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RESUMO 

 

Esta monografia vem apresentar um estudo envolvendo a adição de cal hidratada a 
um solo, visando o melhoramento em seu uso como sub-base de pavimentos 
asfálticos. Analisa-se o pavimento mais viável, técnico e economicamente, em um 
determinado trecho. Esta pesquisa foi extraída através de artigos científicos, materiais 
da internet e, trabalhos acadêmicos realizados. Onde a substituição de parte dos 
materiais usados como sub-base por cal hidratada traz benefícios tanto para o custo 
quanto para a resistência à compressão desta sub-base. Em seguida, é apresentado 
os modelos de   pavimentos rígidos e flexíveis. Efetuam se os orçamentos para cada 
um dos pavimentos proposto. Com estes orçamentos disponíveis, e após realizado 
uma comparação dos serviços com o objetivo de identificar suas possibilidades 
técnica e econômica, propondo assim o melhor método adequado para a via em 
estudo. Após a realização de todos os levantamentos necessários, dar se início a 
elaboração do projeto proposto pelo cliente, e a sua execução com base nos 
levantamentos adquiridos durante todos os estudos.  
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ABSTRACT 

This monograph presents a study involving the addition of hydrated lime to a soil, 
aiming at the improvement in its use as a sub-base of asphalt pavements. The most 
feasible pavement, technically and economically, is analyzed in a certain section. This 
research has been extracted through scientific articles, internet materials, and 
academic papers. Where the substitution of part of the materials used as sub-base for 
hydrated lime brings benefits both to the cost and to the compressive strength of this 
sub-base. Next, the models of hard and flexible pavements are presented. The 
budgets for each of the proposed decks are carried out. With these budgets available, 
and after a comparison of the services with the objective of identifying their technical 
and economic possibilities, thus proposing the best suitable method for the way under 
study. After all the necessary surveys have been carried out, start the elaboration of 
the project proposed by the client, and its execution based on the surveys acquired 
during all the studies. 
 

Key-words: Rigid pavement; Flexible pavement; Soil-lime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O simples fato em caminhar é a forma mais primaria e antiga de locomoção.   

Através do tempo o ser humano aprimorou os meios de transportes e, por isso se fez 

necessário a construção de vias para utilização desses (FARIA, 2003). 

 O objetivo principal de uma rodovia é, atender ao tráfego através de uma forma 

segura, confortável, e econômica aos usuários daquelas rodovias, sendo que as 

construções de novas estradas abrem novas fronteiras para o desenvolvimento de 

uma determinada região e de um pais. Assim   como o Brasil que é um país onde o 

seu principal sistema logístico é rodoviarista, onde 62% de seu transporte de cargas 

utilizam rodovias, a melhoria deste sistema viário exige urgência, não só devido ao 

setor da atividade de transporte, más também para toda a sociedade que utilizam 

essas rodovias. O Brasil é o grande prejudicado com a falta de interesse dos órgãos 

e pessoas competentes que pouco fazem pelas necessidades das rodovias 

brasileiras.  

  As camadas que são utilizadas nos revestimentos asfálticos, exigem alguns 

componentes com custos elevados, exigindo assim uma análise criteriosa do custo 

benefício desses componentes utilizados. Os componentes que são extraídos do 

petróleo e destinados a utilização na pavimentação asfáltica, são matérias naturais de 

fontes não renováveis, por isto há nos dias atuais uma exigência da construção, para 

encontrar elementos que possam desenvolver um bom rendimento e um custo 

benefício bem significante. 

   De uma forma geral, verifica-se que em pequenos espaços de tempo surgem 

defeitos na superfície de rolamentos, trazendo assim desconforto aos usuários, estes 

defeitos que ocorrem nos pavimentos, como trincas devido a fadiga e um grande 

acumulo de deformações das trilhas de rodas, que é uma das causas de   ocorrência 

acentuada desse problema, devido à baixa resistência ao cisalhamento nas misturas 

do asfalto que dependem do esqueleto dos agregados minerais.           

