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Contribuição para o desenvolvimento de 
modelos de previsão de fendilhamento de 

pavimentos rodoviários 
 

Resumo 

 

 

Os pavimentos são dimensionados para suportar as acções do tráfego para um determinado 
período de tempo sem que ocorram degradações excessivas. 

Os modelos de desempenho de pavimentos são um elemento chave nos Sistemas de Gestão de 
Pavimentos (SGP) fornecendo a previsão das degradações e permitindo, assim uma gestão 
activa e eficiente. 
 
A monitorização da rede rodoviária nacional é essencial, na medida que permite controlar a 
condição da rede gerindo os recursos económicos de forma mais viável. 

A Estradas de Portugal mantém um programa de monitorização da rede, desde 1999, do qual 
resultou uma base de dados que integra um número elevado de secções do território nacional, e 
forneceu os dados de algumas dessas secções que serviram de base a este estudo. 

Este trabalho visa contribuir para o desenvolvimento de modelos de previsão de fendilhamento 
ajustados à rede rodoviária nacional. 

Foram elaborados modelos de previsão de iniciação e propagação de fendilhamento que tiveram 
em consideração os resultados contidos na metodologia do HDM (Banco Mundial) e do 
Projecto PARIS (União Europeia). 

Foi também avaliado, o comportamento estrutural das várias secções através de uma análise 
mecanicista, em que numa primeira fase se atribuíram características de deformabilidade em 
função do histórico das intervenções, e posteriormente calcularam-se as extensões em camadas 
do pavimento, resultantes da acção de um eixo-padrão. 

Os resultados obtidos revelaram-se prometedores, mas recomenda-se que seja efectuada uma 
aplicação mais extensa do número de secções incluídas nos modelos e também uma calibração 
dos mesmos. 

 

Palavras-Chave: Pavimentos Rodoviários, Modelos de Previsão, Fendilhamento, 

Dimensionamento Mecanicista, Projecto PARIS, Modelos HDM. 
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Contribution to the development of models 
for predition of cracking in  

road pavements  
 

Abstract 

 

 

Pavements are designed to support traffic loads for a given period of time without the 
occurrence of excessive distresses. 

The pavement performance models are a key element in Pavement Management Systems (PMS) 
providing the prediction of distresses and therefore allowing active and efficient management. 

The monitoring of the national road network is essential, as it allows to control the condition of 
the network by managing the economic resources more feasible. 

The National Road Administration (Estradas de Portugal) maintains a network monitoring 
program since 1999 that allowed to build a database which integrates a large number of sections 
of the national territory, and provided the data of some of those sections that formed the basis 
for this study. 

This work aims to contribute to the development of prediction models for cracking adjusted to 
the national road network. 

Models were developed to predict the initiation and propagation of cracks taking into account 
the proposals of the HDM Program (World Bank) and PARIS Project (European Union). 

The structural behavior of the various sections was also evaluated using a mechanistic method 
where, at first the deformability characteristics were defined considering the historical of the 
interventions, and after that the strain induced in pavements layers by a standard axel was 
calculated. 

The results has shown to be promising, but it is recommended that  a more extensive number of 
sections to be evaluated and considered in the calibration of the models. 

 

 

Keywords: Road Pavements, Prediction Models, Cracking, Mechanistic Design, PARIS    

Project, HDM Models. 
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Capítulo 1 – Introdução 
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1.  Introdução 

 
 

1.1. Enquadramento  

 

“Cerca de 15% dos rendimentos dos cidadãos Europeus (aproximadamente 500 biliões de Euros) são 
gastos anualmente em mobilidade. Isto é largamente suportado pela infraestrutura rodoviária e vai 
aumentar substancialmente ao longo das próximas décadas. A gestão eficiente da infraestrutura 
rodoviária é, portanto, fundamental para o desenvolvimento económico da Europa” [COST 324, 
1997]. 

Esta acção é efectuada recorrendo a Sistemas de Gestão de Pavimentos que constituem o “processo de 

coordenar e controlar um conjunto de actividades com o objectivo de manter os pavimentos, de modo 
a fazer o melhor uso possível dos recursos disponíveis, ou seja, maximizar o benefício para a 
sociedade” [OCDE, 1987]. 

O termo Sistema de Gestão de Pavimentos remonta ao fim dos anos sessenta. A ideia básica era 
descrever o espectro das actividades relacionadas com a construção e manutenção das estradas. A 
primeira geração de Sistemas de Gestão de Pavimentos (SGP) estava essencialmente preocupada com 
os aspectos técnicos da condição do pavimento. Mais tarde, os modelos de previsão foram incluídos e 
também os aspectos económicos ganharam importância [COST 325, 1997]. 

Os modelos de desempenho de pavimentos são um elemento chave nos SGP. Ao nível da rede são 
utilizados para prever a condição futura das estradas. Ao nível de projecto, os modelos de desempenho 
são utilizados para a avaliação de alternativas económicas de projecto (reconstrução, reabilitação, 
manutenção) com o objectivo de encontrar a solução economicamente mais rentável para as mesmas. 

O desenvolvimento de modelos de desempenho começou, em muitos países da Europa, no início dos 
anos 80 quando foram selecionadas secções para monitorização a longo prazo. A implementação dos 
SGP em vários países requer que a condição dos pavimentos seja medida. Apesar dos dados poderem 
não ser suficientemente detalhados para o desenvolvimento de modelos, eles podem formar uma 
excelente fonte para validação dos modelos desenvolvidos por outras metodologias de avaliação de 
desempenho. A monitorização da rede é, desta forma, um elemento essencial na gestão de pavimentos 
[COST 324, 1997]. 

Através de levantamentos periódicos das degradações avaliados pela medição de parâmetros de 
degradação específicos, a condição da rede é seguida ao longo dos anos. A condição de cada 
pavimento da rede é usada nos SGP para dar a indicação de quando é necessário intervir em 
determinada secção e realizar uma análise económica de estratégias de conservação. 
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A nível Mundial existem vários modelos de previsão destacando-se os modelos do HDM (Banco 
Mundial). Em 1976, e na sequência de trabalhos anteriores, o Banco Mundial produziu a primeira 
versão do modelo HDM (Highway Design and Maintenance Model) capaz de realizar análises 
económicas e de sensibilidade de variáveis tais como a taxa de crescimento do tráfego e a taxa de 
inflação [Pereira P. e Miranda V., 1999]. 

Já a nível Europeu destaca-se o Projecto PARIS onde foram desenvolvidos diversos modelos capazes 
de prever degradações. Este estudo, cujo relatório final foi publicado em 1998, contou com a 
participação de Portugal através do Laboratório Nacional de Engenharia Civil [PARIS,1998]. 

Contudo, para poderem ser aplicados estes modelos necessitam de ser calibrados, sendo para isso 
necessária uma base de dados que integre um número elevado de secções. Em Portugal, a EP utiliza 
um modelo que fornece um índice global (IQ) da condição da estrada, permitindo intervir quando o IQ 
atinge o valor mínimo aceitável. Porém, não estão em vigor modelos de previsão das degradações, de 
forma a poderem ser planeadas atempadamente as acções de reabilitação a efectuar. 

Por tudo isto, considera-se relevante estudar o comportamento dos pavimentos ao longo do tempo, de 
modo a desenvolver modelos que prevejam as suas degradações, e desta forma apoiar os SGP no 
estabelecimento das acções de reabilitação a aplicar a cada trecho de estrada. 
 
 

1.2. Objectivos e Âmbito do Trabalho 
 

O principal objectivo deste trabalho é estabelecer modelos de previsão da evolução do fendilhamento 
de pavimentos rodoviários, representativos da rede de estradas nacional que tenham em consideração 
os dados observados em determinados trechos. 

Outro dos objectivos é o estabelecimento de relações que permitam correlacionar parâmetros 
mecanicistas com outros índices, de forma a interligar o dimensionamento (utilizado em projecto) com 
os modelos desenvolvidos a nível de rede. Assim, é possível apoiar os SGP de uma forma mais 
completa e eficiente.  

No âmbito deste trabalho foi utilizada uma base real de dados observados fornecida pela EP. Os dados 
fornecidos consistem resumidamente em 3 observações de fendilhamento (2003, 2007 e 2010) no 
histórico das secções e na caracterização da estrutura dos pavimentos, da fundação e tráfego.   
 
No entanto, a base da EP foi elaborada para apoio do SGP e cálculo de um índice de avaliação global 
da condição dos pavimentos não tendo sido construída para a elaboração deste tipo de modelos. 
Consequentemente a sua utilização neste âmbito tem limitações, obriga a uma validação cuidadosa dos 
dados e à obtenção de informação complementar, que se procurou na medida do possível integrar 
neste trabalho. 
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1.3. Metodologia  
 

Esta investigação começou com o estudo do comportamento dos pavimentos, tipos de pavimentos, 
características e evolução das degradações e as diferentes formas de medição das degradações. 

De seguida, foi analisado o estado de arte do tema em estudo, nomeadamente os sistemas de 
classificação das degradações e os modelos de previsão do comportamento. 

Numa fase posterior, tendo em vista a utilização da base de dados da EP foram definidos critérios de 
amostragem, tendo sido seleccionados e obtidos os dados de 45 secções de diferentes distritos de 
Portugal Continental. 

Procedeu-se à validação dos dados obtidos resultando a rejeição e a correcção de alguns dos dados 
desses trechos. 

Terminada a validação das secções, foram elaborados modelos para o fendilhamento tanto para a fase 
de iniciação como para a fase de propagação, de forma a ter a evolução completa desta degradação. Os 
modelos desenvolvidos são baseados na metodologia do HDM-III, HDM-4 e do Projecto PARIS. Foi 
utilizado o programa informático Lab Fit Curve para encontrar as constantes e minimizar os erros das 
funções utilizadas nos modelos. 

Em seguida, foi elaborada uma análise mecanicista em que se atribuíram características de 
deformabilidade em função do histórico das intervenções e se estabeleceram modelos de iniciação e 
propagação de fendilhamento que utilizam como parâmetro a extensão máxima de tracção nas 
camadas betuminosas. 

Foi efectuada a análise de resultados obtidos e estabelecidas as respectivas conclusões. 
 

1.4. Organização  
 

Esta dissertação está organizada em 6 capítulos.  

 
No Capítulo 1, “Introdução”, apresenta-se o enquadramento, os objectivos e o âmbito, a metodologia e 
a organização da dissertação. 

 
No Capítulo 2, “Degradações Pavimentos Rodoviários”, faz-se uma breve introdução contendo a 
definição de pavimento, as suas funções e tipos de pavimentos e por fim, apresentam-se os tipos de 
degradações dos pavimentos flexíveis. 
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No Capítulo 3, “Dimensionamento de Pavimentos por Métodos Mecanicistas”, é apresentada a 
metodologia de análise estrutural, seguida dos métodos de cálculo e dos critérios de dimensionamento. 

No Capítulo 4, “Modelos de Previsão do Comportamento de Pavimentos Rodoviários”, é referida, no 
início, a forma da evolução das degradações. Na continuação do tema é apresentada a finalidade dos 
modelos e a sua classificação. São referidos também os índices que relacionam o fendilhamento com a 
capacidade estrutural e, posteriormente são apresentados os modelos HDM do Banco Mundial e do 
Projecto PARIS. 

 
No Capítulo 5, “Desenvolvimento de Modelos para a Rede Rodoviária Nacional”, é mencionado o 
sistema de gestão da EP, seguido da caracterização das secções em estudo. Numa fase posterior, são 
desenvolvidos modelos para iniciação e propagação de fendilhamento. No final do capítulo, é 
elaborada uma abordagem mecanicista estabelecendo relações entre parâmetros mecanicistas e outros 
índices sendo, ainda elaborados modelos com base nesta metodologia. Finalmente são apresentadas as 
conclusões respeitantes ao capítulo em questão. 

No Capítulo 6, “Considerações Finais”, são apresentadas as conclusões finais retiradas do estudo e as 
propostas para os desenvolvimentos futuros. 
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2. Degradações dos Pavimentos Rodoviários 

 

 

2.1. Definição, Funções e Tipos de Pavimentos 
 

“O pavimento é a parte da estrada, rua ou pista, que suporta directamente o tráfego e transmite as 
respectivas solicitações à infraestrutura: terreno, obras de arte, etc. Pode ser constituído por uma ou 
mais camadas, tendo, no caso mais geral, uma camada de desgaste e camadas de fundação. Cada 
uma destas camadas pode ser composta e construída por várias camadas elementares” [LNEC, 
1962]. 

Um pavimento, ao longo da sua vida útil, tem de cumprir determinados requisitos para os quais foi 
dimensionado. 

Estes requisitos são relacionados com as funções do pavimento que são:  

 
X Proporcionar condições de segurança e conforto aos utilizadores (requisitos funcionais) 

durante um determinado período de tempo (vida útil do pavimento); 
 

X Resistir aos esforços induzidos pelo tráfego (requisitos estruturais) e repartir as pressões 
verticais dos rodados de forma a reduzi-las ao nível da fundação; 

 
X Proteger a fundação das acções climáticas, nomeadamente da pluviosidade.  

Os pavimentos rodoviários classificam-se de acordo com o tipo de materiais que os constituem e com 
a sua deformabilidade em:  

X Pavimentos flexíveis; 
 

X Pavimentos rígidos; 
 

X Pavimentos semi-rígidos. 
 

Quadro 2.1 – Tipos de pavimentos em função dos materiais e da deformabilidade [Branco F. et al, 2008] 

Tipo de Pavimento Materiais (ligante) Deformabilidade 
Flexível Hidrocarbonados e granulares Elevada 
Rígido Hidráulicos e granulares Muito reduzida 

Semi-rígido Hidrocarbonados, hidráulicos e granulares Reduzida 
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Os pavimentos flexíveis são constituídos nas camadas superiores por misturas betuminosas seguidas 
inferiormente de uma ou duas camadas constituídas por material granular. Este tipo de pavimentos tem 
uma deformabilidade elevada.  

Os pavimentos rígidos têm uma camada superior constituída por betão de cimento seguida de uma ou 
duas camadas inferiores constituídas também por material granular estabilizado com ligante 
hidráulico, ou apenas por material granular. A sua deformabilidade é muito reduzida. 

Os pavimentos semi-rígidos apresentam, na sua constituição, características comuns aos dois tipos de 
pavimentos anteriores. As camadas superiores constituídas por misturas betuminosas, seguidas de uma 
camada constituída por agregado estabilizado com ligante hidráulico, podendo ainda dispor de uma 
camada granular na sub-base. Em relação à deformabilidade esta é reduzida.  

Existem, ainda pavimentos que na camada de desgaste são constituídos por blocos de betão ou 
calçada, e por isso, não podem ser introduzidos em nenhuma das classificações acima descritas 
[Quaresma L., 2010]. 

Atendendo ao Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (MACOPAV) 
[JAE, 1995] a constituição dos pavimentos em Portugal é: 

 
X Camada de desgaste em mistura betuminosa geralmente com 5cm de espessura, embora possa 

variar para 4 cm no caso de tráfego ligeiro e 6 cm para tráfego intenso; 
 

X Camada de ligação e eventualmente de base em mistura betuminosa densa ou macadame 
betuminoso com espessura total de 5 a 20cm; 

 
X Camada de base e/ou de sub-base com agregado britado de granulometria extensa com 

espessura total de 15 a 40cm. 

 
A camada de desgaste tem a função de assegurar os requisitos funcionais do pavimento, de modo a 
permitir uma condução cómoda e segura e ainda de o impermeabilizar, de forma a não permitir a 
passagem de água para as camadas inferiores [Quaresma L., 2010]. 

 
O corpo do pavimento tem a função de assegurar os requisitos estruturais, ou seja suportar as cargas 
provenientes do tráfego. As camadas que constituem o corpo do pavimento dispõem-se, normalmente, 
com qualidade e resistência decrescentes, de cima para baixo, em conformidade com a progressiva 
redução dos esforços em profundidade [Branco F. et al, 2008]. 
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2.2. Tipos de Degradações  
 

Os pavimentos estão sujeitos a diferentes tipos de degradações que vão evoluindo com o tempo. 

Determinadas patologias têm origem numa deficiente capacidade estrutural e que podem ser limitadas 
pela utilização de critérios de dimensionamento adequados, como referido em 3.3. Outras degradações 
resultam de deficiências construtivas como se refere nos Quadros 2.3 a 2.6. 

Na maioria dos países, existem catálogos ilustrativos destes fenómenos que permitem classificar as 
degradações segundo determinados critérios, nomeadamente o tipo e nível de severidade. Usualmente 
os tipos de degradações são agrupados em famílias como é ilustrado no Quadro 2.2. 
 

Quadro 2.2 – Famílias e tipos de degradações [Branco F. et al, 2008] 

FAMÍLIAS DE DEGRADAÇÕES TIPOS DE DEGRADAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 

Deformações 
 

                   
                                                 -berma                         
     
                         -longitudinal 
 
Abatimento                              -eixo 
 
                         -transversal 
 
Deformações localizadas 
 
Ondulação 
 
                    -grande raio (camadas inferiores) 
Rodeiras  
                    -pequeno raio (camadas superiores) 
 

 
 
 
 
 

Fendilhamento 

 
                 -fadiga     
                                           -eixo   
                 -longitudinais 
Fendas                                -berma 
                 -transversais 
                 -parabólicas 
 
                                   -malha fina (≤ 40cm) 
Pele de crocodilo     
                                   -malha larga (>40cm) 
 

 
 

Desagregação da camada de desgaste 

 
Desagregação superficial 
Cabeça de gato 
Pelada 
Ninhos (covas) 
 

Movimento de materiais 

 
Exsudação 
Subida de finos 
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Em Portugal é utilizado o Catálogo de Degradações da EP [EP, 2008] nas inspecções visuais. 

