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Resumo: Neste trabalho estarão exibidos os 

parâmetros utilizados para o dimensionamento do 

pavimento para cada método e aeronave, os resultados 

do dimensionamento de maneira completa, 

relacionando-os com o estudo de tensões e deformações 

a ser ainda realizado através do software ELSYM5.  

 

1. Introdução 
Pavimento é uma estrutura que consiste de uma ou 

mais camadas que tem como propósito providenciar 

superfície segura para tráfego de veículos de forma a 

proteger o solo local onde será apoiado, chamado de 

subleito (HORONJEFF e MCKELVEY, 1994) [1]. 

O subleito apresenta características intrínsecas aos 

materiais do qual é composto, que influenciam 

diretamente na espessura do pavimento a ser 

dimensionado. Especificamente, a característica 

estudada até o momento neste projeto é o índice de 

suporte Califórnia CBR (California Bearing Ratio), que 

indica a capacidade de suporte do solo. 

 

2. Metodologia 
A metodologia do projeto consiste em dimensionar 

pavimentos flexíveis através dos métodos clássicos do 

CBR (adaptado para pavimento aeroportuário) e da 

Federal Aviation Administration FAA, alterando o valor 

do CBR do subleito de modo a verificar sua influência 

na espessura total do pavimento.  

O método do CBR consiste em adaptar todo o 

carregamento exercido pelas rodas da aeronave em uma 

única carga equivalente. Uma vez que é necessário obter 

espessura compatível com esta carga equivalente que, 

por sua vez, depende da espessura, necessita-se de 

técnica iterativa. O método da FAA se utiliza de ábacos 

fornecidos pelo fabricante da aeronave que relacionam o 

valor do CBR do material e o número de decolagens 

anuais com a espessura do pavimento. 

Como aeronaves de projeto, foram adotados dois 

modelos: o Airbus A320, de médio porte e configuração 

de rodas simples, e o Boeing B777, de grande porte e 

configuração de rodas triplo-tandem (conjunto de três 

eixos de duas rodas). Para o A320, foram estudados 

valores de CBR entre 3 e 12%, para o B777 entre 6 e 

12%. 

 

3. Resultados 
 Os resultados obtidos do dimensionamento de 

pavimento flexível, utilizando o método do CBR e o 

método da FAA, para as aeronaves Airbus A320 e 

Boeing B777 estão ilustrados na Figura 1 e Figura 2, 

respectivamente. 

  

 
Figura 1 – Gráfico valor do CBR x espessura total do 

pavimento, para Airbus A320.  

 

 
Figura 2 – Gráfico valor do CBR x espessura total do 

pavimento, para Boeing B777. 

 

4. Conclusões 
 É possível concluir de uma análise ainda pouco 

aprofundada que há diferença considerável na espessura 

de pavimento dimensionado pelos métodos do CBR e da 

FAA. O método do CBR mostra-se mais conservador, 

definitivamente. Deve-se estudar o comportamento das 

tensões e deformações no pavimento para detalhamento 

desta análise. 
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