu então um método que permite inferir os módulos de elasticidade das camadas 
do pavimento e do subleito por interpretação das bacias de deformação – a 
retroanálise. Usa-se aqui o termo módulo de elasticidade por ser neste caso um 
parâmetro retrocalculado e não determinado em laboratório por meio de ensaio de 
carga repetida, como é o caso do módulo de resiliência. 

Sobre as vantagens e a importância da retroanálise, Albernaz (1997) avalia que o método: 

a) permite a avaliação estrutural comparativa entre trechos de uma mesma rodovia 
ou de rodovias diferentes; 

b) fornece dados para projetos de drenagem, indicando a presença de possíveis 
camadas rígidas no subleito; 

c) proporciona a elaboração de projetos mais racionais, que se convertem em 
pavimentos mais duráveis e de custo mais baixo. 

 

Outra grande vantagem da retroanálise é a possibilidade da avaliação da rodovia por um 

método não-destrutivo, dessa forma, não comprometendo a estrutura do pavimento. 
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4 DADOS DE CAMPO 

Para a utilização dos programas são requisitados alguns dados de entrada sobre o pavimento. 

Estas informações sobre o pavimento foram obtidas por ensaios em campo. Os trabalhos em 

campo foram compostos por sondagens e medições com o equipamento FWD.  

4.1 ARQUIVOS FWD 

Foram obtidos resultados de ensaio FWD a cada 40 m na extensão do trecho analisado neste 

trabalho. Para cada ponto do ensaio com o equipamento FWD foram medidas sete deflexões 

em centésimos de milímetros. Os sensores localizam-se: exatamente abaixo da placa metálica 

do FWD, a 20 cm do centro da placa, 30 cm, 45 cm, 65 cm, 90 cm e 120 cm do centro da 

placa. Foram ainda adquiridos dados como a temperatura do pavimento, temperatura do ar, o 

horário do ensaio e a força aplicada sobre o pavimento. O quadro 1 mostra parte do 

levantamento deflectométrico com o equipamento FWD. 

 
Quadro 1 – parte do levantamento deflectométrico feito em trecho da BR 290/RS 
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Na definição das seções homogêneas são utilizados dados a partir dos ensaios com o 

equipamento FWD. A definição das seções homogêneas foi feita a partir da plotagem das 

deflexões máximas, ou seja, aquelas ocorridas exatamente abaixo da placa metálica do FWD, 

por quilômetro. A figura 6 mostra esta plotagem.  

DEFLEXÕES - BR-290/RS - PISTA SUL  - 2007
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Figura 6 – medidas de deflexão por km 

A partir apenas de uma observação visual detalhada dos 20 km analisados, foi possível definir 

doze seções homogêneas conforme mostra a tabela 1. 

Tabela 1 – definição do início e fim de cada seção homogênea 

SH km Inicial - km Final 
1 62+000 a 60+640 
2 60+640 a 60+280 

3 60+280 a 58+040 

4 58+040 a 55+360 

5 55+360 a 54+000 

6 54+000 a 52+840 

7 52+840 a 52+720 

8 52+720 a 49+360 

9 49+360 a 47+960 

10 47+960 a 46+520 

11 46+520 a 44+280 

12 44+280 a 42+000 
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4.2 SONDAGENS 

Para um projeto de restauração de pavimentos as sondagens são muito importantes, pois 

relatam o tipo de material existente nas camadas do pavimento e as espessuras destas 

camadas. As sondagens são usadas na definição das espessuras representativas por seção 

homogênea. Dados como tipo de material existente e espessuras de camadas são informações 

necessárias para entrada dos programas.  

As sondagens mostram que as camadas do pavimento não são homogêneas, variando tanto o 

material da camada como sua espessura. O quadro 2 mostra o resultado de três sondagens 

efetuadas, onde é possível observar a espessura das camadas e o tipo de material por cada 

camada. 

