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RESUMO: Os pavimentos rodoviários se caracterizam como flexíveis e rígidos. No primeiro caso, os flexíveis 

são aqueles que consistem no revestimento asfáltico (CAUQ - Concreto Asfáltico Usinado a Quente), composto 

por uma mistura de ligante asfáltico e agregados. Os rígidos, por sua vez, são aqueles em que o revestimento 

consiste em lajes de concreto Portland (PCS). O artigo aqui presente tem como objetivo analisar a viabilidade 

técnica e econômica entre ambos, comparando a sua utilização em obras rodoviárias. Dessa forma, também 

abrange revisões bibliográficas sobre parâmetros técnicos e custos, referindo-se ao desempenho e manutenção 

desses dois tipos de superfícies. Quanto aos resultados, verificou-se que o pavimento rígido apresenta mais 

propriedades técnicas benéficas, somadas com os valores de investimento final, onde se torna a alternativa mais 

econômica na execução desses pavimentos. 

 

Palavras-chave: Piso Flexível; Piso Rígido; Engenharia Civil e Comparativo Técnico. 

 

ABSTRACT: Road pavements are characterized as flexible and rigid. In the first case, the flexible ones are those 

that consist of the asphalt coating (CAUQ - Hot Machined Asphalt Concrete), composed of a mixture of asphalt 

binder and aggregates. The rigid ones, in turn, are those in which the coating consists of Portland concrete slabs 

(PCS). The present article aims to analyze the technical and economic feasibility between both, comparing the use 

in road works. Thus, it also covers bibliographic reviews on parameters and costs, referring to the performance 

and maintenance of the two types of surfaces. As for the results, it was found that the rigid pavement has more 

beneficial technical properties, added to the final investment values, where it becomes the most economical 

alternative in the execution of these pavements. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Caminhar é a forma mais antiga e básica de locomoção. Com o tempo, os humanos 

melhoraram o meio de transporte, e com isso, surge a necessidade de aprimorar também o 

percurso pelo qual se desloca (FARIA, 2003). 

A fim de se obter o melhor acesso a terras aráveis, além de fontes primárias de trabalho, 

minerais e água, os homens criaram o que chamamos de “estradas de terra”, tendo como memória 

mais distante localizada na China (BALBO, 2007). 

Ainda sobre as primeiras estradas, seu surgimento se deve às rotas que usadas por povos 

pré-históricos, onde foram encontrados no sudoeste da Ásia. Aproximadamente em 700 A.C. 

devido ao desenvolvimento da agricultura e do comércio, os mesopotâmicos criaram uma rota 

ligando o Império Babilônico com o Egito. Este percurso foi pavimentado com pedras e telhas, 

conectadas com argamassa betuminoso, que ligava as cidades de Assur a Babilônia. Embora 

estes caminhos não fossem utilizados para fins comerciais, serviram de inspiração para o 

sistema de estradas romanas, que se caracterizando como um dos picos da engenharia 

rodoviária (RODOVIAS – USP, 1999). 

Quanto a aplicação desse sistema no Brasil, o Grupo Executivo de Integração da Política 

de Transportes – GEIPOT (1965), afirmava que: Em uma apreciação geral, pode-se afirmar que 

a prática do planejamento de transportes no Brasil não é tão nova assim. Desde o Império, a 

adoção de planos de viação foi preocupação de muitas personalidades, embora a história tivesse 

de esperar até o início da República para que o Estado brasileiro tomasse alguma iniciativa com 

vistas a preparar planos. Após a frustração com relação ao primeiro plano geral, fruto de uma 

comissão composta em 1890, continuou-se a adotar programas independentes para cada modal, 

e somente em 1934 o país adotou formalmente um Plano Geral de Viação. A prática de 

planejamento, mais sistemática e recorrente, iria, contudo, começar após a Segunda Guerra e se 

consolidar, definitivamente, no Regime Militar, onde gozou de alguma estabilidade 

institucional. 

A construção de rodovias no país começou em 1920, com o apoio dos Estados Unidos, 

oferecendo financiamento para a abertura de estradas. Em 1937 foi criado o Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), órgão responsável pela construção, manutenção, 

revisão e preparação de estudos técnicos relacionados as estradas. Entretanto, apenas em 1956, 

com Juscelino Kubitschek, deu-se mais ênfase ao setor rodoviário (MELLO, 2014). 

Foi ele o responsável por uma evolução perceptível e significativa de estradas, que 

começavam a ter papel fundamental na integração nacional. Tal fato somente foi possível graças 



 

 

ao Plano de Metas, que incluía um plano de cinco anos para obras rodoviárias. 

A partir de 1964, os governos militares também deram prioridade ao transporte 

rodoviário, dando continuidade ao projeto de integração nacional voltado para a povoação 

de vazios demográficos, com intenção de integrá-los com outras regiões do país e facilitar a 

exploração de locais com potencial natural nessas regiões, além de criar eixos rodoviários em 

que pode conter assentamentos familiares (MELLO, 2014). Atualmente, seja no transporte de 

cargas ou em deslocamento humano, melhores pesquisas sobre a tecnologia trouxeram, e 

ainda trazem, um conjunto de opções para o seu desenvolvimento, com soluções econômicas, 

duradouras e sustentáveis. 

Sob essa perspectiva, vale citar que a pavimentação é uma etapa extremamente importante 

para a obtenção de estradas de qualidade. De acordo com Bernucci (2010), a superfície da 

estrada é tradicionalmente classificada por dois tipos básicos - flexível e rígido, também 

podendo ser comumente chamados de pavimento asfáltico e pavimento de concreto de cimento 

Portland, respectivamente. 

Portanto, para se entender melhor a relevância do tipo de pavimento que é utilizado, 

além de suas vantagens e desvantagens presentes em cada processo de execução, a análise da 

viabilidade técnica e econômica, surge este estudo. Com o objetivo de realizar uma revisão 

bibliográfica da definição, estrutura, tipo, características, composições e processos, a fim de que 

gere melhor percepção quanto a esses comparativos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diante do aspecto estrutural do pavimento rodoviário, segundo Balbo (2007), este ao 

ser implantado em uma superfície de adesão mais regular e mais forte consegue atingir o maior 

tráfego de veículos, fornecendo aos usuários melhor conforto durante a viagem, e condições de 

segurança elevadas, seja em ambiente úmido ou molhado. 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 

(2006), o calçamento da rodovia é cortado por uma camada de espessura limitada, 

construída após a terraplenagem, projetada para resistir e distribuir a tensão vertical do veículo 

para melhorar as condições de rolamento, conforto e segurança, onde resiste ao estresse 

horizontal, tornando a superfície de rolamento de maior durabilidade. As camadas se dividem 

em revestimento; base; sub-base; reforço de subleito e subleito. 

