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Resumo: Este projeto aborda aspectos relativos ao 

dimensionamento de pavimentos aeroportuários, tendo 

como objetivo explorar dois métodos que descrevem 

como calcular a espessura das camadas de um pavimento, 

sendo eles o método da FAA e o CBR, comparando os 

resultados obtidos com a realização de exemplo de 

dimensionamento de um pavimento flexível que suporte 

as solicitações impostas pelas aeronaves B777 e A320. 

Espera-se, com este estudos, poder estimar as diferenças 

percentuais de espessura na aplicação dos dois métodos.   

 

1. Introdução 
O transporte aéreo é um meio de transporte que 

apresenta rapidez de percurso, segurança elevada e 

confiabilidade positiva, destacando-se assim dos demais 

modais [1].  

Por ter interferência de muitas variáveis, o 

dimensionamento de pavimentos aeroportuários se 

constitui em um dos maiores problemas no projeto de um 

aeroporto. O peso da aeronave influencia diretamente no 

porte do pavimento, levando-se em conta a geometria do 

trem de pouso e o número de rodas. 

A aeronave B777 da Boeing é do tipo wide-body 

(fuselagem larga) de alto relevo para o transporte 

intercontinental e aplica elevada carga no piso a partir de 

suas pernas principais de 6 pneus. Já a aeronave A320 da 

Airbus é do tipo narrow-body (fuselagem estreita) para 

rotas de curta e média distância, sendo assim, ótima para 

etapas domésticas. Ambas as aeronaves são muito 

utilizadas no Brasil. 

 

2. Metodologia 
Este documento se baseia na compilação de materiais 

pesquisados em livros e em meios eletrônicos. Os 

métodos empregados neste estudo são os métodos da 

Federal Aviation Administration (FAA) e o método 

California Bearing Ratio (CBR). 

O método CBR tem por premissa a determinação de 

uma única carga de roda que represente todo o 

carregamento imposto pela perna principal da aeronave 

em estudo, a chamada ESWL e considera que 92% do 

peso da aeronave se estabelece sobre as rodas das pernas 

principais e os 8% restantes, sobre a perna de nariz. O 

método da FAA leva em consideração para o 

dimensionamento de pavimentos, o peso máximo de 

decolagem, a aeronave crítica de projeto, a capacidade de 

suporte do subleito, o número de decolagens anuais 

equivalentes, entre outros fatores e considera que 95% do 

peso da aeronave se estabelece sobre as rodas das pernas 

principais e os 5% restantes, sobre a perna de nariz [2].  

 

 

 

3. Resultados 
A Tabela I apresenta as espessuras necessárias para 

proteger o subleito de um pavimento sujeito aos 

carregamentos das aeronaves B777 e A320, obtidas na 

aplicação dos 2 métodos. A Tabela II mostra as 

diferenças percentuais das espessuras entre os 2 métodos. 

Foram adotados os valores de 5% e 10% para a 

capacidade de suporte do subleito.  

 

Tabela I – Espessura total do pavimento 

  

Espessuras (cm) 

 Método CBR Método FAA 

B-777 A-320 B-777 A-320 

CBRsl=5% 121 97 162 100 

CBRsl=10% 69 62 93 65 

 

Tabela II – Diferenças percentuais de espessura entre os 

métodos CBR e FAA 

  

Diferença percentual entre os 

métodos 

B-777 A-320 

CBRsl=5% 25,31 3,00 

CBRsl=10% 25,81 4,62 

 

4. Conclusões 
Um projeto de pavimento é um problema complexo 

de engenharia, pois envolve a consideração de um grande 

número de variáveis. O correto dimensionamento de um 

pavimento é de extrema importância para garantir a 

segurança das aeronaves que irão compor o tráfego de um 

determinado aeroporto. Com os resultados obtidos, 

verifica-se que para a aeronave B777, os valores 

determinados de espessura tiveram uma variação 

significativa entre um método e outro. Já as espessuras 

obtidas para a aeronave A320 não variaram 

significativamente de um método para outro. 
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