 
Quadro 2 – exemplo do resultado de uma sondagem 

Observando os dados de sondagem, conclui-se que o pavimento é dividido em quatro 

camadas principais. A primeira camada foi definida como sendo uma camada de revestimento 

asfáltico, seguida por uma camada de base, sub-base e sub-leito. Os materiais de maior 

ocorrência nas sondagens, por camada, foram definidos para representar cada camada. O 

quadro 3 mostra o material de cada camada. 
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1º camada Revestimento Mistura Asfáltica 

2º camada Base Brita Graduada 

3º camada Sub-Base Saibro 

4º camada Sub-Leito Arenito 

Quadro 3 – composição das camadas do pavimento 

Para a entrada de dados no programa Evercalc 5.0 é necessário definir o número de camadas 

do pavimento, o tipo de material de cada camada, a espessura de cada camada, entre outras 

informações. Foi definido que o número de camadas e o tipo de material são os mesmos para 

todas as seções homogêneas. Com base nos dados de sondagem, foram definidas as 

espessuras representativas por seção homogênea. 

A definição das espessuras representativas foi baseada na média das espessuras de cada 

camada juntamente com uma análise crítica. Foram analisadas 53 sondagens. O resultado da 

definição das espessuras representativas por seção homogênea é mostrado na tabela 2. 

Tabela 2 – Espessuras representativas por Seção Homogênea 

SH km Início - km Fim Cam. Asfáltica (cm) Base Brita Graduada (cm) Sub-Base de Saibro (cm) 

1 62+000 a 60+640 15 14 27 
2 60+640 a 60+280 13 14 30 
3 60+280 a 58+040 12 15 20 
4 58+040 a 55+360 12 14 25 

5 55+360 a 54+000 10 18 30 
6 54+000 a 52+840 8 18 23 
7 52+840 a 52+720 8 17 23 
8 52+720 a 49+360 7 14 34 

9 49+360 a 47+960 9 20 35 
10 47+960 a 46+520 12 16 20 
11 46+520 a 44+280 9 20 35 

12 44+280 a 42+000 10 16 34 
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5 UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Para a realização do dimensionamento das camadas de reforço a serem aplicadas no 

pavimento, foram utilizados dois programas: Evercalc 5.0 e Everpave 5.0. O primeiro foi 

utilizado para estimar os módulos de resiliência de cada camada que compõe o pavimento, e o 

segundo para dimensionar a espessura da camada asfáltica de reforço. 

O Evercalc e o Everpave estão inclusos no pacote de softwares chamado Everseries. Este 

pacote também inclui um terceiro software chamado Everstress. Os três programas de análise 

de pavimentos que compõem o Everseries foram desenvolvidos pelo Departamento de 

Transpotes do Estado de Washington, nos Estados Unidos. São programas disponíveis 

gratuitamente na internet e universalmente consolidados. 

5.1 EVERCALC 5.0 

Este programa foi utilizado para a retroanálise do pavimento, de forma a estimar os valores de 

módulo de resiliência para cada camada do pavimento.  

5.1.1 Apresentação do Programa 

A função básica do programa consiste em calcular a bacia de deflexão teórica e compará-la 

com a bacia de deflexão medida pelo FWD. A partir de valores iniciais de módulos de 

resiliência para cada camada propostos pelo usuário, o programa busca, mediante iterações 

sucessivas, os valores de módulo de resiliência de cada camada, até que a diferença entre a 

bacia de deflexões medida e calculada seja tolerável. Um esquema do funcionamento do 

programa é mostrado na figura 7. 
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Figura 7 – Elementos comuns em programas de retroanálise (fonte: Manual do 
usuário Everseries) 

O programa permite utilizar dados de até 7 sensores e de 8 golpes para cada ponto de ensaio 

com FWD. O número de camadas para análise é limitado em 5. 

O erro médio quadrático para a retroanálise é estabelecido pela equação 2.                                 

 

(equação 2) 

Onde: 

dci e dmi são as deflexões calculadas e medidas  

n é o número de sensores. 
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Para o erro de tolerância do cálculo o valor sugerido pelo manual é de 1%. Uma vez 

concluído o cálculo, o programa ainda realiza uma análise tensão-deformação em pontos 

críticos das diversas camadas da estrutura do pavimento. 

5.1.2 Dados de Entrada do Evercalc 5.0 

Os dados de entrada utilizados no Evercalc 5.0 são constituídos por informações sobre o 

pavimento e informações relativas às medições com o equipamento FWD. Foi feita uma 

execução do programa para cada seção homogênea, ou seja, o programa foi executado 12 

vezes. As informações gerais sobre o pavimento foram as mesmas para todas as seções 

homogêneas.  

