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RESUMO  Cronologia do artigo: 

O National Cooperative Highway Research Program desenvolveu um método de 
dimensionamento de pavimentos empírico-mecanístico que tinha o Mechanistic-
Empirical Pavement Design Guide software como parte do pacote. Após algumas 
modificações foi lançada a versão comercial, o AASHTOWare Pavement ME 
Design. O objetivo deste estudo é analisar o efeito da variação do tipo de 
Cimento Asfáltico de Petróleo no desempenho de pavimentos flexíveis, a partir 
de uma análise empírico-mecanística em ambas as versões. Para tanto, o 
desempenho foi analisado segundo a previsão de trincas por fadiga, trincas 
longitudinais, deformação permanente e o Índice de Irregularidade Longitudinal. 
Concluiu-se que a alteração do tipo de ligante influencia nas respostas estruturais 
do pavimento e, consequentemente, no desempenho. A deformação permanente 
foi a deterioração que apresentou maior sensibilidade mediante essa alteração. 
Entre os resultados dos programas há algumas divergências que podem ser 
atribuídas ao fato de que o AASHTOWare possui um melhor banco de dados 
climáticos. Esta pesquisa contribui para uma melhor compreensão do 
comportamento do pavimento mediante as alterações dos ligantes asfálticos 
dando subsídio aos projetistas para a escolha do tipo mais adequado de material 
de acordo com os parâmetros considerados no projeto. 
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ABSTRACT   

The National Cooperative Highway Research Program developed an empirical-
mechanistic pavement design method which had the Mechanistic-Empirical 
Pavement Design Guide software as part of package. After some modifications 
the commercial version was released as AASHTOWare Pavement ME Design. 
The objective of this study is to analyze the effect of the variation of the 
Petroleum Asphalt Cement kind in the performance of flexible pavements from 
an empirical-mechanistic analysis in both versions. For that, the performance was 
analyzed according to the prediction of fatigue cracking, longitudinal cracking, 
rutting and International Roughness Index. It was concluded that the variation of 
the binder sort influences the structural responses of the pavement and, 
consequently, the performance. The rutting was the deterioration that presented 
greater sensitivity through this variation. Among the results of the programs there 
are some differences that can be attributed to the fact that AASHTOWare has a 
better climate data base. This research contributes to a better understanding of the 
behavior of the pavement by altering the asphaltic binders giving subsidy to the 
designers to choose the most appropriate type of material according to the 
parameters considered in the design. 

  

   

1. Introdução 

Atualmente problemas em revestimentos asfálticos são corriqueiros nas rodovias brasileiras. Isso é 
mostrado inclusive em pesquisas como a da Confederação Nacional do Transporte (2013) onde ficou 
constatado que 46,9% das rodovias pavimentadas do país na variável “Pavimento” apresentam algum 
tipo de problema. Entre os problemas pode-se destacar como um dos principais as deformações 
permanentes ou afundamento de trilha de roda. A deformação permanente nos revestimentos asfálticos 
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pode ser definida como depressões longitudinais nas trilhas de roda, as quais aumentam com as cargas 
repetidas impostas pelo tráfego de veículos (Mahmoud e Bahia, 2004).  

Em comparação com os pavimentos de concreto de cimento Portland (pavimentos rígidos), os 
pavimentos flexíveis, construídos com cimento asfáltico de petróleo (CAP), apresentam menor custo 
de construção e proporcionam um maior conforto aos usuários, pois não requerem a construção de 
juntas de dilatação. Essas têm sido as principais razões do grande emprego de ligantes asfálticos na 
camada de revestimento em obras de pavimentação. 

De acordo com Oda (2000), o asfalto possui uma composição química complexa, pois apresenta 
um comportamento viscoso, caracterizado pela diminuição da rigidez para longos períodos de 
aplicação de carga, e susceptibilidade térmica, caracterizada pela alteração de propriedades 
(viscosidade, rigidez, consistência) em função da temperatura. Sob condições extremas o CAP se 
comporta como sólido elástico (baixa temperatura e pequeno tempo de carregamento) ou como líquido 
viscoso (alta temperatura e grande tempo de carregamento). Portanto, a susceptibilidade à temperatura 
e ao tempo de carregamento de um CAP é uma variável importante no desempenho de pavimentos.  