 A utilização do pavimento rígido, que custa mais caro que o asfáltico chegando 

até 30% a mais no seu custo, mais este em compensação traz grandes resistências a 

deformações, traz uma distribuição eficaz das tensões, uma maior resistência a 

abrasão, uma alta aderência dos pneus, uma boa refletividade, ideal para a 
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dirigibilidade noturna, uma alta taxa de segurança, com menos chance de 

aquaplanagem devido a sua melhor aderência. O seu tempo de vida útil tem 

durabilidade dobrada comparada a pavimentação asfáltica, sem a necessidade 

constante de manutenção sendo de grande durabilidade o pavimento rígido, este 

custo que no início foi mais caro, quando se levar em consideração os anos de 

utilização, este custo benefício terá se tornado bem mais barato (VASATA, Ana; 

JUNIOR, Ildelvan; 12 de março de 2013)         

 

 
 
 
 
1.1 O PROBLEMA  

 
        
 
 Como economizar no custo de pavimentos asfáltico e rígidos, sem perder a 

qualidade nas rodovias para os usuários?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL  

 

  Descrever as características dos pavimentos flexíveis e rígido, o seu conceito 

e também as suas características mecânicas e físicas, suas patologias e quais as 

técnicas usadas para a sua recuperação mais adequadamente.    

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

      I) . Esclarecer as vantagens e também as desvantagens entre os   

pavimentos rígidos e flexíveis, a sua importância conforme a necessidade do 

pavimento a ser utilizado e, o custo benefício de cada um. 

                     

      II) . Definir o avanço da utilização da cal como uma técnica na infraestrutura 

de estradas.   

            

      III). Demonstrar um comparativo econômico entre as construções de 

pavimentos asfálticos e rígidos.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

    

 

 As obras de rodovias onde são produzidos vários agregados para diversas 

finalidades, e cada um desses agregados exigindo tecnologias especializadas de acordo 

com as suas características.     

 Dentre estes, existem alguns agregados que são utilizados na produção de 

concreto do cimento Portland, que são designados para as obras de pavimentação 

rígida, este material exige diferentes condições daquele concreto que são utilizadas nas 

obras de construção civil, edificações de pontes, e na fabricação de pré-moldados. Este 

fato se deve a necessidade do concreto para pavimentos rígidos que ele tenha uma alta 

resistência a tração, o seu volume exige o mínimo de variações, uma menor fragilidade 

as fissurações e uma maior resistência a ação da natureza, e à ação intensa do tráfego 

de transportes.       
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2 METODOLOGIA 

 

 

Esta pesquisa irá tratar de um comparativo entre os pavimentos   utilizados no 

Brasil, pavimentos estes asfálticos e rígidos, as suas implantações de acordo com as 

regiões onde são utilizados, seus custos benefícios e, suas vantagens e desvantagens 

para posterior analise dos resultados através de levantamentos de pesquisas que irão 

mostrar qual destes pavimentos melhores adequa a necessidade de cada região, e qual 

o melhor a se utilizar em projetos que exijam reduções de custos. 

 Salientando que todas as etapas deste trabalho serão as seguintes; pesquisas 

em materiais bibliográficos, pesquisas em matérias da internet, análise e comparativos 

dos custos entre os tipos de pavimentos estudados, onde viabiliza melhor o uso de qual 

tipo de pavimentação, asfáltica ou rígida, e a conclusão dos dados pesquisados.   
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 
    
  3.1 DEFINIÇOES E CONCEITOS DOS PAVIMENTOS 

       
 
 

 Conforme Senço (vol.1, 2007) pavimento é uma sustentação que é construída 

sobre a terraplenagem de uma estrada e, é designada a resistir todos os tipos de 

esforços que são originários do trafego, devendo distribui-los; quanto as condições de 

rolamento para melhorar a segurança e, o conforto dos usuários; estes devem resistir 

aos desgastes aplicados horizontalmente e, sempre tornando a superfície de rolamento 

mais durável. A infraestrutura dos pavimentos construídos, podem variar quanto a 

espessura utilizada, os materiais e, as necessidades em que a rodovia   irá operar. 

 De acordo com Motta (1995) pavimento é, todo composto estrutural que é 

construído por várias partes, que são instituídos de um aglomerado que sofrerá 

transferência e tensões como parte de reagir às cargas requerentes pelos veículos e 

pelo tempo. Assim, como em qualquer outra estrutura da construção civil, as suas cargas 

serão repartidas de forma comportável com a resistência nas bases de pavimentos. 