 



 

 

Figura 1 - Camadas do Pavimento Asfáltico. 

 

Fonte: Guia da Engenharia (2020). 

 

O glossário de termos técnicos rodoviários (DNER, 2017) as define como: 

−  Subleito: maciço de terra que serve de fundação para o pavimento ou revestimento; 

−  Reforço de subleito: camada granular do pavimento executada com o objetivo de 

melhorar a capacidade de suporte de carga do subleito e de reduzir espessura da sub-base; 

−  Sub-base: camada corretiva do subleito e complementar à base, com as mesmas 

funções desta, e executada quando, por razões de custo, for conveniente reduzir a espessura de 

base; 

−  Base: camada destinada a resistir aos esforços verticais oriundos dos veículos, 

distribuindo-os ao subleito, e sobre a qual se constrói o revestimento; 

−  Revestimento: camada mais acima do pavimento, que recebe diretamente as ações 

dos veículos, e destinada a melhorar as condições do rolamento quanto ao conforto e segurança. 

A Figura 2 apresenta uma compara ção de como são constituídas as estruturas de uma 

pavimentação flexível e rígida, respectivamente: 

 
Figura 2 - Estrutura dos Pavimentos Flexíveis x Rígidos. 

Pavimentação Flexível Pavimentação Rígida 

  

Fonte: Bernucci (2010). 

 



 

 

Quanto a classificação, embora sejam conhecidos três tipos de pavimentos – flexíveis, 

semirrígidos e rígidos, o estudo presente busca dar ênfase no primeiro e último, por serem os 

mais utilizados na área. 

De acordo com o Manual de Pavimentação do DNIT (2006), os revestimentos asfálticos 

são classificados segundo o método de associação entre agregados e materiais betuminosos, 

conforme representa a Figura 3. 

 
Figura 3 - Classificação do revestimento flexível. 

 

Fonte: Guia da engenharia (2020). 

 

Portanto, os revestimentos são classificados de acordo com a penetração, onde são 

subdivididos em revestimentos de betuminosos por penetração invertida e revestimento 

betuminoso por penetração direta, e revestimento por mistura, subdividido em pré-misturado a 

quente e pré-misturado a frio.  

Trazendo para o contexto brasileiro, o mais utilizado é o revestimento pré- misturado a 

quente, ou seja, o Concreto Asfáltico (CA), também comumente conhecido como Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de graduação densa, onde se constitui de agregados de 

diversos tamanhos e ligante asfáltico, aquecidos de acordo com viscosidade desejada. 

Quanto aos revestimentos rígidos estes podem ser classificados de acordo com sua 

estrutura, conforme Figura 4. 

 



 

 

Figura 4 - Classificação do Revestimento Rígido. 

 
Fonte: Guia da engenharia (2020). 

2.1. Pavimento Flexível 

 

Segundo o Manual de Pavimentação do DNIT (2006), o pavimento flexível é um 

revestimento composto de uma camada superficial asfáltica – revestimento, apoiadas em 

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

ou misturas de solos, sem adição de agentes, e que sob carregamento sofre deformação elástica 

em todas as camadas, ou seja, a carga é distribuída em uma parcela equivalente, com pressão 

concentrada, conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Resposta Mecânica do Pavimento Flexível. 

 

Fonte: Balbo, 2007. 

 

Em relação aos materiais utilizados para a superfície flexível da estrada, o agregado 

corresponde a 90% a 95% do revestimento e é utilizado para suportar e transmitir a carga 

aplicada pelo veículo e resistir ao desgaste causado pelas exigências. Sob outro aspecto, o 

betuminoso – asfalto, responde por 5% a 10% do revestimento, e possui efeito aglutinante e ação 

impermeabilizante (BERNUCCI et al., 2010). 

 



 

 

Figura 6 - Deformação em Pavimento Flexível 

 
Fonte: Felipe Augusto (apud. Lekarp et al., 2000). 

Entre os tipos de revestimentos para pisos flexíveis, estão as misturas usinadas. Para 

Bernucci et al. (2010), essa mistura de agregado e ligante é realizada em uma usina 

estacionária, estando sujeita ao transporte até o local de uso. Os materiais constituintes são: 

material asfáltico, agregado graúdo e agregado miúdo. 

O CAUQ (Concreto Asfáltico Usinado a Quente), sendo o mais utilizado, como já 

citado, pode ser usado como revestimento, camada de ligação, regularização ou reforço do 

pavimento. O concreto betuminoso só pode ser fabricado, transportado e aplicado, quando a 

temperatura ambiente é superior a 10ºC e não deve ser executado em dias de chuvosos (DNIT, 

2006). 

Na Especificação de Serviço de Concreto Asfáltico-031/2006-ES (DNIT, 2006), os 

materiais constituintes são o agregado miúdo, o agregado graúdo, o ligante asfáltico e o filer. 

A composição desse concreto asfáltico deve atender a certas tolerâncias em relação ao 

concreto. O tamanho da partícula e a porcentagem de ligante de asfalto determinado no projeto 

misto. 

O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra, uma mistura de dois ou outros materiais 

que sejam indicados nas especificações complementares. Suas partículas devem ser resistentes, 

sem presença de torrões de argila e sem substâncias nocivas, apresentando uma percentagem 

igual ou superior a 55% de areia. O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória, seixo rolado, 

de preferência britado, ou outros materiais especificados, com desgaste Los Angeles acima ou 

igual a 50% (FILHO, et al., 2018). 

 



 

 

Figura 7 - Rodovia Pavimentada com CAUQ. 

 

Fonte: Inga Cidadão (2020) 

 

Diante dessa perspectiva, vale citar que o ligante asfáltico se classifica em três tipos de 

cimentos asfálticos de petróleo: CAP-30/45, CAP 50/70 e CAP 85/100. 

O material de enchimento, filer, deve ser constituído por materiais finamente divididos, 

como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários. Quando aplicado deve estar seco e sem 

grumos (FILHO, et al., 2018). 

O processo executivo do CAUQ é divido em variadas etapas. De acordo com a 

Especificação de Serviço do Concreto Asfáltico – 031/2006–ES (DNIT, 2006), sendo: 

−  Imprimação: o ligante betuminoso, é asfalto diluído, CM-30 e CM-70, e aplicado por 

um caminhão com bomba reguladora de pressão e sistema de aquecimento, logo após o perfeito 

adensamento da base e a varredura da superfície com vassoura mecânica. O ligante deve ser 

absorvido pela base em 72 horas, tendo como objetivo a impermeabilização do solo através da 

penetração do material betuminoso. A taxa de aplicação é definida em laboratório, variando 

entre 0,8 l/m² a 1,6 l/m². 