A seleção de um ligante asfáltico envolve a análise das suas características reológicas, físicas e 
químicas. Historicamente, o parâmetro mais utilizado para classificar ligantes asfálticos é a sua 
consistência, que pode ser determinada através de ensaio de penetração entre outros. A classificação 
por penetração é baseada, principalmente, na consistência do cimento asfáltico a uma temperatura de 
25°C, considerada a temperatura média do pavimento em serviço.  

A classificação Superpave é baseada em propriedades fundamentais (viscosidade), onde o 
ligante asfáltico é selecionado em função do desempenho (Performance Grade - PG) sob condições 
climáticas da região em que será utilizado. Esta classificação é composta por dois números: o primeiro 
número corresponde à temperatura mais elevada do pavimento, ou seja, aquela em que os ensaios que 
avaliam a resistência ao acúmulo de deformação permanente devem ser realizados. O segundo número 
corresponde à temperatura mínima do pavimento, aquela em que os ensaios que analisam a resistência 
às trincas por contração de origem térmica devem ser realizados (Oda, 2000). No Brasil, a 
classificação Superpave é utilizada somente para fins de pesquisa. 

Tendo em vista que os principais defeitos de um pavimento asfáltico são o acúmulo de 
deformação permanente nas trilhas de roda, as trincas por fadiga do revestimento e as trincas por 
contração de origem térmica tem-se que, de acordo com Oda (2000), um ligante apresenta menor 
resistência à deformação permanente no início de sua vida em serviço, quando sua rigidez é menor, 
sendo afetado também pelas temperaturas elevadas e por veículos trafegando a baixas velocidades 
(maior tempo de aplicação de carga). Por outro lado, a resistência às trincas por fadiga diminui com o 
envelhecimento, que aumenta a rigidez e diminui a ductilidade do ligante. 

Dessa forma, o estudo dos ligantes asfálticos apresenta um campo com evidente necessidade de 
pesquisas com o objetivo de desenvolver e viabilizar a utilização de novos produtos, capazes de tornar 
os pavimentos mais seguros, confortáveis e econômicos aos usuários, mediante redução ou 
retardamento do aparecimento de defeitos, particularmente as trincas por fadiga do revestimento, o 
acúmulo de deformação permanente nas trilhas de roda e as trincas por contração de origem térmica. 

Outro fator importantíssimo para o bom desempenho de um pavimento é o adequado 
dimensionamento. Um pavimento projetado adequadamente é capaz de suportar as cargas advindas do 
tráfego, transferindo os esforços solicitantes para as camadas subjacentes e prevenindo indesejáveis 
danos causados devido ao deslocamento demasiado, como rupturas ou deformações permanentes 
(Franco, 2007). 

Nas últimas décadas a vida remanescente dos pavimentos continuou sendo verificada sob bases 
empíricas e expressa em termos do número equivalente de solicitações do eixo padrão de 8,2 t, 
utilizando-se da lei da quarta potência para converter o tráfego misto em cargas equivalentes por eixo. 
No Brasil ainda se verifica o dimensionamento por meio de métodos empíricos, que se baseiam em 
fórmulas, constantes e coeficientes oriundos de observações do comportamento dos pavimentos 
submetidos a solicitações de operação.  

Assim, há uma série de limitações que não permite uma generalização fidedigna desses 
métodos, pois as técnicas de dimensionamento, o comportamento dos materiais de construção e as 
características do tráfego eram representativos do final dos anos 50, além de tomar como base as 
condições climáticas de uma região específica dos EUA (Bezerra Neto, 2005). 

Atualmente, observa-se uma tendência da substituição da tradicional base puramente empírica 
pela empírico-mecanística com o intuito de representar, de forma mais próxima à realidade, o 
comportamento das estruturas mediante as solicitações do tráfego. Um dos métodos recentes foi 
proposto no ano de 2004 pela National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) e ficou 
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conhecido como o Método AASHTO 2002. De acordo com a AASHTO (2008), o software 
computacional Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide (MEPDG) fazia parte do pacote do 
método.   

