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RESUMO 

 

Este trabalho visa mensurar a relação custo-benefício na utilização do pavimento rígido, 

ou pavimento de concreto, como alternativa de pavimentação na execução em obras de 

infraestrutura de diversos setores. Devido esta alternativa ser ainda pouco utilizada no 

Brasil, este estudo buscou comparar as características desta opção em comparação a 

pavimentação flexível, ou pavimentação asfáltica, que é amplamente mais usual nas 

estradas e ruas tupiniquins. Foram abordados conhecimentos específicos referentes aos 

tipos, variedades, dimensionamentos e processos de construção das formas de 

pavimentação comumente utilizadas nas vias brasileiras que possibilitaram mensurar os 

investimentos necessários na implantação bem como a previsão de custos para 

manutenção de ambas alternativas, além de verificar as vantagens e as desvantagens na 

utilização de cada tipo de pavimento. Com base nestes dados e após extensa pesquisa 

investigativa, foi elaborada a matriz de decisão, uma ferramenta que auxiliou na 

definição da pavimentação rígida como melhor relação custo-benefício na implantação 

de pavimentos frente à critérios de execução, segurança, conforto e sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Pavimentação rígida. Pavimentação flexível. Custo-benefício. Matriz 

de decisão. Comparação.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Dados divulgados pela Confederação Nacional do Transporte (2015) evidenciam 

que dos 1.720.607 km de rodovias Federais, Estaduais e Municipais implantadas no 

Brasil, apenas 213.229 km são pavimentados. 

 Segundo palestra no Seminário Brazil Road Expo (2015), do total de rodovias 

pavimentadas apenas 8.165 km, ou seja, aproximadamente 3,83% são revestidas por 

pavimentos rígidos, mais comumente conhecido por pavimento em concreto. 

 Ainda conforme a Pesquisa CNT de Rodovias 2015, 57,3% das rodovias 

brasileiras apresentam problemas que elevam os custos do país, reduzem a eficiência do 

transporte e comprometem a segurança dos usuários. 

 As principais causas da situação precária das rodovias nacionais são: 

 Malha rodoviária insuficiente; 

 Falta de investimentos em projetos executivos; 

 Solução tradicional na implantação de pavimentos; 

 Falta crônica de recursos para manutenção das rodovias; 

 Precariedade da conservação das estradas. 

 Ações eficazes para investimentos em rodovias devem ser implantadas a fim de 

solucionar os gargalos da logística brasileira e atender a necessidade de rodovias 

adequadas para que o transporte possa contribuir com o processo de recuperação do 

crescimento econômico nacional e manutenção da competitividade da produção 

brasileira. 

 Embora o pavimento asfáltico seja praticamente um padrão nas rodovias 

nacionais, o sistema baseado na pavimentação em concreto é pouco utilizado no Brasil. 

Em outros países, como por exemplo, nos Estados Unidos, 20% das rodovias utilizam 

concreto e a previsão é de que este percentual dobre em dez anos e, na Alemanha, o 

concreto é utilizado quase na totalidade das vias públicas. Na América Latina, o Chile 

lidera o ranking do uso deste tipo de material.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação custo-benefício na execução de 

pavimentos rígidos passíveis de aplicação em diversos setores da infraestrutura 

brasileira. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Este estudo tem como objetivos específicos: 

 Descrever o processo de construção dos pavimentos flexíveis e rígidos; 

 Mensurar os valores de investimento na implantação e custos de 

manutenção dos pavimentos asfálticos e de concreto; 

 Indicar as vantagens e desvantagens na utilização dos pavimentos 

flexíveis e rígidos; 

 Definir a melhor relação custo-benefício na execução de pavimentos 

contrastando os aspectos positivos e negativos levantados em ambas as 

alternativas de pavimentação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PAVIMENTAÇÃO 

 

 Segundo Senço (2007) pavimento é a estrutura construída sobre a terraplanagem 

e destinada, técnica e economicamente, a: 

a – resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los; 

b – melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança; 

c – resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 

rolamento. 

2.1.1 Camadas 

 

 Uma seção transversal típica de um pavimento, com todas as camadas possíveis, 

consta de uma fundação, subleito e de camadas com espessuras e materiais determinados 

por inúmeros métodos de dimensionamento (SENÇO, 2007). 

 

Figura 1 – Estrutura dos pavimentos 

 

FONTE: BIANCHI et allii, 2008 
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As espessuras das camadas que serão citadas a seguir dependerão das seguintes 

características: 

• intensidade do tráfego que circula sobre o pavimento; 

• características do terreno de fundação; 

• qualidade dos materiais constituintes das demais camadas. 

 

Geralmente, a seleção dos materiais utilizados em cada camada depende das 

propriedades específicas de cada um quando compactados, tais como boa resistência 

a compressão e tração, baixa deformação permanente e permeabilidade à água, 

coerente com seu papel estrutural (BERNUCCI et allii, 2007). 

a) Subleito 

 Júnior (1992) explica que o subleito é a camada de fundação do pavimento que 

deve ser regularizada e compactada, respeitando as cotas do projeto, antes da execução 

das camadas posteriores. O solo utilizado não deve ser expansivo. 

 

b) Regularização do subleito 

 Senço (2007) define regularização do subleito como a camada de espessura 

irregular, construída sobre o subleito e destinada a conformá-lo, transversal e 

longitudinalmente com o projeto, devendo dar à superfície as características 

geométricas do pavimento acabado. 

 

c) Reforço do Subleito 

 Esta camada não possui utilização obrigatória, pois o uso de espessuras maiores 

nas camadas superiores tende a aliviar as pressões sobre um subleito fraco, porém, 

recomenda-se sua implantação por questões econômicas, pois assim as camadas de 

base e sub-base, que geralmente tem um custo mais elevado, podem ser menos espessas 

(BALBO, 2007). 

 

d) Sub-base 
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 É a camada complementar a camada da base, executada após o subleito ou 

reforço de subleito quando houver. A NBR 7207/82 determina que ela seja executada 

quando por algum motivo não se torna aconselhável a execução direta sobre o leito 

obtido da terraplanagem (JÚNIOR, 1992). 

 

e) Base  

É a camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e 

distribui-los. Senço (2007) explica que o pavimento pode ser considerado composto de 

base e revestimento, sendo que a base poderá ou não ser complementada pela sub-base 

e pelo reforço do subleito. 

 

f) Revestimento  

 Também conhecido por capa de rolamento ou, simplesmente, capa. 

A camada de revestimento é responsável por receber as cargas, estáticas ou 

dinâmicas, provenientes do tráfego, sem a desagregação de componentes, deformações 

elásticas ou perda de compactação. Portanto, existe a necessidade de serem compostos 

de materiais bem aglutinados ou dispostos de forma que evitem sua movimentação 

horizontal (BALBO, 2007). 

Senço (2007) classifica o revestimento como a camada mais nobre do 

pavimento, tornando-se evidente que a adoção da espessura não pode servir como 

medida que venha a reduzir sua resistência, pois representa uma parte do pavimento 

que é constituída de material mais apto a garantir a eficiência no seu comportamento. 

 

2.1.2 Classificação dos pavimentos segundo o tráfego 

 

 Segundo Júnior (1992) os pavimentos podem ser classificados em 

função do tipo do tráfego diário, conforme definições abaixo: 

• muito leve: o fluxo de veículo é de até três veículos comerciais por dia; 

• leve: o fluxo de veículos é de até cinquenta veículos comerciais por dia; 

• médio: o fluxo de veículos é entre 51 e 400 veículos comerciais por dia; 
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• pesado: o fluxo de veículos é entre 401 e 2000 veículos comerciais por 

dia; 

• muito pesado: o fluxo é acima de 2001 veículos comerciais por dia. 

 

2.2 TIPOS DE PAVIMENTOS 

 

 A classificação dos pavimentos varia entre os autores pois há uma tendência de 

classificar os pavimentos em apenas dois tipos, que são pavimentos rígidos e pavimentos 

flexíveis. Porém, também é exemplificado um método intermediário, conhecido como 

semirrígido, que possui definição imprecisa. 

 

2.2.1 Pavimentos semirrígidos 

 

 Como exemplo desse tipo de pavimentação é possível citar o pavimento de blocos 

intertravados de concreto, que são compostos geralmente por subleito, sub-base, base, 

confinamentos, camada de assentamento e camada de rolamento. Esse tipo de técnica 

deve obrigatoriamente possuir confinamentos que evitem o deslizamento e a perda do 

intertravamento dos blocos. 

 A camada de assentamento é a camada que fornece a regularidade final desejada 

ao pavimento. Já a camada de rolamento é composta pelas peças pré-moldadas de 

concreto. Segundo Carvalho (1998) a colocação das peças deve ser feita evitando-se o 

deslocamento das peças já assentadas, bem como irregularidades na camada de 

assentamento. 

 Depois do assentamento dessas peças é iniciado o adensamento das mesmas com 

um compactador de placa vibratória até se obter uma superfície nivelada. Realizada a 

compactação inicial, deve-se espalhar uma camada fina de areia sobre a superfície de 

blocos para a realização do rejuntamento. É recomendada a utilização de vassouras para 

facilitar a penetração da areia nas juntas e garantir maior travamento dos blocos de 

concreto (GODINHO et allii, 2002). 
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 Após uma nova compactação o pavimento já pode ser liberado para o tráfego de 

veículos. Segundo Fioriti (2007) em países onde a pavimentação com blocos 

intertravados de concreto é praticada há mais tempo, o assentamento dos pavers é 

muitas vezes realizado por meio de equipamentos automatizados. No Brasil, poucos 

locais utilizam essas máquinas mais modernas que agilizam o processo de execução. 

 

2.2.2 Pavimentos flexíveis 

 

 Segundo Senço (2007) este tipo de pavimento é desenvolvido para resistir 

especificamente a tração e também a compressão na flexão, causados da força exercida 

na estrutura, sendo que devido a este tipo de esforço pode exercer deformações 

permanentes e também o rompimento por fadiga. 

Os pavimentos flexíveis também conhecidos por pavimentos asfálticos são 

compostos por camada superficial asfáltica chamada de revestimento, apoiada sobre 

camadas da base, de sub-base e de reforço do subleito, constituídas por materiais 

granulares, solos ou misturas de solos (BALBO, 2007). 

 

Figura 2 – Tipos de pavimentos flexíveis 

 

FONTE: BIANCHI et allii, 2008 
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Os materiais que constituem a base, sub-base e reforço de subleito são 

classificados segundo seu comportamento mediante aos esforços em (BERNUCCI et 

allii, 2007): 

a) Materiais granulares e solos: não possuem coesão e resistem aos esforços 

de compressão, entretanto sem resistência à tração.  

b) Materiais estabilizados ou cimentados: materiais granulares ou solos que 

recebem a adição de cimento, cal ou outro aditivo que aumentam a rigidez 

do material natural proporcionando aumento das resistências de 

compressão e tração; 

c) Misturas asfálticas: materiais destinados à camada de base, considerados 

coesivos, formados por agregados e partículas de ligante asfáltico. 

 

De acordo com a classe os materiais mais empregados na pavimentação asfáltica 

são (BERNUCCI et allii, 2007): 

- granulares e solos: brita graduada simples (BGS), bica ou brita corrida, rachão, 

macadame hidráulico e macadame a seco; 

- estabilizados ou cimentados: brita graduada tratada com cimento (BGTC), solo-

cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, concreto rolado (CCR – concreto 

compactado a rolo); 

- misturas asfálticas: solo-asfalto, solo-emulsão, macadame betuminoso e base 

asfáltica de módulo elevado. 

 

Os materiais que constituem o revestimento são: 

- concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ): mistura executada a quente em 

usina apropriada, com características específicas, composta por agregado mineral 

graduado, material de enchimento (filler) e ligante betuminoso, espalhada e 

compactada a quente (DNIT 031/2006-ES). Podem ser pré-misturados a quente 

quando o ligante e o agregado são misturados e espalhados na pista ainda quentes, 

ou pré-misturado a frio, quando a mistura é executada à temperatura ambiente em 

usina apropriada, composta por agregado mineral graduado, material de 
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enchimento (filler) e emulsão asfáltica, espalhada e compactada a frio (DNER-

ES 317/97); 

- areia asfalto a quente: mistura executada a quente, em usina apropriada, de 

agregado miúdo, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e 

compactada a quente (DNIT 032/2005-ES); 

- micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero: 

associação de agregado miúdo, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica 

modificada por polímero, água e aditivos se necessário, com consistência fluida, 

uniformemente espalhada e compactada a frio. Os agregados podem ser areia, pó 

de pedra ou ambos (DNIT 035/2005-ES); 

- revestimentos betuminosos por penetração invertida ou tratamentos superficiais 

Simples (TSS): camada de revestimento do pavimento constituída de uma 

aplicação de ligante betuminoso coberta por camada de agregado mineral, 

submetida à compressão (DNER-ES 308/97); 

- tratamento superficial duplo (TSD): camada de revestimento do pavimento 

constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada 

uma por camada de agregado mineral, submetidas à compressão (DNER-ES 

309/97); 

- tratamento superficial triplo (TST): camada de revestimento do pavimento 

constituída por três aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada 

uma por camada de agregado mineral, submetidas à compressão (DNER-ES 

310/97). 