−  Pintura de ligação: passados mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do 

revestimento, a pintura de ligação de ser feita. O material betuminoso utilizado tem uma taxa 

recomendada pelo DNIT de 0,3 l/m² a 0,4 l/m², e as mais usadas são: RR-1C e RR-2C. O 

objetivo da sua aplicação é promover melhor condição de aderência entre a superfície da base 

e o CAUQ. 

−  Distribuição do CAUQ: o CAUQ deve ser distribuído sobre a superfície já imprimada 

e pintada, com auxílio de caminhões basculantes adequados e vibro acabadoras. Os materiais 

utilizados não devem exceder a temperatura de 177ºC. 

−  Compactação do CAUQ: ao término da distribuição, a compactação deve ser iniciada 

pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. 

Porém, em superelevação deve-se começar a compactação sempre pelo lado mais baixo 



 

 

para o ponto mais alto da curva. Ela é feita com o rolo pneumático e rolo metálico liso. Com o 

fim da compactação o tráfego só é aberto após o completo resfriamento. 

 

2.1.1 Normatização 

De acordo com GOINFRA ES-PAV (2020), para aplicação desta Especificação de 

Serviço são indispensáveis os seguintes documentos: 

a.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 089/1994. 

Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato. Método de 

Ensaio. 06 páginas. 

b.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 035/1998. 

Agregados – determinação da abrasão “Los Angeles”. Método de Ensaio. 10 páginas. 

c.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 086/1997. 

Agregados – determinação do índice de forma. Método de Ensaio. 05 páginas. 

d.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 078/1994. 

Agregados graúdo – adesividade a ligante betuminoso. Método de Ensaio. 03 páginas. 

e.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 054/1997. 

Equivalente de areia. Método de Ensaio. 10 páginas. 

f. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 083/1998. 

Agregados – análise granulométrica. Método de Ensaio. 05 páginas. 

g. American Association of State Highway and Transportation Officials. AASHTO T 

283/14. Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixtures to Moisture-

Induced Damage. 09 páginas. 

h. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 043/1995. 

Misturas betuminosas a quente – ensaio Arshall. Método de Ensaio. 11 páginas. 

i.  Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15184/2004. Materiais 

betuminosos - Determinação da viscosidade em temperaturas elevadas usando um viscosímetro 

rotacional. 04 páginas. 

j.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-ME 053/1994. 

Misturas betuminosas – percentagem de betume. Método de Ensaio. 05 páginas. 

k. American Society for Testing and Materials. ASTM E 1845/2015. Standard Practice 

for Calculating Pavement Macrotexture Mean Profile Depth . 04 páginas. 

l.  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 129/2011 

– EM. Cimento asfáltico de petróleo modificado por polímero elastomérico. 04 páginas. 



 

 

m.  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. NORMA DNIT 

111/2011 – EM. Cimento asfáltico de petróleo modificado por borracha de pneus inservíveis 

pelo processo via úmida, do tipo “Terminal Blending”. 06 páginas. 

n.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. NORMA DNER-PRO 277/1997. 

Metodologia para controle estatístico de obras e serviços. Procedimento. 07 páginas. 

Ainda segundo o mesmo órgão (GOINFRA ES-PAV, 2020), os Materiais Asfálticos 

podem ser utilizados nas misturas asfálticas usinadas a quente, os seguintes ligantes asfálticos: 

a.  Cimentos Asfálticos de Petróleo; 

b.  Cimentos Asfálticos de Petróleo Modificados por Polímero Elastômero; 

c.  Cimentos Asfálticos de Petróleo Modificados por Borracha Moída de Pneu 

Industrializado. 

O CAP modificado com borracha deverá atender, ainda, ao seguinte: a borracha deverá 

ser incorporada ao ligante por via úmida; não será permitida, em nenhuma hipótese, a 

industrialização na obra ou durante o trajeto distribuidora – obra, no caminhão; a Viscosidade 

Brookfield (175° C, 20 rpm, spindle 3) deverá se situar entre 1400 e 1600 Cp; as condições e o 

tempo máximo de armazenamento serão definidos pelo fabricante; cada carregamento deve vir 

acompanhado de “Certificado de Qualidade” atestado pelo fabricante. 

Todos os agregados britados deverão ser produzidos de acordo com a norma, 

Informações e Recomendações Gerais para Obras Rodoviárias (GOINFRA IG 001/2019). 

O agregado graúdo é aquele que fica retido na peneira de 2,0 mm (nº 10) e deverá ser 

constituído por pedra ou seixos britados ou não, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, 

isentas de pó, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, obedecidas, ainda, as 

seguintes indicações: 

−  valor de perda máxima de 12%, quando submetido ao ensaio de durabilidade com 

sulfato de sódio (MÉTODO DNER-ME 89/94); 

−  valor máximo de 50% no ensaio de desgaste "Los Angeles" (método DNER-ME 

35/98); 

−  valor superior a 0,6 no índice de forma (método DNER-ME 86/94) ou valor máximo 

de 10% de grãos defeituosos, no ensaio de lamelaridade; 

−  valor satisfatório no ensaio de adesividade (método DNER-ME 78/94), utilizando- 

se, se necessário, melhorador de adesividade. 

O agregado miúdo é aquele que passa na peneira de 2,0 mm (nº 10) e deverá ser 

constituído por areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos, apresentando partículas individuais 

resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas, obedecidas, ainda, as 



 

 

seguintes indicações: o valor de perda máxima de 12%, quando submetido ao ensaio de 

durabilidade com sulfato de sódio (MÉTODO DNER-ME 89/94); o valor para o equivalente de 

areia (MÉTODO DNER/ME 54/97), superior a 55%. 

O material de enchimento, obrigatório, constituído necessariamente por cal hidratada 

calcítica tipo CH-1 ou Cimento Portland, deverá ser composto por materiais minerais finamente 

divididos, e deverá ser usado seco, sem grumos e atender à seguinte granulometria, determinada 

no ensaio: DNERME 083/98: 

 

Tabela 1 - Material de enchimento. 

Peneira 
% Passando em Peso 

ASTM mm 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95-100 

Nº 200 0,074 65- 100 

Fonte: GOINFRA ES-PAV, com Intervenções do Autor (2020). 

 

Baseando ainda no GOINFRA ES-PAV (2020), é exposto que as misturas asfálticas 

deverão ser processadas em usinas apropriadas, conforme especificadas anteriormente, que 

tenham condições de produzir misturas asfálticas uniformes. 

−  O uso de “filler” calcário do tipo cal hidratada calcítica, tipo CH-1 ou cimento 

portland, é obrigatório em todas as composições de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente e 

deverão ser incorporados a mistura anteriormente ao ligante. 

−  A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser determinada para 

cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. 