O MEPDG foi disponibilizado em uma versão de teste que sofreu algumas modificações até o 
lançamento de sua versão comercial, atualmente designado como AASHTOWare Pavement ME 
Design. Os dados de entrada nos programas são referentes ao tráfego, às condições climáticas da 
região e às propriedades dos materiais que constituirão a estrutura do pavimento. Como dados de saída 
têm-se as curvas de desempenho do pavimento onde são estimados os danos acumulados durante toda 
a sua vida útil. Os seguintes danos são gerados no programa, no que concerne a pavimentos flexíveis: 
trincas por fadiga, trincas longitudinais, deformações permanentes e trincas térmicas, além do IRI. 

Uma das diferenças entre o MEPDG e o AASHTOWare Pavement ME Design é com relação à 
base de dados de clima. Segundo Kim et al. (2014), excetuando o formato do arquivo de clima, todos 
os outros dados de entrada requeridos são idênticos para os dois programas. 

Ainda no que se refere à comparação dos programas, Kim et al. (2013) constataram que os 
modelos de previsão de IRI apresentaram diferenças significativas, sendo maior o valor de IRI obtido 
através do MEPDG (valor superestimado), o que pode dar origem a um projeto antieconômico. Os 
autores atribuíram tal diferença ao fato do IRI estar relacionado às condições climáticas, que são 
tratadas de forma diferente por cada um dos programas, uma vez que o AASHTOWare Pavement ME 
Design possui maior informação horária de clima em sua base de dados.  

Segundo Timm et al. (2014), tanto o MEPDG quanto o AASHTOWare Pavement ME Design 
foram criados de forma que novos recursos possam ser adicionados, trocados ou melhorados. Os 
modelos de previsão de desempenho dos programas podem ser válidos ou não para condições 
específicas do local em termos de clima ou de carga de tráfego e de tipo de solo. Assim, segundo a 
AASHTO (2010), é indicado que cada órgão realize uma análise do desempenho previsto pelo 
MEPDG para verificar se os modelos calibrados nacionalmente preveem de forma adequada o 
desempenho no local estudado. Em caso negativo os modelos devem ser calibrados com as condições 
locais. Isso também se aplica para o programa AASHTOWare Pavement ME Design. 

Uma calibração local do MEPDG para o Novo México foi estudada por Tarefder e Rodriguez-
Ruiz (2013). As previsões de desempenho foram comparadas com os defeitos medidos nos 
pavimentos. Os autores verificaram que a partir do uso de fatores de calibração locais houve uma 
redução nos erros da previsão de desempenho dos pavimentos. Outros estudos similares foram 
realizados, como o Li et al. (2006) em Washington; Hoegh et. al. (2010) em Minnesota; Hall et al. 
(2011) em Arkansas. 

Com o intuito de contribuir para a melhoria no projeto de pavimentos flexíveis com base em 
princípios empíricos mecanicistas, Wang et al. (2014) estudaram os ligantes asfálticos utilizando os 
parâmetros consistência, ductilidade e sensibilidade à temperatura para avaliar o estado e os efeitos do 
envelhecimento. 

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar o efeito da alteração do tipo de CAP 
da camada de revestimento no desempenho dos pavimentos flexíveis, comparando os resultados 
gerados pelo MEPDG e pelo AASHTOWare Pavement ME Design. 

2. Método 

Para a análise adotou-se a variação dos tipos de CAPs especificados pela classificação por penetração 
e pela classificação Superpave, a fim de investigar a influência dos mesmos no desempenho do 
pavimento.  

Nas simulações foram usados os dados de tráfego desenvolvidos no estudo de Fontenele e 
Fernandes Júnior (2014). Tais dados foram obtidos no ano de 2008 e são correspondentes ao posto de 
pesagem do km 28 da Rodovia dos Imigrantes, localizado no estado de São Paulo. Foram 
considerados também os tipos de veículos com maior frequência na via, classificados segundo DNIT 
(2008).  