Os pavimentos são compostos por alguns tipos de camadas com finitas 

espessuras e, a sua principal função é de reagir aos esforços que são requeredores pelo 

transito de veículos em períodos de anos, ao sol e, as chuvas, além de ajudar no 

progresso e nas melhores condições de rolagem da rodovia, com segurança e 

tranquilidade, e mais economia aos seus usuários (SENÇO, 1997). 

Subleito: é considerada uma das camadas principais do pavimento, pois nesta 

região acontecerá a aplicação do pavimento. Estando esta camada da fundação natural, 

onde iniciara a primeira parte do pavimento (MARQUES, 2012). 

Reforço do subleito: está camada se faz necessária quando as cargas moveis 

impostas pelo trafego, costuma serem muito elevadas e, a capacidade de sustentação à 

carga do material na camada do subleito for enfraquecida (DNIT, 2010). 

 Sub-base: é uma camada que cumpre da mesma forma o papel da base, esta 

pode ser construída em cima do subleito ou podendo ser construída em cima no reforço 

do subleito corretamente compactado e regularizado (DNIT, 2010). 

 Base: esta camada tem a finalidade de receber todos os esforços aplicados 

verticalmente pelo tráfego e, distribui para as camadas encobertas e sobre ela se 

constrói o revestimento. 
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Revestimento: esta base é responsável por receber as cargas perpendiculares e 

horizontais que são originárias do tráfego e, enfrentar os desgastes que lhes são 

aplicados sendo transportados para as camadas encobertas. Além disto deve trazer 

mais condições de conforto e segurança para os usuários (MARQUES, 2012). 

Conforme Bernucci et al (2010) “os revestimentos das estruturas de pavimentos 

em geral são sujeitos a esforços de compressão e de tração devidos à flexão, resultando 

as seguintes camadas submetidas especialmente a compressão”. 

Os tipos de pavimentos corriqueiramente utilizados em nosso pais são estes, os 

flexíveis e rígidos (BERNUCCI - 2006).         

  

 

         

3.1.1 PAVIMENTOS RIGIDOS E FLEXIVEIS 

 

 

Pavimento rígido e todo aquele a qual o seu revestimento tem uma elevada rigidez 

em semelhança às camadas menores e, portanto, absorve praticamente quaisquer que 

sejam as tensões provenientes do carregamento aplicado (MANUAL DO DNIT, 2010). 

 Existem variedades de pavimentos rígidos entre eles estão o definido na Norma 

NBR 7583. Execução de pavimentos de concreto simples por meio mecânico, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); é o pavimento de concreto de 

cimento Portland no qual as tensões solicitantes são combatidas tão somente pelo 

próprio concreto e que não contém nenhum tipo de armadura distribuída não se 

considerando como tal, eventuais sistemas de ligação ou de transferência de carga entre 

as placas formadas pelas juntas longitudinais e transversais, visualizado   na figura 1. 

.  

       Figura 1 – Placas de concreto simples      

            Fonte - Livro Pavimentos   de concreto de Jose Tadeu Balbo (2007) 

     

 Pavimento em concreto armado é, o concreto que trabalha em compressão 

comprimido, e tem a função de combater as tensões de tração na flexão que é gerada 
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na placa. Neste pavimento a armadura é montada nas placas em sua parte inferior, lugar 

onde acontece o maior esforço solicitado como pode ser visto na figura 2.  

 

  Figura 2 – Seção transversal de uma placa de pavimento em concreto armado                                               

Fonte -  Balbo (2007)      

 

 

Pavimento tipo whitetopping é, uma camada delgada de concreto, com grande 

resistência que é sobreposta sobre uma antiga camada asfáltica fresada, se utiliza em 

recuperação de estradas que se encontram em péssimas condições, técnica muito 

utilizada nos corredores de ônibus urbanos nas grandes cidades do Brasil. Há muitos 

anos tendo se mostrado como a melhor solução de engenharia para a reabilitação de 

pavimento asfálticos existentes. Nesse caso não distribui armadura para resistir as 

tensões aplicadas, pois o próprio concreto irá exercer esta função conforme visto na 

figura 3. (NORMA DNIT 068/2004-ES).    