O preenchimento dos dados de entrada é dividido em: informações gerais sobre o pavimento e 

informações sobre o ensaio FWD realizado para cada ponto. A tela para inserir as 

informações gerais do pavimento é mostrada na figura 8. 

 
Figura 8 – tela para a entrada de dados gerais sobre o pavimento 
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O quadro 4 apresenta as informações sobre o pavimento inseridas na primeira tela do 

programa. 

Número de camadas do pavimento 4 

Número de sensores do equipamento FWD 7 

Raio da placa metálica do equipamento FWD 15 cm 

Espaçamento entre os sensores 0, 20, 30, 45, 65, 90, 120 cm 

Número máximo de iterações 100 

RMS tolerável 1% 

Erro do Módulo tolerável 1% 

Quadro 4 – dados de entrada do pavimento 

A especificação das informações para cada camada é ilustrada na tabela 3. 

Tabela 3 – informações de cada camada do pavimento 

Camada 
Coeficiente de 

Poisson 
Valor inicial de 
módulo (MPa) 

Valor mínimo do 
módulo (MPa) 

Valor máximo do 
módulo (MPa) 

Mistura Asfáltica 0,30 2500 1000 8000 

Brita Graduada 0,35 200 100 2000 

Saibro 0,40 100 50 300 

Arenito 0,45 100 50 300 

 
Na segunda tela do Evercalc 5.0, conforme mostra a figura 9, foram inseridas as informações 

das medições com o equipamento FWD para cada seção homogênea. Como mencionado 

anteriormente, as espessuras das camadas constituintes do pavimento foram as mesmas para 

cada seção homogênea. No entanto, para cada 40 m dentro da seção homogênea, variou-se a 

bacia deflectométrica medida, a carga aplicada pelo equipamento FWD e a temperatura do 

pavimento. 
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Figura 9 – tela para a entrada de dados de deflexão e espessuras das camadas 

 Um exemplo dos dados de entrada da segunda tela do Evercalc 5.0 é mostrado na quadro 5. 

                

 

Seção homogênea 7 

Espessura das camadas H1 = 12cm H2 = 14cm H3 = 24cm 

Ponto FWD km 57+680 

Temperatura do pavimento 47ºC 

Carga aplicada sobre o pavimento 40271 N 

Sensor 1 2 3 4 5 6 7 

Leitura em mícrons 731 490 375 253 142 61 36 

Quadro 5 – dados de entrada do FWD 
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5.1.3 Formatação dos Arquivos FWD 

Os arquivos FWD analisados neste trabalho precisaram receber uma formatação para serem 

processados pelo programa Evercalc 5.0. Foi preciso adequar as informações contidas no 

quadro 6 ao formato apresentado na figura 10. 

 
Quadro 6 – informações do levantamento deflectométrico - FWD 

BR290 Poa litoral FAIXA externa 
62000.0 1 15 14 27 0.0 48 0.0 
40482 726 538 425 319 207 98 64 
61960.0 1 15 14 27 0.0 46 0.0 
38080 1106 720 508 328 166 65 48 
61920.0 1 15 14 27 0.0 47 0.0 
40271 757 525 383 264 142 63 51 
61880.0 1 15 14 27 0.0 46 0.0 
39564 850 553 396 249 121 39 30 
61840.0 1 15 14 27 0.0 46 0.0 
41048 584 376 300 225 140 65 38 
61800.0 1 15 14 27 0.0 47 0.0 
40977 617 399 309 232 146 69 50 
61760.0 1 15 14 27 0.0 48 0.0 
39564 638 448 345 237 143 69 39 

Figura 10 – informações do FWD passíveis de serem entendidas pelo programa 
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5.2 EVERPAVE 5.0 

O manual do Everseries define o Everpave 5.0 como sendo um programa de 

dimensionamento de revestimentos de pavimentos flexíveis baseado na análise mecanística. O 

programa é baseado no modelo de múltiplas camadas elásticas, conhecido como WESLEA 

(provido pelo Waterways Experiment Station, U. S. Army Corps of Engineers). Logo, o 

programa é o responsável pelo cálculo do dimensionamento da camada de reforço. 