A estrutura hipotética do pavimento, bem como as características dos materiais empregados em 
sua composição, necessárias para a realização da análise empírico-mecanística, estão apresentadas na 
Tabela 1. A estrutura total do pavimento foi calculada em 56,50 cm por Fontenele e Fernandes Júnior 
(2014), de acordo com o manual do DNIT (2006), utilizando uma capacidade de suporte para o 
subleito equivalente a um CBR de 9% e o N = 9,36 x 108. O N foi calculado com base nos dados do 
posto de pesagem utilizados na pesquisa e os dados de taxa de crescimento e período de projeto 
anteriormente citados. O período de projeto considerado para o cálculo foi de 20 anos e uma taxa de 
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crescimento de 4% ao ano. Assim, nos demais anos de projeto (de 2009 a 2028) o volume de tráfego 
de cada ano foi calculado considerando a referida taxa de crescimento. Para fins de simulação nesta 
estrutura a velocidade de operação utilizada foi a padrão do programa, que é de aproximadamente 96 
km/h. Foi utilizado, também, pressão de enchimento de 827 kPa (120 psi), pois segundo Fernandes 
Júnior et al. (2007) é a pressão média de enchimento dos pneus no Brasil. 
 

Tabela 1 - Espessura das camadas, módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson. 

Camada Espessura (cm) 
Módulo de 

Elasticidade (MPa) 
Coeficiente de 

Poisson 
1 (revestimento) 12,5 - 0,30 

2 (Base) 20,0 400 0,40 

3 (sub-base) 25,0 200 0,40 

Subleito ∞ 70 0,45 

 
Os módulos das camadas de base, sub-base e subleito escolhidos para a estrutura foram 

baseados em valores típicos utilizados em pavimentos brasileiros. Já quanto ao revestimento os 
programas da AASHTO possuem modelos matemáticos para estimativa do módulo da camada 
asfáltica. 

As condições de clima disponíveis nos programas não abrangem o clima do Brasil. Desta forma, 
foi considerada a condição climática de Orlando (Flórida, EUA), que apresenta um clima subtropical, 
e em função disso há uma similaridade de seus índices pluviométricos com os da região onde se 
encontra a Rodovia dos Imigrantes, com aproximadamente       1.317 mm de chuva por ano. 

O nível de confiança considerado para todos os critérios foi de 90%, pois, conforme é proposto 
pelo NCHRP (2004), o nível de confiança para restaurações e pavimentos novos nas vias 
interestaduais e urbanas deve estar entre 85 e 97% e, em áreas rurais, entre 80 e 95%. Entretanto, para 
fins de pesquisa, foram analisados alguns dados gerados no nível de confiança padrão do programa 
(50%). Tais dados dizem respeito à deformação permanente no revestimento e no subleito, uma vez 
que o programa não disponibilizava essa informação na confiabilidade imposta pelo usuário. 

Após a definição dos dados de entrada e alimentação do programa, foi gerada uma estrutura 
padrão para o pavimento, onde houve alteração somente do tipo de CAP utilizado no revestimento, 
mantendo constantes todos os outros dados e parâmetros de projeto. Desta forma, a análise local foi 
escolhida neste estudo, pois embora não possibilite a identificação da interação entre as demais 
variáveis ele requer um número significativamente menor de simulações.  A análise fatorial permite 
verificar tal interação porém, exige um número considerável de simulações. 

O ligante variou de acordo com sua classificação. Para a classificação por penetração foi 
utilizado todo o leque de possibilidades oferecido pelo programa, sendo: 40-50, 60-70, 85-100, 120-
150 e 200-300. A classificação Superpave disponibiliza para análise 38 tipos de ligantes, distribuídos 
em 7 faixas, estabelecidas de acordo com a temperatura. Desta forma, foram analisados apenas os 
ligantes correspondentes ao ponto central de cada faixa: PG 46-40, PG 52-28, PG 58-22, PG 64-22, 
PG 70-22, PG 76-22 e PG 82-22. Neste estudo não foram utilizados ligantes modificados. Para tanto 
seria necessário conhecer as propriedades do ligante asfáltico modificado para inserir nos softwares, 
principalmente no que diz respeito ao módulo de resiliência dinâmico da mistura obtido em 
laboratório. 

Os programas utilizados nesta pesquisa, o MEPDG (versão 1.1, disponibilizada para teste) e o 
comercial AASHTOWare Pavement ME Design (licença internacional anual da Versão 2.1), 
apresentaram como dados de saída as respostas do pavimento ao longo do período de projeto, ou seja, 
as curvas de desempenho. 