Para o cimento asfáltico convencional, não modificado, a temperatura conveniente é 

aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol entre 75 SSF e 

150 SSF, determinada conforme NBR 14950. Recomenda-se que a viscosidade se situe no 

intervalo de 75 SSF a 95 SSF.Para o cimento asfáltico modificado por polímero deverá ser 

determinada, para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade 

Brookfield, definida pelo fabricante e determinada conforme NBR 15184. Para cimento asfáltico 

modificado com borracha de pneus deverá ser determinada, para cada tipo de ligante, em função 

da relação temperatura-viscosidade Brookfield, conforme NBR 15529, salvo orientação 

contraria e justificada pelo fabricante. O início da produção na usina só deve ocorrer quando 

todo o equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga na 

acabadora, evitando-se a diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo da compactação. O 



 

 

tempo de misturação deverá ser o mínimo que propicie mistura homogênea, com os agregados, 

mais filler, recobertos uniformemente pelo ligante. Os equipamentos envolvidos no transporte, 

espalhamento e compactação deverão apresentar boas condições de uso e limpeza. 

Equipamentos que apresentem vazamento de combustíveis, graxas ou outros materiais danosos 

às misturas asfálticas não serão permitidos. Caso isso ocorra, os mesmos deverão ser 

imediatamente retirados das frentes de serviço. O transporte das Misturas Asfálticas Usinadas 

a Quente deverá ser feito com caminhões basculantes que apresentem caçambas metálicas lisas 

e limpas. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação da mistura dentro 

da caçamba, 1° na frente, 2° atrás e 3° no meio. As duas primeiras cargas, na frente e atrás, 

deverão ser feitas de forma que a massa usinada tangencie, ao máximo, as chapas da carroceria. 

Em nenhuma hipótese será permitido o abatimento da carga na caçamba. Todos os 

carregamentos de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente deverão ser cobertos com lona 

impermeável de forma a reduzir a perda de calor, evitar a formação de crostas na parte superior, 

e proteger da contaminação por poeira e outros agentes. A superfície que irá receber a Camada 

de Mistura Asfáltica Usinada a Quente deverá apresentar-se limpa, seca e isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes deverão ser adequadamente reparados, 

previamente à aplicação da mistura. Sobre a base imprimada, ou superfície a ser recapeada, 

deverá ser feita a Pintura Asfáltica de Ligação. A distribuição de uma Mistura Asfáltica Usinada 

a Quente não será permitida com tempo chuvoso ou com iminência de chuva. A temperatura 

ambiente, determinada à sombra e longe de aquecimento artificial, deverá ser de, no mínimo, 10° 

C, e estar em ascensão. A fixação da temperatura de espalhamento e compactação está 

condicionada à natureza da mistura e às características do equipamento utilizado. 

As Misturas Asfálticas Usinadas a Quente serão distribuídas com acabadoras 

autopropelidas, preferencialmente dispondo de sistema de aquecimento da mesa à temperatura 

adequada, obedecidas as seguintes indicações: 

a. Nos segmentos em rampa o espalhamento se dará, obrigatoriamente, no sentido 

ascendente. 

b. A espessura de compactação, para uma camada, se limitará a 6 centímetros. Para 

espessuras superiores, deverá ser previsto o lançamento em mais de uma camada. 

c. Não é permitido que o caminhão basculante encoste no equipamento de espalhamento. 

A acabadora, sempre irá de encontro ao caminhão basculante, que deverá estar com a caixa de 

câmbio em posição livre, e permanecerá acoplada, ao mesmo, até a completa descarga da massa. 

d. Não será permitido o espalhamento, de mistura usinada, na frente da acabadora, por 

meios manuais. 



 

 

e. A utilização de ferramentas manuais, pás, rodos, ancinhos, etc, se limitará ao mínimo 

necessário. 

f. O espaçamento entre o sem-fim e a lateral da caixa de distribuição da acabadora 

deverá ser de, no máximo, 0,20 m. 

g. A acabadora só poderá iniciar o espalhamento depois que a caixa da mesma esteja com 

mais da metade de mistura, devendo trabalhar, sempre que possível, “cheia”. 

h. Não será permitido o abatimento das abas basculantes da acabadora e a utilização da 

mistura asfáltica acumulada na região, em qualquer etapa da construção. O material ali existente 

deverá obrigatoriamente ser recolhido e colocado fora, em local adequado, no final da operação. 

Essas medidas visam combater a segregação da massa asfáltica. 

i. Havendo paralisação no processo de espalhamento, por período prolongado, a 

temperatura da massa existente na acabadora deve ser avaliada. Caso a temperatura não atenda 

aos parâmetros técnicos, de espalhamento e compactação, a acabadora deverá ser esvaziada e o 

serviço reiniciado com uma nova junta. 

Somente será permitido o uso de motoniveladoras no caso de camadas de nivelamento, 

reperfilagem e na execução em áreas onde o uso de acabadoras não é praticável. Esses 

equipamentos deverão permitir a obtenção dos resultados especificado. 

No caso de ocorrerem irregularidades, ou segregação, na superfície da camada 

espalhada, estas deverão ser removidas e refeitas, às custas da contratada. Em casos 

excepcionais, pontuais, a fiscalização poderá autorizar a correção através da adição manual da 

mistura, sendo este espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos, antes de 

qualquer operação de rolagem. 

A compressão, com a utilização de rolo (s) compactador (es), iniciará imediatamente 

depois da sua distribuição e perdurará até o momento em que seja obtida a densificação 

especificada, observando as seguintes indicações: 

a.  A (s) unidades (s) compactadora (s) deverá (ão) seguir, o mais próximo possível, o 

equipamento de espalhamento. Será sempre iniciada com o rolo duplo tanden, sem vibração, 

objetivando a selagem e acabamento da superfície, promovendo a redução da perda de 

temperatura. Posteriormente, a utilização de rolos de pneus; 

b.  No caso de utilização de mistura com faixas granulométricas descontínuas,  utiliza-

se, exclusivamente, o rolo tandem metálico. Não será permitido o uso de rolos de pneus. 

c.  Como orientação, a temperatura de compactação é a mais elevada que a mistura 

asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso; 

d.  As juntas serão compactadas primeiro, com o rolo tanden, assegurando adequadas 



 

 

condições de acabamento; 

e.  A compressão será executada em faixas longitudinais e será sempre iniciada pelo 

ponto mais baixo da seção transversal e deverá progredir no sentido do ponto mais alto, devendo 

em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na passada anterior; 

f.  Não serão permitidas: mudanças de direção, aceleração, desaceleração e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento de compactação sobre mistura 

asfáltica recém rolada. No caso de utilização de equipamentos vibratórios de compactação, 

deverá desligar-se a vibração antes da reversão; 

g.  As mudanças de faixa de compactação só deverão ser feitas onde a mistura asfáltica 

se apresentar resfriada; 

h.  Para evitar aderências, os cilindros metálicos deverão ser mantidos adequada e 

suficientemente úmidos, e as rodas dos rolos pneumáticos deverão, no início da compactação, 

ser levemente untadas com produtos específicos, e não serão admitidos produtos derivados de 

petróleo. 