Os dados de entrada do Everpave 5.0 são divididos em três partes. A primeira parte, como 

mostra a figura 11, é referente aos dados gerais, onde devem ser inseridos: pressão dos pneus, 

carga por pneu, temperatura média de cada estação do ano e fatores da variação do volume de 

tráfego por estação do ano. 

 
Figura 11 – tela para fornecimento de dados gerais ao Everpave 5.0 

Os valores utilizados para esta primeira tela do Everpave 5.0 são mostrados na tabela 4. As 

temperaturas médias utilizadas foram retiradas do Atlas Ambiental de Porto Alegre. 
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Tabela 4 – valores utilizados para a primeira tela do Everpave 5.0 

Carga por pneu 20500 N 

Pressão dos pneus 560kPa 

Distância entre o centro dos pneus 30 cm 

Fator de fadiga para o asfalto existente 7 

Fator de fadiga para o asfalto novo 7 

Temperatura média do ar na primavera 22ºC 

Temperatura média do ar no verão 24ºC 

Temperatura média do ar no outono 17ºC 

Temperatura média do ar no inverno 15ºC 

 
Os seguintes itens não foram considerados como variantes no tempo: material granular, 

material fino e volume de tráfego. As estações climáticas do ano foram consideradas como 

habitualmente durando três meses cada.  

A segunda parte dos dados de entrada, mostrada pela figura 12, é referente às informações 

sobre o tráfego. O programa oferece a possibilidade de cálculo do volume por período de 

projeto, volume anual de tráfego ou volume diário de trafego. Neste trabalho foi utilizada a 

opção volume de tráfego por período de projeto. Alem disso, foi necessário fornecer o fator 

que considera a quantidade de faixas no trecho. No caso da BR-290/RS, no trecho analisado 

deste trabalho, a rodovia é composta por três faixas.  
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Figura 12 – tela para fornecimento de informações sobre o tráfego 

O número N para o período de projeto seguiu o procedimento da ASSTHO, isto é, 6/3,4 x 107 

ou 17.647.059 veículos equivalentes. O fator de distribuição de faixas utilizado, conforme 

recomenda o manual do programa, foi de 0,8 (3 faixas de rolamento). 

 A terceira e última parte dos dados de entrada (figura 13) é referente aos dados do pavimento. 

As duas últimas telas foram sempre iguais para todo o trecho analisado. Já a terceira variou 12 

vezes, pois foram utilizados os módulos representativos de cada seção homogênea. Nesta 

terceira tela foi necessário fornecer ao Everpave dados de Coeficiente de Poisson, espessura e 

módulo de resiliência de cada camada que compõe o pavimento. 
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Figura 13 – tela para fornecimento de informações sobre o pavimento 

Os dados de entrada utilizados na terceira tela do Everpave estão na tabela 5. 

Tabela 5 – dados de entrada utilizados na terceira tela do Everpave 5.0 

Módulo da camada asfáltica de reforço a ser aplicada 6000 MPa 

Coeficiente de Poisson da camada asfáltica de reforço a ser aplicada 0.3 

Espessura inicial da camada de reforço 1 cm 

Espessura de incremento 1 cm 

 
As espessuras das camadas e os módulos representativos de cada uma das mesmas variaram 

para seção homogênea. Os valores dos módulos representativos por camada serão 

apresentados no Capítulo 7. 
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6 TECNAPAV 

A proposta deste trabalho foi dimensionar uma camada de reforço para o pavimento 

utilizando um método racional, através de uma análise mecanística a partir de deflexões, e 

moderno, através do uso de programa. No entanto, para efeito de comparação de resultados 

também foi dimensionada uma camada de reforço seguindo a norma DNER-PRO 269/94. 

6.1 APRESENTAÇÃO DA NORMA DNER-PRO 269/94 - TECNAPAV 

A norma técnica DNER-PRO 269/94 define um procedimento a ser utilizado em projetos de 

restauração de pavimentos flexíveis, apresentando alternativas em concreto asfáltico, 

tratamento superficial além de outros tipos de revestimentos. A Norma foi desenvolvida pelos 

engenheiros Salomão Pinto e Ernesto S. Preussler, e também é conhecida como Método da 

Resiliência ou TECNAPAV. Conforme Nakahara (2008) o método de projeto da norma é um 

procedimento mecanístico-empírico baseado: 

 a) nos modelos de fadiga de misturas asfálticas; 

 b) no comportamento resiliente de solos finos e materiais granulares; 

 c) no cálculo de tensões e deformações considerando a teoria da elasticidade 
não linear. 