 

 Segundo Balbo (2007) a pavimentação flexível é considerada a principal forma 

de revestimento de pavimentos, pois o asfalto é um dos materiais de construção mais 

flexíveis e versáteis e possui características de ação ligante que proporciona maior união 

entre os agregados, é durável e resistente à ação dos ácido, álcalis e sais além de 

impermeável. 

De acordo com o DNIT (2006) os pavimentos flexíveis são concebidos para 

durarem um determinado período. Durante cada um destes ciclos de vida iniciam com 
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uma condição ótima de serventia até chegar a uma condição ruim. Este decréscimo ao 

longo do tempo representa a deterioração do pavimento. 

Há necessidade de entender os mecanismos que levam a deterioração do 

pavimento, para posteriormente determinar qual o processo de restauração mais 

adequado. Tal identificação se dá através de avaliações do desempenho do pavimento 

tais como: funcional, estrutural, quanto à segurança, defeitos e o tempo que ocorreu a 

deterioração (DNIT, 2006). 

A avaliação funcional do pavimento é de fundamental importância para 

correlação com o custo operacional dos veículos, o conforto, a segurança, a velocidade 

de percurso, além da economia nas viagens (DNIT, 2006). 

De acordo com o DNIT (2006) o pavimento deve atender todos os quesitos 

estruturais e funcionais para dispor de habilitação e se enquadrar dentro dos níveis 

desejáveis e admissíveis para superar as estimativas de otimização de custos com o 

transporte. Para isso, se faz necessário o processo contínuo de manutenção. 

A resistência média de um pavimento asfáltico é em média de oito a dez anos. 

Este dimensionamento leva em consideração as ações interativas do tráfego associado 

às condições climáticas, de modo que a cada renovação do ciclo de vida do pavimento, 

um novo dimensionamento é elaborado com base no valor residual do pavimento 

remanescente e nos novos valores do futuro tráfego (DNIT, 2006). 

Segundo o DNIT (2006), as razões necessárias para recompor a serventia, outrora 

definida, são: 

a) qualidade de rolamento inadequada; 

b) excesso de defeitos na superfície; 

c) redução do coeficiente de atrito entre pneu e pavimento; 

d) necessidade excessiva de serviços de conservação; 

e) custos elevados para o usuário; 

f) capacidade estrutural inadequada para a solicitação de tráfego prevista. 

 

Para definir o tipo de restauração a ser executada, de acordo com o DNIT (2006) 

devem ser considerados os fatores abaixo: 



24 
 

 
 

a) condição atual do pavimento quanto à qualidade de rolamento e aos defeitos 

de superfície; 

b) características do tráfego no passado e no futuro, em termos de volume de 

tráfego, número de eixos e peso por eixo; 

c) avaliação estrutural do pavimento existente; 

d) condições ambientais, geralmente representadas pelo índice de precipitação 

pluviométrica e temperatura; 

e) condições de drenagem superficial e subterrânea; 

f) topografia do terreno (plana, montanhosa, ondulada ou suave); 

g) restrições impostas pelas estruturas contíguas (pontes, meio-fio, sarjetas ou 

mesmo acostamentos); 

h) vida útil requerida para a intervenção; 

i) materiais utilizados na construção original e aqueles disponíveis para a futura 

intervenção; 

j) idade do pavimento; 

k) histórico da conservação (os tipos e frequência das intervenções anteriores e 

seus respectivos custos); 

l) característica demográfica da região (urbana, suburbana ou rural). 

 

Apesar do exposto acima, o DNIT (2006) alerta que nem todos estes fatores são 

considerados para escolher a alternativa mais apropriada. Comumente os mais utilizados 

são: 

a) condição atual do pavimento com relação aos defeitos de superfície; 

b) solicitação do tráfego; 

c) capacidade estrutural do pavimento existente. 

 

A manutenção de rodovia visa manter as condições de segurança, conforto e 

viabilidade econômica para o usuário. É um processo aplicado de forma contínua e 

ininterrupta, sob rigoroso planejamento de ordem sistemática e cronológica. Esse 

processo é consolidado basicamente em (DNIT, 2006): 
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a) atividade rotineira de conservação de forma a preservar as características 

técnicas, físicas e operacionais do um sistema rodoviário; 

b) melhorias no sistema de proteção da infraestrutura, drenagem, sinalização e 

outros métodos que atendam as demandas operacionais agregadoras de novas 

características; 

c) processo de restauração aplicado a pavimentos que ainda estão em condições 

de habilitação, porém, necessitam de intervenções físicas para restabelecer condições as 

suas características técnicas; 

d) reabilitação que é o processo executado quando o pavimento já não possui 

mais habilitação, ou seja, o mesmo não dispõe mais de características estruturais e 

funcionais. 

 

Ainda segundo o DNIT (2006) além das ações citadas acima também é possível 

maximizar a vida útil da pavimentação asfáltica através dos seguintes procedimentos: 

- recapeamento: acréscimo de mais uma camada de revestimento sobre a 

superfície existente podendo ser de mistura betuminosa e/ou de concreto; 

- reconstrução: remoção parcial ou total da espessura do pavimento, podendo 

atingir o subleito executado para posterior implantação de novas camadas; 

- reforço: subsídio estrutural aplicado com o objetivo de tornar o pavimento 

resistente de modo que consiga cumprir seu ciclo de vida. 

 

2.2.3 Pavimentos rígidos 

 

 É aquele que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação as camadas 

inferiores, absorvendo praticamente todo carregamento imposto a estrutura. Segundo 

Pitta (1989), esta nomenclatura é utilizada para denominar uma placa de concreto 

simples com ou sem barras de ligação, ou mesmo de concreto armado com alta 

resistência, que distribui ao subleito os carregamentos provenientes das cargas 

aplicadas na superfície, tendo como elemento de contribuição uma camada 
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intermediária com características estruturais semelhantes a base de um pavimento 

flexível. 

 O uso do concreto está se tornando cada vez mais comum devido suas 

vantagens em relação ao asfalto para tráfegos pesado e intenso. Conforme Bauer (1995), 

a flexibilidade da estrutura dos pavimentos flexíveis com o carregamento sujeita a 

deformações permanentes, por isso, as rodovias e vias urbanas com tráfego intenso ou 

tráfego pesado e lento devem ser construídas de concreto, pois não deformam. Além 

disso, o concreto oferece maior aderência dos pneus em relação ao asfalto, diminuindo a 

possibilidade de acidentes e sua impermeabilidade impede a infiltração de água e 

formação de buracos na estrutura (MESQUITA, 2001). 

 Em relação a estrutura, as vias de concreto típicas apresentam base, subleito e 

as placas de concreto, com juntas transversais e longitudinais, que possuem a função 

de transferir carga de uma placa para a outra (BALBO, 2007). O pavimento rígido 

reage de forma diferente ao flexível quanto à carga imposta pelo pneu em relação a 

distribuição nas camadas. No pavimento rígido, as placas de concreto absorvem 

quase todo carregamento, sendo o subleito estruturalmente menos vulnerável a 

cargas pesadas. 

 

Figura 3 – Estrutura de um pavimento rígido 

 

FONTE: BALBO, 2007 

  

Mesquita (2001) cita como principais características dos pavimentos rígidos: 

 matéria prima com características bem definidas e em abundância na natureza; 
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 grande vida útil com pouca manutenção até esse período de 

aproximadamente vinte anos; 

 qualidade do pavimento é mantida ao longo dos anos; 

 melhor escoamento da água superficial, sendo praticamente impermeável; 

 maior distância de visibilidade horizontal com boa reflexão da luz dos 

veículos. 

 

2.3 VARIEDADES DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 

2.3.1 Asfalto ecológico 

 

 Também conhecido como asfalto borracha, tem como principal característica 

resolver um grande problema ambiental, devido o mesmo ser modificado por borracha 

moída de pneus inutilizados, que empregados em grande volume contribuem para a 

melhoria e nobreza das misturas asfálticas (BERNUCCI et allii, 2007). 

 Segundo Filho (2009) esta técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos da 

América por Charles Henry Macdonald que observou através de pesquisas um asfalto de 

propriedades altamente elásticas com a utilização de pneu moído, constatando melhorias 

quanto a sua durabilidade, flexibilidade e resistência.  

 Sendo utilizado em remendos, selante de trincas e camada de reforço, o asfalto 

ecológico é um produto elaborado através da adição de borracha moída de pneu ao 

cimento asfáltico antes de ser misturado ao agregado. A borracha moída de pneu é 

adicionada a teores de quinze a vinte e cinco por cento ao ligante modificando-o 

permanentemente a temperaturas de cento e noventa graus Celsius durante vinte minutos 

(FERRARA, 2006). 

 Ferrara (2006) aponta as seguintes vantagens técnicas para o asfalto ecológico: 

 redução da suscetibilidade térmica; 

 aumento da flexibilidade; 

 melhor adesividade aos agregados; 
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 maior resistência à propagação de trincas e à formação de trilhas de roda; 

 melhor aderência pneu-pavimento; 

 redução do ruído provocado pelo tráfego. 

Segundo Ferrara (2006), para a modificação do asfalto são utilizadas borrachas 

naturais, borrachas sintéticas e negro de fumo, sendo a incorporação destas ao asfalto 

facilitadas quando possuem partículas menores, proporcionando assim maior 

compatibilidade e consequentemente maior estabilidade quanto à estocagem. 

 

2.3.2 Lama asfáltica 

 

 Sua principal aplicação é na manutenção de pavimentos em revestimento 

asfáltico com pequeno grau de trincamento e em revestimentos envelhecidos e 

desgastados superficialmente pela ação do tráfego e do clima (BERNUCCI et allii, 

2007). 

 Segundo Bernucci et allii (2007) este material não corrige irregularidades 

profundas, pois caso exista desgaste maior será necessário manutenção estrutural da 

superestrutura, porém, sua aplicação como capa selante resulta em melhor 

impermeabilização e rejuvenescimento da superfície de rolamento. 

 Esta técnica é recomendada para acostamento de rodovias, vias urbanas e 

secundárias que geralmente suportam tráfego baixo ou médio, pois apresenta 

desempenho limitado ao longo do tempo sob tráfego intenso devido a redução das 

condições de aderência pneu-pavimento, podendo nestes casos ser utilizada como 

revestimento selante antes da aplicação do microrevestimento asfáltico (REIS et allii, 

2010). 

 Ainda segundo Reis et allii (2010), a utilização de lama asfáltica apresenta as 

seguintes vantagens: 

 fácil execução; 

 elevada produtividade; 

 redução da perda de agregados devido a passagem de tráfego; 
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 geração de textura superficial apropriada para pinturas de sinalização; 

 impermeabilização da superfície do revestimento que impede a entrada de água 

para as camadas subjacentes; 

 minimização das repercussões no dispositivos de drenagem e passeios frente a 

outras soluções de restaurações; 

 rejuvenescimento da textura com melhoria das características estéticas e 

antiderrapantes; 

 compactação pelo próprio tráfego. 

 

2.3.3 Camada Porosa de Atrito 

 

 De acordo com BERNUCCI et allii (2007) a camada porosa de atrito é gerada 

pela mistura asfáltica a quente, denominado revestimento asfáltico drenante, por possuir 

elevada capacidade de drenagem e manter grande porcentagem de índices de vazios com 

o ar, que não são preenchidos devido a pequena quantidade utilizada de filler, de 

agregado miúdo e de ligante asfáltico. 

 A camada porosa de atrito apresenta como principais características (BERNUCCI 

et allii, 2007): 

 redução da lâmina de água das chuvas na superfície de rolamento; 

 aumento de aderência pneu-pavimento; 

 redução dos riscos de aquaplanagem; 

 redução das distâncias de frenagem; 

 redução da cortina de água proveniente do borrifo de água dos pneus; 

 maior percepção de sinalização vertical durante a noite, aumentando a distância 

de visibilidade; 

 menor reflexão luminosa dos faróis durante a noite chuvosa. 

 

2.3.4 Pavimento permeável e sustentável 
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Uma alternativa para reverter o grande impacto ambiental que a 

impermeabilização urbana acarreta ao meio ambiente seria a adoção de tecnologias mais 

limpas, que permitam uma maior infiltração da água pluvial, tal como os pavimentos de 

concreto permeável (HOLTZ, 2011). 

Segundo Holtz (2011) a utilização do pavimento permeável e sustentável em 

pavimentação externa permite que a água da chuva possa infiltrar diretamente no solo, 

diminuindo a vazão que segue ao sistema de drenagem urbano e contribuindo para a 

manutenção dos aquíferos subterrâneos e à redução da velocidade e da quantidade do 

escoamento superficial dessas águas. 

De acordo com Holtz (2011) o pavimento permeável e sustentável apresenta 

ainda os seguintes pontos positivos: 

 menor custo durante seu ciclo de vida; 

 absorção de menos radiação solar facilitando a sobrevivência da arborização em 

áreas pavimentadas; 

 redução de enxurradas urbanas, diminuindo a quantidade de resíduos e poluentes 

aos corpos de água. 

 

A formação de vazios interligados é muito importante para a produção do 

pavimento permeável e sustentável por ser fato fundamental para a garantia da 

permeabilidade. Por esse motivo não se utiliza agregado miúdo na maioria das misturas, 

sendo o pavimento confeccionado apenas com água, cimento e agregado graúdo 

(HOLTZ, 2011). 