Em locais onde a Mistura Asfáltica Usinada a Quente for colocada em áreas inacessíveis 

aos equipamentos de compactação, deverão ser empregados soquetes pneumáticos ou outros 

equipamentos que permitam a obtenção do grau de compactação especificado. 

No caso de camadas sobrepostas, as juntas transversais e longitudinais não deverão ser 

coincidentes. No caso de juntas longitudinais de eixo, deverá haver um afastamento lateral de, 

pelo menos, 0,15 m e a junta da camada final deverá coincidir com o eixo de projeto. 

Uma camada de Mistura Asfáltica Usinada a Quente somente será liberada ao tráfego 

após o seu resfriamento. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a aspersão de água sobre a 

superfície asfáltica para acelerar a sua liberação ao tráfego. 

 

2.2. Pavimento Rígido 

 

De acordo com Bernucci et al. (2010), pavimento rígido refere-se aos pisos que são 

constituídos por placas de concreto de cimento Portland. Esse revestimento tem em relação à 

camada inferior, maior rigidez e espessura fixa, em função da resistência à flexão das placas, ou 

seja, a placa absorve quase todas as tensões derivadas do carregamento aplicado. 

Para Balbo (2009), as placas de concreto de cimento Portland foram colocadas no solo 

de fundação ou sub-base, onde desempenham as funções de revestimento e camada de base, 

podendo ou não estar armadas com barras de aço. 

No caso dos pavimentos rígidos, os materiais mais utilizados são o cimento Portland 



 

 

CP-I, CP-II, CP-III e CP-IV, agregados graúdos e miúdos, água, aditivos, materiais selantes de 

juntas, fibras de plástico ou de aço e barras de aço (DNIT, 2004). 

 

Figura 8 – Resposta mecânica do pavimento rígido 

 

Fonte: Balbo (2007). 

 

Quanto as juntas, estas são utilizadas para o controle de fissuras; seção enfraquecida na 

placa de concreto, formada por meio de corte ou ranhura (profundidade 1/4 e 1/6 da altura da 

placa). Podem ser transversais ou longitudinais. Para manter as placas unidas utiliza-se barras 

de ligação. E para transferir as cargas de uma placa para outra, barras de transferência. 

 
Figura 9 – Fissuras no pavimento rígido. 

 

Fonte: Balbo (2009). 

 

De acordo com Balbo (2009), o revestimento do pavimento citado, é feito com concreto, 

onde é permitido sua elaboração por pré-moldagem ou produção in loco. Nesse caso o mais 

utilizado é o concreto simples, chamado de PCS. 

 



 

 

Figura 10 – Rodovia Pavimentada com PCS. 

 

Fonte: Balbo (2009). 

 

Este pavimento tem sua formação resultada no conjunto de placas de concreto moldadas 

in loco, onde se define por serragens de juntas transversais e longitudinais horas depois da 

moldagem. Nesta construção, variados tipos de concreto podem ser empregados, como por 

exemplo o concreto convencional, o de alta resistência e o compactado com rolo, de acordo 

com Baldo (2009). 

Já para Pitta (1998), o pavimento de concreto simples exibe em sua composição cimento 

Portland, agregados miúdos, agregados graúdos, água, e como opção, pode ser acrescido aditivos 

químicos. Nesse contexto, o pavimento também é composto por barras de aço de transferência, 

de ligação e por selante de juntas. 

Os cimentos desse tipo, adequados para a pavimentação de concreto simples são o 

Portland comum – CP-I, Portland composto – CP-II, Portland de alto forno – CP- III e o Portland 

pozolânico – CP-IV. E o agregado miúdo mais indicado é a areia natural quartzosa, onde a 

dimensão máxima característica dos grãos é de 4,8 mm, não sendo permitidos grãos menores do 

que 0,075 mm. Quanto ao graúdo, o mais utilizado é o pedregulho ou a pedra britada, podendo 

também ser a mistura de ambos, onde a graduação granulométrica esteja entre 50 e 4,8 mm 

(FILHO, et al., 2018). 

Os aditivos nesse caso também são opcionais, entretanto, possuem importante resultado 

na melhoria dos fatores físicos e químicos do concreto. Os mais eficientes são os plastificantes, 

os incorporadores de ar e os aceleradores de endurecimento. Quanto a água destinada ao 

amassamento do concreto, esta deve atender aos limites máximos determinados pela norma 

DNIT 036/2004-ME, e deve ser isenta de teores prejudiciais de substâncias desconhecidas. 

No caso das barras de transferência, quando estão previstas em projeto, o aço se torna 

obrigatoriamente liso e sem uso de aços especiais. Sob outra ótica, as barras de ligação podem 

usar os dois tipos, desde que o cálculo seja referente ao aço efetivamente empregado. 



 

 

É oportuno citar que o selante das juntas deve ser aderente ao concreto, além de 

resistente à infiltração de água, penetração de sólidos e à ação de solventes. Em alguns casos, 

dependendo da natureza e do tipo de aplicação, pode ser moldado quente, frio ou pré-moldado. 

De acordo o DNIT (2013), o processo de execução do pavimento de concreto simples 

segue as etapas: 

−  Preparo da sub-base: a sub-base deve estar nivelada e regularizada, com sua 

conformação geométrica mantida até a ocasião da execução do pavimento. Caso tenha sido 

indicada a colocação de película isolante e impermeabilizante sobre a superfície da sub-base, 

deve-se verificar se a mesma está corretamente esticada e se as emendas são feitas com 

transpasse de 20 cm, no mínimo. 

−  Mistura, lançamento e espalhamento do concreto: o concreto deve ser produzido em 

centrais do tipo gravimétrica, dosadoras e misturadoras, de forma homogênea e sem segregação. 

O período máximo entre a mistura e o lançamento do concreto deve ser de 30 minutos. O 

lançamento pode ser feito por descarga lateral ou frontal à pista. No espalhamento do concreto 

podem ser usados diversos equipamentos como a pá-distribuidora do sistema de fôrmas 

deslizantes, pá triangular móvel, rosca sem-fim ou caçamba que receba o concreto, 

distribuindo-o com altura uniforme por toda largura da pista. 

−  Adensamento do concreto: o adensamento do concreto deve ser feito por vibradores 

hidráulicos ou elétricos fixados em barras de altura variável, possibilitando executar a pista na 

espessura projetada. Deve haver alimentação contínua do equipamento, a fim de manter 

homogênea a superfície final. 