Segundo Aranovich (1991) apud Nakahara (2008), o método fornece espessuras razoáveis 

para pavimentos em estados mau ou péssimo, porém espessuras muito pequenas para 

pavimentos em estado regular. 

6.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO 

Conforme a Norma, os solos são classificados em três grupos quanto às suas características 

resilientes, classificados em função do Índice de Suporte Califórnia (CBR) e percentagem de 

silte (S), conforme o quadro 7. 
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Quadro 7 – grupo de Solos 

A camada de solo foi definida como sendo do grupo II. 

A deflexão de projeto característica, conforme indica a norma, é dada pela soma da média 

aritmética das deflexões de campo mais um desvio padrão. 

O cálculo da espessura efetiva (hEF) utilizado na Norma é dado pela equação 3. 

21 101,4972,0
961,807

737,5 II
D

h
P

EF ⋅+⋅++−=  (equação 3) 

 

 O critério de fadiga é dado pela equação 4. 

pND log188,0148,3log max ⋅−=  (equação 4) 

 

Para o cálculo da espessura de reforço foi utilizada a equação 5. 

21 893,3016,1357,1
14,238

015,19 IIh
D

h EF

adm

REF ⋅+⋅+⋅−+−=  (equação 5) 
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7 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo possui quatro divisões. Primeiramente são apresentados os módulos calculados 

pelo Evercalc 5.0. Na seqüência são apresentadas as espessuras da camada de reforço 

dimensionadas pelo Everpave 5.0, os resultados do dimensionamento pela Norma DNER-

PRO 269/94 - Tecnapav e por último uma análise dos resultados obtidos.    

7.1 RESULTADOS DO EVERCALC 5.0 

O programa foi executado doze vezes, uma vez para cada seção homogênea. Dentro de cada 

seção homogênea, foi calculada uma bacia deflectométrica para cada 40 metros. Esta bacia foi 

comparada com a bacia medida pelo FWD, conforme é possível observar na figura 14. 

 
Figura 14 – bacia deflectométrica medida e calculada 
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Um exemplo de resultado do programa é mostrado na figura 15. Percebe-se que para cada 

ponto (a cada 40 m) o programa calculou os módulos de cada camada. 

 
Figura 15 – exemplo de resultado do Evercalc 5.0 

Além dos módulos, para cada ponto, também foi calculado o erro médio quadrático (RMS). 

Com a necessidade de definir um valor de módulo para cada camada por seção homogênea, 

decidiu-se eliminar todas as bacias que apresentaram erro RMS maior do que 10%.  

Para as bacias restantes, ou seja, as que apresentaram erro RMS inferior a 10%, foi calculada 

a média aritmética dos módulos de cada camada. Os resultados dos módulos representativos 

por camada são apresentados na tabela 6. 
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Tabela 6 – resumo da retroanálise do Evercalc 5.0 

  Módulo Representativo (MPa) 

  Revestimento Base Sub-base Sub-leito 

SH 1 1492 137 55 129 

SH 2 3936 977 167 189 

SH 3 3402 389 105 169 

SH 4 1788 147 56 125 

SH 5 4030 684 89 157 

SH 6 7067 478 56 129 

SH 7 8000 1020 78 144 

SH 8 6571 144 51 128 

SH 9 1584 633 119 176 

SH 10 4066 1264 195 210 

SH 11 4555 1019 139 188 

SH 12 1745 548 129 147 

7.2 RESULTADOS DO EVERPAVE 5.0 

Com os módulos definidos, foi possível executar o Everpave 5.0. As informações dos 

módulos de cada camada e suas respectivas espessuras foram introduzidas a cada seção 

homogênea. O resultado da primeira seção homogênea é mostrado na figura 16. 
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Figura 16 – Exemplo de resultado de uma Seção Homogênea 
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A informação principal, espessura da camada de reforço, é mostrada na última linha da figura. 