Holtz (2011) alerta que devido a alta porosidade a resistência do pavimento 

permeável e sustentável é reduzida em comparação ao pavimento asfáltico 

convencional, por isso seu uso é limitado a áreas de tráfego leve ou pouco intenso. 

Em um ambiente urbano o pavimento permeável e sustentável representa um 

ganho ambiental e econômico devido a eliminação da necessidade de grandes obras de 

drenagem devido a capacidade deste tipo de pavimento em infiltrar as águas pluviais 

diretamente no solo. Assim recebe interesse por conta da legislação de controle de 

qualidade da água resultante do escoamento superficial (HOLTZ, 2011). 
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Segundo Holtz (2011) o pavimento permeável e sustentável pode ter custo menor 

que os pavimentos asfálticos convencionais ao longo da vida útil. Apesar dos elevados 

custos iniciais de instalação, tal investimento é recompensado devido à maior 

durabilidade, pois requerem poucos reparos e possuem longevidade relativamente alta. 

A sustentabilidade deste tipo de pavimento sobrevém das seguintes 

características (HOLTZ, 2011): 

 auxílio na redução do aquecimento terrestre devido a troca de calor entre o 

subsolo e a superfície; 

 reaproveitamento do material após seu ciclo de vida; 

 possibilidade de confecção com materiais locais; 

 por ser mais claro e armazenar água, minimiza os efeitos de ilha de calor dos 

centros urbanos; 

 melhoria da qualidade da água devido a retenção das impurezas durante o 

percolamento de águas pluviais através desse pavimento que apresenta alta 

capacidade de filtragem. 

 

Além dos itens acima, devido apresentar pouca ou nenhuma quantidade de 

agregados miúdos e possuir uma textura única na superfície, composta por agregados 

angulares e circulares expostos como o cascalho e a brita, acabam por melhorar o poder 

de tração dos veículos prevenindo derrapagens (HOLTZ, 2011). 

 

2.4 VARIEDADES DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 

2.4.1 Concreto simples de cimento Portland 

 

 Segundo Oliveira (2000) o pavimento de concreto de cimento Portland, 

chamado de pavimento de concreto simples, é constituído de placas de concreto de 
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cimento Portland apoiados sobre a fundação onde os esforços de compressão e de 

tração são resistidos apenas pelo concreto. 

 Os tipos existentes dessa variedade são: 

a) placas de concreto simples sem barras de transferência: esse tipo de 

pavimento não dispõe de aço em sua composição e tem a aderência entre 

os agregados como única forma de transferência de carga entre si, exigindo 

assim placas mais curtas, na ordem de cinco a seis metros de comprimento. 

Este tipo de pavimento tem sua utilização restrita a vias de baixo volume 

de tráfego e cargas de pequena intensidade (OLIVEIRA, 2000); 

b) placas de concreto simples com barras de transferência: possuem um 

sistema artificial de transmissão de cargas formado por barras curtas de aço 

liso, postada na meia-seção das juntas transversais. Geralmente apresentam 

comprimento de nove a doze metros, sendo mais resistentes do que as placas 

sem barras de transferência, bem como mais utilizadas; 

c) placas de concreto simples armado descontinuamente: apresentam barras de 

aço sob a forma de armadura distribuída que se detém antes de cada junta 

transversal, nas quais é obrigatório o uso de barras de transferência, sem 

função estrutural, para aumentar a resistência da placa a flexão, agindo 

com exclusiva função de manter as fissuras fortemente ligadas. Oliveira (2000) 

explica que este tipo de pavimento possibilita a execução de placas de até trinta 

metros de comprimento e mais de seis metros de largura, entretanto no Brasil 

as placas com comprimento entre doze e quinze metros são mais comumente 

utilizadas; 

d) placas de concreto simples armado continuamente: devido ao elevado custo 

de construção, este pavimento nunca foi usado no Brasil (OLIVEIRA, 2000). 

Nesta tipologia não há juntas transversais de retração e a armadura, bastante 

pesada, garante que se tenha boa transmissão de carga nas fissuras. O 

comprimento das placas é igual a extensão da área construída. 
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Os tipos de placas de concreto descritas apresentam uma área significativa 

exposta ao ar e também a variações de temperatura e umidade que devem receber 

cuidado especial. O concreto deve sofrer a menor retração possível, e ter resistência 

suficiente para absorver os esforços provenientes do carregamento e do clima. 

Conforme Oliveira (2000) a resistência deve ser adequada, garantir baixa retração e 

alta resistência à tração na flexão, tendo em vista que aumentar demasiadamente a 

resistência do concreto implica em maior consumo de cimento e um comportamento 

mais retrátil. 

 

2.4.2 Whitetopping 

 

 Consiste em uma camada rígida de reforço para reabilitação de pavimentos 

asfálticos, onde é aplicada uma sobrecapa de concreto de cimento Portland sobre 

pavimentação asfáltica já existente, garantindo o desempenho de um pavimento rígido 

novo. Mesqui ta  (2001)  não considerada a aderência entre o pavimento 

remanescente e o concreto. Os principais materiais empregados são o cimento, 

agregados graúdos, miúdos, água, aditivos e selantes. 

 A colocação pode ser de forma direta, por fresagem ou construção de uma 

camada de nivelamento. Esta tecnologia pode proporcionar grande impacto 

econômico aos usuários, devido ao custo e facilidade de execução (MESQUITA, 

2001). Ainda de acordo com o autor, as principais características desta variedade de 

pavimento rígido são: 

 permite a colocação de sobrecapas em pavimento que tenham 

qualquer condição de deterioração superficial; 

 requer preparação da base existente, eliminando a poeira por lavagem 

com água e varrição, melhorando a aderência entre o concreto e a camada 

asfáltica; 

 aumenta a vida útil do pavimento em até quinze anos; 

 incrementa os efeitos luminosos da via, reduzindo os gastos com a 

iluminação noturna. 
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O uso de camada rígida superposta a um pavimento flexível não é comum em 

projetos de reabilitação de pavimentos, podendo ser mais viável em caso de 

pavimentos seriamente danificados. As principais limitações do método são a 

necessidade de liberação do tráfego rapidamente e o aumento da espessura final do 

pavimento, que em áreas urbanas acabaria diminuindo o gabarito sob os viadutos, 

afetando também o encontro do pavimento com a sarjeta (DNIT, 2005). 

 A espessura depende diretamente da avaliação da capacidade de suporte do 

pavimento existente. Na execução, aplica- se uma camada asfáltica nivelante sobre o 

pavimento existente antes do lançamento do pavimento superposto, para eliminar as 

irregularidades superficiais (DNIT, 2005). 

 Ainda de acordo com o DNIT (2005) o dimensionamento do Whitetopping 

consiste em determinar o módulo de reação do pavimento existente e em 

dimensionar a camada superposta de concreto simples, com ou sem armaduras e barras 

de transferência. 

Figura 4 – Perfil de whitetopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: OLIVEIRA, 2000 

 

2.4.3 Whitetopping ultra-delgado de concreto  

 

 Técnica de recuperação de pavimento que, ao contrário do Whitetopping 

tradicional, carece de aderência entre o pavimento asfáltico remanescente e o novo 

pavimento de concreto de cimento Portland, podendo ser o mesmo sobreposto ou 

encaixado ao pavimento asfáltico existente. Mesquita (2001) afirma que a tecnologia 
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do Whitetopping tem evoluído também para o Ultra-Thin Whitetopping (Ultra-

Delgado Whitetopping), permitindo a utilização de uma espessura muito pequena, 

reduzindo significativamente o custo da mesma e o espaçamento entre as juntas também 

pode ser menor. Pelas suas características é recomendado para vias com baixo volume 

de tráfego, como ruas residências, estacionamentos de carros e pavimentos asfálticos 

que apresentem trilha de roda. 

 

2.4.4 Macadame de cimento 

 

 Base construída com agregado graúdo de diâmetro máximo entre cinquenta e 

noventa milímetros, cujos vazios são preenchidos por um material de granulometria 

mais fina, o material de enchimento, misturado com cimento, para garantir, além do 

travamento das pedras, uma razoável ligação entre elas (SENÇO 2007). 

 Ele é utilizado tanto como base quanto como revestimento, podendo ou não ter 

armadura metálica em sua estrutura. O principal problema deste pavimento é em função 

da poeira, que além de desconfortável danifica a estrutura do pavimento.  

 

2.4.5 Solo cimento 

 

 Trata-se de uma base para a execução do pavimento rígido (SENÇO 2007). É 

uma mistura de solo escolhido, cimento e água, em proporções convenientes e 

previamente determinadas. Convenientemente uniformizada e compactada, satisfaz as 

condições exigidas para funcionar como base de pavimento. 

 

2.4.6 Paralelepípedos rejuntados com cimento 

 

 De acordo com Senço (2007) neste tipo de revestimento de pavimentação rígida 

a tomada das juntas é feita com argamassa de cimento e areia, dando ao conjunto alguma 

rigidez justificando a classificação como pavimento rígido. 
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2.4.7 Considerações gerais 

 

O revestimento rígido por excelência é o de concreto de cimento. Executado em 

vias de importância, viu-se inteiramente eliminado dos projetos pela utilização dos 

revestimentos flexíveis. Porém, as circunstâncias atuais exigem o retorno à utilização 

dos revestimentos rígidos, ao menos como concorrente das misturas betuminosas. O uso 

do óleo combustível para o aquecimento dos fornos para a produção do cimento implica 

no consumo maior desse recurso, contudo perfeitamente justificado pela economia 

obtida na redução do petróleo de base asfáltica (SENÇO 2007).  

 

2.5 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL 

  

 De acordo com Senço (2007) há vários métodos para dimensionamento dos 

pavimentos flexíveis, dentre os quais o método do DNIT, o método da Prefeitura de São 

Paulo e o método francês. 

 O método do DNIT é baseado no índice de grupo, no CBR (Califórnia Bearing 

Ratio) e no estudo de tráfego da via para a definição da espessura das camadas do 

pavimento. O pavimento é dimensionado em função do número de operações de um 

eixo tomado como padrão, durante o período de projeto escolhido. A partir do ensaio 

CBR determina-se a capacidade de suporte do subleito e materiais constituinte do 

pavimento. As camadas do pavimento devem ser compactadas com o subleito de acordo 

com os valores fixados nas especificações gerais, obedecendo a recomendação que o 

grau de compactação não pode ser inferior à 100% do que foi especificado.  (DNIT, 

2006). 

 Ainda de acordo com o DNIT (2006), relativo aos materiais empregados nas 

diferentes camadas do pavimento: 

 materiais do subleito devem apresentar expansão menor ou igual a 2% e 

um CBR maior ou igual a 2%; 
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 materiais para reforço do subleito devem apresentar expansão menor ou 

igual a 1% e um CBR maior que o do subleito; 

 materiais para sub-base devem apresentar expansão menor ou igual a 1% 

e um CBR maior ou igual a 20%; 

 materiais para base devem apresentar expansão menor ou igual a 0,5% e 

um CBR maior ou igual a 80%. 

O método da Prefeitura Municipal de São Paulo utiliza como base o método do 

DNIT, entretanto o tráfego considerado é sobre o volume médio diário de veículos 

comerciais em consideração ao tráfego no sentido que ocorre maior solicitação 

(SENÇO, 2007). 

Segundo Senço (2007) o método francês elabora um catálogo de estruturas pré-

fabricadas e estruturas-tipo nos moldes do dimensionamento da Prefeitura Municipal de 

São Paulo na tentativa de sanar o problema de dimensionamento. Os projetos-tipo 

consideram as condições de tráfego e subleito com ou sem reforço. 

De acordo com Baptista (1978) o revestimento é a camada superior do pavimento 

que possui como função impermeabilizar e proteger as camadas inferiores da 

deterioração originárias da ação do tráfego, melhorando as condições de rolamento em 

segurança e comodidade, além de resistir aos esforços horizontais atuantes. 

O DNIT (2006) classifica os métodos como empíricos e ressalta que os mesmos 

devem ser completados por análises que permitam considerar o trincamento por fadigas 

das camadas asfálticas nos pavimentos flexíveis.  

 

2.6 DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO RÍGIDO 

 

2.6.1 Método PCA/1984 

 

De acordo com o DNIT (2005) o método PCA/1984 se baseia em estudos teóricos 

sobre o comportamento das placas de concreto, análises computacionais, pistas 

experimentais, ensaios laboratoriais, observação metódica do pavimento em serviço e 
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comportamentos das juntas, sub-base e acostamento no desempenho de pavimentos de 

concreto. 

Segundo o DNIT (2005) o PCA/1984 se aplica tanto nos pavimentos de concreto 

simples com barras de transferência, como nos dotados de armadura contínua ou 

descontínua. 

Oliveira (2000) aponta que o PCA/1984 contempla diversos conhecimentos 

adquiridos na área de cálculo de tensões, com análises estruturais e uso de métodos dos 

elementos finitos, levando em conta principalmente: 

 grau de transferência de carga nas juntas transversais; 

 efeitos da existência ou não de acostamento de concreto; 

 contribuição estrutural das sub-bases de solo melhorado ou de concreto 

pobre; 

 ação de eixos tandem triplos. 