Os valores previstos para o vigésimo ano de projeto foram extraídos das curvas de desempenho 
e convertidos para o Sistema Internacional de Unidades (SI). A partir destes foram elaborados os 
gráficos e a análise da sensibilidade quanto à variação dos CAPs. 

3. Resultados e discussões 

Nos itens a seguir são apresentadas representações gráficas relacionando a variação do tipo de CAP 
com as deteriorações dos pavimentos. Os valores foram obtidos a partir da previsão do defeito para o 
vigésimo ano de serviço. Tais gráficos serviram para análise de comparação entre os programas de 
dimensionamento, MEPDG e AASHTOWare Pavement ME Design, e para comparação entre a 
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classificação dos ligantes asfálticos por penetração e Superpave. 
Os gráficos são referentes ao trincamento, abordando trincas por fadiga e trincas longitudinais; 

deformação permanente, contemplando a deformação permanente total, deformação permanente no 
revestimento e no subleito isoladamente; e ao índice IRI. As trincas térmicas, apesar de constituírem 
um fator de suma importância para a gerência e no desempenho de pavimentos, não serão abordadas 
uma vez que este tipo de trinca não se relaciona com as tensões e deformações resultantes das ações do 
tráfego.  

Para auxiliar na interpretação dos resultados, dentre os ligantes classificados por penetração 
(CAP-PEN), o CAP 40-50 é o mais consistente, isto é, o mais "duro", sendo o CAP 200-300 o menos 
consistente. O mesmo é válido para os ligantes da classificação Superpave (CAP-PG), onde o PG 82-
22 é o mais consistente e apresenta melhores propriedades reológicas e o PG 46-40 é o menos 
consistente dentre os ligantes analisados. 

3.1. Trincamento 

3.1.1. Trincas por fadiga 
Na Figura 1 é apresentada a variação do defeito trincas por fadiga, em função da alteração da 
classificação do ligante asfáltico. 
 

  
Figura 1 - Variação das trincas por fadiga em função da alteração do tipo de CAP. 

 
Ao analisar os gráficos apresentados na Figura 1, percebe-se que à medida que se diminui a 

consistência do CAP, bem como sua viscosidade, ocorre um aumento na ocorrência de trincas por 
fadiga. Este fato está ligado às variações das propriedades reológicas do ligante. A relação entre o 
valor mínimo e máximo do defeito revela a existência de sensibilidade do pavimento quanto à 
alteração do CAP. Para os CAPs classificados de acordo com a penetração a variação da deterioração 
no MEPDG foi igual a 19,3% e no AASHTOWare Pavement ME Design foi de 16 %. Quanto foi 
simulado a alteração de acordo com o ligante classificado pelo Superpave observou-se um aumento na 
sensibilidade a essa variação. Ou seja, no MEPDG a deterioração variou em cerca de 26% e no 
AASHTOWare Pavement ME Design a variação foi de 22%. De uma forma geral, independente do 
tipo de classificação adotada, as previsões do MEPDG apresentaram maior sensibilidade à alteração 
do CAP, bem como maiores porcentagens de trincamento, apresentando, em média, uma diferença de, 
aproximadamente, 10% entre os valores obtidos. 

3.1.2. Trincas longitudinais 
A Figura 2 contém a variação do defeito trincas longitudinais de acordo com a alteração da 
classificação do ligante asfáltico. 

Comparando os gráficos apresentados na Figura 2, observa-se um comportamento similar ao das 
trincas por fadiga, ou seja, a magnitude da deterioração cresce conforme há a diminuição da 
consistência do CAP. Nos resultados do MEPDG para os CAPs classificados por penetração, têm-se 
uma variação dos valores das trincas longitudinais de 20,7%. No AASHTOWare Pavement ME Design 
essa variação foi próxima, cerca de 20,3%. Para os asfaltos classificados pelo Superpave a 
sensibilidade é maior, pois no MEPDG a variação foi de 29,1% e no AASHTOWare Pavement ME 
Design a variação foi de 28,2%.  
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Figura 2 - Variação das trincas longitudinais em função da alteração do tipo de CAP. 