−  Acabamento do concreto: o acabamento do concreto deve ser executado pela 

passagem da régua acabadora longitudinal. Também devem ser empregadas as 

desempenadeiras metálicas de cabo longo, na direção transversal à pista e em seguida as 

desempenadeiras metálicas de base larga, para o acabamento final, junto com as 

desempenadeiras de cabo curto, para acabamentos localizados. Após a perda do brilho superficial 

do pavimento acabado, deve-se executar a texturização da superfície do pavimento, através de 

ranhuras, para aumentar a aderência com os pneumáticos. 

−  Cura do concreto: na cura do concreto devem ser utilizados produtos químicos 

capazes de formar uma película plástica. A aplicação deve ser realizada manualmente ou com 

equipamento autopropelido, devendo ser iniciada logo após a texturização do concreto. Caso 

acorra evaporação da água de amassamento durante a concretagem, deve ser aplicada uma 

segunda demão de produto químico. 

−  Execução das juntas: as juntas longitudinais e transversais devem estar em 



 

 

conformidade com as posições indicadas no projeto, não se permitindo desvios de alinhamento 

superiores a 5 mm. As juntas longitudinais são divididas em juntas longitudinais de articulação 

e de construção. Já as juntas transversais se dividem em juntas transversais serradas e de 

construção. Nas juntas longitudinais são instaladas as barras de ligação, obedecendo às posições 

e especificações definidas em projetos. E nas juntas transversais são instaladas as barras de 

transferência, com suas especificações definidas no projeto, devendo as barras permitir a 

movimentação da junta. 

 

2.2.1 Normatização 

De acordo com GOINFRA ES-PAV (2020), para aplicação desta Especificação de 

Serviço são indispensáveis os seguintes documentos: 

a.  Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 035/1998. Agregados 

– determinação de abrasão “Los Angeles”. Método de Ensaio. 7 páginas. 

b. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 052/1994. Solos e 

Agregados Miúdos – Determinação da Umidade com o emprego do “Speedy”. Método de 

Ensaio. 04 páginas. 

c. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 054/1997. Equivalente 

de Areia. 10 páginas. 

d. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. DNIT-ME 0172/1994. Solos 

determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas. Método de 

Ensaio. 15 páginas. 

e. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 080/1994. Solos análise 

granulométrica por peneiramento. Método de Ensaio. 4 páginas.   

f. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 082/1994. Solos 

Determinação do limite de plasticidade. Método de Ensaio. 3 páginas. 

g. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 092/1994. Solos 

Determinação da Massa Específica Aparente “In Situ”, com emprego do Frasco de Areia. 

Método de Ensaio. 5 páginas. 

h. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-ME 122/1994. Solos 

Determinação do limite de liquidez - Método de referência e Método expedito. Método de 

Ensaio. 7 páginas. 

i. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. DNIT-ME 160/2012. Solos – 

Determinação da expansibilidade. Método de Ensaio. 7 páginas. 

j. Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. DNIT-ME 164/2013. Solos – 



 

 

Compactação utilizando amostras não trabalhadas. Método de Ensaio. 7 páginas. 

k. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-PRO 277/97. Metodologia 

para controle estatístico de obras e serviços. 7 páginas. 

l. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 16697/2018. Cimento 

Portland - Requisitos. 12 páginas. 

m. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12023/2012. Solo- 

Cimento – Ensaio de compactação. 07 páginas. 

n. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 16372/2015. Cimento 

Portland e outros materiais em pó - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao 

ar (método de Blaine). 11 páginas. 

Ainda segundo (GOINFRA ES-PAV, 2020), o Cimento Portland deverá obedecer às 

especificações da Norma DNER EM 036/95 e às da ABNT NBR 5732/91, NBR 11579/91. Em 

nenhuma hipótese será permitido o uso de Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CPV- 

ARI). 

A água deverá ser limpa e isenta de substâncias nocivas, tais como: sais, ácidos, óleos, 

álcalis, açucares, matéria orgânica ou outros elementos prejudiciais à reação do cimento. 

Os solos antes da mistura com cimento e água para emprego em Base de Solo Melhorado 

com Cimento devem satisfazer às seguintes condições: 

 

Tabela 4: Condições Base de Solo. 

ASTM 
Abertura 

(mm) 

Faixas Tolerância 

A% A B C D E F 

2” 50,8 100 100 - - - - ± 7 

1” 25,4 -  100 100 100 100 ± 7 

3/8” 9,5 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ± 7 

nº 4 4,8 25-55  30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 ± 5 

nº 10 2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ± 5 

nº 40 0,42 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ± 2 

nº 200 0,074 2-8 5-15 5-15 5-20 6-20 8-25 ± 2 

* Somente para N ≤ 5 x 106 (número de repetições do eixo simples padrão calculado pelo Método 

DNER/1966, correspondente ao período de projeto). 

** A porcentagem do material que passa na peneira n.º 200 não deve ultrapassar 2/3 da porcentagem 

que passa na peneira n.º 40. 

Fonte: GOINFRA ES-PAV, com Intervenções do Autor (2020). 

 

Já a mistura, projetada de solo melhorado com cimento, para emprego como camada de 



 

 

Sub-Base, deverá atender aos seguintes parâmetros: ISC (Índice de Suporte Califórnia) igual 

ou superior a 20%, o ensaio ISC sendo realizado segundo o DNIT-ME 172/2016 com a energia 

do DNIT-ME 164/2013 ou especificada no Projeto; a expansão medida no ensaio CBR não deve 

ser superior a 1%. 

A mistura projetada de solo melhorado com cimento, para emprego como camada de 

Base, deverá atender aos seguintes parâmetros: Limite de liquidez igual ou inferior a 25% 

(DNER-ME 122/94) e índice de plasticidade igual ou inferior a 6% (DNER-ME 82/94); ISC 

(Índice de Suporte Califórnia), obtido de acordo com a energia de compactação especificada em 

projeto, igual ou superior a: 60% para N ≤ 5 x 106 (número de repetições do eixo simples 

padrão calculado pelo Método de Projeto DNER/1966, correspondente ao período de projeto); 

80% para N > 5 x 106 . Nota: Se houver carência de material na região e se N ≤ 2,5 x 106, pode-

se considerar o limite mínimo de 40% para o ISC; A expansão medida no ensaio ISC, na energia 

especificada em projeto, não deve ser superior a 0,5%. 

Para a execução, GOINFRA ES-PAV (2020) expõe: 

− A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da 

obra ou do serviço é da executante. 

− A mistura poderá ser executada em usina de solo ou em pista, a critério do projeto. 

− Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 

− A camada de sub-base e base de solo-cimento só deve ser executada quando a camada 

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 

− A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade 

antes da execução da sub-base ou base de solo melhorado com cimento. 