 

Os parâmetros de composição do PCA/1984 são os modelos de ruptura do 

pavimento por fadiga e erosão. O modelo de fadiga utiliza o conceito de dano acumulado 

com consumo total máximo da resistência de fadiga igual a cem por cento. Assim, a 

parcela de resistência à fadiga não consumida por uma certa classe de carga fica 

disponível para utilização por outras cargas, sendo que a soma final dos consumos 

individuais da resistência à fadiga resulta o dano total (OLIVEIRA, 2000). 

Segundo o DNIT (2005) as tensões de tração por flexão são produzidas pela carga 

tangente à borda longitudinal e a curva de fadiga alcança valores abaixo da relação de 

tensões limite, eliminando a descontinuidade nesse ponto. 

A perda de material que ocorre devido a ação combinada da água e da contínua 

passagem de forças elevadas sob o pavimento no topo da camada imediatamente sob a 

placa de concreto, bem como os eixos tandem, são fatores responsáveis pelos efeitos 

causados por danos por erosão, sendo os mesmos intimamente ligados as condições 

climáticas e eficiência de drenagem do local (OLIVEIRA, 2000). 

Os efeitos de erosão se dão sob a forma de deformações verticais críticas em 

cantos e bordas das placas que causam escalões nas juntas transversais, principalmente 
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quando estas não possuem barras de transferência. Por estes fatos o critério de erosão é 

uma diretriz básica que pode ser alterada em função de dados locais (DNIT, 2005).  

  

2.6.2 Método AASHTO 1993 

 

 O método AASHTO/1993 oferece um modelo de dimensionamento baseado no 

desempenho do índice de serventia PSI (Present Serviceability Index). Devido as 

solicitações do tráfego no período de projeto ocorre a perda de serventia ao longo do 

tempo de operação do pavimento, normalmente considerado como vinte anos 

(SANTOS, 2011). 

 Segundo Oliveira (2000), o método AASHTO/1993 prevê também o cálculo do 

número admissível de eixos equivalentes que uma determinada espessura de pavimento 

é capaz de suportar, relacionando assim o tráfego, serventia e as espessuras das camadas 

para descrever o desempenho do pavimento.   

 

2.6.3 Método Francês 

 

 O método Francês é caracterizado por apresentar uma abordagem baseada no 

desempenho do pavimento, com caráter racional, levando em consideração equações 

analíticas e simulando as situações reais ocorridas em campo (BARRA et allii, 2010). 

 De acordo com Barra et allii (2010) os parâmetros de maior importância para o 

cálculo do método Francês são o tráfego, o coeficiente de risco, a definição da estrutura 

do pavimento e os critérios de avaliação do desempenho mecânico. O ensaio de fadiga 

indica o número de ciclos correspondentes ao momento de ruptura do corpo de prova 

possibilitando a construção de um gráfico com as deformações máximas pressupostas 

pelo projetista versus os respectivos números de ciclos de ruptura. 

 Ainda segundo Barra et allii (2010) enquanto no pavimento rígido o método 

Francês analisa a tensão de tração originada na fibra interior da camada de revestimento, 

na estrutura do pavimento flexível os alvos de estudo são a deformação de tração na 

fibra inferior da camada asfáltica e a deformação da compressão no topo do subleito. 
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2.7 EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 

O melhor desempenho de um pavimento flexível advém através de projetos que 

definam a estrutura do pavimento e especificação da composição e dosagem da mistura 

asfáltica compatível com as outras camadas, ademais a fabricação deve ser 

minuciosamente controlada de forma a se obter o resultado do projeto do laboratório 

(NAKAMURA, 2011). 

Segundo Nakamura (2011) durante a execução há dois momentos que merecem 

especial atenção. O espelhamento e a compactação. Ambos devem ser realizados com 

equipamentos apropriados, com mão de obra qualificada e bem controlados, garantindo 

assim maior longevidade ao pavimento. 

Nakamura (2011) enumera as seguintes etapas para execução de pavimentos 

flexíveis: 

1. Preparo da base: piso regular, compactado e livre de partículas soltas. Um 

dos materiais mais utilizados como base e sub-base é a brita graduada 

simples, cujo diâmetro dos agregados não excede 38 mm e apresenta entre 

3% e 9% de finos. O transporte deste material é realizado por caminhões 

basculantes para posterior distribuição na pista efetuada normalmente por 

vibroacabadora e motoniveladora; 

2. Compactação da base: executada por rolos compactadores estáticos ou 

vibratórios, deve ser realizada tão logo o espelhamento esteja concluído 

para evitar que a brita perca umidade; 

3. Lançamento da mistura asfáltica: efetuado por vibroacabadora que lança 

a mistura asfáltica, realizada o nivelamento e a pré-compactação da 

mesma. Além de precisar apresentar uma camada de espessura uniforme, 

o lançamento da mistura asfáltica necessita ser precedido pela preparação 

da superfície da base, com por exemplo com uma imprimação, que 

consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base já 
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concluída, com o intuito de conferir a impermeabilização e permitir a 

aderência entre a base e o revestimento a ser executado; 

4. Compactação do asfalto: geralmente divide-se em rolagem da 

compactação e rolagem de acabamento. Na rolagem de compactação, são 

atingidos a densidade, impermeabilidade e suavidade superficial. Na 

rolagem de acabamento são normalizadas as marcas deixadas na superfície 

pela fase anterior. Nesta atividade são empregados rolos compactadores 

estáticos ou vibratórios. 

Figura 5 – Ilustração referente execução de pavimento flexível 

FONTE: NAKAMURA, 2011 

 

2.8 EXECUÇÃO DOS PAVIMENTOS RÍGIDOS 

  

As práticas recomendadas para execução do pavimento de concreto simples 

de cimento Portland são descritas conforme NBR 7583 (1986) ‘’Execução de 

pavimentos de concreto simples por meio mecânico’’: 

a) preparo do subleito: são consideradas operações de preparo da fundação, 

como a substituição de solos inadequados, remoção de materiais indesejados, 

compactação, regularização e testes por meio de provas de carga, para 

determinação do coeficiente de recalque; 

b) preparo da sub-base: uniformiza o suporte à camada superior e protegendo-a 

do bombeamento de material fino do solo, regularizando a camada final, de 

modo que as cotas sejam aquelas definidas em projeto; 
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c) produção e transporte do concreto: necessário definir os processos referentes 

a produção do concreto, podendo utilizar usinas dosadoras e misturados em 

local próximo da obra com o transporte do concreto sendo realizado por 

caminhões basculantes; 

d) fixação das barras de transferência; 

e) lançamento do concreto: lançado após liberação pelo controle tecnológico, 

com ou sem auxílio de máquinas, trabalhando de forma contínua. O tempo 

permitido entre adição de água e o lançamento será de uma hora para concretos 

confeccionados sem retardador de pega; 

f) espalhamento: garante a espessura mínima de projeto, com uma camada 

contínua, homogênea e de altura constante, por toda largura da faixa; 

g) adensamento: feito por vibração superficial, exige o emprego de vibradores de 

imersão sempre que a vibração superficial se mostrar insuficiente; 

h) nivelamento e acabamento final: feito imediatamente após o adensamento 

do concreto. O equipamento vibro-acabador passa por um mesmo local o 

quanto for necessário para que a superfície atenda o greide e o perfil de 

projeto. O equipamento deve se deslocar de forma contínua e as depressões 

encontradas necessitam ser imediatamente corrigidas com concreto fresco; 

i) texturização: fazer ranhuras na superfície do pavimento, aumentado atrito 

entre pneu/pavimento e atuando na microdrenagem. O processo pode ser 

mecânico com pente de fios duros que dispõe de sensores de nivelamento, ou 

manual, com vassouras de piaçava, de fios de náilon ou metálicos; 

j) execução da junta: juntas longitudinais e transversais precisam estar de acordo 

com as posições exatas de projeto, com desvios admissíveis de cinco 

milímetros. Na execução se deve empregar a serra de disco diamantado, com 

posterior limpeza das juntas; 

k) cura: não deve permitir que a perda de umidade aconteça muito rapidamente. 

O período total de cura é de vinte e oito dias, compreendidos o período inicial, 

de setenta e duas horas após o acabamento superficial, e o período final, após 

as setenta e duas horas até os vinte e oito dias. Como material empregado 

para o controle da cura do concreto podem ser utilizados tecidos de juta, 



43 
 

 
 

lençóis, mantas, geotêxtis e compostos químicos capazes de formar películas 

plásticas; 

l) selagem das juntas: a vedação deve ser feita com a colocação de um material de 

enchimento, com as juntas já devidamente secas e limpas. 

 

2.9 ESCOLHA DO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 A escolha do tipo de pavimentação é principalmente uma questão de análise 

econômica. Deve ser baseada na obtenção do mínimo custo, sem eliminar julgamento 

técnico e análise completa de múltiplos dados (RADFORD, 1957). Não pode ser 

ignorado também o efeito de marketing sobre os materiais disponíveis para 

pavimentação, uma vez que a administração das estradas e melhoramento das vias tem 

caráter predominantemente político, há influência na escolha do tipo de pavimentação 

que será executada. 

 Segundo Radford (1957), a escolha do pavimento a ser executado se dá mais por 

métodos práticos do que ideais. Entretanto, a consideração de um método ideal pode 

auxiliar no ponto de partida do projeto, evitando-se desvios mais sérios da prática da 

boa técnica: 

 considerações de custos e preços – inicialmente deve-se determinar na base de 

preços correntes o serviço com custo unitário mais baixo. Caso haja indicação 

que um tipo de pavimento mostre superioridade marcante sobre os outros 

considerados, isto é indicativo que se chegou em um resultado plenamente 

satisfatório. Neste caso, somente razões especiais justificam a escolha por outro 

tipo de pavimentação. 

Logicamente, quando houver equivalência entre os custos levantados a escolha 

deverá ser realizada pelas demais caraterísticas avaliadas. 

 características físicas – certas características influem principalmente no custo 

para implantação de pavimentos, como por exemplo resistência ao rolamento, 
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desgaste dos pneus, lisura, elasticidade e desgaste. A importância destas 

características é incluída nas comparações orçamentárias. 

 

Radford (1957) ainda explica que outras características físicas são apenas 

parcialmente levadas em consideração ou totalmente excluídas das comparações para 

escolha da pavimentação a ser executada. Entretanto, são de fundamental importância 

para os usuários dos trechos que serão pavimentados: 

 cor – tem certa relação com o conforto dos motoristas que dirigem os veículos. 

Os tipos que refletem a luz e brilham, ofuscando a vista, são menos 

recomendáveis do que os outros que contenham cores suaves e não brilhem; 

 aparência – depende do acabamento da superfície. As pavimentações de blocos, 

cujo enchimento tem cor diferente da dos blocos ou é feito de material que se 

desgaste desigualmente formando manchas, não tem a mesma aparência 

agradável dos de cor uniforme. As riscas negras e irregulares em pavimentações 

de concreto, que resultam da operação de conservação, tendo merecidos 

comentários desfavoráveis. Esta consideração é de pequena monta relativamente 

à escolha de pavimentação para estradas, porém, mais relevante para ruas de 

cidades; 

 pó – o efeito sobre os veículos deve refletir na contribuição para aumento das 

despesas para manutenção dos veículos apesar de não refletir na estimativa de 

custo para implantação da pavimentação. O grande valor sobre a ausência de pó 

na pavimentação se dá no maior conforto para os usuários, pois o pó acumulado 

torna a direção desagradável e perigosa; 

 facilidade de limpeza – o custo da limpeza é uma parte das despesas para 

conservação dos pavimentos, embora raramente seja considerado como tal. 

Entretanto, deve ser incluída nas parcelas de custo sobre as quais são baseados 

os custos relativos. Há locais onde o tráfego de matéria putrescível pode-se 

espalhar pela pavimentação que, na incidência de rachas e juntas ocorre o 

acúmulo desse material causando mau cheiro e condições sanitárias 

desfavoráveis. Portanto, principalmente em economias agrícolas como a 
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brasileira, deve-se levar em conta a facilidade com que certas pavimentações 

podem ser conservadas em bom estado sanitário; 

 segurança – o coeficiente de atrito de uma pavimentação é uma medida de 

segurança de tráfego sobre a mesma. As pavimentações de alta classe podem ser 

construídas de modo a apresentar elevado coeficiente de atrito empregando-se 

os materiais adequados e combinando-os corretamente. Muitas pavimentações 

de baixo custo são construídas com excesso de ligantes, o que lhes dá baixo 

coeficiente de atrito. Em certos casos deve-se definir pela pavimentação que 

atenda condições locais de natureza especial; 

 materiais locais – a escolha pela pavimentação pode-se dar pela oferta de 

materiais necessários para implantação na região. Entretanto, é necessário 

investigar esses recursos locais a fim de garantir a qualidade aceitável bem como 

quantidade suficiente dos insumos; 

 tipos existentes – há certa vantagem em ter único tipo de pavimentação em uma 

unidade administrativa, porém, quando se torna conhecido esse tipo de 

preferência, a precificação tende a aumentar. A melhor política a ser aplicada 

nestes casos é a aceitação de um ou dois tipos de pavimentação para que haja 

competição pela concorrência. A organização para conservação torna-se mais 

simplificada quando se limita os tipos de pavimentação utilizados, porém, não é 

justificável sacrificar a economia imposta pelo mercado em detrimento da 

escolha por um sistema uniforme de pavimentação. 