Este documento tem como objectivo organizar todas as patologias existentes nos diferentes tipos de 
pavimentos, de forma a constituir um catálogo de quantificação e classificação das degradações. 

Em seguida, são apresentados as diferentes famílias de degradações com uma breve descrição do 
fenómeno e os factores que as causam. 

2.2.1. Fendilhamento 
 

O fendilhamento é, duma forma geral, a primeira patologia a manifestar-se e tem uma importância 
preponderante no aparecimento das outras degradações. Pode ser resultante de uma insuficiência 
estrutural ou de deficiências construtivas. 

Quadro 2.3 – Fendilhamento - descrição e factores de degradação [EP, 2008] 

Fendilhamento 

Fendas de Fadiga 

Descrição 
Fendas irregulares localizadas na zona de passagem dos rodados dos veículos, 
geralmente iniciadas na direcção longitudinal, progredindo na direcção transversal e 
noutras direcções irregulares. 
 

Factores de degradação: 
-Fadiga das camadas betuminosas; 
-Falta de capacidade de suporte das camadas granulares e do solo de fundação; 
-Camada de superfície demasiado rígida em relação às restantes camadas; 
-Qualidade deficiente dos materiais. 
 

Pele de Crocodilo 

Descrição 
Fendas de fadiga localizadas inicialmente na zona de passagem dos veículos, 
formando uma malha de dimensão variável, abrangendo progressivamente toda a 
largura da via de tráfego. 
 

Factores de degradação: 
-Fadiga das camadas betuminosas; 
-Falta de capacidade de suporte das camadas granulares e fundação; 
-Camada de superfície demasiado rígida em relação às restantes camadas; 
-Qualidade deficiente dos materiais. 
 

Fendas Longitudinais 

Descrição 
Fendas longitudinais, localizadas ao longo da estrada, geralmente junto à berma e por 
vezes junto ao eixo. 
 

Factores de degradação: 
-Deficiência da junta longitudinal de construção; 
-Drenagem deficiente, originando diferencial de capacidade de suporte junto à berma; 
-Misturas betuminosas muito rígidas originando abertura de fendas por retracção. 
 

Fendas Transversais 

Descrição 
Fenda isolada perpendicular ao eixo da estrada. 
 

Factores de degradação: 
-Deficiência da junta transversal de construção; 
-Retracção térmica da camada de desgaste; 
-Capacidade de suporte diferencial da fundação. 
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Nas Figuras abaixo são ilustrados os diferentes tipos de fendilhamento de um pavimento flexível. 
 

 
Figura 2.1 – Tipos de fendilhamento [EP, 2008] 

 

           

 

 

 

 

 
               
          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Fenda transversal 

Figura 2.4 – Pele de crocodilo 

Figura 2.2 – Fenda longitudinal ramificada 
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2.2.2. Deformações 
 

As deformações estão relacionadas com a resistência das camadas betuminosas ou com a capacidade 
estrutural do pavimento e da fundação e influem na regularidade geométrica da estrada, condicionando 
as condições de circulação. 
 

Quadro 2.4 – Deformações - descrição e factores de degradação [EP, 2008] 

Deformações 

Deformações Localizadas 

Descrição 
Alterações de nível do pavimento, formando depressões de forma arredondada, 
podendo surgir isoladamente em diferentes pontos do pavimento. 
 

Factores de degradação: 
-Capacidade deficiente em zonas pontuais do pavimento, em particular das camadas 
granulares; 
-Falta de capacidade do solo de fundação (bolsada de argila, drenagem deficiente); 
-Contaminação localizada das camadas granulares. 
 

Rodeiras 

Descrição 
Deformação transversal localizada na zona de passagem dos rodados dos veículos 
pesados, podendo ser de pequeno ou de grande raio. 
 

Factores de degradação: 
-Capacidade deficiente das camadas granulares e da fundação, com ocorrência de 
deformações permanentes – rodeiras de grande raio; 
-Misturas betuminosas com reduzida resistência à deformação plástica (ligante mole, 
deficiente qualidade dos agregados, dosagem incorrecta do ligante) – rodeiras de 
pequeno raio; 
-Compactação insuficiente das camadas em geral. 
 

 

 
 

Figura 2.5 – Rodeiras e deformações localizadas [EP, 2008] 
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2.2.3. Arranque de Materiais 
 

O arranque de materiais em particular a formação de ninhos é, normalmente, resultado de um estado 
avançado de fendilhamento. 

No Quadro 2.5 é efectuada uma descrição dos fenómenos do arranque de materiais e são apresentados 
de uma forma mais completa os factores que originam esta patologia. 

Quadro 2.5 - Arranque de materiais - descrição e factores de degradação [EP, 2008] 

Arranque de Materiais 

Peladas 

Descrição 
Desprendimento da camada de desgaste relativamente à camada inferior. 

 
Factores de degradação: 

-Deficiente ligação da camada de desgaste à camada inferior; 
-Camada de desgaste de espessura insuficiente; 
-Deficiente qualidade dos materiais da camada de desgaste; 
-Zona localizada submetida a elevados esforços tangenciais. 

 

Ninhos 

Descrição 
Cavidades localizadas na camada de desgaste, podendo progredir para as camadas 
inferiores, resultantes da evolução de outras degradações do pavimento. 

 
Factores de degradação: 

-Evolução de outras degradações, em particular do fendilhamento e da pele de crocodilo; 
-Deficiente qualidade dos materiais da camada de desgaste; 
-Zona localizada com deficiente capacidade de suporte. 

 

 

 
Figura 2.6 – Ninhos e peladas [EP, 2008] 
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2.2.4. Movimento de Materiais 
 

O movimento de materiais está associado, habitualmente, a deficiências construtivas. 

 
No Quadro abaixo é feita uma descrição a este tipo de degradação e são apresentados os factores de 
aparecimento da mesma. 

Quadro 2.6 - Movimento de materiais - descrição e factores de degradação [EP, 2008] 

Movimento de Materiais 

Exsudação 

Descrição 
Excesso de ligante na superfície da camada de desgaste, em particular na zona de 
passagem dos rodados, conferindo-lhe um aspecto negro e brilhante. 
 

Factores de degradação: 
-Camada de desgaste com elevado teor de ligante; 
-Contaminação por rega e colagem excessiva; 
-Ligante de reduzida viscosidade; 
-Mistura betuminosa de reduzida estabilidade (agregados e dosagem em ligante 
inadequados), submetida a tráfego intenso e temperaturas elevadas. 
 

Subida de Finos 

Descrição 
Manchas de cor esbranquiçada devidas à presença de finos, inicialmente junto de fendas 
da camada de desgaste, que evoluem para toda a superfície da camada, provenientes das 
camadas granulares e do solo de fundação. 
 

Factores de degradação 
-Drenagem deficiente do pavimento, promovendo a ascensão da água através do solo de 
fundação e das camadas granulares, e das camadas betuminosas fendilhadas, arrastando 
finos. 
 

 

 

Figura 2.7 – Exsudação [EP, 2008]
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3. Dimensionamento de Pavimentos por Métodos Mecanicistas 

 

 

3.1. Metodologia Estrutural 
 

“A metodologia da análise estrutural consiste em colocar determinados materiais em camadas de 

determinadas espessuras, e verificar por um processo iterativo, qual a estrutura de pavimento que 
cumpre os critérios de dimensionamento, ou seja admita o número de passagens do eixo-padrão 
esperados no período de dimensionamento pretendido (horizonte de projecto)” [INIR, 2011]. 

As principais fases do dimensionamento estrutural de pavimentos são [Quaresma L., 2010]: 

a) Caracterizar as solicitações; 
b) Conhecer as características dos materiais disponíveis; 
c) Arbitrar a composição da estrutura (materiais e espessuras das camadas); 
d) Fazer a análise estrutural do pavimento, calculando o estado de tensão e deformação nos 

locais críticos; 
e) Comparar os valores calculados com os valores admissíveis, definidos pelos critérios de 

dimensionamento; 
f) Fazer ajustamentos, se necessário, nos materiais ou espessuras; 
g) Analisar o interesse económico das soluções tecnicamente viáveis. 

Os modelos obtidos segundo esta metodologia fundamentam-se nas leis da física e da mecânica e nas 
propriedades dos materiais que constituem as camadas dos pavimentos. A precisão deste tipo de 
modelos depende do rigor com que são definidas essas propriedades, as quais variam ao longo da vida 
do pavimento e de forma cíclica [Pereira P. e Miranda V., 1999]. Os módulos de deformabilidade 
variam consoante a temperatura e a humidade alterando o estado de tensão e deformação do 
pavimento. 

Na Figura 3.1 é apresentada a metodologia mecanicista de dimensionamento de pavimentos 
rodoviários flexíveis. 
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Figura 3.1 - Organigrama para o procedimento do dimensionamento mecanicista de um pavimento 

flexível [Branco F. et al, 2008] 
 

3.2. Métodos de Cálculo 
 

Os modelos de cálculo permitem obter do estado de tensão e de deformação e em geral baseiam-se na 
teoria da elasticidade, admitindo comportamento linear para os materiais constituintes das camadas do 
pavimento e respectiva fundação. 

Um dos modelos de comportamento estrutural mais utilizado é o modelo de Burmister. Neste modelo, 
o pavimento é assimilado a um conjunto de camadas horizontais (sobrepostas), contínuas, 
homogéneas, isótropas e elásticas, assentes num meio semi-infinito, em que a superfície actua numa 
carga vertical uniformemente distribuída numa área circular de raio r [Neves J., 2001]. 

As camadas são consideradas como infinitas na direcção horizontal, e a camada inferior como tendo 
uma espessura infinita. As superfícies planas que separam as camadas são designadas de interfaces 
[Batista F., 2009]. 
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3.3. Critérios de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis 
 

A verificação de resistência de uma dada estrutura de pavimento faz-se recorrendo a critérios que 
visam limitar a ocorrência de certas degradações, sendo necessário, por isso, selecionar quais os 
potenciais mecanismos de degradação a ter em conta no dimensionamento [Quaresma L., 2010]. 

Nos pavimentos flexíveis os critérios de ruína a ter em conta são: 

X Critério de fadiga; 
 

X Critério de deformação permanente. 

 O critério de fadiga manifesta-se pelo aparecimento de fendilhamento excessivo na zona de passagem 

dos rodados. É controlado pela extensão máxima de tracção, tg , na base das camadas betuminosas, 

zona geralmente mais traccionada [Branco F. et al, 2008]. Para aplicar este critério utilizam-se 

expressões do tipo b
tN a g? · , em que N é o número máximo admissível de aplicações da carga que 

induz nas camadas betuminosas a extensão İt. 
 
O critério de deformação permanente manifesta-se pelo aparecimento de assentamentos excessivos à 

superfície do pavimento e é controlado pela extensão vertical de compressão, zg , no topo do solo de 

fundação [Branco F. et al, 2008]. São utilizadas expressões semelhantes às do critério de fadiga do 

tipo d
zN c g? · , em que N é o número máximo admissível de aplicações da carga que induz no topo 

da fundação a extensão ɸz. 
 
Na Figura 3.2 estão ilustradas as extensões que ocorrem nos pavimentos quando estes são submetidos 
às cargas (tráfego). 
 

 

Figura 3.2 – Extensões actuantes nos pavimentos rodoviários adaptado [Branco F. et al, 2008] 
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4. Modelos de Previsão do Comportamento de Pavimentos Rodoviários 

 
 

4.1. Evolução das Degradações 
 
 
Após a sua construção e entrada em serviço, o estado dos pavimentos vai evoluindo por acção da 
passagem do tráfego e dos agentes atmosféricos. 

As degradações podem ser do tipo estrutural ou funcional, e são um processo inerente a este tipo de 
estruturas. 

A degradação do tipo estrutural está relacionada com a ruína da estrutura do pavimento ou com a 
fadiga deste, de tal forma que o pavimento se torna impossibilitado de suportar as cargas impostas 
[Yoder E. e Witczak M., 1975].  

A degradação do tipo funcional acontece quando o pavimento perde a capacidade de proporcionar uma 
circulação suficientemente segura e cómoda. Este acontecimento está associado à degradação das 
características e propriedades da camada de desgaste [Alves T., 2007].  

Na evolução das degradações existem duas fases de deterioração: a fase de iniciação e a fase de 
propagação [N. D. Lea International Ltd., 1995; PARIS, 1998] 

Na Figura 4.1 é apresentada a forma geral da evolução das degradações, de acordo com a fase de 
deterioração, preconizada no Projecto PARIS. 

 

Figura 4.1 – Forma geral da evolução das degradações [PARIS, 1998] 
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A primeira fase corresponde ao período compreendido entre a construção ou reabilitação do 
pavimento e a primeira ocorrência da degradação [PARIS, 1998]. 

A fase de propagação ou crescimento, em que as degradações vão evoluindo quer por aumento da área 
afectada quer por aumento do grau de seriedade do fenómeno, é o período posterior a esta fase [PARIS, 

1998]. 

O processo de evolução das degradações de um pavimento apoia-se no “princípio da cadeia das 

consequências”, em que uma degradação não evolui isoladamente no tempo, dando origem a outras 
degradações iniciando-se uma actividade em ciclo, onde as diferentes degradações interferem entre si  
[Pereira P. e Miranda V., 1999]. 

Por outro lado, a condição do pavimento vai decrescendo ao longo do tempo. O facto de serem 
efectuadas acções de reabilitação ou de conservação permite elevar essa condição, que é traduzida 
pelo aumento do índice de qualidade. 

Na Figura 4.2 é demonstrada a variação da condição do pavimento ao longo do tempo. 
 

 

 

Figura 4.2 – Variação da condição do pavimento ao longo do tempo consoante as acções de reabilitação 
[Ferreira A. e Picado Santos L., 2007] 
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4.2. Finalidade e Classificação dos Modelos de Comportamento 
 

Os modelos de previsão do comportamento de pavimentos têm um papel chave nos sistemas de gestão 
de pavimentos, uma vez que fornecem os elementos que possibilitam a gestão e planeamento das 
actividades de manutenção e reabilitação a efectuar na rede. 

 
Segundo Fernando Pugliero Gonçalves [Gonçalves F.,1999], modelos de previsão de desempenho são 
funções que relacionam as características do pavimento e as suas condições actuais (estruturais, 
funcionais e de degradação superficial) à evolução com o tempo dos defeitos de superfície ou do nível 
de serventia, sob dadas condições climáticas e de tráfego a que o pavimento está submetido. 

Na presente secção vai ser efectuada a classificação dos modelos de previsão de comportamento 
fornecendo exemplos de diferentes modelos utilizados e das técnicas de tratamento de resultados 
utilizadas.  

Os modelos de comportamento dos pavimentos podem ser classificados segundo [Branco F. et al., 
2008]: 

X Tipo de formulação; 
 

X Formato conceptual; 
 

X Tipo de variáveis (dependentes e independentes); 
 

X Nível de aplicação. 
 

Ü Tipo de formulação 
 

Os modelos consoante o tipo de formulação classificam-se em: 

X Modelos determinísticos; 
 

X Modelos probabilísticos. 

Nos modelos determinísticos a condição do pavimento é dada por um único valor função das variáveis 
independentes do modelo. 

Já nos modelos probabilísticos o resultado obtido é um vector da mesma natureza que, indica não só a 
probabilidade do pavimento se encontrar num determinado estado, como também, a probabilidade de 
passagem desse estado de deterioração para outro, ao longo do tempo. 
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Os modelos de previsão de comportamento podem ser desenvolvidos consoante a sua formulação 
recorrendo a [Ferreira A. e Picado Santos L., 2007]: 

X Análise regressiva (no caso dos modelos determinísticos); 
X Processo homogéneo de Markov (para modelos probabilísticos); 
X Processo não homogéneo de Markov (para modelos probabilísticos); 
X Processo Semi-Markov (para modelos probabilísticos); 
X Metodologia Bayeseana (para ambos os modelos).  

 
 

Ü Formato conceptual 
 
Quanto ao formato conceptual, os modelos classificam-se em:  

X Mecanicistas; 
 

X Empírico; 
 

X Empírico-mecanicistas; 

Consoante são desenvolvidos com base em métodos teóricos, experimentais ou uma combinação de 
ambos, respectivamente. 

Ü Tipo de variáveis (dependentes e independentes) 
 

Em relação às variáveis independentes envolvidas, os modelos classificam-se em [COST 324, 1997]:  

X Modelos relativos; 
 

X Modelos absolutos. 
 
Os modelos relativos prevêem a condição futura do pavimento com base em parâmetros de estado 
(deflexão, degradações, irregularidade longitudinal e aderência) avaliados ao longo do tempo, 
considerando apenas uma variável independente, geralmente o tempo (anos de serviço) ou o tráfego 
suportado (número acumulado equivalente de eixos padrão) [Branco F. et al., 2008; COST 324, 1997]. 

Nos modelos absolutos são utilizadas várias variáveis independentes tais como: espessura das 
camadas, módulo de deformabilidade, características das misturas, tráfego e clima [COST 324, 1997].  

Quanto às variáveis dependentes envolvidas, os modelos classificam-se em [Branco F. et al., 2008]:  

X Modelos globais; 
 

X Modelos paramétricos. 
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Os modelos globais traduzem a condição do pavimento através dum índice global, como por exemplo 
o PSI (Present Serviceability Index) que varia de 0 (muito mau) a 5 (muito bom estado). 

Este tipo de modelos apresenta a vantagem de classificar a condição do pavimento com base em 
apenas uma nota, permitindo assim uma representação cartográfica clara do estado dos pavimentos, 
que constitui uma ferramenta importante na tomada de decisões. 

As desvantagens dos modelos globais são a dificuldade em atribuir a cada parâmetro os diferentes 
pesos para o cálculo da classificação global, e o facto de uma mesma classificação poder representar 
diferentes condições de pavimento. 