O resultado final do dimensionamento pelo Everpave 5.0 é mostrado na tabela 7. 

Tabela 7 – dimensionamento pelo Everpave 5.0 

   Espessura da camada de reforço (cm) 

SH 1 20 

SH 2 5 

SH 3 15 

SH 4 21 

SH 5 12 

SH 6 17 

SH 7 10 

SH 8 24 

SH 9 15 

SH 10 1 

SH 11 7 

SH 12 15 

7.3 RESULTADOS DO TECNAPAV 

Para a metodologia de cálculo da norma DNER-PRO 269/94, inicialmente foram calculados a 

média e o desvio padrão das deflexões de cada seção homogênea. A deformação de projeto 

característica foi obtida pela soma da média com o desvio padrão. A tabela 8 mostra estes 

resultados. 
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Tabela 8 – média, desvio padrão e deformação de projeto característica de cada SH 

  Deflexão média (0.01 mm) Desvio Padrão Deflexão Característica (0.01 mm) 

SH 1  70.9 16.2    87.1 

SH 2  34.8 14.2 49 

SH 3 55.4 19.4 74.7 

SH 4 89.4 22.4 111.7 

SH 5 53.0 19.9 72.9 

SH 6 59.1 16.3 75.4 

SH 7 48.5 23.5 72 

SH 8 86.7 13.1 100 

SH 9 101.8 20.2 122 

SH 10 20.4 14.3 34.7 

SH 11 34.3 15.8 50.1 

SH 12 60.9 23.7 84.6 

 
Na seqüência foram calculadas as espessuras efetivas, o critério de fadiga e a espessura de 

reforço. O resultado das espessuras de reforço é mostrado na tabela 9. 

Tabela 9 – espessuras de reforço calculadas pela Norma 

  Espessura de reforço (cm) 
SH 1  7 
SH 2  0 
SH 3 5 
SH 4 10 
SH 5 4 
SH 6 5 
SH 7 4 
SH 8 8 
SH 9 10 

SH 10 0 
SH 11 0 
SH 12 6 
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7.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para uma análise comparativa entre os dois métodos dimensionados neste trabalho, é 

mostrado na tabela 10 o resultado do dimensionamento pelo Everpave 5.0 e pela DNER-PRO 

269/94. 

Tabela 10 – Espessuras resultantes pelos dois métodos 

  Reforço Everpave (cm) Reforço PRO 269 (cm) 
SH 1  20 7 
SH 2  5 0 
SH 3 15 5 
SH 4 21 10 
SH 5 12 4 
SH 6 17 5 
SH 7 10 4 
SH 8 24 8 
SH 9 15 10 
SH 10 1 0 
SH 11 7 0 
SH 12 15 6 

 
Comparando os valores conclui-se que a metodologia através do uso de software resulta em 

espessuras maiores. A figura 17 permite visualizar melhor a comparação dos dois métodos. 
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20
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30

SH 1 SH 2 SH 3 SH 4 SH 5 SH 6 SH 7 SH 8 SH 9 SH 10 SH 11 SH 12

Reforço Everpave (cm) Reforço PRO 269 (cm)
 

Figura 17 – Comparação entre os dois métodos 
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Uma das possíveis explicações para os resultados terem difrença tão acentuadas é o fato de 

que a norma DNER-PRO 269/94 quando criada foi dimensionada para espessuras asfálticas 

de até 10 cm. Porém nos dias hoje é comum utilizar revestimentos asfálticos com camadas de 

superiores a 10 cm. Neste trabalho, das 12 seções homogêneas, apenas cinco tiverem 

espessuras inferiores a 10 cm. 
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8 CONCLUSÕES 

Conclui-se que foi atingido o objetivo principal do trabalho: foram dimensionadas as 

espessuras para a recuperação estrutural do pavimento e esta foi comparada às espessuras 

dimensionadas segundo a norma DNER-PRO 269/94. 

Os cinco itens do objetivo secundário foram plenamente atingidos. 

Conclui-se que a norma DNER-PRO 269/94 indica valores muito baixo de espessuras para 

pavimentos em estado regular, concordando com a bibliografia consultada. 

Conclui-se que é importante comparar novas metodologias de dimensionamento com técnicas 

já bem conhecidas.  
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