 

Ainda de acordo com Radford (1957) a escolha do tipo de pavimentação é 

principalmente uma questão de se determinar qual dos tipos disponíveis e aceitáveis 

pode dar o serviço de transporte ao mais baixo custo. Quando houver uma diferença 

marcante em relação a um determinado tipo, este deve ser o escolhido. Nesta estimativa 

deve-se levar em consideração todos os tipos de pavimentação adequadas para o local. 

Em casos bastantes frequentes se chegará à conclusão de que o custo para 

execução será aproximadamente semelhante para as diversas opções de pavimentação. 

Nestes casos a escolha deve ser feita por outras considerações relevantes. Ainda, 
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algumas características dos tipos de pavimentações não se refletem no custo de 

implantação, portanto, faz- se necessário avaliar arbitrariamente as características e 

optar pela solução viável (RADFORD, 1957). 

 

2.10 COMPARATIVO ENTRE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS 

 

É possível realizar um comparativo entre os tipos de pavimentos flexíveis e 

rígidos através das particularidades de cada um deles. 

 

2.10.1 Estrutura 

 

Segundo Neto (2011) a estrutura para a construção de um pavimento flexível é 

mais complexa devido a interação entre as camadas do pavimento, entretanto, mesmo 

sendo mais simples a metodologia construtiva do pavimento rígido se mostra mais 

complexa. 

No início todo pavimento é delimitado pelo seu tipo de fundação, que suportará 

as cargas de tráfego que o pavimento será submetido. Diante disso, a camada mais 

importante para ambos os pavimentos é a camada de subleito, sendo que os pavimentos 

rígidos por dispersarem as solicitações do tráfego de forma ampla, exigem menos da sua 

camada de fundação, dispensando assim a camada de reforço do subleito, amplamente 

utilizada em pavimentos flexíveis (NETO, 2011). 

Ainda de acordo com Neto (2011) a estrutura do pavimento rígido mostra-se mais 

controlada nos aspectos que remetem à qualidade dos materiais e metodologia de 

implantação quando comparada ao pavimento flexível. Com isso, o pavimento rígido 

poderá apresentar um custo maior de implantação inicial dependendo da situação de 

construção e projeto adotado. Os pavimentos rígidos são mais indicados para solos com 

menor capacidade de suporte, onde são necessários serviços para reforço e regularização 

do subleito para atender as condições de suporte de uma rodovia. Vale frisar que estes 

serviços podem ser minimizados com a adoção de uma estrutura mais estável. Já os 

pavimentos flexíveis são mais indicados em solos com maior resistência, onde 

eliminam-se desta forma a necessidade de reforço nas camadas de subleito.  
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2.10.2 Materiais 

 

 Os materiais utilizados em ambos os pavimentos possuem características em 

comum. Neto (2011) explica que o estudo do tipo de solo também não varia muito de 

acordo com o tipo de pavimento adotado. Já para os agregados existe um controle mais 

específico para cada tipo de pavimento, tendo em vista que cada um exige propriedades 

distintas e compõe a maior parcela do volume de ambos os pavimentos, já que tem o 

objetivo de economizar o material ligante sem diminuir as propriedades essências de 

cada um. 

 No pavimento flexível, o aglomerante betuminoso é o diferencial. É ele o 

responsável por fazer a ligação entre os agregados. Trata-se de um material derivado do 

petróleo que possui reservas finitas na natureza. Apesar do cimento Portland também 

ser utilizado como aglomerante hidráulico em pavimentos flexíveis é o principal 

componente do pavimento rígido. Neto (2011) cita entre os materiais do pavimento 

rígido que se diferenciam dos utilizados no pavimento flexível os selantes de juntas, 

aços e a própria água que é adicionada em sua mistura. Até por esse motivo, o maior 

número de materiais torna mais complexo o controle de qualidade do pavimento de 

concreto. 

 

2.10.3 Métodos de dimensionamento 

 

 Neto (2011) avalia que independentemente do tipo de pavimento adotado, o 

dimensionamento busca o mesmo resultado, sendo que, ambos utilizam os mesmos 

aspectos solicitantes como a carga de tráfego e a resistência do solo local. Com base 

nestes dados serão calculadas as espessuras das camadas do pavimento. 

 

2.10.4 Desempenho 
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O pavimento rígido é tido como mais durável e seguro, além de mais econômico 

em combustível e iluminação pública. Seus benefícios proporcionam um menor custo 

operacional para os veículos além de menor índice de acidentes quando comparado ao 

pavimento flexível. De acordo com Carvalho (1998) na implantação apresenta custo 

mais elevado, em contrapartida, tem grande durabilidade e exige menos manutenção. O 

pavimento de concreto é indicado como solução ideal para as vias públicas e rodovias 

submetidas ao tráfego intenso por ser mais resistente as intempéries, não oxidar, não 

sofrer deformação plástica, não formar trilhos de roda e nem buracos. 

 

2.10.5 Características físico-químicas 

 

 A comparação entre as características físico-químicas é possível a partir da tabela 

1, desenvolvida por Bianchi et allii (2008).  

 

 

Tabela 1 – Comparação entre características físico-químicas 

 

PAVIMENTOS RÍGIDOS 

 

 

PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 

 

Estruturas mais delgadas de pavimento 

 

Estruturas mais espessas (requer maior 

escavação e movimento de terra) e 

camadas múltiplas 

 

 

Resiste a ataques químicos (óleos, 

graxas, combustíveis) 

 

 

É fortemente afetado pelos produtos 

químicos (óleo, graxas, combustíveis) 

 

Maior distância de visibilidade 

horizontal, proporcionando maior 

segurança 

 

 

A visibilidade é bastante reduzida 

durante a noite ou condições climáticas 

adversas 

Pequena necessidade de manutenção e 

conservação, o que mantém o fluxo de 

veículos sem interrupções 

 

Necessário que se façam várias 

manutenções e recuperações, com 

prejuízos ao tráfego e custos elevados 
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Falta de aderência das demarcações 

viárias, devido ao baixo índice de 

porosidade 

 

Melhor aderência das demarcações 

viárias, devido a textura rugosa e alta 

temperatura de aplicação (30 vezes mais 

durável) 

 

 

Vida útil mínima de 20 anos 

 

Vida útil máxima de 10 anos (com 

manutenção) 

 

 

Maior segurança à derrapagem em 

função da textura dada à superfície 

(veículo precisa de 16% menos de 

distância de frenagem em superfície 

seca, em superfície molhada 40%) 

 

 

 

A superfície é muito escorregadia 

quando molhada 

 

De coloração clara, tem melhor difusão 

de luz. Permite até 30% de economia nas 

despesas de iluminação da via 

 

 

De cor escura, tem baixa reflexão de luz. 

Maiores gastos com iluminação 

 

O concreto é feito com materiais locais, 

a mistura é feita a frio e a energia 

consumida é a elétrica 

 

O asfalto derivado de petróleo 

importado, misturado normalmente a 

quente. Consome óleo combustível e 

divisas 

 

 

Melhores características de drenagem 

superficial: escoa melhor a água 

superficial 

 

 

Absorve a umidade com rapidez e, por 

sua textura superficial, retém a água, o 

que requer maiores caimentos 

 

Mantém íntegra a camada de rolamento, 

não sendo afetado pelas intempéries 

 

 

Altas temperaturas ou chuvas abundantes 

produzem degradação 

 

FONTE: BIANCHI et allii, 2008 

 

2.10.6 Manutenção 
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 Segundo Neto (2011) a manutenção nos pavimentos é requerida sempre que estes 

não apresentem mais condições essenciais para utilização. A aparição de defeitos em 

um pavimento pode ser motivada por inúmeros fatores diferentes e cada um deles exige 

tratamento específico. 

 No pavimento flexível, os principais motivos pelos quais aparecem degradações 

são o desgaste pelo tempo de uso da via e cargas excessivas aplicadas sobre ela. Já o 

pavimento rígido apresenta falhas principalmente quando a estrutura é mal executada. 

Mesmo apresentando características singulares, ambos os tipos de pavimento são 

afetados por desgaste, erros na execução, excesso de carregamento na via e intempéries, 

porém, de formas e em níveis diferentes. Em mesmas condições de comparação, o 

pavimento de concreto tende a apresentar vida útil superior ao pavimento de asfalto, 

com menor probabilidade para apresentação de defeitos (NETO, 2011). 

 Neto (2011) alerta ainda que outros aspectos devem ser considerados no quesito 

manutenção, como custo dos reparos e interferência do processo no fluxo da via. Devido 

a frequente necessidade de serviços de manutenção, o pavimento asfáltico apresenta 

maior incomodo ao usuário e seus custos são constantes, apesar de não elevados caso 

não seja necessário a reestruturação do pavimento. Para o pavimento de concreto a 

manutenção é menos frequente, porém, com custo mais elevado. 
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3 MATERIAIS E METODOLOGIA 

  

Para avaliar a relação custo-benefício na utilização de pavimento rígido como 

alternativa para implantação e manutenção de um investimento em pavimentação foi 

utilizada como metodologia uma matriz de decisão. 

Esta ferramenta de priorização, conforme a tabela 2, possibilita a tomada de 

decisão coerente entre alternativas possíveis, onde pondera-se critérios com avaliações 

diferentes, revelando as fortalezas e fraquezas de cada proposta. 

 

Tabela 2 – Modelo de matriz de decisão 

FONTE: AUTOR 

 

Como o trabalho tem como objetivo fazer a comparação entre a utilização de 

pavimentos rígidos e pavimentos flexíveis, estas são as duas alternativas abordadas 

como solução para a implantação e manutenção de uma pista de rolamento pavimentada. 

Os critérios escolhidos para avalição de cada alternativa colocados em ordem de 

importância, com seus respectivos pesos atribuídos de acordo com sua relevância são: 

1. Custos (peso 5) – neste critério os itens avaliados foram levantados através 

dos investimentos na implantação e despesas com manutenção; 

2. Execução (peso 4) – os itens avaliados neste critério foram a 

disponibilidade no mercado, características físicas que impactam a 

Descrição Peso Ponderação Ponderação

Itens relativos aos critérios

TOTAIS Soma de todos os valores ponderados

Nota de cada item 

(de 1 a 5)

5.

4.

3.

2.

1. Critérios a 

serem avaliados

Valores de 1 a 5 de 

acordo com a 

relevância do critério

Ajustes das notas
Peso multiplicado 

pela nota do critério

MATRIZ DE DECISÃO

CRITÉRIOS
Alternativas ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Nota Nota
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aplicabilidade, durabilidade da alternativa proposta, rapidez nos trabalhos 

de implantação e manutenção e resistência a intempéries; 

3. Segurança (peso 3) – neste critério os itens passíveis de avaliação foram a 

impermeabilidade, índice de acidentes em cada alternativa, aquaplanagem 

na pista de rolamento, distância de frenagem e aderência dos pneus ao 

pavimento; 

4. Conforto (peso 2) – os itens abordados neste critério foram a refletividade 

de iluminação, ruído em cada tipo de pavimento, irregularidades 

longitudinais, obstruções provenientes por manutenção, absorção de calor 

e resistência à deformações; 

5. Sustentabilidade (peso 1) – o critério foi abordado com a avaliação sobre 

a possibilidade de reciclagem dos materiais, exploração da matéria-prima, 

métodos utilizados na execução, economia de energia elétrica e economia 

de combustível. 

 

Comparando as alternativas pavimento rígido e pavimento flexível com cada um 

dos cinco critérios citados acima, se atribuiu uma nota de acordo com a proporção de 

atendimento satisfatório de cada critério. Assim como a definição dos valores para os 

pesos, as notas também variam de 1 (um) a 5 (cinco), sendo está última a melhor 

avaliação. 

Após esses passos, multiplicou-se a nota atingida pelas alternativas em cada 

critério pelo peso atribuído ao mesmo, onde após realizar a soma de cada ponderação 

foi possível verificar qual das alternativas obteve o maior número de pontos, sendo esta 

a que apresentou melhor relação custo-benefício. 

A seguir os critérios avaliados para escolha da melhor alternativa serão abordados 

de forma mais ampla para maior entendimento. 
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3.1 CUSTOS 

 

Em uma análise de custo-benefício, o critério custo apresenta o peso de maior 

valor para a ponderação na matriz de decisão, principalmente por ser o fato mais 

relevante para a efetiva realização de um projeto seja na área da construção civil ou de 

qualquer outro ramo que possa ser levantada a viabilidade de implantação. 

Este critério foi avaliado através dos valores levantados de acordo com a planilha 

de custos médios gerenciais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 

órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, elaborada em 20/04/2017 com mês base 

em novembro de 2016, visando uma abordagem imparcial e isenta de tender para uma 

das duas alternativas propostas. 

 

3.1.1 Implantação 

 

Conforme abordado anteriormente, o tráfego projetado para as vias é fator 

preponderante no dimensionamento do pavimento a ser executado. De acordo com 

Crosara et allii (2013) os custos de construção por quilômetro, contemplando materiais 

e serviços referentes à implantação de seção-tipo de pavimento com 7 metros de largura 

de acordo com o volume diário médio de veículos comerciais (VDMc) seriam conforme 

descritos na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Custos de construção de acordo com a ABCP  

FONTE: CROSARA et allii, 2013 
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Este levantamento foi efetuado com participação da Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) onde as estruturas foram definidas baseadas na intensidade e 

composição do tráfego solicitante definido pelo volume diário médio bidirecional de 

veículos comerciais. Com base nestes dados foi possível traçar a análise demonstrada 

na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Análise comparativa de custos de construção 

FONTE: CROSARA et allii, 2013 

 

Percebe-se nesta análise que o pavimento flexível quanto ao custo de implantação 

seria mais indicado para situações de menor tráfego comercial, enquanto que o 

pavimento rígido passa a ser mais vantajoso à medida que o volume de tráfego aumenta. 