Os modelos paramétricos classificam o estado do pavimento segundo os diferentes parâmetros de 
estado (ex: fendilhamento, irregularidade longitudinal, rodeiras, etc.) [Branco F. et al., 2008]. 

Têm como vantagem o facto de definirem o estado do pavimento de forma mais precisa, permitindo 
uma intervenção de conservação mais adequada. 

A desvantagem deste tipo de modelos é o facto de ser necessário efectuar uma análise muito exaustiva, 
uma vez que os modelos são elaborados para cada um dos parâmetros. 

 
Ü Nível de aplicação 

 

Os modelos podem ainda ser classificados quanto ao nível de aplicação [Branco F. et al., 2008]: 
 

X A nível de rede; 
 

X A nível de projecto.  

 
A nível de rede, os modelos têm como objectivo prever a condição futura do pavimento de forma a 
intervir nos trechos degradados quando houver necessidade. 

 
Ao nível de projecto, os modelos são usados para ajudar a tomar decisões técnicas quanto a acções 
alternativas de conservação, para trechos específicos da rede. 

 
No Quadro 4.1 são apresentados exemplos de diferentes modelos aplicados a Sistemas de Gestão de 
Pavimentos, referindo-se a sua classificação consoante o tipo de formulação, formato conceptual, nível 
de aplicação e a técnica utilizada no tratamento dos resultados. 
 
Os modelos desenvolvidos no presente trabalho são modelos determínisticos a serem aplicados a nível 
de rede. 
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Quadro 4.1 – Exemplos de modelos de previsão de comportamento [Fereira A. e Picado Santos L., 2007] 

 
SGP ou Estudo Nível Modelo Técnica 

HDM-4 
Banco Mundial 

Rede e Projecto 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo 

 

Regressão 

UKPMS 
Reino Unido 

Rede Nacional Determinístico Regressão 

BELMAN 
Dinamarca 

Rede Nacional  
e Municipal 

Determinístico Regressão 

WSPMS 
Washington, EUA 

Rede Estatal 
e Projecto 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo 

 

Regressão 

Suécia Rede 

 
Determinístico: 

Relativo 
 

Regressão 

RoSyPMS 
Rede Nacional  

e Municipal 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo 

 

Regressão 

NevadaPMS 
EUA 

Rede Estatal 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo 

 

Regressão 

EP  
Portugal 

Rede Nacional Determinístico Regressão 

Estudo C-SHRP 
Canadá 

Projecto 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo/Absoluto 

 

Regressão + Metodologia 
Bayesiana 

SouthDakotaPMS 
EUA 

Rede Estatal 

 
Determinístico: 

Empírico-Mecanicista 
Relativo 

 

Regressão + Metodologia 
Bayesiana 

ArizonaPMS 
EUA 

Rede Estatal Probabilístico Markov Homogéneo 

OklahomaPMS 
EUA 

Rede Estatal Probabilístico Markov Homogéneo 

KansasPMS 
EUA 

Rede Estatal Probabilístico Markov Homogéneo 

AlaskaPMS 
EUA 

Rede Estatal Probabilístico Markov Homogéneo 

MicroPAVER 
EUA 

Rede Estatal Probabilístico Markov Homogéneo 

HIPS 
Finlândia 

Rede Nacional Probabilístico Markov Homogéneo 

GiRR 
França 

Rede Nacional Probabilístico Markov Homogéneo 

HPMS 
Hungria 

Rede Nacional Probabilístico Markov Homogéneo 

SIGPAV 
Portugal 

Rede Municipal 

 
Probabilístico ou 
Determinístico 

 

Markov Homogéneo ou 
Regressão 

Estudo Manitoba 
Canadá 

Projecto Probabilístico Semi-Markov 

Estudo Ontário 
Canadá 

Rede Nacional Probabilístico 
Markov  

Não-Homogéneo 
Estudo Belgrado 

Jugoslávia 
Rede Nacional Probabilístico 

Markov  
Não-Homogéneo 
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4.3. Alguns Índices que Relacionam o Fendilhamento com a Capacidade 
Estrutural 

 
A capacidade estrutural de um pavimento é a aptidão deste para suportar as cargas provenientes do 
tráfego refletindo, assim, a sua condição estrutural. 

Este parâmetro está relacionado com as propriedades das camadas constituintes do pavimento e da 
fundação. 

Os assentamentos observáveis à superfície do pavimento (deflexões), quando este é submetido a um 
carregamento, são um bom indicador da qualidade estrutural do corpo do pavimento. 

A capacidade estrutural pode ser quantificada através de diversos índices. 

De seguida, serão referidos alguns desses índices considerados relevantes neste estudo. 

 
4.3.1. Número Estrutural Modificado (SNC) 
 

O número estrutural (SN) é um parâmetro com origem nos estudos da AASHTO que permite 
quantificar a capacidade estrutural do pavimento. Para pavimentos flexíveis o SN é definido por 
[AASHTO, 1993]: 

1 1 2 2 2 3 3 3SN a D a D m a D m? - -                 (4.1) 

  

    
Em que: 

SN é o número estrutural 

1 2 3, ,a a a são os coeficientes estruturais da camada de desgaste, base e sub-base 

                respectivamente 

1 2 3, ,D D D  são as espessuras (in) da camada de desgaste, base e sub-base respectivamente 

2 3,m m são os coefientes de drenagem da camada de base e sub-base respectivamente 

 
No Quadro 4.2 são apresentados os valores recomendados pela AASHTO para os coeficientes de 
drenagem e no Quadro 4.3 os coeficientes estruturais resultantes de diversos estudos. 

Quadro 4.2 – Valores recomendados para o coeficiente de drenagem (mi) - adaptado [AASHTO, 1993] 

Qualidade do Sistema 
de Drenagem 

Percentagem do Tempo em que a Estrutura Estará Exposta a 
Teores de Humidade Próximos ao de Saturação 

<1% 1-5% 5-25% >25% 
Muito Bom 1,40-1,35 1,35-1,30 1,30-1,20 1,20 

Bom 1,35-1,25 1,25-1,15 1,15-1,00 1,00 
Médio 1,25-1,15 1,15-1,05 1,00-0,80 0,80 
Pobre 1,15-1,05 1,05-0,80 0,80-0,60 0,60 

Muito Pobre 1,05-0,95 0,95-0,75 0,75-0,40 0,40 
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Quadro 4.3 – Coeficientes estruturais de diversos estudos (utilizados para o cálculo do SNC) - adaptado  
[N. D. Lea International Ltd., 1995] 

Coeficientes Estruturais  

Camada do Pavimento 
TRL  

(1975) 
AASHTO 

(1993) 
Paterson  

(1987) 

Cenek and 
Patrick  
(1994) 

Camada de Desgaste         
Tratamento Superficial     0,20-0,40 0,300 

Revestimento Superficial 0,100       
Micro Aglomerado         

Mistura Betuminosa a Quente Semi-Aberta, 25mm         
Mistura Betuminosa 0,200   0,200 0,200 

Betão Betuminoso, 25mm 0,180       
Betão Betuminoso, 40/25mm         

Betão Betuminoso MR30=1500 MPa     0,300 0,300 
Betão Betuminoso MR30=2500 MPa     0,400 0,400 
Betão Betuminoso MR30=4000 MPa     0,500 0,450 

Betão Betuminoso Mod. Elast. a 20°C, E =100,000 psi (≈700MPa)   0,200     
Betão Betuminoso Mod. Elast. a 20°C, E =200,000 psi (≈1400MPa)   0,300     
Betão Betuminoso Mod. Elast. a 20°C, E =300,000 psi (≈2100MPa)   0,350     
Betão Betuminoso Mod. Elast. a 20°C, E =400,000 psi  (≈2800MPa)   0,425     

Camada de Base         
GB (Base Granular), CBR=30% 0,070 0,095 0,00-0,07   
GB (Base Granular), CBR=50% 0,100 0,110 0,00-0,10   
GB (Base Granular), CBR=70% 0,120 0,125 0,10-0,12   
GB (Base Granular), CBR=90% 0,135 0,130 0,12-0,13   

GB (Base Granular), CBR=110% 0,140 0,140 0,140   
Macadame Hidráulico       0,140 

CB (Base cimento), UCS (Resistência à comp.)=0.7 MPa 0,100 0,100 0,100   
CB (Base cimento), UCS (Resistência à comp.)=2.0 MPa 0,150 0,140 0,150   
CB (Base cimento), UCS  (Resistência à comp.)=3.5 MPa 0,200 0,175 0,200   
CB (Base cimento), UCS (Resistência à comp.)=5.0 MPa 0,245 0,205 0,240   

Mistura a Quente para Base     0,320   
AB (Base Betuminosa), Estabilidade Marshall, 200 lb (≈890N)   0,120     

AB (Base Betuminosa), Estabilidade Marshall, 400 lb (≈1779N)   0,160     
AB (Base Betuminosa), Estabilidade Marshall, 800 lb (≈3559N)   0,200     

AB (Base Betuminosa), Estabilidade Marshall, 1200 lb (≈5338N)   0,240     
Camada de Sub-base         

GB (Sub-base Granular), CBR=5% 0,055 0,040 0,060   
GB(Sub-base Granular), CBR=15% 0,085 0,090 0,090   
GB(Sub-base Granular), CBR=25% 0,100 0,100 0,100   
GB(Sub-base Granular), CBR=50% 0,120 0,130 0,120   

GB (Sub-base Granular), CBR=100% 0,140 0,140 0,140   
Solo cimento     0,140   
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No HDM (Highway Design and Maintenance Standards Model) a contribuição da fundação é 
incorporada no SNC sendo considerada a sua contribuição no cálculo do SN através de [N. D. Lea 
International Ltd., 1995]: 

 

º

0,0394
n camadas

i i i
i

SNC a h d SNSG? · · -Â
      

(4.2) 

                     2
10 103,51 ( ) 0,85 ( ( )) 1,43SNSG Log CBR Log CBR? · / · /                              (4.3) 

 
 
Em que: 

SNC é o número estrutural modificado; 
ai é o coeficiente estrutural da camada i; 
hi é a espessura da camada i em mm; 
di é o coeficiente de drenagem da camada i; 
CBR é o California Bearing Ratio em  %; 
SNSG é a contribuição estrutural da fundação. 

O cálculo do SNC requer o conhecimento dos coeficientes estruturais (ai), das espessuras das várias 
camadas e dos coeficientes de drenagem (di). 

 

4.3.2. Índice de Curvatura da Superfície (SCI300) 
 

Para avaliar a capacidade estrutural podem ser efectuados ensaios de carga que permitem determinar a 
capacidade estrutural do conjunto pavimento-fundação, identificando a contribuição de cada tipo de 
camada para as deflexões, medidas a diferentes distâncias do ponto de aplicação da carga [Branco et 
al., 2008]. 

Os equipamentos normalmente utilizados para efectuar a medição da capacidade estrutural são: 
 

X Viga Benkleman associada a um camião de ensaio; 
 

X Deflectógrafo FLASH (antigo Deflectógrafo Lacroix); 
 

X Curviâmetro; 
 

X Deflectómetro de Impacto (FWD). 
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O índice de curvatura da superfície (SCI300) é uma forma de quantificar a capacidade estrutural do 
pavimento. Pode ser determinado a partir de medições do FWD e é definido por: 

300 0 300SCI D D? /                   (4.4) 

   

Em que: 

0D é a deflexão medida no centro da placa (ponto de aplicação da carga); 

300D é a deflexão medida 300 mm afastada do centro da placa (ponto de aplicação da carga). 

 
 

4.4. Modelos HDM do Banco Mundial 
 

4.4.1. Notas Introdutórias 
 

O Banco Mundial (World Bank) iniciou, em 1969, um estudo que mais tarde se tornou num programa 
de investigação colaborativa, à larga escala, com instituições e agências de estradas de diversos países 
[Watanatada T. et al.,1987]. 

O estudo Highway Design and Maintenance Standards (HDM) concentrou-se na quantificação 
empírica rigorosa das vantagens e desvantagens entre os custos de construção das estradas, 
manutenção e operação do veículo e o desenvolvimento de modelos de planeamento incorporando a 
simulação do custo do ciclo de vida, como base para a tomada de decisões [Watanatada T. et al.,1987]. 

Os modelos do HDM têm evoluido ao longo dos anos como se pode observar na Figura 4.3. 

O HDM-III contém relações para prever o comportamento dos pavimentos, ao longo do tempo e sob a 
influência do tráfego, e o efeito das actividades de manutenção nas características da estrada, 
particularmente na condição do pavimento [N. D. Lea International Ltd., 1995]. 

 O HDM-4 é a versão mais recente dos modelos do Banco Mundial. 

No âmbito do presente trabalho apenas foram tidos em consideração os modelos de iniciação e 
propagação do fendilhamento, apesar do HDM-III conter relações que prevêem a influência das 
características da estrada no custo de operação do veículo sendo possível estudar as implicações 
económicas de diferentes opções e estabelecer a estratégia de investimento que minimiza o custo total 
de transporte [N. D. Lea International Ltd., 1995]. 
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O facto de serem modelos baseados na investigação conduzida em diversos países fez com que fossem 
seleccionados dos muitos modelos existentes na bibliografia para averiguar a sua aplicabilidade à 
realidade portuguesa. 

World Bank
M.I.T.

CONCEPTS

Winfrey da Weilla
VOC

AASHO Road Test
RDME

Highway Cost
Model

Kenya TRL Study
VOC

RDME

Carribean Study
India Study

VOC

Brazil Study
VOC

RDME

IBRD
HDMS Study

TRL RTIM Model
1975

TRL RTIM2 Model
1982

Highway Design
and Maintenance
Standards Model

HDM-II

1971

1981

Highway Design
and Maintenance
Standards Model

HDM-III

TRL RTIM3 Model
1993

HDM-VOC
1995

HDM-MGR
1993

RODEMAN
1992

HDM-PC
1989

Highway Design
and Maintenance
Standards Model

HDM-4
DRAFT - 1996

International Study
of Highway

Development and
Management Tools

- ISOHDM
1993-1996

HDM-PRD
1995

HDM-Q
1995

1996

1987

 

Figura 4.3 – Desenvolvimento do HDM [N. D. Lea International Ltd., 1995] 
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De seguida, vai ser efectuada uma breve descrição da caracterização do tráfego e do fendilhamento no 
HDM, seguida da apresentação dos modelos do HDM-III e HDM-4 que serviram de referência a este 
estudo. 

4.4.2. Caracterização do Tráfego no HDM 
 

O tráfego no HDM é caracterizado pelo conceito de ESAL (número equivalente de eixos-padrão), uma 
vez que é o método mais utilizado para exprimir os efeitos de uma variação não-homogénea de tráfego 
[N. D. Lea International Ltd., 1995]. 

Este conceito é baseado nos estudos do AASHTO Road Test, onde as cargas e os efeitos de diferentes 
tipos de veículos foram estudados e as deteriorações registadas. 

Um ESAL é definido como o quociente do número de aplicações da carga P1 que causa uma 
determinada perda de condição de serviço e o número de aplicações de uma carga P2 que causa o 
mesmo dano. O eixo padrão do AASHTO foi de 80 kN eixo simples de rodado duplo. Os resultados 
do estudo demonstraram a seguinte relação: 

1 2

2 1

n
N P

N P

Ã Ô
? Ä Õ
Å Ö                     

(4.5)

    

Onde: 

1N é o número de aplicações de um eixo com carga P1 que causa uma determinada perda de 

       condição de serviço; 

2N é o número de aplicações da carga P2 que causa uma determinada perda de condição de serviço; 

n=4. 

 

4.4.3. Caracterização do Fendilhamento no HDM 
 
O fendilhamento no HDM é caracterizado segundo a severidade, área afectada e o tipo. A descrição 
para cada um destes itens é apresentada no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 – Classificação do fendilhamento utilizada no HDM-III [N. D. Lea International Ltd., 1995] 

Fendilhamento Descrição 

Severidade 

Classe 1: Fenda ≤ 1mm abertura 
Classe 2: Fenda 1 a 3 mm abertura 
Classe 3: Fenda > 3mm largura sem desagregação 
Classe 4: Fendas com desagregação 

Área 
Somatório das áreas fendilhadas em m2, definida como a percentagem 
da área total da secção. As fendas lineares foram convertidas em área 
pela multiplicação de uma largura padrão de 0,5m.  

Tipo 
Foram identificados os seguintes tipos de fendilhamento: pele de 
crocodilo, irregular, em bloco, transversal, longitudinal 
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4.4.4. Modelos do HDM-III 
 

 
Os modelos de deterioração de pavimentos flexíveis apresentados no HDM-III são: 

X Iniciação e progressão do fendilhamento; 
X Iniciação e progressão de arranque de materiais; 
X Progressão de cavados de rodeira; 
X Iniciação e progressão de ninhos; 
X Progressão da irregularidade longitudinal. 

 

Há uma relação entre o aparecimento destas degradações e o seu desenvolvimento. As degradações 
estão interligadas e a Figura 4.4 mostra estas interacções. 

Estrutura do
Pavimento

Condição e
idade do

Pavimento

Táfego

Iniciação do
Fendilhamento

Progressão do
Fendilhamento

Iniciação de
Arranque de

Materiais

Iniciação das
Covas e Ninhos

Progressão de
Arranque de

Materiais

Progressão das
Covas e Ninhos

Irregularidade
longitudinal

Rodeiras

Deformação

Deterioração das
Bermas

Deterioração do
bordo

Uso de Bermas em Estradas Estreitas

 

Figura 4.4 – Interacção entre os modos de deterioração do HDM-III [N. D. Lea International Ltd., 1995]. 