 

 

        Figura 3 – Whitetopping na rodovia porto alegre-Osório (RS) 

         

        Fonte - Balbo (2007) 

 

Pavimentos com peças em concreto pré-moldados deste tipo de pavimentação é 

feito da seguinte maneira, são fabricadas placas sob medidas, atendendo a um grande 
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controle de precisão, para a troca das placas de concretos deteriorados em pavimentos 

rígidos.  

Pavimentos em concreto protendido utiliza placas de concreto com enormes 

dimensões e, espessuras menores que as de pré-moldados, onde sua exigência é, em 

regime flexível, sendo utilizadas em algumas vezes na pavimentação de pontes.  

   

   

 

PAVIMENTOS FLEXIVEIS  

 

 

Os pavimentos flexíveis são todos aqueles a qual as suas variações, sofrem até 

um determinado limite, e não o levam a sua ruptura. Estes são dimensionados 

normalmente a compressão e a tração de flexão, que são provocadas pelo aparecimento 

das bacias de variações sob as rodas dos veículos, que levam a estrutura do pavimento 

transformações permanentes e, à ruptura por fadiga conforme visto na figura abaixo 4. 

(SENÇO 2007). 

 

 

 

 

Figura 4 - Seção de um Pavimento Flexível e Rígido 

 

 

 

 

 

               

              Pavimento flexível                                                   Pavimento rígido 

       

 Fonte: Bernucci et al. (2006). 

 

 

 

Conforme conclui-se através do quadro a seguir as vantagens e desvantagens 

quando nomeia o determinado pavimento e, quanto a sua execução e seu custo 

benefício irão beneficiar para a obra conforme apresenta o quadro 1. 
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 Quadro 1 – Estudo comparativo dos pavimentos rígido X flexível 

 

PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO FLEXIVEIS 

Maior segurança a derrapagem em função a 
textura dada a superfície (veículo precisa de 
16% menos de distância de frenagem em 
superfície seca, já em superfície úmida é de 
40%). 

A superfície é muito escorregadia quando 
úmida.  

Resiste a cargas químicos (graxas, óleos e 
combustíveis). 

É fortemente acometido pelos produtos 
químicos (graxas, óleos e combustíveis). 

Maior distancia de visibilidade horizontal, 
possibilitando uma maior segurança. 

A visibilidade é bastante restrita durante a 
noite ou em circunstâncias climáticas 
adversas. 

Falta de aderência das marcas viárias, 
devido ao pequeno índice de porosidade. 

Melhor aderência das demarcações viárias, 
devido a textura rugosa e alta temperatura 
de aplicação (30 vezes mais durável). 

Estruturas mais delgadas de pavimento. Estruturas mais densas (requer uma maior 
movimentação de terra e maiores 
escavações) e diversas camadas. 

Vivencia útil mínima de até 20 anos.  Vivencia útil máxima de até 10 anos.  

 

Fonte: ISIS acesso em: 08 set 2008. 
 

 

 

Verifica-se que ambos os tipos de pavimentos atendem as questões de 

segurança, conforto e economia. Em um pais tão grande e com inúmeras condições 

adversas como os vários tipos de solos e, situações climáticas, além de cargas que 

trafegam pelas estradas de formas diferentes é muito difícil oferecer uma única solução. 

O comparativo entre pavimentos não trata evidentemente de procurar a simples 

substituição dos pavimentos betuminosos pelos de concreto rígido, ignorando toda uma 

tecnologia desenvolvida durante muitos anos trata-se apenas de criar uma nova opção. 

(ISIS acesso em: 08 set 2008). 
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4 MISTURANDO CAL E SOLO PARA INFRAESTRUTURA DAS BASES. 

 

    

Didaticamente podem-se separar os solos em residuais e transportados, sendo 

importante destacar que nos solos transportados é, mais frequente encontrar solos finos, 

que são mais susceptíveis ao fortalecimento com a cal (AZEVÊDO, 2010). 

O solo-cal é um composto do solo, com a cal e quando e adicionado água, em 

proporções estabelecidas através de ensaios laboratoriais, originando um item eficaz de 

ser usado em todas as classes do pavimento, salvo a capa asfáltica por conta da falta 

de solo nesta parte, sendo a sua utilização para apenas aperfeiçoar a aderência e, a 

granulometria no composto asfáltico. (AZEVÊDO, 2010) 

 Para a Engenharia Civil, todo solo é material não cimentado ou fracamente 

cimentado de partículas minerais oriundas da decomposição das rochas (CRAIG, 1992 

apud CRISTELLO, 2001).  