Entretanto, por não serem conhecidos a geometria da via, características do terreno 

dentre outros fatores, optou-se neste trabalho em utilizar a planilha de custos médios 

gerenciais do DNIT para efetuar essa análise. 

 

3.1.2 Manutenção  

 

Os custos com manutenção do pavimento flexível foram calculados considerando 

valor de conservação anual além de manutenções para correção do pavimento a cada 5 

anos. Já para o pavimento rígido, conforme exemplificado na figura 6 foram 

consideradas manutenções a cada 10 anos adotando-se o valor referente à 4% do total 

investido na implantação da via (HALLACK, 2008).  
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Figura 6 – Exemplo de custo de manutenção dos pavimentos 

FONTE: HALLACK, 2008 

 

3.2 EXECUÇÃO 

 

Conforme já apresentado, há inúmeras maneiras de execução para cada 

alternativa de pavimentação abordada, com particularidades que são determinantes na 

escolha em detrimento das demais opções levantadas. 

Na pavimentação rígida as opções ainda são mais limitadas, com pouca 

variedade. Já na execução de pavimentação flexível há maior oferta de opções para a 

implantação do pavimento, tanto que é a principal forma de revestimento na maioria dos 

países. No Brasil, mais de 95% das estradas pavimentadas foram executadas com 

material asfáltico.  

Escolher uma alternativa de pavimentação pelos fatores correlatos à execução é 

o segundo critério analisado, pois a avaliação dos mesmos também recai sobre o critério 

financeiro. 

 

3.2.1 Disponibilidade no mercado 
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Esse item consiste em avaliar como o mercado atende a demanda pelos materiais 

utilizados em cada alternativa, bem como equipamentos e serviços agregados para a 

execução dos mesmos. 

  

3.2.2 Características físicas 

 

Avalia a descrição dos materiais empregados em cada alternativa e julga as 

características dos mesmos correlacionando as mesmas com ganho de escala de 

produção bem como a maleabilidade na aplicação de determinados segmentos de 

pavimentação. Também analisa a possibilidade que a alternativa apresenta em combinar 

suas características físico-químicas com outros materiais com o intuito de diversificar a 

metodologia de execução angariando melhor resultados técnicos e financeiros. 

 

3.2.3 Durabilidade 

 

Neste item foi avaliada a vida útil de cada alternativa, bem como a necessidade 

de intervenções para conservação e manutenção ao longo do tempo estimado de projeto 

para cada tipo de pavimentação. 

 

3.2.4 Rapidez 

 

A avaliação desse item leva em consideração a simplicidade no processo de 

implantação de cada uma das alternativas propostas, bem como o entendimento do 

mercado sobre os projetos referentes a cada uma delas. Também avalia o intervalo de 

tempo necessário para a liberação do tráfego desde o início da implantação até o 

acabamento final. 

 

3.2.5 Resistência às intempéries 
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Foram avaliadas as ações de intempéries que possam agir na alternativa de 

pavimentação escolhida causando deterioração da pista de rolamento que 

consequentemente geram desconforto aos usuários da via. 

 

3.3 SEGURANÇA 

 

O conhecimento acumulado sobre a influência de características do pavimento 

na segurança de uma via é limitado. Infelizmente essa correlação ainda não foi estudada 

com a mesma precisão que as áreas onde são possíveis as conduções de experimentos. 

Assim, há características em cada alternativa de pavimentação onde não é possível 

determinar com clareza se há ganho ou perda nas condições de segurança. 

As condições de trafegabilidade de um pavimento podem influenciar a segurança 

das seguintes formas: 

 habilidade do motorista manter o controle do veículo e identificar situações 

perigosas; 

 existência de oportunidades de conflitos em relação à quantidade e tipo; 

 consequências de saída de pista de veículo desgovernado; 

 comportamento e atenção dos motoristas. 

 

O bom desempenho do motorista depende da combinação de fatores como 

qualidade do pavimento, sinalização e circulação. A pavimentação de uma via deve 

oferecer condições de retomada do controle do veículo caso algum erro tenha sido 

cometido pelo motorista.  

 

3.3.1 Impermeabilidade 

 

A infiltração da água pluvial através do revestimento de uma via pavimentada 

forma os buracos nas pistas e conjuntamente com as ações do tráfego provocam a 

deterioração do pavimento. A presença de ondulações e buracos nas pistas afetam 
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drasticamente a segurança viária, pois os mesmos fazem com que motoristas percam o 

controle do veículo ocasionando acidentes. 

 

3.3.2 Índice de acidentes 

 

A avaliação deste parâmetro proporciona a análise da incidência de acidentes de 

trânsito em cada uma das alternativas de pavimento escolhida, em condições 

semelhantes de geometria da via e tráfego. 

 

3.3.3 Aquaplanagem 

 

Ocorre quando o pneu não consegue desenvolver a aderência necessária sobre o 

pavimento devido à presença de uma lâmina ou poça de água, com isso a frenagem e o 

controle da direção de deslocamento do veículo se tornam inviáveis aumentando 

consideravelmente o risco de acidentes. A avaliação deste item consiste em determinar 

qual das alternativas apresenta menor incidência neste aspecto. 

 

3.3.4 Distância de frenagem 

 

A pavimentação deve oferecer um nível de fricção entre a pista de rolamento e 

os pneus suficiente para permitir que o veículo se desloque e realize as manobras 

necessárias de forma segura. Em casos de insuficiência deste parâmetro, podem ocorrer 

acidentes por derrapagem, devido a influência significativa na dirigibilidade e na 

capacidade de frenagem do veículo. Ou seja, quanto menores distâncias de frenagem a 

alternativa de pavimento apresentar, melhor é a classificação neste item. 

 

3.3.5 Aderência 
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A dimensão da superfície de contato entre o pneu e a superfície de um pavimento 

apresenta uma área total relativamente pequena de contato entre o veículo e a via. A 

aderência desenvolvida nessa área de contato está relacionada à deformação do pneu 

sobre a rugosidade de cada alternativa de pavimentação. 

 

3.4 CONFORTO 

 

Este critério visa indicar o grau de conforto e suavidade de uma via de rolamento 

proporcionados pela qualidade da alternativa de pavimentação escolhida sob qualquer 

incidência de tráfego e apenas condições atuais, sem considerar possíveis efeitos futuros. 

Também são desconsiderados nesta avaliação aspectos de projeto geométrico bem como 

outros itens já vinculados ao critério segurança. 

O estado da superfície do pavimento é muito importante para os usuários de uma 

via, pois os defeitos ou irregularidades nessa superfície são percebidos uma vez que 

afetam seu conforto. Quando o conforto é prejudicado, significa que o veículo também 

sofre com as consequências desses defeitos. Essas consequências, por conseguinte, 

acarretam maiores custos operacionais, relacionados a maiores gastos com peças de 

manutenção dos veículos, com consumo de combustível e de pneus, com o tempo de 

viagem, entre outros. Portanto, atender o conforto ao rolamento também significa 

economia nos custos de transporte. 

Com o aprimoramento das técnicas construtivas é possível atingir índices cada 

vez mais elevados neste critério. Entretanto a manutenção dessas avaliações depende 

muito da qualidade executiva e das alternativas de pavimentação selecionadas, bem 

como planos de manutenção coerentes em ambas alternativas logo após o término da 

execução inicial do pavimento. 

 

3.4.1 Refletividade de iluminação 
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Avalia o que cada uma das alternativas de pavimentação propostas apresentam 

de vantagens referente ao conforto dos usuários no tocante a refletividade, seja da 

iluminação natural ou da iluminação instalada.  

 

3.4.2 Ruído 

 

A poluição sonora proveniente do ruído do tráfego sob uma via é fator que afeta 

o conforto dos usuários na utilização da mesma, bem como das comunidades lindeiras. 

Os mecanismos que geram o ruído ocasionado pelo contato dos pneus com a via são 

estritamente dependentes das características da superfície pavimentada. 

 

3.4.3 Obstruções por manutenção 

 

O planejamento das manutenções programadas para a pavimentação afeta 

diretamente a qualidade do conforto proporcionado ao usuário. Neste aspecto foram 

avaliadas além da quantidade de manutenções necessárias ao longo da vida útil de cada 

pavimento o tempo desprendido para a realização das mesmas e consequente liberação 

do tráfego normalizada. 

 

3.4.4 Absorção de calor 

 

Em áreas pavimentadas é possível notar aumento de temperatura em relação às 

áreas verdes. As duas alternativas de pavimentação apresentam menor capacidade de 

absorção de calor e impermeabilizam o solo, fazendo com que a água evapore 

rapidamente e não possibilite o resfriamento e umidificação do ar. A formação e 

presença de ilhas de calor minimizam as condições de conforto, pois favorecem a 

intensificação de fenômenos como o aquecimento global.  

Como os materiais utilizados tanto na pavimentação rígida, como flexível são 

absorvedores de radiação solar há maior acumulação de calor durante o dia devido às 
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suas propriedades. Portanto, este quesito avalia a alternativa que gera essa consequência 

negativa em menor escala. 

 

3.4.5 Resistência às deformações 

 

Este item avalia como cada alternativa de pavimento estudada se comporta 

perante às deformações, seja advinda de problemas estruturais e/ou de projetos de 

pavimentação executados. As deformações no pavimento são fatores preponderantes na 

avaliação de conforto de uma via pavimentada. Em detrimento disto, o tipo de 

pavimentação que apresenta maior resistência à essas anomalias, garante maior conforto 

aos usuários.  

 

3.5 SUSTENTABILIDADE 

 

A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir 

com o mundo preservando o meio ambiente, para não comprometer os recursos naturais 

das gerações futuras. Este conceito é complexo, pois atende a um conjunto de variáveis 

interdependentes, que deve ter a capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, 

econômicas e ambientais. Atualmente, empreiteiras, usinas, cimenteiras e pedreiras 

estão sendo certificadas para atender aos desafios da sustentabilidade com contratos 

ecológicos e declarações ambientais cada vez mais sendo discutidos e valorizados. 

Indicadores de sustentabilidade na pavimentação podem ajudar a priorizar os 

projetos. Portanto, este critério foi inserido com o intuito de quantificar as práticas 

sustentáveis associadas aos projetos e execução de pavimentos. A avaliação ocorre sobre 

todo o ciclo de vida do pavimento desde a extração das matérias-primas até quando 

deixa de ter uso e é descartado como resíduo, passando por todas as etapas 

intermediárias como manufatura, transporte e utilização. 
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3.5.1 Reciclagem 

 

Reciclagem de pavimentos é a reutilização total ou parcial de materiais existentes 

na sua composição, em que os materiais são novamente misturados no estado em que se 

encontram após a desagregação ou tratados por energia térmica e/ou aditivados com 

rejuvenescedores, caracterizando-se assim como uma solução para muitos problemas e 

oferecendo inúmeras vantagens em relação à utilização convencional de materiais 

virgens, dentre as quais podemos destacar a redução na demanda de novos materiais, 

preservação do meio ambiente evitando a exploração excessiva de jazidas minerais além 

da conservação das condições geométricas existentes. 

 

3.5.2 Matéria-prima 

 

Tendo em vista que o setor da construção civil é um dos principais responsáveis 

pelos impactos ambientais, consumindo muitos recursos naturais e gerando inúmeros 

resíduos, escolher matéria-prima sustentável para construir é fundamental.  

Este item avalia os materiais utilizados nas alternativas de pavimentação sobre 

aspectos como origem e legalidade na extração, qualidade e atendimento as normas 

técnicas que garantam a qualidade, apresentam composições prejudiciais à saúde 

humana ou ao meio ambiente. 

 

3.5.3 Métodos de execução 

 

O processo produtivo nas alternativas de pavimentação também é um fator que 

deve ser levado em consideração. Este item avalia a eficiência energética da 

metodologia aplicada na execução e também se o processo é poluente, quais tipos de 

resíduos são gerados e a destinação dada aos mesmos. 

Merece destaque inclusive a distância a ser percorrida pelos insumos até o local 

da implantação do pavimento, sendo necessário sempre dar preferência aos materiais 

regionais observando se a logística é sustentável. 
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3.5.4 Economia de energia elétrica 

 

Este item visa avaliar não somente o consumo de energia elétrica durante a 

execução da alternativa de pavimentação, mas também se a alternativa escolhida pode 

impactar na capacidade de reflexão de luz, melhorando assim a visibilidade de todo 

cenário do trânsito sob essa via pavimentada que pode gerar economia de recursos 

naturais e financeiros em iluminação pública. 