Como demonstrado na Figura 4.5 o fendilhamento, o arranque de materiais e os ninhos têm duas fases 
de evolução. A primeira fase consiste no período de iniciação, isto é, o período até ao qual a primeira 
degradação ocorre. A segunda fase consta da progressão da degradação. Tal como no Projecto PARIS, 
a evolução das degradações no Programa HDM é traduzida por uma função sigmoidal, em que 
inicialmente as patologias não são visíveis, seguida de uma fase de evolução acentuada e, finalmente 
uma fase de evolução mais lenta até atingir o limite da capacidade estrutural em que se nada for feito o 
pavimento atingirá os 100% de área degradada. 
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Figura 4.5 – Modelação da iniciação e progressão das deteriorações no HDM-III [N. D. Lea International 
Ltd., 1995] 

 

 

Ü Iniciação do Fendilhamento nos Modelos HDM-III 

 
A iniciação do fendilhamento ocorre quando 0,5% da superfície do pavimento está fendilhada. 

Paterson constatou que o tempo de iniciação ao fendilhamento é muito influenciado pela idade, tráfego 
e capacidade estrutural do pavimento. As variáveis explanatórias provenientes da análise foram o 
tráfego (YE4) e o número estrutural modificado (SNC) [N. D. Lea International Ltd., 1995]. 

O modelo utilizado no HDM-III para pavimentos flexíveis com camada granular é: 

* +20,14 17,1 4
4,21

SNC YE SNC
ICX e

· / ·
? ·                   (4.6) 

                                                              

 Onde: 

ICX  é o tempo para o início do fendilhamento, em anos; 

SNC é o número estrutural modificado do pavimento; 

4YE  é o tráfego em MESALs por ano (80 kN). 
 
Nota: No caso de estudo, capítulo 5, o ICX é designado por T0 e o YE4 por N80Y. 
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Ü Progressão do Fendilhamento nos Modelos HDM-III 

 
Os dados da progressão do fendilhamento são mais limitados, do que os da iniciação, devido às 
restrições na inclusão das secções fendilhadas utilizadas para a análise (três ou mais observações são 
necessárias e precisam de ter a área fendilhada no intervalo de 5 a 95%). 

O modelo de progressão do fendilhamento é uma função sigmoidal [N. D. Lea International Ltd., 
1995]: 

 
1

1 1
1

0 1(1 ) 50 0,5 (1 )
aa aACX z z z a a TCI z zÇ ×? / · - · · · - · - /É Ú       

(4.7) 

 

Onde: 

ACX  é a área de fendilhamento no tempo t; 
z  é 1 se TCI≤t50 , ou -1 caso contrário; 

0a  e 1a  são constantes definidas no Quadro 4.5 consoante o tipo de fendilhamento e pavimento; 

TCI  é o tempo desde o início do fendilhamento, em anos, para os modelos baseados no tempo e é o 
incremento do tráfego em MESALs para os modelos baseados no tráfego; 

1 1

50
0 1

50 0,5a a

t
a a

/
?

·
 é o tempo para 50% da área estar fendilhada. 

 
 

Quadro 4.5 – Parâmetros a0 e a1 do modelo de previsão da progressão do fendilhamento para modelos 
baseados no tempo (HDM-III) - adaptado [N. D. Lea International Ltd., 1995] 

Fendilhamento Parâmetros do Modelo 

Todo o tipo de fendilhamento a0 a1 

Misturas betuminosas 1,84 0,45 

Tratamento Superficial 1,76 0,32 

Base tratada com cimento 2,13 0,36 

Reforço de camadas betuminosas 1,07 0,28 

Fendas abertas a0 a1 

Misturas betuminosas 2,94 0,56 

Tratamento Superficial 2,50 0,25 

Base tratada com cimento 3,67 0,38 

Reforço de camadas betuminosas 2,58 0,45 
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4.4.5. Modelos do HDM-4 
 

Ü Iniciação do Fendilhamento nos Modelos do HDM-4 

 
O modelo para iniciação do fendilhamento proposto pelo HDM-4 é mostrado abaixo. 

* +2
1 4

0

a YE SNC
ICX a e

·
? ·                 (4.8) 

      

Onde: 

ICX  é o tempo para o início do fendilhamento, em anos; 

0a  e 1a  são constantes definidas no Quadro 4.6; 

SNC é o número estrutural modificado do pavimento; 

4YE  é o tráfego em MESALs por ano (80 kN). 
 

Quadro 4.6 – Parâmetros a0 e a1 do modelo de iniciação do fendilhamento do HDM-4 [N. D. Lea 
International Ltd., 1995] 

Tipo de Pavimento a0 a1 

AMGB, AMAB, AMAP,  
AMSB,STAB, STAP 

8,61 -24,4 

STGB, STSB 13,2 -20,7 

AMCP, STCP Não aplicável 

 

Em que: 
 
AMGB – Asphalt mix & granular base (Mistura betuminosa sobre base granular); 
AMAB – Asphalt mix & asphalt base (Mistura betuminosa sobre base betuminosa); 
AMAP – Asphalt mix & asphalt pavement (Mistura betuminosa sobre camadas exclusivamente 

betuminosas); 
AMSB – Asphalt mix & stabilized base (Mistura betuminosa sobre base estabilizada com cimento); 
STAB – Surface treatment & asphalt base (Tratamento superficial sobre base betuminosa); 
STAP – Surface treatment & asphalt pavement (Tratamento superficial sobre camadas exclusivamente 

betuminosas); 
STGB – Surface treatment &granular base (Tratamento superficial sobre base granular);  
STSB – Surface treatment & stabilized base (Tratamento superficial sobre base estabilizada com 

cimento); 
AMCP – Asphalt mix & concrete pavement (Mistura betuminosa em pavimento de cimento); 
STCP – Surface treatment & concrete pavement (Tratamento superficial em pavimento de rígido). 
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Ü Progressão do Fendilhamento nos Modelos do HDM-4 

 
O modelo para progressão do fendilhamento proposto pelo HDM-4 é mostrado na equação abaixo. 

1
1 1

1

0 1(1 ) 50 0,5 (1 )
aa aACX z z z a a NEci z zÇ ×? / · - · · · - · - /É Ú               

(4.9)

   

Onde: 

ACX  é a área de fendilhamento no tempo t; 
z  é 1 se TCI≤t50 , ou -1 caso contrário; 

0a  e 1a  são constantes definidas no Quadro 4.7; 

NEcié o número de passagens de um eixo-padrão de 80kN desde o início do fendilhamento (x106); 
1 1

50
0 1

50 0.5a a

t
a a

/
?

·
 é o tempo para 50% da área estar fendilhada. 

 

Quadro 4.7 - Parâmetros a0 e a1 do modelo de progressão do fendilhamento do HDM-4  
[N. D. Lea International Ltd., 1995] 

 
Tipo de Pavimento* a0 a1 

AMGB, AMAB, 
AMAP,  

AMSB,STAB, STAP 
3330 SNC-4,25 0,25 

STGB, STSB 1530 SNC-2,51 0,41 

AMCP, STCP 0 

* Os tipos de pavimentos estão definidos no ponto 4.4.5.  
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4.5. Modelos do Projecto PARIS 
 

4.5.1. Notas Introdutórias 
 

O Projecto PARIS (Performance Analysis of Road Infraestructure) é um estudo Europeu que se 
iniciou em Outubro de 1996 e teve a duração de dois anos.  

O objectivo deste projecto foi o desenvolvimento de modelos matemáticos de deterioração de 
pavimentos baseados em dados históricos recolhidos dos quinze países participantes, incluindo 
Portugal, para serem utilizados nos sistemas de gerência de pavimentos. 

Os modelos desenvolvidos são aplicáveis às condições Europeias de tráfego, clima e materiais. 

Foram estudados modelos para [PARIS, 1998]: 

X A iniciação do fendilhamento para pavimentos flexíveis e semi-rígidos; 
X A propagação do fendilhamento para pavimentos flexíveis; 
X A propagação de rodeiras para pavimentos flexíveis e semi-rígidos; 
X A propagação de irregularidade longitudinal para pavimentos flexíveis e semi-rígidos; 
X A propagação de arranque de materiais para pavimentos flexíveis e semi-rígidos. 

 
 

4.5.2. Caracterização do Tráfego e Fendilhamento no Projecto PARIS 
 

No Projecto PARIS o tráfego é caracterizado por eixos padrão de 100 kN. 
 
O fendilhamento no Projecto PARIS é caracterizado através do cracking index (CI) definido por 
[PARIS, 1998]: 

 

 2CI ACr LCr TCr? · - -              (4.10)
     

Onde: 

mod1,5 2baixo erado altoACr ACr ACr ACr? - -   é a pele de crocodilo 

mod1,5 2baixo erado altoLCr LCr LCr LCr? - -  é o fendilhamento longitudinal 

mod1,5 2baixo erado altoTCr TCr TCr TCr? - -  é o fendilhamento transversal 

baixo, moderado e alto são os níveis de severidade 
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As secções do PARIS são normalizadas para 100 metros de comprimento, o que significa que o valor 
máximo do CI é 400 correspondendo a toda a secção conter o fendilhamento do nível alto de pele de 
crocodilo. 
 

4.5.3. Modelos de Iniciação de Fendilhamento de Pavimentos Flexíveis 
 

Foram desenvolvidos dois tipos de modelos. O primeiro para secções em que o tempo de 
fendilhamento é conhecido, e outro para a totalidade das secções, incluindo secções já fendilhadas 
quando inspeccionadas pela primeira vez, secções não fendilhadas quando inspeccionadas pela 
primeira vez e secções em que o tempo de fendilhamento é conhecido. 

O modelo obtido para a iniciação de fendilhamento para secções em que o tempo de fendilhamento é 
conhecido foi [PARIS, 1998]: 

300
300 10

1
7,169-0,0074×(SCI )-2899829×

SCI ×N Y
10N =10

Ã Ô
Ä Õ
Å Ö

          (4.11) 

                                                                    

Onde: 

10N ? cargas acumuladas de tráfego no início do fendilhamento, 100 kN ESALs 

300SCI ? índice de curvatura de superfície 300 (D0-D300 mm), mo  

10N Y?média anual do número de ESALs de 100 kN durante o período de estudo 

 
O modelo obtido para a iniciação de fendilhamento para a totalidade das secções foi [PARIS, 1998]: 

 

300
300 10

1
7,287 0,0067 ( ) 2280264

10 10
SCI

SCI N YN
Ã Ô

/ · / ·Ä Õ
·Å Ö?

          (4.12) 

                                                             

Onde: 

10N ? cargas acumuladas de tráfego no início do fendilhamento, 100 kN ESALs 

300SCI ? índice de curvatura de superfície 300 (D0-D300 mm), mo  

10N Y? número médio anual de ESALs (100 kN) durante o período de estudo 
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4.5.4. Modelos de Propagação de Fendilhamento de Pavimentos Flexíveis 
 

No Projecto PARIS, no que respeita à propagação de fendilhamento de pavimentos flexíveis, foram 
desenvolvidos dois modelos. Um deles é função do tráfego acumulado (MESALs) e o outro depende 
da idade da superfície do pavimento na data da última inspecção. 

 
Ü Modelos Função dos ESALs 

 
No Quadro 4.8 são apresentados os modelos, em função dos ESALs, para a propagação de 
fendilhamento segundo o Projecto PARIS. 
 

Quadro 4.8 – Modelos para o logaritmo do CIslope
 
por MESALs função do logaritmo da relação do 

fendilhamento (CRESAL) [PARIS, 1998] 

Tipo de Pavimento 
Modelo : 

y A B x? - ·  
2R  

Flexível sem tratamento superficial 0,29 0,96y x? - ·  0,95 

Flexível com tratamento superficial 0,10 1,16y x? / - ·  0,86 

 

 

Em que: 

10og ( ),ESALy L CIslope?  10og ( )ESALx L CR?  

last
ESAL

last

CI
CR

MESALs
?

              
(4.13)                           

                                                                       

Onde: 

ESALCR ? relação do fendilhamento função dos ESALs 

lastCI ? índice de fendilhamento na data da última inspecção 

lastMESALs ?milhões de ESALs na data da última inspecção 
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Ü Modelos Função da Idade 

 
No Quadro 4.9 são apresentados os modelos, em função da idade, para a propagação de fendilhamento 
segundo o Projecto PARIS. 

Quadro 4.9 – Modelos para o CIslopeage função da relação do fendilhamento (CRage) [PARIS, 1998]
        

 

Tipo de Pavimento 
Modelo : 

y A B x? - ·  
2R  

Flexível sem tratamento superficial 2,32 1,31y x? - ·  0,85 

Flexível com tratamento superficial 2,33 1,07y x? - ·  0,82 

 

 

Em que: 

,agey CIslope?  agex CR?  

last
age

last

CI
CR

age
?

               
(4.14) 

                                                                                                                     

Onde: 
 

ageCR ? relação do fendilhamento função da idade 

lastCI ? índice de fendilhamento na data da última inspecção 

lastage ? idade da superfície do pavimento na data da última inspecção 

 

4.6. Conclusões 
 

Apesar de terem sido desenvolvidos internacionalmente muitos modelos de previsão de fendilhamento 
do tipo determinístico aplicados a nível de rede decidiu-se estudar a aplicabilidade, aos dados 
fornecidos pela EP, quer dos modelos HDM (Banco Mundial) quer dos modelos do Projecto PARIS 
(União Europeia), uma vez que foram desenvolvidos com a participação de vários países e 
organizações, sendo que este último contou com a participação de Portugal (LNEC). 

Os modelos de iniciação do Projecto PARIS são função do índice de curvatura da superfície SCI300, 
sendo por isso adequados no caso de existirem ensaios de FWD. Julga-se interessante a utilização 
generalizada do índice SCI300 nos modelos de previsão de fendilhamento, correlacionanando-o com 
outros índices de capacidade estrutural. 
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Os modelos de propagação do Projecto PARIS dependem da existência de uma observação de 
fendilhamento que no contexto aplicado a este estudo não é problema, uma vez que a base de dados da 
EP contém várias observações por secção. 

Em relação ao HDM os modelos que têm como variável dependente o tempo (anos) até ao início do 
fendilhamento podem vir a apresentar  problemas, uma vez que o nível de precisão da variável tempo 
poderá ser incompatível com a frequência da amostragem de fendilhamento disponível. 

Apesar do interesse dos modelos aplicados no HDM e Projecto PARIS  julga-se interessante interligar 
estes modelos aplicados a nível de rede com os métodos de dimensionamento utilizados usualmente no 
nosso País. Estes métodos são do tipo mecanicista em que se utilizam critérios de dimensionamento 
que visam limitar a ocorrência do fendilhamento. 
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5. Desenvolvimento de Modelos Para a Rede Rodoviária Nacional 
 

 

5.1. Base de Dados do Sistema de Gestão de Pavimentos da EP 
 

5.1.1. Notas Introdutórias 
 

O sistema de gestão de pavimentos da EP, na prática, foi colocado em funcionamento em 2007, apesar 
de ter tido início em 2003 e tem o enquadramento apresentado no organograma da Figura 5.1. 
 
 

Levantamento das
Condições da Rede

Definição dos Segmentos
de Gestão da Rede

Base de Dados
Rodoviária (Pavimentos)

Avaliação da Qualidade
dos Pavimentos

Reparação Imediata

Avaliação de Estratégias
de Aplicação dos

Recursos

Modelos de Comportamento

Custos de Reabilitação

Custos dos Utentes

Financiamento

Melhor Cenário
Serve?

Programa de
Conservação

Adjudicação

Sim

Não

Actualização

 

Figura 5.1 - Estrutura esquemática do sistema de gestão de pavimentos da EP [EP, 2009] 
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Para apoio ao sistema de gestão, a base de dados da EP é constituída por mais de 2 000 secções 
compreendendo cerca de 14 000 km de extensão sendo a rede constituída na sua quase totalidade 
(cerca de 99%) por pavimentos flexíveis.  

A base de dados contém o registo de degradações tais como: fendilhamento, pele de crocodilo, 
rodeiras, covas (ninhos), peladas, desagregações, exsudação e deformações. 

A informação retirada desta base permite estabelecer a necessidade de intervenção com suporte num 
índice global de avaliação de qualidade dos pavimentos. 

5.1.2. Informação Incluída na Base de Dados 
 

A informação da base de dados é referente à Rede Rodoviária Nacional e exclui a rede concessionada. 

Cada secção faz parte do modelo da rede que se baseia numa estrutura vectorial de arcos e nós ligados 
entre si e que se encontram geo-referenciados. 

A EP adopta as seguintes definições para o modelo da rede ilustrado na Figura 5.2:  
  
Nó – Objecto que permite definir o extremo de secções e segmentos de gestão tais como: intersecções 
de rede, limite de distrito, mudança de classificação / entidade responsável.  

Secção – Objecto base da rede rodoviária que serve como unidade mínima de troço de rede viária, 
considerado para efeito de recolha e análise de dados. Troço de estrada definida entre nós. Quando a 
estrada tem duas faixas (separador central) definem-se duas secções distintas.  

Segmento – Agregação de uma ou mais secções que correspondam ao trecho típico de intervenção.  
 
 

 
Figura 5.2 – Modelo de rede [Morgado J., 2010] 
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Para cada secção a base de dados da EP contém a seguinte informação: 

X História dos pavimentos; 
X Caracterização do tráfego; 
X Estado superficial. 

 
 

A história dos pavimentos compreende a geometria da estrada e a constituição da estrutura do 
pavimento, desde a fase de construção e ao longo das diferentes acções de reabilitação efectuadas. 

Quanto ao tráfego, a sua caracterização tenta ser o mais fiável e completa possível incluindo o tráfego 
médio diário anual (TMDA), o tráfego médio diário anual de pesados (TMDAp) e as respectivas 
evoluções. 

Relativamente ao estado superficial, este é traduzido pelo estado de degradação da superfície do 
pavimento. 