 Os solos em determinados locais nem sempre atendem aos requisitos 

necessários para uma execução em um pavimento asfáltico, quando isso acontece 

existem três opções que podem serem feitas. (CRISTELO, 2001).  

 

1. Pegar o solo natural e adaptar o projeto ás condições por ele impostas. 

2. Fazer a retirada deste material do seu local original e, executar a substituição 

por outro de melhor qualidade.  

3.  Alterar as propriedades daquele solo existente de uma forma capaz de gerar 

um material que possa atender as necessidades do que foi planejado. 

 

 Na primeira opção encontra se a dificuldade de adaptar os vários projetos que 

compõem a obra, gastando bastante tempo e dinheiro, sendo necessário realizar novos 

estudos e, na aquisição da nova licença para a executar a obra. 

  A próxima opção além de ser bastante onerosa com aquisição e o transporte de 

outros materiais é também nociva ao meio ambiente pois ao retirar-se o material de uma 

jazida, está sendo alterado as particularidades originais da vegetação e, a estrutura 

geológica do local. 

  A terceira e última escolha propõe o fortalecimento do solo, seja de forma 

mecânica, química, ou por uma mistura destas duas. Entre os materiais que serão 

usados na estabilização química do solo está a utilização de cal, sendo também utilizado 

o cimento e, a emulsão asfáltica. (ROSA, FERREIRA E GUIMARAES 2006)   
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  Na Figura 5 são apresentadas algumas fases do fortalecimento de um solo com 

a utilização da cal. Para realizar essa mistura do solo e a cal deve se primeiro repartir os 

sacos de cal pela dimensão naquela área fixada (1), perfurar os sacos de cal e em 

seguida lança-los sobre o solo (2). Posteriormente o solo é homogeneizado com a 

cooperação de equipamentos como o exemplo da moto niveladora (3), (4). 

 

Figura 5 – Fases da estabilização de solo com a cal 

 

(1)                                                             ( 2) 

 

 

 

 

 

(3)                                                             (4)                                                               

                                                           

  

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2009) 

 

Os solos também podem serem envolvidos com a cal utilizando uma máquina 

preparada com um equipamento de mistura sendo incluída água, se for necessário 

(SILVA, 2010). Também consegue ser utilizada uma usina de mistura de solos 

(AZEVÊDO, 2010). 
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4.1 UTILIZAÇÃO DA CAL   

 

 

O serviço da cal como estabilizante dos solos existe em torno de 5000 anos atrás, 

havendo sido descobertos nas Pirâmides de Shersi no Tibete a aplicação de uma 

combinação entre a argila com a cal, ambas sendo compactadas (GREAVES, 1996 apud 

SILVA, 2010). 

Ao final dos anos 40 no século XX, teve o seu início nos EUA sendo a utilização 

de técnicas laboratoriais de Mecânica dos Solos para o estudo das misturas solo-cal, 

sendo largamente empregada a partir dos anos 50, na criação de vários quilômetros de 

autopistas (SILVA, 2010). 

A comum procura por matérias prima que existam em abundância no Brasil 

dirige nossa atenção ao calcário. O Brasil é hoje o sexto país no planeta com reservas 

naturais de calcário. 

Integrante insubstituível na cesta básica da construção civil, a cal vem ganhando 

espaço, importância e principalmente credibilidade devido as suas características e 

baixo custo. 

 A cal hoje é um dos insumos mais usados em construção civil, obtendo 

aplicabilidades que vão a partir de sua utilização na argamassa de assentamento na 

alvenaria até o próprio uso no fortalecimento dos solos. 

Ao se adicionar uma estipulada quantia de cal a um solo, iniciam-se de imediato, 

reações químicas que mudam as propriedades geotécnicas do solo, tais como a 

moldabilidade e a granulometria, a quantia de finos e a capacidade de carga da mesma, 

sendo estas particularidades dependentes de outras causas como o tipo de solo a ser 

firmado, a quantidade de cal empregado na mistura, o tempo, a condição de secagem, 

dentre demais aspectos. 