 

3.5.5 Economia de combustível 

 

Quanto à economia de combustível foi avaliado o consumo deste recurso em cada 

tipo de pavimentação estudada e o quanto isso pode contribuir para o meio ambiente, 

com a diminuição da emissão de gases poluentes na atmosfera, como por exemplo, o 

monóxido de carbono. 
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4 RESULTADOS 

  

A matriz de decisão foi a ferramenta utilizada para determinar as opções que 

forneceriam a melhor abordagem para a adoção e a prática de cada projeto em termos 

de ganhos de qualidade correlacionados aos custos, proporcionando uma base de 

critérios para comparação. 

 As notas de cada item foram atribuídas conforme as condições apresentadas pelo 

pavimento rígido e pavimento flexível para o respectivo aspecto avaliado. 

 Exceto no caso do critério custo, cuja metodologia de atribuição da nota será 

explicada na seção correspondente, nos demais itens foi atribuída nota um (1) para o 

tipo de pavimentação com melhores condições e nota zero (0) para o tipo de 

pavimentação com condições menos favoráveis no item avaliado.  

 

4.1 CUSTOS 

 

Conforme já mencionado, este critério foi avaliado através dos valores que 

constam na planilha de custos médios gerenciais do Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes (DNIT), elaborada em 20/04/2017 com mês base em novembro 

de 2016.  

Desta forma, foi possível analisar esse parâmetro de uma forma imparcial e isenta 

de privilegiar uma das duas alternativas propostas, pois caso fossem comparadas 

situações específicas na implantação de pavimentação para dimensionamento deste 

critério, a análise seria dirigida pura e simplesmente ao item custo de implantação.  

É possível constatar no estudo apresentado na figura 7 que nas situações que 

apresentam menor fluxo de veículos, ou seja, com tráfego médio de veículos comerciais 

abaixo de 1.000 (mil) por dia, a alternativa de pavimentação flexível seria a mais viável. 

Em contrapartida, caso esse valor fosse acima de 3.000 (três mil) veículos comerciais 

por dia, seria prudente adotar a pavimentação rígida. 
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Figura 7 – Custos de implantação X VDMc de acordo com a ABCP 

FONTE: CROSARA et allii, 2013 

 

Conforme será ilustrado nas seções referentes a cada item avaliado, neste critério 

foi atribuída nota 5 (cinco) para a pavimentação flexível, por apresentar os menores 

custos somados de implantação e manutenção pelo período de quarenta anos, ambos por 

quilômetro, que trazidos a valor presente foram de R$ 4.686.759,73.  

Assim, de maneira proporcional, foi atribuída nota 4 (quatro) para a 

pavimentação rígida, com custos somados de implantação e manutenção pelo período 

de quarenta anos, ambos por quilômetro, trazidos a valor presente de R$ 5.505.840,69. 

 Como o peso deste critério foi dimensionado com valor 5 (cinco), a 

pavimentação flexível atingiu 25 (vinte e cinco) pontos e a pavimentação rígida atingiu 

20 (vinte) pontos. 

 

4.1.1 Implantação 
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Este é o item que apresenta maior valor financeiro ao estudo sendo considerado 

na prática o principal fator de decisão que recai sobre uma das duas alternativas 

propostas. 

Os custos levantados neste estudo foram: 

 pavimento flexível: R$ 3.172.000,00 (três milhões, cento e setenta e dois 

mil reais) por quilômetro para implantação de pista simples com faixa de 

3,6 m e acostamento de 2,5 m. A solução varia entre revestimento em 

tratamento superficial duplo (TSD) para pista e acostamento até 

revestimento em CBUQ com 10 cm também para pista e acostamento. 

 pavimento rígido: R$ 5.426.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e 

seis mil reais) por quilômetro para pista nas mesmas condições descritas 

para o pavimento flexível. Nesta alternativa a solução varia entre 

revestimento em placa de concreto de cimento Portland com espessura de 

18 cm para pista e 10 cm para acostamento até revestimento em placa de 

concreto de cimento Portland com espessura de 24 cm para pista e 20 cm 

para acostamento. 

 

Fica evidente no comparativo deste item que a alternativa da pavimentação 

flexível apresenta custo médio de implantação menor, sendo o principal trunfo deste tipo 

de pavimento na concepção de um projeto para construção de novas vias pavimentadas, 

porém, conforme objetivos deste estudo, para análise de qualquer tipo de obra devem 

ser mensurados demais fatores com valores financeiros intangíveis para se traçar a 

viabilidade de um empreendimento. 

 

4.1.2 Manutenção  

 

Estes valores foram levantados em termos monetários e posteriormente ajustados 

pelo valor temporal do dinheiro, para que os fluxos de custos ao longo do período, que 
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tendem a ocorrer em pontos diferentes no tempo, sejam expressos numa base comum 

em termos do seu valor presente líquido. 

Para a conversão dos valores mensurados em custos futuros de manutenção foi 

utilizada como taxa de desconto a taxa do CDI (certificado de depósito interbancário) 

acumulada no ano de 2016 que foi de 13,99%. 

Os resultados atingidos por ambas alternativas são demonstrados nas tabelas 5 e 

6, demonstradas logo a seguir. 

 

Tabela 5 – Custos com pavimento flexível trazidos a valor presente líquido 

 

FONTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

R$ 0,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

ANO 36 ANO 37 ANO 38 ANO 39 ANO 40

-R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 50.900,00 -R$ 1.164.000,00

VPL -R$ 1.514.759,73 CDI (2016) 13,99%

-R$ 3.172.000,00 Implantação

VPL -R$ 4.686.759,73 CDI (2016) 13,99%

INVESTIMENTOS 

COM 

MANUTENÇÃO

PAVIMENTO FLEXÍVEL
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Tabela 6 – Custos com pavimento rígido trazidos a valor presente líquido 

 

FONTE: AUTOR 

 

 Para o pavimento flexível foi projetado um valor de conservação anual e 

considerada uma manutenção a cada cinco anos, com valores de acordo com a planilha 

de custos médios gerenciais do DNIT com mês base em novembro de 2016. Já para o 

pavimento rígido, conforme proposto por Hallack (2008), foi projetado uma manutenção 

a cada dez anos, com valor correspondente à 4% do valor investido na implantação. 

Com as projeções demonstradas nas tabelas 5 e 6 é possível identificar que a 

alternativa em pavimento rígido, cujos valores estimados de manutenção no período de 

quarenta anos trazidos para valor presente líquido, calculado com auxílio de fórmulas 

financeiras do Excel seria de R$ 79.840,69 (setenta e nova mil, oitocentos e quarenta 

reais e sessenta e nove centavos) é bastante vantajosa frente a escolha por pavimento 

flexível, onde utilizando a mesma metodologia o valor seria de R$ 1.514.759,73 (um 

milhão, quinhentos e catorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três 

centavos). 

 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 217.040,00

ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 217.040,00

ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 217.040,00

ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ANO 36 ANO 37 ANO 38 ANO 39 ANO 40

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 217.040,00

VPL -R$ 79.840,69 CDI (2016) 13,99%

-R$ 5.426.000,00 Implantação

VPL -R$ 5.505.840,69 CDI (2016) 13,99%

PAVIMENTO RÍGIDO

INVESTIMENTOS 

COM 

MANUTENÇÃO
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4.2 EXECUÇÃO 

 

Neste critério foi atribuída nota 3 (três) para a pavimentação flexível, por 

apresentar melhores condições de disponibilidade no mercado, características físicas e 

rapidez na execução.  

Para a pavimentação rígida foi atribuída nota 2 (dois) devido se mostrar a melhor 

opção ao analisar os itens durabilidade e resistência à intempéries. 

 Sendo o peso deste critério dimensionado com valor 4 (quatro), a pavimentação 

flexível atingiu 12 (doze) pontos e a pavimentação rígida atingiu 8 (oito) pontos. Ao 

acumular os valores atingidos nos dois critérios já abordados a pavimentação flexível 

possui 37 (trinta e sete) pontos e a pavimentação rígida possui 28 (vinte e oito pontos). 

 

4.2.1 Disponibilidade no mercado 

 

Esse item é favorável à pavimentação flexível, não apenas pela maior 

disponibilidade de materiais no mercado como também pela maior oferta de empresas 

aptas que dispõe de mão de obra, máquinas e equipamentos necessários para a execução 

dos mesmos. Apesar do emprego de pavimentação rígida estar crescendo no Brasil nos 

últimos anos, a falta de empresas especializadas faz com que essa alternativa apresente 

insucessos inesperados, normalmente ocorridos por erros construtivos ou deficiências 

no controle tecnológico. 

  

4.2.2 Características físicas 

 

A pavimentação flexível também é melhor avaliada neste item. O revestimento 

asfáltico proporciona forte união dos agregados, permite flexibilidade controlável e 

também amplas possibilidades de combinações com outros materiais, tais como asfalto 

borracha de pneus moídos, asfalto com polímero, reutilização de material fresado na 
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produção de CBUQ entre outras inúmeras aplicações que garantem versatilidade na 

utilização desta opção. 

Outro fator de destaque é que a solução em pavimentação asfáltica apresenta 

menor peso, sendo, portanto, mais apropriada em projeto específicos, como pontes por 

exemplo.  

 

4.2.3 Durabilidade 

 

Desde que bem dimensionado e executado o pavimento rígido apresenta 

durabilidade que geralmente ultrapassa 30 (trinta) anos com pequenas intervenções para 

manutenção, sendo este o principal fator de vantagem agregado a esta metodologia. Já 

na pavimentação flexível as projeções são para vida útil aproximada de 10 (dez) anos. 

Essa diferença de durabilidade pode ser explicada na forma que as cargas são 

distribuídas no terreno. Nos pavimentos flexíveis a tendência é a transmissão de cargas 

verticalmente, concentrada em um único ponto. Já nos pavimentos rígidos, as placas 

atuam de forma semelhante a uma ponte sobre o subleito, fazendo com que o solo tenha 

menor responsabilidade com a distribuição de cargas em área maior. 

 

4.2.4 Rapidez 

 

Neste item a pavimentação flexível apresenta parâmetros melhores conceituados. 

O fator histórico na utilização deste tipo de pavimentação auxilia esta avaliação, pois 

com a grande maioria das vias pavimentadas por asfalto no Brasil, há maior 

conhecimento na sua metodologia de aplicação que garante agilidade em todo seu 

processo executivo. 

As manutenções também são mais rápidas nas obras com pavimentação flexível, 

onde a liberação do tráfego ocorre tão logo os reparos estejam concluídos, 

diferentemente na pavimentação rígida que é necessário aguardar pelo tempo de cura do 

concreto. 
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4.2.5 Resistência às intempéries 

 

O pavimento rígido apresenta melhores características de resistência a 

intempéries, como abrasão, fatores climáticos e desgaste por contato com outros 

materiais, como combustíveis e óleos veiculares, mantendo íntegra a camada de 

rolamento. No pavimento flexível as altas temperaturas ou chuvas abundantes causam 

degradação. Essas características são preponderantes na qualidade da pavimentação e 

também impactam no conforto e segurança. 

 

4.3 SEGURANÇA 

 

No critério que avaliou a segurança que cada tipo de pavimentação fornece aos 

usuários, o pavimento flexível atingiu nota 1 (um), pois apresentou as melhores 

característica apenas no item aderência.  

Já o pavimento rígido atingiu nota 4 (quatro) por apresentar melhores condições 

de segurança frente aos itens impermeabilidade, índice de acidentes, aquaplanagem e 

também distância de frenagem. 

 Como o peso atribuído para este critério foi 3 (três), o pavimento flexível atingiu 

3 (três) pontos e a pavimento rígido atingiu 15 (quinze) pontos. No computo acumulado, 

tanto a pavimentação flexível como a pavimentação rígida apresentam 40 (quarenta) 

pontos.  

 

4.3.1 Impermeabilidade 

 

As características de impermeabilidade do concreto fazem com que a 

pavimentação rígida apresente melhores condições neste item correlacionado à 

segurança, pois evitando-se a infiltração de água na camada superior do pavimento a 

incidência de deformações ocasionadas por este motivo são inexistentes. 
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4.3.2 Índice de acidentes 

 

Para que houvesse uma comparação tecnicamente correta neste item foi utilizada 

a metodologia utilizada internacionalmente que calcula além dos dados quantitativos 

(números absolutos de acidentes) também leva em consideração a extensão das 

rodovias, o volume diário médio de veículos (VDM) e o período analisado. 

Comparando-se trechos pavimentados com as diferentes alternativas abordadas 

neste trabalho, o índice de acidentes da rodovia com pavimento rígido é menor que o 

alcançado pela rodovia com pavimento flexível (VIZZONI, 2015). 

 

4.3.3 Aquaplanagem 

 

A texturização realizada na pavimentação em concreto proporciona maior 

velocidade de escoamento da água em comparação a pavimentação asfáltica, eliminando 

as lâminas milimétricas de água que se forma nas pistas de rolamento nos dias chuvosos 

fazendo com que a alternativa de pavimento rígido resulta em uma melhor resistência à 

derrapagem ocasionada por aquaplanagem, conforme ilustrado na figura 8. 

 

Figura 8 – Comparação dos efeitos de aquaplanagem 

FONTE: VIZZONI, 2015 
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4.3.4 Distância de frenagem 

 

Conforme estudo apresentado por Vizzoni (2015), ilustrado na tabela 7, 

considerando um veículo a 95 km/h o pavimento rígido apresenta menor distância de 

frenagem em comparação ao pavimento flexível. 