Os dados considerados na base da EP estão descritos no Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1 – Dados propostos para descrição do estado do pavimento [EP, 2009] 

 

Designação 
 

Tipos de Dados 
 

1. História dos 
pavimentos 

 
a) Caracterização da estrutura do pavimento e respectiva fundação, 

incluindo, sempre que possível, os dados do projecto e de 
construção, das intervenções de reabilitação, com indicação da 
idade de cada intervenção (estrutura nova e reabilitação) 

b) Caracterização da geometria do perfil transversal (largura de vias 
de tráfego e  bermas) 

c) Dados relativos às eventuais auscultações efectuadas, incluindo 
as constantes da caracterização final dos pavimentos nas fases da 
recepção provisória e da recepção definitiva 

d) Se possível dados sobre a sinistralidade rodoviária 
 

2. Caracterização do 
tráfego 

 
a) Tráfego médio diário anual e evolução previsível 
b) Tráfego médio diário anual de pesados e evolução previsível 

 

3. Estado superficial 

 
a) Fendilhamento longitudinal e transversal 
b) Fendilhamento tipo pele de crocodilo 
c) Peladas, desagregações superficiais, exsudação do betume, 

polimento dos agregados, assentamentos localizados 
d) Covas (ninhos) 
e) Reparações 
f) Rodeiras 
g) Irregularidade longitudinal 
h) Aderência (coeficiente de atrito/textura superficial) 
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5.1.3. Metodologia da Recolha dos Dados 
 

A metodologia da recolha de dados baseia-se, essencialmente, na caracterização da história dos 
pavimentos, do tráfego e das degradações. 

Ü História dos pavimentos 
 

Com o objectivo de elaborar o histórico das secções são registadas as seguintes informações: 

X Tipo de pavimento (flexível, rígido, semi-rígido, inverso, cubos, outros); 
 

X Espessura e tipo das camadas betuminosas, com indicação de pavimento original ou 
reabilitado; 
 

X Espessura das camadas granulares e tipo; 
 

X Tipo de leito do pavimento (por exemplo classe do solo, espessura e toda a informação que 
classifica a resistência, ainda que de forma indirecta o CBR, grau de compactação, baridade 
seca máxima, teor de água óptimo, etc.); 
 

X Tipo de solo de fundação (por exemplo classe do solo, percentagem da extensão do troço com 
determinado solo, a identificação das zonas de aterro e de escavação, e toda a informação que 
classifica a resistência da fundação; 
 

X Largura das vias por faixa de rodagem e das bermas. 
 

Ü Caracterização do tráfego 

 
Em relação aos dados de tráfego são recolhidas informações sobre: 

X TMDA total no ano mais recente e previsão da evolução (taxa de crescimento anual ou 
informação que a possibilite estimá-la); 
 

X TMDAp total no ano mais recente e previsão da evolução (taxa de crescimento anual ou 
informação que a possibilite estimá-la). 

 

Ü Degradações 

 
Os parâmetros de estado são identificados por níveis de gravidade, de forma a serem observados e 
registados com um equipamento do tipo Desy ou Viziroad, e posteriormente serem englobados no 
cálculo do Índice da Qualidade (IQ). No Quadro 5.2 apresenta-se a forma de quantificação dos 
diferentes níveis de cada parâmetro de estado. 
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A determinação da irregularidade longitudinal é traduzida directamente pelo IRI (International 
Roughness Index) obtido por um equipamento designado perfilómetro. 

No entanto, na primeira campanha, realizada em 2003, não foi possível fazer o levantamento do IRI de 
forma automática e, por isso, o IRI é quantificado em função das degradações superficiais como está 
descrito no Quadro 5.3. 

Quanto à aderência o indicador mais adequado para dar indicações seguras sobre o nível da aderência 
pneu-pavimento segundo a PIARC é o índice IFI (International Friction Index) calculado com os 
resultados do SCRIM e da textura superficial.  

Quadro 5.2 – Degradações e níveis de gravidade utilizados no cálculo do IQ [EP, 2009] 

Degradação 
Níveis de 

Gravidade 
Descrição do Nível de Gravidade 

Área afectada / 
Valor adoptado 

Fendilhamento 

Nível 1 Fenda isolada mas perceptível 
0,5m x comprimento 

afectado 

Nível 2 
Fendas longitudinais ou transversais abertas e/ou 

ramificadas 
2,0m x comprimento 

afectado 

Nível 3 Pele de crocodilo 
Largura do trecho x 

comprimento afectado 
Peladas, 

Desagregação 
superficial, 

Exsudação de 
betume, 

Polimento dos 
agregados, 

Deformações 
localizadas 

Nível 1 Anomalia com largura inferior a 30cm 
0,5m x comprimento 

afectado 

Nível 2 Anomalia com largura entre 30 a 100cm 
2,0m x comprimento 

afectado 

Nível 3 Anomalia com largura superior a 100cm 
Largura do trecho x 

comprimento afectado 

Covas 
(Ninhos) 

Nível 1 Profundidade máxima da cavidade < 2cm 
0,5m x comprimento 

afectado 

Nível 2 
2 cm < Profundidade máxima da 

cavidade < 4cm 
2,0m x comprimento 

afectado 

Nível 3 
Profundidade máxima da cavidade > 4cm ou 
várias covas de qualquer largura na mesma 

secção transversal 

Largura do trecho x 
comprimento afectado 

Reparações 

Nível 1 Reparações bem executadas  

Nível 2 
Reparações com baixa qualidade de execução ou 

má elaboração das juntas 
½ largura do trecho x 
comprimento afectado 

Nível 3 Reparações mal executadas 
Largura do trecho x 

comprimento afectado 

Rodeiras 

Nível 1 
Profundidade máxima  

da rodeira < 10mm 
5mm 

Nível 2 
10mm < Profundidade máxima da  

rodeira < 30 mm 
20mm 

Nível 3 
Profundidade máxima  

da rodeira > 30mm 
30mm 

Irregularidade 
longitudinal 

- Valor do IRI IRI (mm/Km) 

Aderência - Valor do SCRIM a 60Km/h + mancha de areia 
Coeficiente de 
atrito/IFI/Aa 
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Quadro 5.3 – Esquema de quantificação do IRI, na ausência de medição directa [EP, 2009] 

Degradação Condição Nível IRI 

Fendilhamento ≤ 1 
Tipo 1: 

IRI=1500 mm/km 
Peladas, etc. ≤ 1 

Rodeiras ≤ 1 

 
Tipo 2: 

IRI=2500 mm/km 

Fendilhamento = 3 
Tipo 3: 

IRI=3500 mm/km 
Peladas, etc. = 3 

Rodeiras ≥ 2 

 

 

5.1.3.1. Avaliação da Qualidade 
 

A avaliação da qualidade dos pavimentos do SGP da EP baseia-se numa análise global traduzida pelo 
IQ. 

Este índice é função das informações obtidas do levantamento visual das degradações (fendilhamento, 
covas, peladas, reparações, rodeiras e irregularidade longitudinal) e baseia-se no valor do PSI (Present 
Serviceability Index), desenvolvido a partir dos ensaios AASHTO, e adoptado pelo Sistema de Gestão 
de Pavimentos do Estado do Nevada. 

 

0,0002598 2 2 0,55 0,002139 0,1 ( )tIRI
t t t tIQ e R C S P/ ·? · / · / · - -          (5.1)

   

Onde: 

tIRI  – é a irregularidade longitudinal do pavimento no ano t (mm/km); 

tR  – é a profundidade média das rodeiras no ano t (mm); 

tC  – é o coeficiente de área com fendilhamento no ano t (m2/100m2); 

tS  – é o coeficiente de área com degradação superficial de materiais (covas e peladas) no ano 

         t (m2/100m2); 

tP  – é o coeficiente de área com reparações no ano t (m2/100m2). 

 
O IQ varia no intervalo entre 0 (pavimento em muito mau estado) e 5 (pavimento em muito bom 
estado) sendo geralmente o valor de 2,5 tomado como o indicador da necessidade de intervenção. 
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5.2. Secções em estudo 
 

5.2.1. Critérios de Selecção 
 

Após algumas reuniões com a EP foi assinado um protocolo e um acordo de confidencialidade para o 
fornecimento de dados de algumas secções. 

Os dados fornecidos consistem resumidamente em 3 observações de fendilhamento (2003, 2007 e 
2010), no histórico das secções e na caracterização da estrutura dos pavimentos, da fundação e tráfego. 

Numa fase inicial foi necessário definir critérios de selecção referentes aos dados fornecidos. 

A amostragem escolhida para este estudo foi de quarenta e cinco secções de diferentes regiões de 
Portugal Continental. 

Na Figura 5.3 é mostrada a representatividade das secções nos diversos distritos do território nacional. 

 

Figura 5.3 – Mapa de Portugal Continental [Google, 2011] com a representatividade das secções em cada 
distrito 
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Os critérios de selecção da amostragem foram: 

X Escolha de um número significativo de secções para permitir o estabelecimento de modelos de 
previsão de fendilhamento; 
 

X Secções representativas do território nacional; 
 

X Secções com diferentes níveis de tráfego; 
 

X Secções sujeitas a diferentes climas (traduzidos pela temperatura e pluviosidade de acordo 
com a região do país); 
 

X Secções com diferentes capacidades estruturais. 
 
As regiões foram assim delimitadas, de acordo com as Figuras 5.4 e 5.5, consoante as diferentes 
temperaturas e precipitações do país. Para cada região foram adoptados diferentes coeficientes 
estruturais e de drenagem. 

 

 

                                                                    Precipitações 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Temperaturas médias anuais [IM, 2012] Figura 5.5 – Precipitações acumuladas anuais [IM, 2012] 
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5.2.2. Validação dos Dados 
 

A validação dos dados foi um processo moroso e consumidor de tempo, mas que se revelou de 
extrema importância. 

Procurou-se validar todos os dados recebidos nomeadamente: 

X  O tráfego; 

X  A estrutura dos pavimentos; 

X  A fundação; 

X  O fendilhamento. 

 

Em relação ao tráfego foram consultados os anuários desde 1980 até 2005. Foi efectuada uma relação 
postos de contagem secções para determinar o tráfego por secção, uma vez que nem todas as secções 
se situam exactamente nos postos de contagem. 

Posteriormente foram comparados os dados com a informação fornecida pela EP e efectuaram-se as 
correcções necessárias. 

A estrutura dos pavimentos foi validada analisando a homogeneidade das secções recorrendo ao 
histórico correspondente. Foi também efectuado um gráfico da relação entre o SNC e o tráfego com o 
objectivo de descobrir secções anómalas como por exemplo secções com muito baixo SNC e que 
tinham muito tráfego e vice-versa. Estas secções foram objecto de especial confirmação de dados. 

Em relação à fundação infelizmente não houve possibilidade de confirmar a informação fornecida 
(CBR) por não ter sido possível efectuar ensaios de FWD. 

Os dados de fendilhamento também foram validados e todas as secções estranhas ou por terem 
fendilhamento decrescente, constante ou simplesmente não terem fendilhamento foram excluídas.  

Foram ainda efectuadas visitas aos locais correspondentes a algumas secções. 

Na Figura 5.6 é ilustrado o fluxograma que resume o processo de validação dos dados. 
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Validação dos
Dados

Processo de extrema
importância

Tráfego
Estrutura dos
Pavimentos

Fendilhamento

Anuários
1980-2005

Visita ao local
(algumas secções)

Fundação

CBR

Não foi possível
confirmar este

dado

Útil a realização de
ensaios de FWD

Relação
postos de
contagem
secções

Histórico das
secções

Gráfico SNC
MESALs

Homogeneidade
das secções

Secções
estranhas foram

excluídas

Secções com
reparações

fendilhamento
decrescente,
constante ou

sem
fendilhamento

foram excluídas

 

Figura 5.6 – Fluxograma da validação dos resultados 

 

No Quadro 5.4 é apresentada a lista da totalidade das secções incluindo o distrito a que pertencem, a 
sua extensão e o comentário sobre a inclusão ou não de cada secção na elaboração dos modelos. 
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Quadro 5.4 – Lista da totalidade das secções 

Secção Distrito Extensão (km) Comentário 

A001 Beja 2,221 Secção excluída 

A009 Beja 19,196 Secção excluída 

A037 Beja 19,728 Secção incluída nos modelos 

A129 Faro 15,518 Secção incluída nos modelos 

A130 Faro 7,509 Secção incluída nos modelos 

A204 Beja 3,373 Secção excluída 

A213 Faro 9,538 Secção incluída nos modelos 

A227 Faro 16,195 Secção incluída nos modelos 

A344 Faro 15,174 Secção excluída 

A350 Faro 9,951 Secção incluída nos modelos 

A358 Faro 6,965 Secção incluída nos modelos 

A373 Évora 2,338 Secção excluída 

A375 Faro 14,104 Secção excluída 

A387 Évora 20,164 Secção excluída 

A408 Faro 8,298 Secção incluída nos modelos 

A480 Beja 13,866 Secção excluída 

B054 Porto 2,804 Secção incluída nos modelos 

B225 Viana do Castelo 4,3 Secção incluída nos modelos 

B339 Braga 10,878 Secção excluída 

C024 Vila Real 2,101 Secção excluída 

C212 Bragança 14,065 Secção incluída nos modelos 

C348 Bragança 5,556 Secção incluída nos modelos 

D329 Viseu 11,167 Secção incluída nos modelos 

D335 Viseu 6,208 Secção excluída 

D476 Aveiro 4,217 Secção excluída 

D505 Coimbra 2,733 Secção incluída nos modelos 

D545 Aveiro 5,209 Secção excluída 

E209 Setúbal 2,282 Secção excluída 

E213 Setúbal 19,644 Secção excluída 

E253 Setúbal 11,578 Secção incluída nos modelos 

E255 Setúbal 7,43 Secção incluída nos modelos 

E257 Setúbal 9,072 Secção excluída 

E280 Setúbal 13,737 Secção excluída 

E286 Setúbal 7,208 Secção incluída nos modelos 

E291 Setúbal 20,288 Secção excluída 

E407 Lisboa 2,876 Secção excluída 

E431 Setúbal 15,017 Secção excluída 

E441D Lisboa 5,826 Secção excluída 

E504 Leiria 3,81 Secção incluída nos modelos 

F083 Portalegre 18,66 Secção incluída nos modelos 

F248 Santarém 4,521 Secção incluída nos modelos 

F253 Portalegre 2,186 Secção excluída 

F365 Castelo Branco 18,4 Secção excluída 

F379 Santarém 2,723 Secção incluída nos modelos 

F384 Santarém 8,263 Secção excluída 
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5.2.3. Capacidade Estrutural 
 

Para quantificar a capacidade estrutural foi necessário conhecer o histórico das secções em estudo.  

Este histórico compreende o período da construção e as diferentes reabilitações devidamente datadas 
com os respectivos materiais, aplicados a cada camada e correspondentes espessuras. 

A fundação foi caracterizada através do CBR (California Bearing Ratio) em percentagem. Os valores 
adoptados para este parâmetro estão apresentados no Quadro 5.5 e constituem essencialmente os 
valores que constavam da base de dados do sistema de gestão da EP. Considera-se que a informação 
do CBR deveria ser objecto de confirmação nomeadamente através da realização de ensaios FWD, no 
entanto não foi possível nesta fase materializar estes ensaios. 

Apesar do Sistema de Gestão da EP avaliar a capacidade estrutural através do SN, estes valores foram 
actualizados, por forma a incorporar as recomendações da AASHTO, tal como utilizadas pelo Banco 
Mundial. 

 

5.2.3.1. Número Estrutural Modificado (SNC) 
 

Neste estudo, a metodologia utilizada para avaliar a capacidade estrutural de pavimentos foi a referida 
no ponto 4.4.1. proposta pelo HDM que utiliza o SNC obtido a partir das equações: 

                 

º

0,0394
n camadas

i i i
i

SNC a h d SNSG? · · -Â
                             

(5.2) 

 2
10 103,51 ( ) 0,85 ( ( )) 1,43SNSG Log CBR Log CBR? · / · /     (5.3) 

 

Em que: 

SNC é o número estrutural modificado; 
ai é o coeficiente estrutural da camada i; 
hi é a espessura da camada i em mm; 
di é o coeficiente de drenagem da camada i; 
CBR é o California Bearing Ratio em  %; 
SNSG é a contribuição estrutural da fundação. 
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Na Figura 5.7 é visível a variação do SNC com o número de passagens por ano de um eixo-padrão de 
80kN (N80Y). Algumas secções com uma relação anómala entre o SNC e  N80Y foram objecto de 
uma especial confirmação de dados. Verificou-se que estes casos correspondiam a secções com um 
histórico pouco claro ou a um valor de TMDAp de difícil confirmação a partir das estatísticas de 
tráfego. Estas secções ou foram mantidas após confirmação dos dados ou foram excluídas. 

 

Figura 5.7 – Variação do SNC com o N80Y 

Esta variação do SNC permite verificar se a estrutura da secção está sobredimensionada ou 
subdimensionada. De uma forma geral, para secções com tráfego mais elevado correspondem 
estruturas com SNC mais elevado. No entanto, também é perceptível que existem secções com o 
mesmo tráfego e SNC variados.  

Os valores de CBR, SNC e N80Y utilizados na elaboração dos modelos estão ilustrados no Quadro 
5.5. 