                Sobre os benefícios da estabilização com cal, Silva (2010) afirma: 

A estabilização de solos usando a cal tem-se descoberto um método eficiente, 

mas também ecológico e economizador, na medida em que deixa o rendimento 

dos solos reais no local onde a obra será realizada, ao invés de substituí-los por 

outros, evitando custos adicionais é impacto (sic) ambientais. 
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 Em alguns modelos de solo, especialmente solos argilosos e siltosos, a mistura 

deste solo-cal se quer atinge as propriedades desejadas com um máximo de resistência, 

mesmo depois de um determinado período de “secagem” (OLIVEIRA, F. 2005). 

A cal mais utilizada na mistura com os solos é, a cal hidratada que é construída a 

partir da cozedura de calcários com percentuais de argilas costumeiramente 

compreendidas entre 5% e 20% em temperaturas a cerca de 1200 °C é 1500 °C (SILVA, 

2010). A cal hidráulica é um produto que fortalece com tamanha intensidade em contato 

com a água da mesma maneira com o ar (COUTINHO, 2006). 

A cal hidráulica é variada por silicatos de cálcio (SiO2. 2CaO) e aluminatos de 

cálcio (Al2O3. CaO) que, hidratando-se, consolidam na água ou ao ar. 

Também misturada por óxido de cálcio (CaO) – ao menos 3%, que prossegue 

livre e que vai enrijecer por carbonatação (COUTINHO, 2006).                                

            

 

4.1.1 ESTABILIZAÇÃO DOS SOLOS  

 

 A estabilização dos solos é uma maneira que permite ao mesmo tempo uma, 

maior firmeza às cargas, a degradação ou à erosão, através da compactação, correção 

de sua granulometria e plasticidade ou pela adição de substâncias que lhe atribuem 

coesão, que são resultantes da cimentação ou aglutinação dos seus grãos (VARGAS, 

1981apud SOUZA, 2013). 

A busca por materiais paras as camadas de base e sub-base de pavimentos que 

atendam as regulamentações vigentes tem sido um grande desafio para os órgãos 

rodoviários do Brasil. Dessa forma procuram-se materiais alternativos que sejam aceitos 

nas legislações nacionais e, para isso, são necessários a utilização de técnicas de 

estabilização que atendam as características imprescindíveis dos projetos rodoviários. 

Conforme o destino do tratamento, a utilização da cal pode fundar-se em uma 

técnica de melhoria ou de estabilização para o solo (CRUZ, 2008, apud SILVA, 2010). 

 

Melhoria – Procedimento com decorrências praticamente instantâneas, que se 
baseia na melhoria das propriedades geotécnicas do solo. Esta técnica 
proporciona apenas garantir provisoriamente determinados comportamentos 
dos materiais em meio as exigências impostas;
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Firmamento – Modo utilizado para alterar significativamente, de médio a longo 
prazo, as características dos solos, especificamente os argilosos. Transparece 
num endurecimento gradual da mistura ao longo do tempo, após a compactação. 



O firmamento dos solos é, um processo aplicado ao solo, para alterar as 

características de solo natural que são indesejáveis para execução de determinadas 

obras da engenharia. Isso pode ocorrer através de um processo mecânico, químico ou 

químico-mecânico (SOUZA, 2013): 

 

Mecânico: compactação executada em camadas, através da aplicação de uma 
energia de pressão no solo e com o controle de umidade. Esse controle 
tecnológico ocorre por meio de ensaios; 



Químico: e um acrescentamento de um agente químico que produz uma ação 
cimentante, alterando as propriedades físicas dos grãos do solo, reunidos 
através do emprego da cal, cimento ou subprodutos da indústria. 



A necessidade da estabilização de um solo deve-se a um dos seguintes fatores 

(CRISTELO, 2001): 

A fraca capacidade da estrutura de uma carga ou alta permeabilidade em solos 
de fundação que, devido a sua localização, são difíceis de tratar por outras 
técnicas que não as injeções; 



 

 

 

   

 

                  

                                                

 

 

 



19 

 

5 ORÇAMENTO DOS PAVIMENTOS RIGIDO E FLEXIVEL  

   

 

   Os gerentes de vias são responsáveis por solucionar e executar qual o 

determinado tipo de pavimento irá utilizar de acordo com os aspectos técnicos e 

econômicos. Os pavimentos flexíveis necessitam geralmente de alguma medida de 

restauração a cada 8 e 10 anos em nosso pais. Já o pavimento rígido tem durabilidade 

entre 20 a 30 anos com quase nenhuma manutenção. 

