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1. Resumo 

A malha rodoviária brasileira segundo o relatório anual pela Confederação Nacional 

do Transporte (CNT) de 2017 apresenta que 61,8% do pavimento de suas rodovias 

estão em condições regulares a péssimas. Os fatores que afetam a condição atual do 

pavimento são reflexos de falta de investimento, sobretudo nos projetos e na 

qualidade da execução. Em função dessa atual realidade, o presente trabalho visa 

analisar o impacto do controle tecnológico de obra na vida útil da estrutura de 

pavimento asfáltico. Essa análise auxilia a interação das considerações dos 

parâmetros em projeto com os parâmetros obtidos durante a execução da obra. Para 

tal, será desenvolvida uma metodologia para determinação do módulo de resiliência 

do material na obra em função dos dados de deflexão no ponto de aplicação da carga 

do controle deflectométrico. Serão desenvolvidos gráficos com o auxílio do software 

ELSYM-5, para que seja possível comparar a variação do módulo de resiliência na 

obra com o valor adotado em projeto utilizando a deflexão recuperável de cada 

camada. Introduzindo valores de deflexão obtido através do ensaio da viga Benkelman 

em gráficos será possível estimar o módulo de resiliência da camada executada em 

obra. A partir dos valores de módulo de resiliência será possível calcular a vida útil 

real do pavimento e comparar com a prevista em projeto, além de identificar camadas 

da estrutura de pavimento com menor vida útil podendo reverter a situação ainda 

durante a execução das próximas camadas. 

 

2. Introdução 

O dimensionamento de pavimentos é baseado nas metodologias de dimensionamento 

dos órgãos de transporte rodoviários.  O órgão federal é o Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte (DNIT) que estabelece especificações técnicas dos 

materiais a serem utilizados nas camadas de pavimento e, dentro dessas, são 

determinados os controles tecnológicos a serem realizados junto de suas faixas de 

aceitabilidade. 

É possível afirmar que o controle tecnológico é uma ferramenta importante para 

subsidiar o engenheiro para garantir uma qualidade do serviço realizado e se 

necessário ter tempo hábil para correções. O controle tecnológico também pode 

contribuir e garantir uma melhor execução e durabilidade da estrutura de pavimento, 



ou seja, retardando e reduzindo o número de intervenções de manutenção do 

pavimento. 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo estudar a importância do controle tecnológico, sua 

qualidade e influencia na vida final do projeto de pavimento, criando assim uma 

metodologia de controle de execução do pavimento em conformidade com os 

parâmetros adotados em projeto. 

3. Metodologia 

Os resultados do ensaio de controle tecnológico realizados em campo serão 

correlacionados com os módulos de resiliência dos materiais estabelecidos pelo 

projetista na elaboração do projeto. Será estudado principalmente o parâmetro 

deflectométrico, obtido através do ensaio de Viga Benkelman. Para cada camada será 

gerado um gráfico que confronta o módulo de resiliência do material e suas 

respectivas deflexões limites através de variações dos dados usados no projeto e o 

seu redimensionamento pela inserção dos valores no software de pavimentos 

ELSYM-5. Os valores de campo serão analisados e seus resultados inseridos no 

gráfico, que permitirá a análise da coerência e aproximação entre o resultado real e o 

de projeto e um novo valor de solicitações do eixo padrão. Assim, para cada camada 

será possível a modelagem de fórmulas que poderão ser usadas pelo engenheiro de 

obra para analisar a influência das camadas executadas na vida útil do projeto. 

4. Desenvolvimento 

O estudo de caso que será implementado neste trabalho será uma rodovia de grande 

porte em execução. Foram selecionados os trechos mais avançados da obra, ou seja, 

aqueles que a última camada executada está mais próxima da camada final de 

revestimento asfáltico. Serão simulados, através do ELSYM-5 as variações possíveis 

para cada camada e assim verificar a vida útil do pavimento, comparando com os 

dados estipulados em projeto. 

 

 

5. Resultados Preliminares 



Através dos resultados obtidos pelo ensaio deflectométrico da Viga Benkelman nota-

se que os valores do módulo de resiliência considerados em projeto são coerentes e 

estão próximos aos valores encontrados na obra. Pode-se ainda, como esperado, 

recalcular o número de solicitações de eixo padrão e analisar o impacto que um bom 

controle tecnológico terá sobre a vida útil do pavimento.  
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