Quadro 5.5 – Valores de CBR, SNC e N80Y utilizados na elaboração dos modelos 

Secção CBR (%) SNC (in) N80Y (x106) 
A037 6 5,962 1,095 
A129 6 3,907 0,137 
A130 6 4,097 0,137 
A213 6 4,667 0,256 
A227 6 5,048 0,137 
A350 6 6,426 0,913 
A358 6 4,263 0,256 
A408 6 4,089 0,120 
B054 6 5,689 1,355 
B225 6 4,026 0,365 
C212 7 4,834 0,153 
C348 7 4,782 0,164 
D329 7 3,709 0,256 
D505 7 2,917 0,137 
E253 10 7,542 1,095 
E255 10 7,542 0,913 
E286 6 5,475 0,314 
E504 6 4,580 0,234 
F083 6 4,184 0,118 
F248 7 7,305 1,606 
F379 4 3,028 0,126 
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Na elaboração dos modelos de previsão de fendilhamento para a rede rodoviária nacional foram 
utilizados coeficientes estruturais adaptados dos coeficientes da AASHTO, ilustrados no Quadro 5.6.  

Foi também utilizada a relação dos módulos [RIMS, 2000]: 

 

                         

1 3

1 1

2 2

E a

E a

Ã Ô
?Ä Õ

Å Ö                                     
(5.4)

          

Em que: 

1E é o módulo de deformabilidade da camada 1; 

2E  é o módulo de deformabilidade da camada 2; 

1a é o coeficiente estrutural da camada 1; 

2a  é o coeficiente estrutural da camada2. 

 
Esta relação permite conhecendo os módulos de duas camadas e o coeficiente estrutural de uma delas 
obter o coeficiente estrutural da segunda camada. 

Relativamente às misturas betuminosas a quente e dependendo da região, admitiu-se um valor de 0,50 
para a região B com um módulo de deformabilidade de 4500 MPa. Para as outras regiões, embora se 
admita que existe um ajustamento às condições climáticas recorrendo à utilização de betumes 
diferentes, considera-se que este ajustamento não anula totalmente o efeito das variações de 
temperatura, pelo que se considerou módulos de deformabilidade de 5500MPa para a região A e de 
4000MPa para a região C (zona mais quente). 

Tendo em conta a expressão (5.4) e considerando, de acordo com o Quadro 4.3, que os estudos da 
AASHTO propõem um coeficiente estrutural de 0,425 para um módulo de 2800 MPa, obtiveram-se os 
coeficientes estruturais indicados no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6 – Coeficientes estruturais e módulos de deformabilidade adoptados 

Secções Coeficiente Estrutural 
Módulo de 

Deformabilidade (MPa) 

Região A 0,53 5500 

Região B 0,50 4500 

Região C 0,48 4000 

 

Assumiu-se ainda que o coeficiente estrutural é afectado pelo estado de fendilhamento da estrutura, 
pelo que em situações de beneficiação de pavimentos já fendilhados as misturas betuminosas a quente 
do pavimento existente têm um coeficiente estrutural que atende ao seu estado de degradação.  

Os coeficientes estruturais recomendados pela AASHTO estão ilustrados no Quadro 5.7.  
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Quadro 5.7 – Coeficientes estruturais propostos pela AASHTO para camadas de misturas betuminosas 
existentes [AASHTO, 1993] 

Camada Degradações 
Coeficiente 
 Estrutural 

AC  
(Mistura 

betuminosa 
fechada) 

Pouca ou não existência de pele de crocodilo e/ou apenas baixa 
severidade de fendas transversais 
 

0,35 – 0,40 

<10% com baixa severidade de pele de crocodilo e/ou 
<5% com média e alta severidade de fendas transversais 
 

0,25 – 0,35 

>10% com baixa severidade de pele de crocodilo e/ou 
<10% com média severidade de pele de crocodilo e/ou 
> 5-10% com média e alta severidade de fendas transversais 
 

0,20 – 0,30 

>10% com média severidade de pele de crocodilo e/ou 
<10% com alta severidade de pele de crocodilo e/ou 
>10% com média e alta severidade de fendas transversais 
 

0,14 – 0,20 

>10% com alta severidade de pele de crocodilo e/ou 
>10% com alta severidade de fendas transversais 
 

0,08 – 0,15 

 

Como já foi referido, foi necessário para o cálculo do SNC definir coeficientes de drenagem consoante 
a região do país, já que o teor em água afecta as características mecânicas dos materiais não ligados, 
designadamente das camadas granulares de pavimento e do solo de fundação. 

Para as camadas granulares do pavimento adoptaram-se coeficientes de drenagem dentro do intervalo 
de valores propostos pelos estudos da AASHTO, considerando as condições a que estão sujeitas as 
estruturas de pavimento no território do Continente.  

Na região com mais precipitação média anual adoptou-se o coeficiente de drenagem mais gravoso de 
0,85. O facto de o pavimento estar numa zona mais húmida tem como consequência o aumento dos 
valores do teor em água das camadas não ligadas (camadas granulares do pavimento e solo de 
fundação). Esta ocorrência tem uma contribuição negativa para a sua capacidade estrutural e 
consequentemente para o valor do SNC. Por outro lado, na região mais seca adoptou-se um coeficiente 
de drenagem de 1,1 que empola o SNC devido à ocorrência da situação inversa da descrita 
anteriormente. Na região intermédia adoptou-se o coeficiente de drenagem de 1. 

No Quadro 5.8 resumem-se os coeficientes estruturais e de drenagem adoptados de acordo com a 
localização geográfica da secção. 
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Quadro 5.8 – Coeficientes estruturais e de drenagem consoante a região do país 

Materiais 
Coeficientes Estruturais Coeficientes de Drenagem 

Região A Região B Região C Região D Região E Região F 
Misturas Betuminosas a Quente 0,53 0,50 0,48 0,85 1,0 1,1 

Misturas Betuminosas a Quente Fendilhadas 0,14 0,14 0,14 0,85 1,0 1,1 
Semi-Penetração  Betuminosa 0,2 0,2 0,2 0,85 1,0 1,1 

Agregado Britado de Granulometria Extensa e 
Macadame Hidráulico 

0,14 0,14 0,14 0,85 1,0 1,1 

 

 

5.2.3.2. Índice de Curvatura da Superfície (SCI300) 
 

O SCI300 é determinado, normalmente, a partir de ensaios de FWD. 

Estes ensaios consistem na aplicação de uma força de impulso, gerada pela queda de uma massa de 
uma determinada altura (h) sobre um conjunto de amortecedores, e na medição das deformações 
verticais (deflexões) daí resultantes na superfície do pavimento. A força é transmitida ao pavimento 
através de uma placa circular com 300 ou 450 mm de diâmetro e possui uma variação ao longo do 
tempo, de forma a simular a passagem de um veículo a uma velocidade entre os 60 e 80 km/h [Fontul 
S., 2005]. As deflexões são medidas no centro da placa (D0) e a diferentes distâncias desse centro. É 
usual realizar uma medição a uma distância de 300 mm, que corresponderá a uma deflexão que será 
designada por D300. 

Na Figura 5.8 é ilustrado um ensaio de FWD. 

 
 

Figura 5.8 – Ilustração da obtenção do SCI300 através de um ensaio de FWD - adaptado [CPR, 2011] 

Depois de obtidas as deflexões D0 e D300 é obtido o designado índice de curvatura da superfície 

(SCI300) a partir de 300 0 300SCI D D? / . 
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Foi estudada a relação entre este índice e o SNC na secção 5.5.2.5. 

Na Figura 5.9 é visível que a distribuição de tensões não é igual nos diferentes tipos de pavimentos. 

Quanto mais rígido for o pavimento maior vai ser a área de influência da carga e menor vão ser as 
deflexões no centro da placa, pelo que quanto maior o SNC do pavimento menor vai ser o SCI300.  

 
Figura 5.9 – Pavimento rígido vs flexível - Distribuição de tensões [PI, 2011] 

 

Para a obtenção das deflexões e na ausência de ensaios de carga foi utilizado o programa de cálculo 
automático ELSYM5. Este programa permite simular um ensaio de FWD sendo necessário introduzir 
as espessuras e respectivas propriedades (módulo de deformabilidade e coeficiente de Poisson) das 
camadas constituintes, bem como as características do carregamento de ensaio [Kopperman S. et al., 
1985]. A carga aplicada foi de 50 kN e o raio de impressão de 150mm, uma vez que esta é uma 
configuração usual de ensaio de FWD.  

O Quadro 5.9 ilustra os módulos de deformabilidade e os coeficientes de Poisson utilizados no 
ELSYM5 necessários para a obtenção das deflexões. 
 

Quadro 5.9 – Módulos de deformabilidade e coeficientes de Poisson utilizados no ELSYM5 

Camada Módulo de deformabilidade (MPa) Coeficiente de Poisson 
Mistura Betuminosa a Quente 5500 / 4500 / 4000 * 0,40 
Semi-Penetração  Betuminosa 300 0,35 

Agregado Britado de Granulometria Extensa 
e 

Macadame Hidráulico 
120** 0,35 

Camada de Fundação 60 0,35 

* Valor dependente da região do país 
**Valor dependente da espessura da camada 

Na Figura 5.10 é apresentada um exemplo de uma bacia de deflexões obtida através do programa para 
uma dada secção. 



Contribuição para o Desenvolvimento de Modelos de Previsão de Fendilhamento de Pavimentos 
Rodoviários 

 

56 
 

 

Figura 5.10 – Saída de Resultados do ELSYM5 (Bacia de Deflexão de uma Secção) 

O Quadro 5.10 demonstra o cálculo do SCI300 para as secções seleccionadas. 
 

Quadro 5.10 – Cálculo do SCI300 para as secções em estudo. 

Secção D0 (mm) D300 (mm) SCI300=D0-D300 (μm) 
A037 0,599 0,475 124 
A129 0,893 0,636 257 
A130 0,839 0,614 225 
A213 0,782 0,575 207 
A227 0,702 0,539 163 
A350 0,532 0,431 101 
A358 0,849 0,610 239 
A408 0,817 0,617 200 
B054 0,727 0,549 178 
B225 0,874 0,625 249 
C212 0,737 0,566 171 
C348 0,813 0,581 232 
D329 1,020 0,662 358 
D505 1,480 0,765 715 
E253 0,458 0,385 73 
E255 0,458 0,385 73 
E286 0,664 0,499 165 
E504 0,725 0,563 162 
F083 0,817 0,606 211 
F248 0,462 0,387 75 
F379 1,240 0,658 582 
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5.2.4. Tráfego 
 

Para o dimensionamento dos pavimentos rodoviários apenas é considerado o efeito do tráfego de 
veículos pesados, pois são os veículos que condicionam o aparecimento de degradações tais como o 
fendilhamento e as rodeiras [JAE, 1995]. 

São considerados veículos pesados, aqueles pertencentes às classes F, G, H, I, J e K e cujo peso bruto 
é igual ou superior a 3 tf [JAE, 1995]. 

Segundo o MACOPAV, a verificação da capacidade de carga dos pavimentos é feita com base no 
número acumulado de veículos pesados que se prevê que vão circular sobre o pavimento durante um 
determinado período, considerando-se [JAE, 1995]: 

X O tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura; 
X O período de dimensionamento; 
X A taxa média de crescimento anual de veículos pesados no período de dimensionamento; 
X A distribuição do tráfego pelas vias existentes num dado sentido.  

Os eixos-padrão adoptados, pelo MACOPAV, são de 80 kN para pavimentos flexíveis e de 130 kN 
para pavimentos semi-rígidos. 

Para fazer a conversão em passagens equivalentes de um eixo padrão, adoptam-se factores de 
agressividade, cujos valores estão definidos no MACOPAV em função do tráfego médio diário anual 
de veículos pesados no ano de abertura, por sentido e na via mais solicitada TMDAp [JAE, 1995]. 

No Quadro 5.11 são indicados os factores de agressividade do tráfego considerados no caso de 
pavimentos flexíveis, para conversão do TMDAp em eixos padrão de 80 kN e 100 kN. 
 

Quadro 5.11 – Factores de agressividade do tráfego 

TMDAp 
Factor de agressividade 

Eixos padrão de 80 kN (JAE, 1995) Eixos padrão de 100 kN 
50-150 2 0,82  

150-300 3 1,23  

300-500 4 1,64  

500-800 4,5 1,84  

800-1200 5 2,05  

1200-2000 5,5 2,25  

 
 
Os factores de agressividade do tráfego para os eixos-padrão de 100 kN foram obtidos com recurso à 

relação 1 2

2 1

n
N P

N P

Ã Ô
? Ä Õ
Å Ö

definida na equação (4.5). 
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Tendo em conta os valores admitidos para a taxa média de crescimento anual e para o factor de 
agressividade, o tráfego acumulado de eixos-padrão durante o período de dimensionamento, 
correspondente às várias classes de tráfego, é dado por [JAE, 1995]: 
 

dim 365epN TMDAp C pc? · · · ·
        (5.5) 

Em que: 

dim
epN é o número acumulado de passagens do eixo padrão; 

TMDApé o tráfego médio diário anual de veículos pesados no ano de abertura, por sentido e  

 na via mais solicitada; 

C é o factor de crescimento do tráfego que tem em conta o período de  dimensionamento (p)  e a taxa 
média de crescimento anual (t) dado por: 

 

      
(1 ) 1pt

C
p t

- /
?

·             
(5.6) 

  
Em que:                                                                        

                                       
 

 t é a taxa média de crescimento anual do tráfego pesado; 
p é o período de dimensionamento; 

c é o factor de agressividade do tráfego. 
 

5.2.5. Fendilhamento 
 
 
O fendilhamento é caracterizado através do coeficiente Ct que é função do seu nível de gravidade. 

A forma de avaliação do coeficiente de fendilhamento utilizada pela EP é ligeiramente diferente das 
metodologias propostas pelos modelos do HDM e do Projecto PARIS. 
 

A equação abaixo é utilizada pela EP para o cálculo do coeficiente de fendilhamento.  

1 2 30,5 2 arg

argt

SF SF SF L via
C

Extensão L via

· - · - ·
?

·        
(5.7) 

Em que: 

tC é o coeficiente de fendilhamento; 

1 2 3, ,SF SF SFé a área afectada com fendilhamento de gravidade 1, 2 e 3 respectivamente; 

argL viaé a largura da via; 

Extensãoé o comprimento da secção. 
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No Quadro 5.12 é feita a caracterização do tráfego e do fendilhamento das secções utilizadas nos 
modelos. 

O fendilhamento observado refere-se aos dados fornecidos pela EP correspondendo às campanhas de 
2003, 2007 e 2010. 

Quadro 5.12 – Caracterização do tráfego e fendilhamento das secções. 

Secção 
Tráfego Fendilhamento Observado 

MESAL80kN/ano MESAL100kN/ano Ct 2003 Ct 2007 Ct 2010 

A037 1,095 0,449 0,02 0,10 0,57 

A129 0,137 0,056 0,06 0,31 0,41 

A130 0,137 0,056 0,04 0,08 0,33 

A213 0,256 0,105 0,01 0,07 0,99 

A227 0,137 0,056 0,03 0,01 0,15 

A350 0,913 0,374 0,00 0,09 0,73 

A358 0,256 0,105 0,04 0,09 0,43 

A408 0,120 0,049 0,01 0,01 0,05 

B054 1,355 0,555 0,26 0,60 0,42 

B225 0,365 0,150 0,11 0,08 0,37 

C212 0,153 0,063 0,50 0,84 0,06 

C348 0,164 0,067 0,26 0,90 0,71 

D329 0,256 0,105 0,57 0,02 0,48 

D505 0,137 0,056 0,01 0,46 0,83 

E253 1,095 0,449 0,01 0,28 0,27 

E255 0,913 0,374 0,00 0,22 0,35 

E286 0,314 0,129 0,24 0,46 0,32 

E504 0,234 0,096 0,00 0,01 0,03 

F083 0,118 0,048 0,02 0,14 0,53 

F248 1,606 0,658 0,26 0,59 0,95 

F379 0,126 0,052 0,24 0,17 0,66 

 

 

 

 

 

 

 



Contribuição para o Desenvolvimento de Modelos de Previsão de Fendilhamento de Pavimentos 
Rodoviários 

 

60 
 

5.3. Modelos de Iniciação de Fendilhamento 
 

Os modelos de iniciação foram obtidos com os dados de 21 secções, em que se considerou o início de 
fendilhamento quando 0,5% da área do pavimento está fendilhada. 

5.3.1. Modelo Baseado no SCI300  
 

O modelo obtido segundo a metodologia do PARIS para a iniciação do fendilhamento é apresentado 
na equação (5.8). 

 

300
300 100

1

100 10 Y

A B SCI C
SCI NN

/ · / ·
·?          (5.8) 

 
 
Em que:  

100N  é o número acumulado de passagens de um eixo-padrão de 100kN no início do fendilhamento; 

, ,A B Csão constantes obtidas no programa Lab Fit Curve; 

300 0 300SCI D D? /  (μm); 

100YN  é o número de passagens por ano de um eixo-padrão de 100kN. 

 
No Quadro 5.13 são apresentados os valores obtidos para o modelo ilustrado na equação (5.8). 

Quadro 5.13 – Valores obtidos para o modelo baseado no SCI300 

Valores Obtidos 
Constantes R2 

A 7,072 
0,92 B 1,958x10-3 

C 1,727x107 

 

O modelo obtido para a iniciação do fendilhamento segundo a metodologia do PARIS, apresenta um 
bom coeficiente de correlação, o que permite concluir que existe uma forte relação entre o tráfego no 
início do fendilhamento, o índice de curvatura da superfície e o tráfego médio anual. Por outro lado, as 
constantes obtidas na regressão são semelhantes às do Projecto PARIS (A=7,287; B=0,0067 e 
C=2280264). 
 
Na Figura 5.11 foi realizada uma comparação entre o tráfego acumulado no início do fendilhamento 
observado e o tráfego acumulado previsto pelo modelo obtido, baseado na metodologia do PARIS.  
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Figura 5.11 – Comparação do N100 observado e do N100 previsto pelo modelo baseado no 
SCI300 

Verifica-se a proximidade dos valores observados e previstos à recta azul (recta de equidade de 
valores) sendo possível constatar que existe uma boa correlação entre os valores referidos. 