 
Assim como foi visto para o dano do item anterior, independente do tipo de classificação 

adotada, as previsões do MEPDG para as trincas longitudinais apresentaram maior sensibilidade e 
magnitudes em função da alteração do CAP, com uma diferença de, aproximadamente, 15% entre os 
valores. 

3.2. Deformação 

3.2.1. Deformação permanente total 
Na Figura 3 pode-se observar a sensibilidade do defeito deformação permanente total frente a 
alteração da classificação do ligante asfáltico. 
 

  
Figura 3 - Variação da deformação permanente total em função da alteração do tipo de CAP. 

 
Com base nos resultados apresentados na Figura 3, nota-se que, novamente, à medida que a 

consistência diminui há um aumento no valor previsto da deterioração. Para a deformação permanente 
total os resultados previstos pelo AASHTOWare Pavement ME Design são superiores àqueles previstos 
pelo MEPDG, de forma diferente do que aconteceu no trincamento. Na análise dos CAPs classificados 
por penetração, o MEPDG apresentou variação de 40,4%, enquanto que o AASHTOWare Pavement 
ME Design apresentou variação de 31,8%. Em relação à classificação Superpave, os resultados do 
MEPDG variaram 52,6% e os do AASHTOWare Pavement ME Design variaram 43,5%. Dessa forma, 
é possível verificar a grande sensibilidade do defeito deformação permanente mediante a alteração do 
CAP. A divergência entre os resultados obtidos pelas versões dos programas da ordem de 6,0%. 

3.2.2. Deformação permanente no revestimento 
São apresentados, na Figura 4, os gráficos da variação das medidas do defeito deformação permanente 
apenas no revestimento em função da alteração da classificação do ligante asfáltico. 
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Figura 4 - Variação da deformação permanente no revestimento em função da alteração do tipo de 

CAP. 
 
Por meio da análise dos gráficos da variação da deformação permanente no revestimento, 

observa-se novamente que os valores do defeito previstos pelo programa AASHTOWare Pavement ME 
Design são maiores que os obtidos no MEPDG.  Considerando os ligantes da classificação por 
penetração, tem-se que os resultados do MEPDG variaram 55,4%. Já os resultados do AASHTOWare 
Pavement ME Design variaram 44,0%. Para a classificação Superpave, os resultados do MEPDG 
variaram 68,6% e os do AASHTOWare Pavement ME Design 57,8%. Tal fato mostra a grande 
sensibilidade em função da consistência do CAP no quesito deformação permanente do revestimento, 
principalmente no que se refere àqueles classificados de acordo com o Superpave. A comparação entre 
os programas mostra que o MEPDG apresentou valores menores da ordem de 9% em relação aos do 
AASHTOWare Pavement ME Design. 

3.2.3. Deformação permanente no subleito 
Para a deterioração deformação permanente no subleito a variação nas medidas segundo a alteração do 
tipo de CAP pode ser visualizada na Figura 5. 
 

  
Figura 5 - Variação da deformação permanente no subleito em função da alteração do tipo de CAP. 

 
Tomando como base o exposto na Figura 5, observa-se que a deformação permanente no 

subleito é pouco influenciada pela consistência do CAP. Para a classificação por penetração, os 
resultados tanto do MEPDG quanto do AASHTOWare Pavement ME Design variaram 2,9%. Para a 
classificação Superpave, a variação foi de 4,4% no MEPDG e 4,2% no AASHTOWare Pavement ME 
Design. A divergência entre os resultados gerados pelos programas foi de apenas 5%, sendo os 
resultados do AASHTOWare Pavement ME Design levemente superiores. 

3.3. Índice de irregularidade longitudinal 

Com relação ao índice de irregularidade longitudinal, a variação em função da alteração da 
classificação do ligante asfáltico está apresentada na Figura 6. 
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Figura 6 - Variação do índice de irregularidade longitudinal em função da variação do tipo de CAP. 