− Durante todo o tempo que durar a execução da sub-base ou base de solo melhorado 

com cimento, os materiais e os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a 

responsabilidade desta conservação. 

 

2.3 Comparativo 

 

Ao se desenvolver um estudo comparativo é de suma importância que se tenha 

conhecimento sobre os assuntos a serem envolvidos, onde nesse caso se apresentam os 

pavimentos flexíveis e rígidos. 

Fachin (2006) relata que o estudo comparativo se desenvolve pela investigação de 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, com vistas a expor as diferenças e similaridades entre 



 

 

eles. Permite a análise de dados concretos e a dedução de semelhanças e divergências de 

elementos constantes, abstratos e gerais, propiciando investigações de caráter indireto. 

Nesse caso, o estudo presente expõe uma tabela simplificada comparando ambos os 

processos, apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Comparativo entre os tipos de pavimentos. 

 

 

PAVIMENTO RÍGIDO PAVIMENTO FLEXÍVEL 

Material  Concreto Asfalto 

Tipo de estrutura  Estruturas mais delgadas de 

pavimento 

Estruturas mais espessas 

(requer maior escavação e 

movimento de terra) e 

camadas múltiplas 

Resistência química Resistente a ataques químicos 

(óleos, graxas e 

combustíveis)  

É fortemente afetado por 

produtos químicos 

Manutenção 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 eleveados. 

Segurança  Falta de aderência das 

demarcações viárias, devido 

ao baixo índice de 

porosidade;  necessário 

vassouramento para aumentar 

atrito. 

Melhor aderência das 

demarcações viárias, devido a 

textura rugosa e alta 

temperatura de aplicação. 

Maior possibilidade 

Durabilidade  

 

Vida útil mínima de 20 anos  

 

Vida útil máxima de 10 anos 

(com manutenção) 

Custo inicial  Elevado  Baixo 

Tempo de execução  Mais demorado  Mais rápido 

Mão de obra  Mecanizada ou não  Uso de maquinário específico 

Fonte: Tetraconind com Intervenção do Autor (2020). 

 

No quesito do comparativo técnico, a escolha do tipo de pavimento a se utilizar deve 

considerar as características de cada um deles. Assim, ao se relacionar as características de 

construção, manutenção, comportamento, segurança e sustentabilidade, se obtém a melhor 



 

 

opção para o seu respectivo objetivo. 

Outro fator importante é a construção. De acordo com Guimarães Neto (2011), a 

estrutura necessária para a pavimentação flexível é mais complexa se comparada com a de 

pavimentação rígida, isso se deve à forma distinta de como as cargas são absorvidas por ambos 

os casos. Entretanto, apesar de conter uma estrutura mais simples, o pavimento rígido possui 

maior rigorosidade em sua metodologia deconstrução, e maior cautela quanto a qualidade dos 

materiais empregados, se comparado com o pavimento flexível. 

Ainda segundo o mesmo autor, o pavimento rígido ao dispersar mais amplamente as 

cargas na sua estrutura, economiza em serviços como o reforço de subleito, normalmente 

necessário na pavimentação flexível. 

Já para Ribas (2017), o pavimento flexível possui maior oferta de empresas que se 

encarregam pelo serviço de mão de obra, máquinas e equipamentos necessários para a 

execução. Ao contrário do pavimento rígido, que apesar de ter sua utilização em crescimento 

no Brasil, ainda apresenta uma grande defasagem de empresas especializadas, fator este que 

pode acarretar em erros construtivos ou até deficiências no controle tecnológico. 

Diante do aspecto de manutenção, Ribas (2017) relata ainda que as que ocorrem em obras 

com pavimento asfáltico (flexível) são mais rápidas, ocorrendo liberação do tráfego logo após a 

conclusão do serviço. Ao contrário nas obras de pavimento de concreto (rígidos), onde é 

necessário aguardar o tempo de cura do mesmo. 

Outros autores, como Mean et al. (2011), ressaltam que o pavimento de concreto é a 

melhor opção por apresentar elevada resistência mecânica e ao desgaste, não oxidando, 

deformando, formando buracos ou trilhas de rodas, e dessa forma, garante a elevada durabilidade 

da estrutura e a mínima necessidade de manutenção rotineira. Nesse mesmo cenário, agora 

estando em pauta o pavimento asfáltico, a necessidade de maiores intervenções se causa pela 

deformação plástica, trilhas de rodas e buracos, fazendo com que o serviço de recapeamento 

seja necessário com cinco (5) anos de vida útil. 

Quanto ao comportamento, o pavimento rígido possui vida útil superior a vinte 

(20) anos, apresentando características como a não oxidação, resistência a ações de 

combustíveis, óleos veiculares, além da ação da chuva e do sol. Ele também atua como 

impermeabilizante, não permitindo que passe para outras camadas, ao contrário do pavimento 

flexível, que possui vida útil inferior a dez (10) anos, onde as elevadas temperaturas, os 

combustíveis e o excesso de chuva causam deterioração da superfície (SILVA FILHO, 2011). 

Na perspectiva de Ribas (2017), o pavimento rígido contém cargas melhores 

distribuídas nas placas de concreto, gerando menor responsabilidade ao solo da distribuição. 



 

 

Ao contrário do pavimento flexível, onde as cargas não se distribuem de maneira uniforme, mas 

de forma vertical, forçando totalmente o solo a trabalhar, acarretando deformações elásticas 

significativas. 

Ainda segundo Ribas (2017) o pavimento de concreto proporciona maior velocidade de 

escoamento da água em comparação ao pavimento asfáltico, devido à texturização, diminuindo 

o acúmulo de água superficial que se forma na pista nos dias chuvosos, melhorando a resistência 

à derrapagem. Entretanto, o pavimento flexível apresenta melhor aderência das demarcações 

viárias em relação ao pavimento rígido, devido a sua textura rugosa. 

O pavimento de concreto tem maior capacidade de reflexão da luz que o pavimento de 

asfalto, por ter superfície clara, melhorando consideravelmente a visibilidade horizontal e 

noturna dos motoristas, principalmente em dias de chuva, onde também permite uma maior 

aderência dos pneus à superfície de rolamento em comparação com o pavimento asfáltico, o 

que gera uma considerável redução na distância de frenagem (CARVALHO, 2007). 

Outro aspecto de suma importância a ser considerado é o da sustentabilidade. Os 

métodos de execução conciliados com técnicas de reciclagem devem ser considerados. Existem 

muitos estudos de pavimentos flexíveis que alegam que o asfalto com polímero permite a 

existência de uma alternativa mais econômica e ecológica em comparação a pavimentação 

rígida, gerando a diminuição de impactos ambientais, e preservando os recursos naturais. 