Na Figura 5.12 é ilustrada a variação do tráfego acumulado no início do fendilhamento previsto pelo 
modelo e o índice de curvatura da superfície para diferentes tráfegos médios anuais. 

 

Figura 5.12 – Ilustração da variação do N100 com o SCI300 

Como se pode observar para pavimentos mais fortes (SCI300 compreendido entre 200 e 300) e para o 
N100Y igual a 4x105 o N100 varia de 2,91x106 a 2,12x106. 

Para pavimentos mais fracos (SCI300 compreendido entre 400 a 600) e para o N100Y igual a 1x105 o N100 
varia de 7,19x105 a 4,79x105. 
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Verifica-se que quanto maior o SCI300 da secção menor o N100 previsto, ou seja a secção suporta 
menos tráfego acumulado até se iniciar o fendilhamento. Este efeito é mais acentuado para valores 
baixos de SCI300. 

 

5.3.2. Modelos Baseados no SNC 
 

5.3.2.1. Modelo Segundo a Metodologia do HDM-III 
 

O modelo obtido segundo a metodologia do HDM-III é apresentado na equação abaixo. 

80
2

0

YN
B SNC C

SNCT A e
Ã Ô· / ·Ä Õ
Å Ö? ·           (5.9)

        

Em que: 

0T  é o número de anos até o início do fendilhamento; 

, ,A B Csão constantes obtidas no programa Lab Fit Curve; 

SNCé o número estrutural modificado; 

80YN  é o número de passagens por ano de um eixo-padrão de 80kN (x106). 

 
No Quadro 5.14 são apresentados os valores obtidos para o modelo ilustrado na equação (5.9). 

 
 
Quadro 5.14 - Valores obtidos para o modelo função do número de anos até o início do fendilhamento  segundo 

a metodologia do HDM-III 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  7,055 

0,0021 B  -0,018 

C  -0,096 

 
 
Posteriormente, como ilustrado na Figura 5.13 foi realizada uma comparação entre o T0 que foi 
observado e o T0 previsto pelo modelo. 
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Figura 5.13 – Comparação do T0 observado e do T0 previsto pelo modelo segundo a metodologia do  
HDM-III 

 

O modelo obtido apresenta um mau coeficiente de correlação, o que significa que não é um bom 
modelo para se ajustar aos dados disponíveis. 

É usual que o dimensionamento seja efectuado para um período de 20 anos. Será de admitir que o 
início do fendilhamento corresponda a um dado grau de consumo, ocorrendo num período de tempo 
(T0) que representa uma dada percentagem do período de dimensionamento estabelecido. 

Como se pode observar na Figura 5.13 o T0 previsto pelo modelo varia entre os 6 e os 7 anos o que 
parece confirmar as observações descritas no parágrafo anterior. O T0 observado tem uma gama de 
valores maior que compreende secções que começaram logo a fendilhar (T0≈1) e secções que 

demoraram cerca de 11 anos até começarem a fendilhar, o que parece resultar das já mencionadas 
dificuldades em obter o T0 observado. 

Para o T0 observado só foi possível realizar, em geral, uma regressão a partir de 2 valores, 
provenientes das observações de fendilhamento fornecidas pela EP, pelo que houve dificuldade em 
estabelecer expressões com adequada confiança.  

Dadas estas limitações, considera-se com bastante reserva as conclusões obtidas, sendo necessário 
aumentar o número de amostras. 

Admitiu-se que, dadas as limitações do modelo anterior seria mais apropriado exprimir o início do 
fendilhamento em termos de tráfego ao invés de tempo. 

O modelo obtido é apresentado na equação (5.10). 
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80
2

80

YN
B SNC C

SNCN A e
Ã Ô· / ·Ä Õ
Å Ö? ·          (5.10) 

     

Em que: 

80N  é o número de passagens de um eixo-padrão de 80kN no início do fendilhamento (x106); 

, ,A B Csão constantes obtidas no programa Lab Fit Curve; 

SNCé o número estrutural modificado; 

80YN é o número de passagens por ano de um eixo padrão de 80kN (x106). 

 
Quadro 5.15 - Valores obtidos para o modelo (alternativo) função do N80 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  0,192 

0,92 B  0,336 

C  -48,614 

 

O 2º modelo obtido apresenta uma muito boa correlação indicando-se na Figura 5.14 a comparação 
entre o N80 que foi observado e o N80 previsto pelo modelo.  

 

Figura 5.14 – Comparação do N80 observado e do N80 previsto pelo modelo alternativo 
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Na Figura 5.15 é visível a variação do número de passagens de um eixo-padrão de 80kN no início do 
fendilhamento (x106) com o número estrutural modificado.  

 

 

Figura 5.15 – Ilustração da variação do N80 com o SNC 

 

Constata-se que para estruturas mais fortes (maior SNC) correspondem valores previstos pelo modelo 
de tráfego acumulado (N80) mais elevados, ou seja a secção suporta mais passagens do eixo-padrão até 
começar a fendilhar. O benefício resultante do aumento de SNC (variação do N80) é maior para 
secções correspondentes a maior SNC. 

 

5.3.2.2. Modelo Baseado na Metodologia do HDM-4 

 
O modelo obtido segundo a metodologia do HDM-4 é apresentado na equação (5.11). 

80
2

0

YN
B

SNCT A e
Ã Ô·Ä Õ
Å Ö? ·            (5.11)

        

Em que: 

0T  é o número de anos até o início do fendilhamento; 

,A Bsão constantes obtidas no programa Lab Fit Curve; 

SNCé o número estrutural modificado; 

80YN  é o número de passagens por ano de um eixo-padrão de 80kN (x106). 

 
No Quadro 5.16 são apresentados os valores obtidos para o modelo ilustrado na equação (5.11). 
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Quadro 5.16 - Valores obtidos para o modelo função do número de anos até o início do fendilhamento  
segundo a metodologia do HDM-4  

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  6,566 
0,00032 

B  -1,078 

 

Na Figura 5.16 é ilustrada a comparação entre o T0 obtido a partir dos dados de observação e o T0 
previsto pelo modelo obtido segundo a metodologia do HDM-4. 

 

Figura 5.16 - Comparação do T0 observado e do T0 previsto pelo modelo baseado na metodologia do 
HDM-4 

À semelhança do que aconteceu nos modelos baseados no HDM-III, este modelo prevê um valor de T0 
aproximadamente constante à volta dos 6, 7 anos. As considerações já efectuadas na secção 5.3.2.1. 
são adequadas para explicar esta situação. Um segundo modelo foi elaborado sendo apresentado na 
equação (5.12). 
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Em que: 

80N  é o número de passagens de um eixo-padrão de 80kN no início do fendilhamento (x106); 

,A B são constantes obtidas no programa Lab Fit Curve; 

SNCé o número estrutural modificado; 

80YN é o número de passagens por ano de um eixo-padrão de 80kN (x106). 
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Quadro 5.17 - Valores obtidos para o modelo (alternativo 2) função do N80 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  1,115 
0,68 

B  55,400 

 

Na Figura 5.17 é demonstrada a relação entre os valores observados do N80 e os valores previstos pelo 
modelo obtido segundo a metodologia do HDM-4. 

 
 

Figura 5.17 - Comparação do N80 observado e do N80 previsto pelo modelo (alternativo 2) 

 

 A fórmula utilizada neste modelo é diferente da utilizada na metodologia do HDM-III, resultando 
uma regressão pior. Acresce que os erros não são completamente aleatórios. 
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5.4. Modelos de Propagação de Fendilhamento 
 

5.4.1. Modelo Baseado na Metodologia PARIS 
 

O modelo obtido para a propagação de fendilhamento pela metodologia do PARIS é apresentado na 
equação (5.13). 

y A B x? - ·             (5.13)

           

Em que: 

* +10 slopey Log CI?         e    * +10 ESALSx Log CR?
 

t
slope

t

CI
CI

MESAL

F
?
F                 

last
ESALs

last

CI
CR

MESALs
?

 

t é o período em estudo 
last é a última inspecção 
 
No Quadro 5.18 são apresentados os valores obtidos para o modelo ilustrado na equação (5.13). 
 

Quadro 5.18 - Valores obtidos para o modelo de propagação baseado na metodologia PARIS 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A 0,194 
0,89 

B 0,811 

 

O modelo obtido segundo esta metodologia para a propagação de fendilhamento, apresenta um bom 
coeficiente de correlação mostrando um bom ajustamento aos dados observados.   

A Figura 5.18 ilustra a comparação entre CIslope por MESALs observado e o CIslope por MESALs 
previsto pelo modelo. 
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Figura 5.18 – Comparação do CIslope observado e do CIslope previsto pelo modelo baseado na 
metodologia do PARIS 

 

No Projecto PARIS foram consideradas como variáveis: a estrutura construída, as deflexões e o clima. 
Contudo não foi encontrada nenhuma correlação entre estas variáveis. A única variável que mostrou 
uma boa correlação com a variação do coeficiente de fendilhamento para os diferentes tipos de 
pavimentos foi o tráfego em MESALs na última inspecção. Sendo assim, este modelo não depende da 
estrutura, mas sim da existência de uma observação de fendilhamento.  

Note-se que este facto não representa problema no contexto aplicado a este estudo, uma vez que existe 
pelo menos uma observação para todas as secções em estudo. 
 

5.4.2. Modelo Baseado na Metodologia HDM-III 
 

O modelo obtido para a propagação de fendilhamento pela metodologia do HDM-III é apresentado na 
equação (5.14). 

1
1 1

1

0 1(1 ) 50 0.5 (1 )
aa aACX z z z a a TCI z zÇ ×? / · - · · · - · - /É Ú    

(5.14) 

Em que: 

ACXé a área de fendilhamento no instante t em %; 

z é 1 se 50TCI t~ ou -1 caso contrário; 

0 1,a a são constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve; 
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TCI  é o tempo desde o início do fendilhamento, em anos para os modelos baseados no tempo e no 
incremento do tráfego em MESALs para os modelos baseados no tráfego; 

1 1

50
0 1

50 0,5a a

t
a a

/
?

·
 é o tempo para 50% da área estar fendilhada. 

 

No Quadro 5.19 são apresentados os valores obtidos para o modelo ilustrado na equação (5.14). 

Quadro 5.19 - Valores obtidos para o modelo de propagação baseado na metodologia HDM-III 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

a0 40,566 
0,68 

a1 1,625 

 

O modelo obtido pela metodologia do HDM-III para a propagação de fendilhamento apresenta um 
bom coeficiente de correlação.  

Na Figura 5.19 é evidenciada a comparação entre o ACX observado e o ACX previsto pelo modelo 
obtido segundo esta metodologia. 

 

Figura 5.19 – Comparação do ACX observado e do ACX previsto pelo modelo baseado na metodologia do 
HDM-III 
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5.4.3. Modelo Baseado na Metodologia HDM-4 
 

O modelo obtido para a propagação de fendilhamento pela metodologia do HDM-4 é apresentado na 
equação (5.15). 

1
1 1

1

0 1(1 ) 50 0.5 (1 )
aa aACX z z z a a NEci z zÇ ×? / · - · · · - · - /É Ú     

(5.15) 

Em que:  

ACXé a área de fendilhamento no instante t em %; 

z é 1 se 50TCI t~ ou -1 caso contrário; 

0

1

;

;

Ba A SNC

a C

? ·

?
 

NEci é o número de passagens de um eixo padrão de 80kN desde o início do fendilhamento (x106). 
 

Quadro 5.20 - Valores obtidos para o modelo de propagação baseado na metodologia HDM-4 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A 4,232x107 

0,39 B -4,654 

C 3,624 

 

O modelo proposto segundo a metodologia do HDM-4, para a propagação de fendilhamento, 
demonstra uma correlação aceitável entre a área de fendilhamento prevista pelo modelo e a área de 
fendilhamento observada. 

À semelhança do que foi feito anteriormente, na metodologia do HDM-III, é ilustrada na Figura 5.20 a 
comparação entre o ACX obtido através dos dados de observação e o ACX previsto pelo modelo 
segundo a metodologia do HDM-4. 
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Figura 5.20 - Comparação do ACX observado e do ACX previsto pelo modelo na metodologia do HDM-4 

 

Na Figura 5.21 é mostrada a variação do N80 com o SNC.  

 

 

Figura 5.21 – Ilustração da variação do N80 com o SNC para vários ACX 

 
Verifica-se que para um mesmo grau de fendilhamento (ACX) à medida que o SNC aumenta o N80 
aumenta de uma forma exponencial.  

Por outro lado, o número de passagens (N80) para atingir um ACX de 30% é muito menor do que é 
necessário para passar de ACX igual a 30 para 50, o que não parece razoável recomendando-se a 
utilização de mais secções para calibração do modelo. 
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Considerando-se interessante o estudo de um modelo para a propagação que dependesse do SCI300 foi 
elaborado um modelo alternativo. 

O modelo obtido para a propagação de fendilhamento é apresentado na equação (5.16). 

1
1 1

1

0 1(1 ) 50 0.5 (1 )
aa aACX z z z a a NEci z zÇ ×? / · - · · · - · - /É Ú    

(5.16) 

Em que:  

ACXé a área de fendilhamento no instante t em %; 

z é 1 se 50TCI t~ ou -1 caso contrário; 

0 300

1

Ba A SCI

a C

? ·

?
 

NEci é o número de passagens de um eixo padrão de 80kN desde o início do fendilhamento (x106). 
 

Quadro 5.21 - Valores obtidos para o modelo de propagação função do SCI300 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A 0,312 

0,48 B 1,970 

C 3,228 

 

O modelo obtido a partir do SCI300 apresenta uma boa correlação, superior à obtida com o parâmetro 
SNC. 

Na Figura 5.22 é mostrada a comparação dos valores observados e previstos pelo modelo, realçando-
se a proximidade dos valores à recta de equidade de valores, sendo visível que apenas uma secção se 
afasta da mesma.  
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Figura 5.22 – Comparação entre o ACX observado e o ACX previsto pelo modelo de propagação função 
do SCI300 

 

5.5. Metodologia Mecanicista 
 

5.5.1. Metodologia Adoptada 
 

Como mencionado no capítulo 3 no dimensionamento de pavimentos por métodos mecanicistas 
existem critérios que visam limitar a ocorrência de certas degradações. 

No caso do fendilhamento, o critério a considerar é o critério de fadiga que se procurou controlar 
limitando a extensão máxima de tracção na base das camadas betuminosas (zona geralmente mais 
tracionada). 

A relação utilizada neste critério de dimensionamento é do tipo B
adm tN A g? · e fornece o número 

máximo admissível de passagens de um eixo-padrão em função de duas constantes (A e B) e da 
extensão máxima de tracção na base das camadas betuminosas. 

Por outro lado, quando um pavimento se encontra sujeito à acção do tráfego vai existir um consumo 
do mesmo. O consumo (k1) é dado pelo quociente entre o número de passagens do eixo-padrão e a 
capacidade de carga (Nadm) obtida pelo critério de dimensionamento. 

Contudo, a existência deste consumo não implica directamente o aparecimento de fendilhamento. 
Note-se que numa fase inicial existe consumo, mas não há fendilhamento. 
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Figura 5.23 – Relação entre consumo e fendilhamento 
 

Para fazer a análise segundo a metodologia mecanicista foi necessário calcular a extensão máxima de 
tracção das camadas betuminosas (it). 

Para a obtenção das extensões, foi utilizado o programa ELSYM5 onde foi simulada uma carga 
equivalente a um eixo simples padrão de 130 kN, com rodado duplo, tendo cada pneu as seguintes 
características: 

X Carga total de 32,5 kN; 
X Com uma pressão de enchimento de 662,1 kPa; 
X Raio de impressão de 12,5 cm. 

A opção por um eixo padrão de 130 kN resulta de ser o eixo mais usualmente utilizado no 
dimensionamento de pavimentos em Portugal. 

Na Figura 5.24 é apresentado um exemplo de uma saída de resultados do programa ELSYM5. 
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Figura 5.24 – Exemplo de uma saída de resultados do ELSYM5 

 

 

 

 

 

ELSYM5 - ANALISE ELASTICA NUM SISTEMA DE CAMADAS SUJEITO A CARGAS 
CIRCULARES UNIFORMES 

 
HIPOTESE  NO 2 - Secção A037 

          E         V           H 
CAMADA     (MPa)                 (cm) 
1         4000     0.40         5.0 
2         4000     0.40        11.0 
3          150     0.35        35.0 

       4           60     0.35      SEMI-INFINITO 
 

2 PNEUS, CADA UM COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 
CARGA TOTAL.............  F=   32.5 kN 

   PRESSAO DE ENCHIMENTO...  P=  662.1 kPa ( 96.1 psi) 
RAIO DE IMPRESSÃO.......  R=   12.5 cm 

 
LOCALIZACAO DOS PONTOS ONDE SE PRETENDEM RESULTADOS 

PROFUNDIDADE (cm) 
Z=   16.0 

 
         2R     2R 

                     !!!!   !!!! 
                   _______.___________________________________________ 
                       (Y)!                                         X 
                          !   1A CAMADA  H=  5.0 
                   _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                          ! 
                          !   2A CAMADA  H= 11.0 
                   _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                          ! 
                          !   3A CAMADA  H= 35.0 
                          ! 
                          ! 
                          ! 
                          ! 
                          ! 
                   _ _ _ _!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                          ! 
                          !   FUNDACAO 
                         Z! 
                           
 

Z=  16.00 
  

EXTENSOES PRINCIPAIS 
PE 1   0.230E-03   0.230E-03 
PE 2   0.679E-04   0.154E-03 
PE 3  -0.209E-03  -0.267E-03 
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No  Quadro 5.22 são apresentados os valores das extensões máximas de tracção obtidos no mesmo 
programa para as secções em estudo. 
 