 
Pela análise da Figura 6 foi observado que, à medida que diminui a consistência do ligante os 

valores de IRI crescem e começam a apresentar um pequeno distanciamento entre os resultados 
obtidos pelos programas, sendo os maiores valores atribuídos às simulações do MEPDG, assim como 
verificado no trincamento. Tal fato remete a uma compensação de defeitos, uma vez que o MEPDG 
apresentou resultados superiores ao do AASHTOWare Pavement ME Design para as trincas por fadiga 
e longitudinais. Assim percebe-se que a variação do tipo de ligante exerce um efeito no IRI, 
independente do tipo de classificação adotada, pois para os CAPs classificados por penetração, o 
índice variou de 19,0% pelo MEPDG e 13,9% pelo AASHTOWare Pavement ME Design. Já para os 
CAPs classificados segundo a metodologia Superpave, essa variação foi de 26,6% pelo MEPDG e 
20,2% pelo AASHTOWare Pavement ME Design. Comparando os resultados gerados pelos programas, 
observa-se uma pequena divergência de valores, de cerca de 3%. 

4. Conclusões 

De acordo com as condições específicas utilizadas na pesquisa, relativas às condições climáticas 
utilizadas, as características do tráfego da Rodovia dos Imigrantes, a estrutura hipotética do pavimento 
adotada e demais condições de contorno estabelecidas, foi possível compreender, para o caso 
analisado, como o desempenho do pavimento é influenciado pelas variações dos tipos de CAPs a partir 
do uso da abordagem E-M.  

A partir das simulações realizadas em ambas as versões dos programas de dimensionamento E-
M da AASHTO que a alteração do tipo de CAP influencia nas respostas estruturais do pavimento e 
consequentemente no seu desempenho. Isso pode ser observado em função das variações na 
magnitude dos defeitos. Dentre as deteriorações aquela que é mais sensível à tal variação é a 
deformação permanente total e no revestimento. A deformação permanente no subleito apresentou 
uma sensibilidade inexpressiva, portanto a alteração do ligante terá pouco efeito na diminuição do 
defeito. 

Os valores de previsão dos defeitos trincas por fadiga e trincas longitudinais gerados pelo 
MEPDG se mostraram superiores aos valores gerados pelo AASHTOWare Pavement ME Design. Tal 
fato pode indicar, nesse quesito, um dimensionamento superestimado e, consequentemente, 
antieconômico se adotado o software de teste (o MEPDG). Entretanto, ao analisar a deformação 
permanente total e no revestimento observa-se valores mais elevados gerados pelo AASHTOWare 
Pavement ME Design. Quanto à comparação das simulações de desempenho por ambas as versões dos 
programas utilizados, percebe-se que há diferenças entre eles. Isso pode ser atribuído a prováveis 
mudanças internas da rotina de cálculo do programa, pois os modelos de desempenho utilizados em 
ambas as versões são os mesmos. Além disso, o AASHTOWare Pavement Design considera um maior 
número de pontos de dados horários de clima. Portanto, tais mudanças podem ter influenciado no 
desempenho do pavimento sob o carregamento do tráfego.  

Os valores de IRI obtidos foram muito similares. Isso pode ter ocorrido em virtude da 
compensação dos defeitos acima referenciados, uma vez que o IRI não se trata de um defeito e sim um 
índice que leva em consideração a regularidade superficial do pavimento, podendo esta ser 
influenciada pela ocorrência de defeitos.  
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De uma forma geral, tanto para o pavimento analisado pelo MEPDG quanto pelo AASHTOWare 
Pavement ME Design, percebeu-se uma maior sensibilidade quando aplicados  CAPs classificados 
pela metodologia Superpave, principalmente no que se refere aos defeitos deformação permanente 
total e no revestimento. Assim, reforça-se a contribuição desta pesquisa como forma de dar subsídio 
quanto à tomada de decisão do tipo adequado de material a ser empregado no projeto.  

Ainda vale ressaltar que neste estudo não foram considerados ligantes modificados, pois seriam 
necessários dados laboratoriais relativos às propriedades do material a serem inseridas nos programas. 
Uma análise em futuras pesquisas mostra-se importante tendo em vista a verificação das prováveis 
alterações nos resultados aqui obtidos, principalmente quanto à deformação permanente e trincas por 
fadiga. 

Sendo assim, são necessários estudos mais aprofundados, que levem em consideração outras 
combinações de tráfego, clima, propriedades dos materiais etc., bem como a análise de sensibilidade 
fatorial, a fim de entender melhor a inter-relação das variáveis independentes nos modelos de previsão 
de desempenho. 
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