A produção de concreto, por sua vez, utilizado na pavimentação rígida consome até 

quatro vezes menos energia que a produção do asfalto, a superfície clara do concreto contribui 

para a economia de iluminação pública, para a redução da temperatura ambiente, minimizando 

os gastos com ar condicionado e reduzindo a poluição ambiental, de acordo com Carvalho 

(2007). 

Estudos realizados pela Portland Cement Association confirmam uma significativa 

redução no consumo de combustíveis em veículos pesados quando trafegam em pavimentos 

rígidos em comparação com os pavimentos flexíveis proporcionado pela superfície rígida, 

indeformável e estável, que cria menor resistência ao rolamento e exige menor esforço da parte 

mecânica dos veículos (SILVA, 2011). 

O último fator a se considerar, mas não menos importante, é o financeiro. Até agora, 

neste estudo, pode ser observado que o pavimento rígido se destaca em relação ao flexível em 

muitos aspectos. Mas para determinar a alternativa mais viável é totalmente necessário a 

comparação econômica, associadas a implantação e manutenção. 

O DNIT (2017), em suas planilhas de custos definem que para a implantação do 

pavimento flexível em pista simples com faixa de 3,6 m e acostamento de 2,5 m com 



 

 

revestimento em CAUQ com 10 cm de espessura para pista e acostamento, é necessário o custo 

médio de R$ 3.159.000,00 por quilômetro. E para a implantação de pavimento rígido em pista 

simples com faixa de 3,6 m e acostamento de 2,5 m com revestimento em PCS com espessura de 

18 cm para pista e 10 cm para o acostamento, é exigido o custo médio de R$ 5.430.000,00 por 

quilômetro. 

Dessa forma ressalta-se que o custo médio de implantação por quilômetro do pavimento 

rígido com revestimento em PCS é aproximadamente 42% mais caro do que o custo médio de 

implantação por quilômetro do pavimento flexível com revestimento em CAUQ. 

Considerando uma segunda abordagem, visando agora a implantação de uma pista 

simples com 7,0 metros de largura, considerando toda estrutura do pavimento e de acordo 

VDMc, os custos de implantação seriam, segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland 

(ABCP), conforme Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Custos de Implantação da Pavimentação por km. 

VDMc PCS CBUQ 

500 R$ 1.066.00,40 R$ 791.484,50 

750 R$ 1.104.463,30 R$ 938.060,27 

2000 R$ 1.104.463,30 R$ 1.138.449,29 

3500 R$ 1.142.926,20 R$ 1.285.548,61 

5000 R$ 1.181.389,10 R$ 1.341.571,64 

10000 R$ 1.219.852,00 R$ 1.532.054,61 

Fonte: Moschetti (2015) com Intervenção do Autor (2020). 

 

Figura 11 - Custos de Implantação da Pavimentação por km 

 

Fonte: Moschetti (2015) com Intervenção do Autor (2020). 

Diante dos dados apresentados, é permissível perceber que onde o VDMc é baixo, entre 

500 e 750, a alternativa de pavimentação flexível seria mais viável. Mas nas situações em que 

o VDMc é alto, maior que 2000, o pavimento rígido passa a ser mais vantajoso. 



 

 

Quanto aos custos de manutenção dos pavimentos, segundo a planilha de custos 

gerenciais do DNIT (2017), o pavimento flexível ao apresentar vida útil de no máximo 10 anos 

é necessário a realização de serviços de conservação rotineira anual e restauração do pavimento, 

geralmente a cada 5 anos, custando R$ 51.800,00 e R$ 1.200.000,00 por quilômetro 

respectivamente. Já o pavimento rígido não possui os custos de conservação rotineira e 

restauração do pavimento na planilha do DNIT, porém, de acordo com Hallack (2008), para 

manutenções a cada 10 anos é necessário um valor equivalente a 4% do custo de implantação do 

pavimento. 

No âmbito geral, ao se considerar o valor total do investimento, que inclui os custos de 

construção somados aos custos de manutenção, a pavimentação rígida tem um custo-benefício 

melhor e se torna mais vantajosa. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível verificar nesse estudo que os dois tipos de pavimentos atendem perfeitamente 

as características de segurança, conforto e de economia – considerando recursos de manutenção, 

operação e segurança. 

Diante dos critérios observados, o pavimento rígido possui maior vantagem sobre o 

pavimento flexível, por exercer no parâmetro técnico melhores condições para sua aplicação e 

uso. 

Dentre estas vantagens, se destaca a vida útil muito superior ao pavimento rígido; a 

capacidade de manter a superfície de rolamento em ótimas condições, sem a necessidade de 

manutenção por longos períodos; a resistência a ataques químicos como óleos, graxas e 

combustíveis; o aumento da segurança na circulação dos veículos por não sofrer 

deformação, sem promover aquaplanagem, além de não formar trilha de rodas, refletir melhor 

a luz e ter maior distância de visibilidade horizontal, principalmente noturna; a alternativa mais 

sustentável, com a economia de combustível dos veículos, economia de energia elétrica e menor 

geração de resíduos.  

No aspecto econômico, pode-se concluir que o pavimento flexível é o mais utilizado 

no Brasil e tem menor investimento no período de implantação, aproximadamente 42% mais 

barato que o rígido. Entretanto, ao se analisar a longo prazo, considerando o investimento 

final, valores empregados com implantação e manutenções necessárias ao longo da vida útil, o 

pavimento rígido se torna mais competitivo que o flexível, principalmente devido ao fato de o 

flexível requerer maiores custos para uma vida útil considerável, além do fato de que a 



 

 

diminuição nos custos de manutenção do pavimento rígido cobrem os gastos da construção 

inicial. 

Ainda nesse parâmetro, é notório que o pavimento flexível apresenta menor custo de 

implantação nas situações em que a via a ser pavimentada possui um volume de tráfego (VDMc) 

considerado leve, já que não existe necessidade do uso do pavimento rígido para este tipo de 

tráfego. Em contrapartida, à medida que o volume de tráfego aumenta, sendo considerado 

pesado, o pavimento rígido passa a ter um custo de implantação mais competitivo, se tornando 

a melhor alternativa para este tipo de tráfego (FILHO, et al., 2018). 

Em um país de extensão territorial como o Brasil, que também apresenta as mais adversas 

condições climáticas, com diferentes tipos de solos, e aplicações de carga, é imprescindível que 

se analise com cuidado a melhor solução, não devendo generalizar o resultado de maneira 

grotesca. 

O comparativo entre pavimentos não se trata, evidentemente, de procurar uma resposta 

simples para uso genérico, ou a substituição dos pavimentos betuminosos pelos de concreto, 

ignorando toda a tecnologia envolvida durante anos, mas sim de voltar os olhos para uma nova 

opção que ainda não possui tanta dedicação. 
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