Quadro 5.22 – Extensões máximas de tracção na base das camadas betuminosas (İt) 

Secção İt (x10-6) 

A037 230 

A129 501 

A130 456 

A213 296 

A227 261 

A350 197 

A358 357 

A408 337 

B054 396 

B225 340 

C212 274 

C348 292 

D329 471 

D505 608 

E253 154 

E255 154 

E286 273 

E504 361 

F083 433 

F248 154 

F379 505 

 

5.5.2. Relações entre İt e Índices de Capacidade Estrutural 
 

Com o objectivo de avaliar o comportamento estrutural das diversas secções foi realizada uma análise 
mecanicista e foram aferidas relações entre os parâmetros mecanicistas e outros índices. 

De seguida, são apresentadas as relações estudadas bem como os resultados obtidos. 

5.5.2.1. Relação entre İt e SNC 
 

A relação entre o SNC e a Extensão é demonstrada na equação abaixo. 

10 10( ) ( )tLog SNC A B Log g? - ·         (5.17)

    
Em que: 

SNCé o número estrutural modificado; 

tg  é a extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas (x10-6); 

,A Bsão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve. 
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No Quadro 5.23 são apresentados os valores obtidos na regressão para relação entre o SNC e a 
extensão obtida na base das camadas betuminosas. 
 

Quadro 5.23 – Valores obtidos para a relação entre o SNC e ɸt  

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  2,214 
0,86 

B  -0,615 

 
Na Figura 5.25 é ilustrada a variação do SNC com as extensões obtidas por cálculo automático.  
 

 
Figura 5.25 – Variação do SNC com ɸt  

A relação estabelecida em (5.17) tem um bom coeficiente de correlação 2 0,86R ? , o que permite 

concluir que existe uma boa ligação entre os parâmetros em estudo. 

 

5.5.2.2. Efeito da Espessura das Camadas Betuminosas na Relação entre İt e SNC  
 

Duas estruturas podem ter o mesmo SNC mas apresentarem uma diferente composição entre camadas 
betuminosas e camadas granulares. Admitiu-se que as duas estruturas possam ter diferentes 
capacidades de carga e por isso, considerou-se relevante estudar o efeito da espessura das camadas 
betuminosas na relação entre it e SNC.  

Na Figura seguinte é apresentada a gama de espessuras do conjunto das camadas betuminosas que foi 
utilizada nas relações estudadas. 
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Figura 5.26 – Gama de espessuras do conjunto das camadas betuminosas das secções utilizadas no estudo 

 

A equação (5.18) ilustra a introdução da espessura na relação entre o SNC e ɸt. 

 

10 10 1 10( ) ( ) ( )tLog SNC A B Log h C Logg? - · - ·      (5.18) 

Onde: 

SNCé o número estrutural modificado; 

1h é a espessura das camadas betuminosas; 

tg  é a extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas 6( 10 );/·      

, ,A B Csão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve. 

 
Quadro 5.24 – Valores obtidos para a relação do SNC com h1 e ɸt 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  1,193 

0,95 B  0,266 

C  -0,431 

 

Na Figura 5.27 mostra-se um ficheiro de saída gráfica do programa Lab Fit Curve [Silva W. e Silva 
C., 2012]. 

3 
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Figura 5.27 – Relação de SNC com h1 e ɸt 

 

A relação anunciada na equação 5.18 apresenta um excelente coeficiente de correlação, o que 
demonstra a óptima relação entre o número estrutural modificado, a espessura das camadas 
betuminosas e a extensão. 

A introdução na relação da variável espessura das camadas betuminosas aumentou ligeiramente o 
coeficiente de correlação em comparação com o obtido na relação descrita no ponto 5.5.2.1. 

Posteriormente, visando uma leitura mais fácil foi elaborado um gráfico que ilustra a variação da 
extensão com o SNC para várias espessuras da camada betuminosa. 

 

Figura 5.28 – Ilustração da variação da extensão de ɸt com o SNC para várias h1 
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Constata-se que quanto menor o SNC maiores são as extensões obtidas (maior é a deformação do 
pavimento). 

 

5.5.2.3. Relação da Extensão com o Índice de Curvatura da Superfície  
 

A relação entre a extensão (it) e o índice de curvatura da superfície (SCI300) é demonstrada em (5.19). 

10 10 300( ) ( )tLog A B Log SCIg ? - ·         (5.19)

    

Onde: 

tg  é a extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas 6( 10 )/·  
,A Bsão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve 

300 0 300SCI D D? /  (μm) é o índice de curvatura da superfície 

 
No Quadro 5.25 são apresentados os valores obtidos para a relação entre extensão com o índice de 
curvatura da superfície. 
 
 

Quadro 5.25 – Valores obtidos para a relação İt e SCI300 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  1,073 
0,83 

B  0,624 

 

Na Figura 5.29 é ilustrada a relação entre a extensão e o índice de curvatura da superfície. 
 

 
 

Figura 5.29 – Relação entre ɸt e SCI300 
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A relação apresentada na equação (5.19) tem um coeficiente de correlação 2 0,83R ? , o que permite 

concluir que existe uma forte correlação entre a extensão e o índice de curvatura da superfície. 
 

5.5.2.4. Efeito da Espessura das Camadas Betuminosas na Relação entre İt e SCI300  
 

Na equação (5.20) é apresentada a relação da extensão (it) com a espessura das camadas betuminosas 
(h1) e o índice de curvatura da superfície (SCI300). 

 

10 10 1 10 300( ) ( ) ( )tLog A B Log h C Log SCIg ? - · - ·      (5.20)

   
Onde: 

tg  é a extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas 6( 10 );/·  

, ,A B Csão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve; 

1h é a espessura das camadas betuminosas (mm); 

300 0 300SCI D D? /  (μm) é o índice de curvatura da superfície. 

 
Quadro 5.26 – Valores obtidos para a relação de ɸt com h1 e o SCI300 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  -2,183 

0,98 B  0,911 

C 1,207 

 
Na Figura 5.30 é apresentado o gráfico da relação estabelecida entre it, h1 e SCI300. 
 

 

Figura 5.30 – Variação de ɸt com SCI300 para várias h1 
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A relação estudada obteve um coeficiente de correlação 2 0,98R ? , que significa existir uma quase 

perfeita correlação entre os logaritmos da extensão, da espessura das camadas betuminosas e do índice 
de curvatura da superfície. 

A introdução do parâmetro espessura das camadas betuminosas aumentou a correlação entre a 
extensão e o índice de curvatura da superfície. 

 

5.5.2.5. Relação entre o Número Estrutural Modificado e o Índice de Curvatura da 
Superfície 

 

O modelo elaborado na equação (5.21) exprime a relação entre o número estrutural modificado (SNC) 
e o índice de curvatura da superfície (SCI300). 

 

10 10 300( ) ( )Log SNC A B Log SCI? - ·        (5.21) 

Onde: 

SNCé o número estrutural modificado 

,A Bsão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve 

300 0 300SCI D D? /  (μm) é o índice de curvatura da superfície 

 
 
No Quadro 5.27 são apresentados os valores obtidos para a relação expressa em (5.21). 
 

 
Quadro 5.27 – Valores obtidos para a relação entre o SNC e o SCI300 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  1,675 
0,93 

B  -0,437 

 
 
Na Figura 5.31 é ilustrada a relação entre o SNC e o SCI300. 
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Figura 5.31 – Relação entre o SNC e o SCI300 

O modelo descrito na equação 5.21 apresenta um coeficiente de correlação R2=0,93, que demonstra 
uma óptima correlação entre o logaritmo do número estrutural modificado e o índice de curvatura da 
superfície. 

Na Figura 5.31 é possível observar que as secções de maior SNC correspondem às estruturas de menor 
SCI300.  

 

5.5.2.6. Relação entre o Número Estrutural Modificado, a Espessura das Camadas 
Betuminosas e o Índice de Curvatura da Superfície 

 

O modelo proposto na equação (5.22) demonstra a relação entre o número estrutural modificado 
(SNC), a espessura das camadas betuminosas (h1) e o índice de curvatura da superfície (SCI300). 

10 10 1 10 300( ) ( ) ( )Log SNC A B Log h C Log SCI? - · - ·      (5.22) 

Onde: 

SNCé o número estrutural modificado; 

1h é a espessura das camadas betuminosas; 

300 0 300SCI D D? /  (μm) é o índice de curvatura da superfície; 

, ,A B Csão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve. 

 
No Quadro 5.28 são apresentados os valores obtidos para a relação expressa em (5.22). 
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Quadro 5.28 – Valores obtidos para a relação entre o SNC, h1 e o SCI300 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A  2,061 

0,93 B  -0,108 

C -0,506 

 
 
Na Figura 5.32 é apresentado um gráfico onde é visível a relação entre os parâmetros SNC, h1 e 
SCI300. 

 

Figura 5.32 - Relação entre o Log(SNC), Log(h1) e Log(SCI300)  

 

No modelo apresentado na equação 5.22 obteve-se um coeficiente de correlação R2=0,93 o que 
demonstra que neste caso, a introdução da espessura das camadas betuminosas não alterou 
praticamente o coeficiente de correlação. 

 

5.5.3. Modelos Mecanicistas de Previsão da Evolução do Fendilhamento 
 

5.5.3.1. Condições de tráfego 
 

No nosso País é usual utilizar um eixo-padrão de 130 kN em dimensionamento. Para converter os 

tráfegos de eixo-padrão de 80 kN neste novo eixo utilizou-se a expressão 1 2

2 1

n
N P

N P

Ã Ô
? Ä Õ
Å Ö

definida na 

equação (4.5) resultando os valores de factores de agressividade ilustrados no Quadro 5.29. 
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Quadro 5.29 – Factores de agressividade para um eixo-padrão de 130 kN. 

TMDAp 
Factor de agressividade 

Eixos padrão de 80 kN (JAE, 1995) Eixos padrão de 130 kN 
50-150 2 0,29 

150-300 3 0,43 

300-500 4 0,57 

500-800 4,5 0,65 

800-1200 5 0,72 

1200-2000 5,5 0,78 

 

5.5.3.2. Iniciação ao Fendilhamento 
 

 O modelo elaborado na equação (5.23) exprime a relação entre o N130 e a Extensão. 

130
B

tN A g? ·            (5.23) 

           

Onde: 

130N  é o número de passagens de um eixo padrão de 130 kN no início do fendilhamento; 

tg  é a extensão máxima de tracção 6( 10 );/·  

,A Bsão constantes obtidas pelo programa Lab Fit Curve. 

 
No Quadro 5.30 são apresentados os valores obtidos para o modelo obtido segundo a metodologia 
mecanicista para o início de fendilhamento. 
 
 

Quadro 5.30 – Valores obtidos para o modelo de iniciação do fendilhamento (mecanicista). 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A 9,861x104 

0,65 
B -1,821 

 
 

O modelo expresso na equação 5.23 tem um bom coeficiente de correlação, o que significa que existe 
uma relação entre o tráfego acumulado até o início do fendilhamento e a extensão. 

Na Figura 5.33 é feita uma comparação entre o N130 observado e o N130 previsto pelo modelo. 
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Figura 5.33 – Comparação entre o N130 observado e o N130 previsto pelo modelo de iniciação do 
fendilhamento (mecanicista) 

 

5.5.3.3. Propagação do Fendilhamento 
 
O modelo da equação abaixo exprime a relação entre o CIslope e a extensão. 

1 B

slope

A
CI

g? ·          (5.24) 

Em que: 

slope
t

CI
CI

MESALs

F
?
F

; 

130t YMESALs t NF ? ·  é o número de passagens do eixo padrão durante o período de estudo (x106); 

İt é a extensão máxima de tracção das camadas betuminosas; 

A,B são constantes obtidas no Lab Fit Curve. 

 
Quadro 5.31 – Valores obtidos para o modelo de propagação de fendilhamento (mecanicista). 

Valores Obtidos 

Constantes R2 

A 3,852x107 

0,92 
B -3,262 
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 O modelo obtido para a propagação pela metodologia mecanicista para a propagação tem um índice 
de correlação muito bom. 

Na Figura 5.34 é apresentada a variação da extensão de tracção das camadas betuminosas com o 
tráfego acumulado para diferentes percentagens de área fendilhada. 
 

 

tg  - extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas (x10-6) 
 

   N130 – número de passagens de um eixo padrão de 130kN (x106) 
Ct - área fendilhada (%) 

Figura 5.34 – Variação de ɸt com N130 para diferentes percentagens de área fendilhada 

Na Figura 5.35 procurou-se incorporar os resultados obtidos em ambos os modelos num só gráfico 
ilustrando a variação da área fendilhada com o tráfego acumulado em MESALs de 130 kN para 
diferentes extensões.  

 

Extensão - extensão máxima de tracção nas camadas betuminosas (x10-6) 
 

   N130 – número de passagens de um eixo padrão de 130kN (x106) 

Figura 5.35 – Variação da área fendilhada com o tráfego acumulado para diferentes extensões 
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5.6. Conclusões 
 

O fendilhamento pode resultar de uma insuficiência estrutural ou de métodos construtivos 
inadequados. Os modelos desenvolvidos mostraram ser possível obter uma boa correlação entre o 
fendilhamento observado e índices relacionados com as características estruturais  pelo que se conclui 
que o fendilhamento tem predominantemente origem estrutural. Por outro lado foi demonstrado que 
consumo é diferente de fendilhamento e que a existência do primeiro não implica directamente a 
ocorrência do segundo.  

Conclui-se também que o processo de validação dos dados é muito importante e que apesar da 
significativa redução das secções por não se considerar ter dados fiáveis, utilizou-se um número 
significativo de secções para poder averiguar do interesse no desenvolvimento de modelos de 
evolução do fendilhamento. Na validação não foi possível recorrer a todos os desejáveis meios de 
confirmação dos dados, pelo que se incluem no próximo Capítulo recomendações para uma mais 
fiável validação dos dados. 

Os modelos de iniciação baseados no T0 resultaram de difícil aplicação. Tal pode resultar de: 

o dificuldade em obter o T0 observado; 
o ser usual que o dimensionamento seja efectuado para um período de 20 anos admitindo-se 

consequentemente que o início de fendilhamento corresponda a um dado grau de consumo, 
ocorrendo num instante T0 que representa uma dada percentagem do período de 
dimensionamento estabelecido. 

Devido à difícil aplicação deste tipo de modelos considera-se preferível a utilização dos modelos 
baseados no tráfego e num índice estrutural. 

A aplicação de modelos com parâmetro SNC parece ajustar-se bem, pois no caso de não existirem 
ensaios de FWD a obtenção do SCI300 obriga a arbitrar módulos de deformabilidade para os materiais 
e isso pode conduzir a erros. Também é interessante o facto deste tipo de modelos atender ao 
fendilhamento das camadas betuminosas. Não é claro que o FWD seja significativamente sensível à 
presença de fissuras. Por outro lado, pode ser vantajoso a utilização dos modelos baseados no SCI300 
quando se dispõem de ensaios de FWD. 

Nos modelos de propagação julga-se desejável que a previsão do número de passagens até se atingir 
uma dada área fendilhada dependa das características estruturais. O modelo baseado na metodologia 
do HDM-4 para a propagação baseia-se no SNC pelo que se considera ajustar-se bem. 

À semelhança do que foi feito para a fase de iniciação do fendilhamento foram elaborados modelos 
baseados no SCI300 para a propagação do fendilhamento. O desenvolvimento destes modelos é 
importante no caso de se disporem de ensaios de FWD. 

O modelo baseado no PARIS é adequado já que resultou numa boa correlação e o facto de depender 
de uma observação não traz problemas no contexto da base de dados existente. 

Os modelos baseados na utilização do parâmetro mecanicista da extensão de tracção das camadas 
betuminosas são interessantes na medida em que permitem relacionar os métodos de dimensionamento 
com os modelos utilizados a nível de rede.  





Capítulo 6 – Considerações Finais 

91 
 

6. Considerações Finais 

 

 

Este estudo, recorrendo a um número limitado de amostras, permite concluir que é possível utilizar a 
base de dados utilizada pela EP para gestão de pavimentos com a finalidade de elaborar modelos que 
prevejam a evolução do fendilhamento, desde o seu início até uma fase de propagação ainda que a 
validação dos dados constitua uma tarefa de extrema importância. 

A base de dados da EP foi constituída com objectivos diferentes dos requeridos para este estudo, pelo 
que se considera que seria apropriado introduzir alguns ajustamentos a estes dados.  

Para a elaboração de modelos de previsão de fendilhamento sugere-se, como forma de ajustamento da 
base de dados, selecionar das secções existentes um número limitado de trechos e obter, para esses 
trechos, dados complementares, recorrendo-se: 

X À utilização do geo-radar como forma de confirmação da estrutura das secções; 
X À elaboração de ensaios de FWD como forma de validação da capacidade estrutural do 

pavimento e obtenção do módulo de deformabilidade da fundação; 
X À realização de mais contagens de tráfego, sendo de salientar que há mais de uma dezena de 

anos que foi suspensa a realização regular de estatísticas de tráfego; 
X À elaboração de inspecções visuais mais frequentes de forma a dispor de mais completo 

histórico da evolução do fendilhamento. 

Os modelos desenvolvidos foram obtidos com dados de apenas 21 secções recomendando-se o 
aumento da amostra, de forma a tornar os modelos mais precisos. 

Por fim, considera-se de todo o interesse estender este estudo aos outros tipos de degradações 
nomeadamente às deformações, ao arranque e ao movimento de materiais, bem como às características 
superficiais. 

Apesar das condicionantes no desenvolvimento dos modelos considera-se que os resultados obtidos 
justificam o interesse nesta temática e na potencialidade da sua aplicação prática como forma de apoio 
aos sistemas de gestão de pavimentos. 
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