   A escolha por determinado pavimento irá depender de vários fatores. Os 

pavimentos rígidos e, mais comum em áreas de trafego urbano e com mais intensidade 

porem na maioria das aplicações o pavimento flexível inicialmente tem o custo inicial 

menor e, são executadas com mais rapidez. 

   É observado no levantamento a seguir todo o orçamento em ambas as 

pavimentações. 

   Para a orçamentação dos métodos de construção neste trabalho, levou-se em 

consideração uma via que possui dimensões com até 12 metros quanto a sua largura e 

1.600 metros quanto ao seu comprimento. Ainda para a verificação do orçamento foram 

consideradas composições da TCPO – Tabela de Composição de Preços Para 

Orçamentos do ano de 2010, também foram utilizados preços da SICRO – Sistema de 

Custos Rodoviários do ano de 2012 e da SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices Construção Civil do ano de 2013. A tabela 01 no anexo é apresentado 

o orçamento para o pavimento flexível, sendo na tabela 02 apresentada no anexo deste 

trabalho, demonstrando a orçamentação para o pavimento rígido.     

                
 

 

5.1 CUSTOS   

 

             O uso da cal hidratada para estabilização de sub-base tem como foco a diminuição 

do custo de uma obra viária, isto devido ao baixo preço de mercado deste aglomerante. 

Segundo Pedrozo (2001) os dados apresentados na Figura 6 demonstram os 

custos de uma obra pública de implantação de uma rodovia asfaltada. 
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      Figura 6 – Demonstração de custos em uma obra de rodovia asfaltada 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: (Pedrozo, 2001) 

 

Após a análise da figura exposta acima é possível concluir que a pavimentação 

representa praticamente 50% do custo de uma obra viária comum.  

É de fundamental importância que a estabilização dos solos seja considerada 

como uma componente dos custos da pavimentação no orçamento de uma rodovia. 

Utilizando o método da estrutura analítica de projeto é possível subdividir a 

pavimentação em materiais, mão de obra, equipamentos e transportes, cujos custos 

percentuais podem ser observados no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Decomposição do custo dos componentes da pavimentação. 

 

Componentes  

Materiais 74% 

Mão de obra 3% 

Equipamentos 19% 

Transportes 4% 

TOTAL 100% 

                   Fonte: Ramo Construtora de Obras Ltda., 2012 

A ilustração evidencia que o maior custo em um orçamento de pavimentação são 

os materiais. Porém, estes materiais podem ser mais uma vez subdivididos para assim 

apresentar a contribuição real do material que será utiliza do na base da via. É nessa 

parte do pavimento que está o foco do trabalho, pois a substituição de uma
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parte deste material por cal hidratada seria muito econômico para a execução 

deste tipo de obra. 

 

Figura 7 – Custo de material para pavimento. 

 

Fonte: Ramo Construtora de Obras Ltda., 2012 

A Figura 7 evidencia o quanto a incorporação de cal hidratada ao solo visando à 

substituição de outro material (neste caso foi usado brita tipo 4-A) é de fundamental 

importância na redução de custos, pois ela afeta cerca de 43% do custo total de materiais 

na etapa de pavimentação.

Custo de material para pavimentação 

2% 

39% 

43% 

12% 

4% 

Regularização e 

compactação sub-leito 

Execução de base de brita 4-

A 

Execução de base de brita 

graduada 

Imprimação de base com 

RM-1C 

Revestimento de CBUQ 
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5.1.1 ANALISE DOS RESULTADOS   

 
         

         Após análise das tabelas de orçamentos reproduzidas encontrou-se os recursos 

de R$ 1.916.861,63 para o pavimento rígido e R$ 1.386.309,69 para o pavimento flexível. 

Apresenta uma diferença de R$ 530.551,94, demonstra que neste caso o pavimento 

flexível será de 38% mais barato que a pavimentação rígida vista em. (TCPO. Tabelas de 

composições de preços para orçamentos. 13ª ed. São Paulo: Pini, 2010) 

           Deve-se observar para o estudo a períodos longos dos pavimentos, uma vez que 

mesmo apresentando valores maiores na execução, o pavimento rígido apresenta 

algumas vantagens quando comparados ao pavimento flexível. 