 

Tabela 7 – Comparação entre distâncias de frenagem 

 

FONTE: VIZZONI, 2015 

 

A menor distância de frenagem tende a evitar ou diminuir a ocorrência de 

acidentes de trânsito devido possibilitar maior poder de reação em situações 

emergenciais. 

 

4.3.5 Aderência 

 

O pavimento flexível apresenta melhor aderência devido sua textura rugosa 

atingida e alta temperatura de aplicação. O pavimento de concreto apresenta falta de 

aderência das demarcações viárias devido ao baixo índice de porosidade.  
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4.4 CONFORTO 

 

Para o critério que mediu o conforto na utilização da pista de rolamento, o 

pavimento flexível atingiu nota 1 (um) por apresentar melhor condição apenas no item 

que mensurou o ruído pela passagem dos veículos na pista.  

O pavimento rígido atingiu nota 4 (quatro) por se mostrar a melhor opção nas 

análises de refletividade de iluminação, obstruções por manutenção, absorção de calor 

e resistência às deformações. 

 Como o peso deste critério foi dimensionado sendo de valor 2 (dois), a 

pavimentação flexível atingiu 2 (dois) pontos e a pavimentação rígida atingiu 8 (oito) 

pontos. Ao acumular os valores atingidos nos quatro critérios já abordados a 

pavimentação flexível possui 42 (quarenta e dois) pontos e a pavimentação rígida possui 

48 (quarenta e oito pontos). 

 

4.4.1 Refletividade de iluminação 

 

Por ser de coloração clara, o pavimento rígido apresenta melhor difusão de luz e 

consequentemente proporciona melhor visibilidade por reflexão frente ao pavimento 

flexível, que por ser de cor escuta tem baixa reflexão de luz, conforme figura 9.   

 

Figura 9 – Comparação da visibilidade por reflexão 

 

FONTE: VIZZONI, 2015 
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4.4.2 Ruído 

 

Neste item a pavimentação flexível se mostrou mais eficiente que a pavimentação 

rígida. Devido a porosidade apresentada do pavimento flexível este torna-se a opção 

mais válida do ponto de vista acústico, pois as superfícies betuminosas, que apresentam 

pequenos buracos, geram menos ruído do que as superfícies de concreto, acusticamente 

mais rígidas.  

Com veículos trafegando a velocidade de 80 km/h uma superfície de pavimento 

rígido será aproximadamente de 2 a 5 dB (A) mais ruidosa que uma superfície 

betuminosa, que absorve o ruído por permitir que o ar entre o pneu e a superfície escape 

através dos poros (KAWAKITA, 2008). 

 

4.4.3 Obstruções por manutenção 

 

Como o pavimento rígido apresenta ciclo de vida útil significativamente maior 

que o pavimento flexível, consequentemente essa alternativa requer menor número de 

intervenções para manutenção, não gerando maiores transtornos com congestionamento. 

 

Tabela 8 – Plano de recuperação por etapas - Ecovia 

FONTE: ECOVIA, 2017 

PLANO DE RECUPERAÇÃO POR ETAPAS - ECOVIA

Recuperação inicial Reparos / correções CS Cape seal M  Microrevetimento

Restaurações / Restauração por Etapas Conservação contratual / Conservação REF Reforço em CBUQ M2  Microrevetimento em duas camadas

Remendos descontinuos / rede de drenos Restauração /manutenção antecipada FRC Fresagem e recomposição continua em CBUQ REP  Reparos / correções

Manutenções executadas Manutenções futuras PMF Pré-misturado a frio SMA Reforço SMA (Stone Mastic Asphalt)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Revest. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

BR-277 CB 52,000 60,000 CBUQ REF CS M M2 M M

BR-277 PED 60,000 60,500 CBUQ REF CS M M2 M M

BR-277 CB 60,500 66,500 CBUQ REF M M FRC M M

BR-277 PG 62,000 60,500 CBUQ REF CS M M2 M M

BR-277 PED 60,500 60,000 CBUQ REF CS M2 M M

BR-277 PG 60,000 56,000 CBUQ REF M M2 M M

BR-277 - 60,250 60,280 CCP REP REP

Inicio Plano Recuperação por Etapas Aprovação Plano Recup. por Etapas

Trecho

SH Rodovia Sentido Inicio Final
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Conforme é possível identificar na tabela 8, onde foi analisado um trecho com 

mesmas características de tráfego que possui as duas alternativas de pavimentação 

(praça de pedágio da Ecovia) as operações de conserva e manutenção do recapeamento 

dos pavimentos flexíveis ocorrem com maior frequência gerando além dos transtornos 

no trânsito, prejuízos ambientais. 

 

4.4.4 Absorção de calor 

 

A superfície clara do pavimento rígido também contribui para a redução da 

temperatura ambiente e consequentemente gera menor consumo de ar-condicionado. De 

acordo com Vizzoni (2015) há redução de até 14º C na temperatura medida na superfície 

com pavimentação rígida frente àquelas medidas na superfície com pavimentação 

asfáltica. 

 

Figura 10 – Comparação da absorção de calor 

 

FONTE: VIZZONI, 2015 

 

4.4.5 Resistência às deformações 
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O pavimento rígido é a melhor opção neste item por não sofrer deformações 

plásticas, buracos ou trilhas de rodas devido apresentar elevada rigidez em relação às 

camadas inferiores e absorver praticamente todas as tensões provenientes do 

carregamento aplicado sobre ele, sendo mais resistente à deformações que o pavimento 

flexível, onde todas as camadas sofrem deformações elásticas significativas sobre o 

carregamento aplicado, mesmo a carga se distribuindo em parcelas praticamente 

equivalentes entre as camadas.  

 

4.5 SUSTENTABILIDADE 

 

Neste critério tão importante e que cada vez mais torna-se mais relevante 

mundialmente, a pavimentação flexível conquistou nota 2 (dois) com melhores práticas 

nos itens reciclagem e métodos de execução.  

Já a pavimentação rígida atingiu nota 3 (três) devido os itens matéria-prima, 

economia de energia e economia de combustível. 

 Com peso 1 (um) atribuído neste critério para a avaliação ponderada, a 

pavimentação flexível atingiu 2 (dois) pontos e a pavimentação rígida atingiu 3 (três) 

pontos. Assim, o total acumulado na matriz de decisão na pavimentação flexível foi de 

44 (quarenta e quatro) pontos e na pavimentação rígida foi de 51 (cinquenta e um 

pontos). 

 

4.5.1 Reciclagem 

 

Neste item a pavimentação flexível apresenta melhores oportunidades de práticas 

sustentáveis. A reciclagem de pavimentos betuminosos se constitui em uma alternativa 

mais econômica e ecológica para permitir um ciclo de vida maior ao pavimento e poupar 

recursos naturais, diminuindo assim a geração de impactos ambientais negativos nos 

meios antrópico (redução de ruídos, vibrações e acidentes) e biofísico (redução de 

erosões, deslizamentos e assoreamentos).  
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O reaproveitamento de materiais que anteriormente eram descartados nas 

restaurações de pavimentos flexíveis gera benefícios como eliminação de depósitos de 

aterro e recuperação das propriedades originais do ligante asfáltico. 

 

4.5.2 Matéria-prima 

 

A pavimentação rígida é melhor avaliada neste item devido seu principal insumo 

ser o cimento, que contribui para o meio ambiente por meio da destruição térmica de 

resíduos industriais indesejáveis com alto poder energético e com o aproveitamento de 

resíduos industriais na composição do cimento que lhe garantem características técnicas 

especiais como durabilidade das estruturas e resistência aos meios agressivos. 

Pesa negativamente contra a pavimentação flexível o fato do elevado volume de 

exploração de jazidas de petróleo, que é um bem finito. 

 

4.5.3 Métodos de execução 

 

Devido as técnicas de reciclagem com uso total ou parcial dos materiais dos 

pavimentos já existentes, bem como a ampla combinação com outros materiais, como 

asfalto borracha de pneus inservíveis, asfalto com polímero, misturas mornas, dentre 

outras, a pavimentação flexível apresenta características de caráter sustentável mais 

adequadas no item métodos de execução.  

Contra o pavimento rígido existe o fato que os erros na execução são constatados 

rapidamente devido a falta de mão de obra especializada e esse retrabalho na execução 

gera características não sustentáveis ao empreendimento e ao ambiente que o mesmo 

está inserido.  

 

4.5.4 Economia de energia elétrica 
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A produção do concreto utilizado na pavimentação rígida consome de três a 

quatro vezes menos energia que a produção do asfalto utilizado na pavimentação 

flexível. 

Além disso, em virtude da cor mais clara dos pavimentos rígidos, ocorre 

economia de 30 a 60% de energia elétrica na iluminação disposta sobre as pistas que 

optam por essa alternativa de pavimentação, conforme é possível verificar na figura 11, 

em trecho com mesma iluminação na Linha Verde, em Curitiba, com ambos os tipos de 

pavimentos implantados. 

 

Figura 11 – Iluminação em ambos os tipos de pavimentos 

 

FONTE: VIZZONI, 2015 

 

4.5.5 Economia de combustível 

 

Por oferecerem menor resistência ao rolamento do que o pavimento flexível, a 

pavimentação rígida pode gerar uma economia de combustível em ônibus e caminhões 

carregados da ordem de até 20% (VIZZONI, 2015). 

Além disso, o fato de ser mais resistente e proporcionar menores obstruções por 

manutenção faz com que haja economia de combustível tanto das empresas que 

implantam e conservam o pavimento como dos usuários que não ficam parados em 

congestionamentos.  
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4.6 COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A análise de custo-benefício realizada foi uma abordagem sistêmica que estimou 

os pontos fortes e limitações das alternativas de pavimentação que satisfaçam a 

implantação de uma das soluções propostas, conforme compilação dos resultados 

apresentados na tabela 9.  

Tabela 9 – Matriz de decisão

  

FONTE: AUTOR 

  

Descrição Peso Ponderação Ponderação

Implantação

Manutenção

Disponibilidade no mercado 1 0

Características físicas 1 0

Durabilidade 0 1

Rapidez 1 0

Resistência à intempéries 0 1

Permeabilidade 0 1

Índice de acidentes 0 1

Aquaplanagem 0 1

Distância de frenagem 0 1

Aderência 1 0

Refletividade de iluminação 0 1

Ruído 1 0

Obstruções por manutenção 0 1

Absorção de calor 0 1

Resistência à deformações 0 1

Reciclagem 1 0

Matéria-prima 0 1

Métodos de execução 1 0

Economia de energia elétrica 0 1

Economia de combustível 0 1

TOTAIS 25+12+3+2+2 = 44 20+8+12+8+3 = 51

SUSTENTABILIDADE 1 2 1x2 = 2 3 1x3 = 3

2x4 = 8

SEGURANÇA 3 1 3x1 = 3 4 3x4 = 12

CONFORTO 2 1 2x1 = 2 4

4x2 = 8

CUSTOS 5 5x5 = 25 5x4 = 20

EXECUÇÃO 4 3 4x3 = 12 2

5 4

MATRIZ DE DECISÃO

CRITÉRIOS
Alternativas FLEXÍVEL RÍGIDO

Nota Nota
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5 CONCLUSÃO 

 

 O estudo sobre as alternativas de pavimentação comumente utilizadas no Brasil, 

suas variáveis, formas de dimensionamento, maneiras de execução, bem como 

principais vantagens e desvantagens possibilitou mensurar a relação custo-benefício na 

execução de pavimentos rígidos. 

 Com o auxílio da ferramenta matriz de decisão elaborada neste trabalho 

constatou-se que o pavimento rígido apresenta melhor viabilidade de implantação em 

comparação sobre o pavimento flexível ao se analisar, além dos custos, critérios 

impactantes para os usuários e meio ambiente. 

 Nota-se que o pavimento flexível é amplamente mais utilizado no Brasil 

principalmente devido apresentar custos de implantação mais baixos. Porém, ao analisar 

o longo prazo e mensurar os valores despendidos com implantação e manutenções 

necessárias ao longo da vida útil, o pavimento rígido torna-se mais competitivo. 

 Além dos aspectos financeiros, a praticidade e maior conhecimento sobre as 

formas de execução também colaboram fortemente para a maior utilização da 

pavimentação flexível na infraestrutura brasileira. Neste ponto, há necessidade de se 

quebrar paradigmas na análise de projetos para optar pela melhor alternativa de 

pavimentação, pois até mesmo solução com os dois tipos de pavimentos em um mesmo 

projeto é possível. 

 Nos demais critérios abordados a pavimentação rígida apresentou melhores 

resultados. Os aspectos segurança, conforto e sustentabilidade são de grande 

importância nas avaliações sobre pavimentos, apesar de se referirem a bens não 

mensuráveis financeiramente como a proteção à vida, satisfação e bem-estar e o futuro 

do planeta. 

 É importante frisar que o trabalho foi concebido através da mensuração de custos 

médios praticados no mercado para implantação e manutenção dos pavimentos 

abordados, porém, apesar de não ser o objetivo deste trabalho é viável aplicar a matriz 

de decisão elaborada neste estudo em projetos específicos para auxiliar na escolha do 

tipo de pavimentação a ser implantado, sendo necessário apenas alterar as notas 
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atribuídas no critério que mensura os custos e características pontuais no local da obra 

referente aos itens sobre execução, sendo esta uma possibilidade para trabalhos futuros. 
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