           Para demonstrar a concreta vantagem econômica do pavimento flexível em 

relação ao rígido precisaria implantar um sistema de monitoramento da via e em função 

da sua aplicação, executar medidas de conservação e restauração. No final da vida útil 

se faz necessário comparar os custos com a manutenção empregada e, os recursos 

disponíveis, sendo os custos com manutenção superior aos recursos disponíveis, o 

pavimento flexível mostra-se inexecutável para a via. Se apresentar resultado contrário 

têm-se que o pavimento flexível será economicamente viável. 

 É grande a utilização de pavimentação em vias urbanas nas cidades e, capitais 

pela pavimentação flexível, sendo pouco utilizado o processo da pavimentação rígida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   
 
         O objetivo principal neste trabalho foi através das pesquisas e levantamentos 

feitos, realizar um comparativo entre os pavimentos rígidos e flexível, demonstrando 

assim de forma técnica e econômica, a sua utilização nas rodovias brasileiras e, vias 

urbanas onde a utilização do pavimento rígido é, mais frequente nas vias de circulação 

de ônibus, e veículos pesados.  

 A necessidade de utilizar a cal hidratada misturada ao solo faz se com que crie 

uma camada instabilizada, excelente como base de infraestrutura para a terraplanagem, 

sendo essa uma solução em locais que os solos não atendam as condições ideais para 

executar um pavimento asfáltico, tendo como baixo custo para obra esse insumo tem 

sido muito utilizado em obras, principalmente nas bases para pavimentos.  

A utilização do respectivo pavimento a ser escolhido irá variar de acordo com a 

necessidade da via, o seu tempo de utilização, os tipos de transportes que irão circular 

nesta via, a sua manutenção periódica, tudo isso irá ira influenciar na escolha de qual 

pavimento utilizar, sendo este realizado com utilização do menor custo possível.  

 Após feito a escolha do trecho com o levantamento das informações adquiridas 

e, realizado uma orçamentação entre os dois tipos de pavimentos estudados, foi possível 

demonstrar que o pavimento flexível gera um custo de até um terço mais em conta do 

que o rígido, sendo o rígido mais caro no valor final, se torna mais econômico quanto ao 

passar dos anos devido a sua baixa necessidade de manutenção. 

   O Brasil é um pais de grandes dimensões territoriais, sendo a ligação de um 

estado para outro estado através das rodovias que cortam o pais, o estudo aqui 

apresentado mostra um trecho escolhido onde a utilização de um pavimento rígido e 

flexível, irá mostrar qual vai ser mais acessível concernente a custo benefício, ao longo 

de um tempo, através das manutenções necessárias.  
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ANEXO 1 

 

Tabelas de orçamentos 

 

Tabela 01 – Orçamento pavimento flexível 

 
               (Inicio) 
                  

 ITEM  INSUMO  UN.   ÍNDICE  QUANT.   R$ UNIT.  R$ TOTAL   

 

1 

 
ESCARIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 

 

R$ 96.715,07 

  
     
  

1km - 5760 M³ 
             

                 

   Trator de               
   Esteiras, potencia  

h 
           

 
1.1 

 
185HP-lâmina de 

 
0,019 109,44 

  
R$ 398,19 

 
R$ 43.577,91    prod.    

   9,93m³-vida útil               
   8.000H               

   Carregadeira               
   Sobre rodas               
   211HP,  

h 
           

 
1.2 

 
Capacidade da 

 
0,020 115,20 

  
R$ 189,64 

 
R$ 21.846,53    

prod. 
   

   
Caçamba de 

            
                 
   3,30m³-vida útil               
   8.000H               

   Caminhão               
   Basculante,  

h 
           

 
1.3 

 
Potencia 167HP, 

 
0,060 345,60 

  
R$ 90,54 

 
R$ 31.290,62    

prod. 
   

   
Caçamba 5m³, 

            
                 

   Vida útil 8.000H               

 2  COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 5760 M³    R$ 18.418,18   

   Caminhão               
   Irrigadora, diesel,               
 
2.1 

 Potência 162 HP,  h 
0,010 57,60 

  
R$ 87,71 

 
R$ 5.052,10   

Capacidade 
 
prod. 

   
               
   5.000L - vida útil               
   8.000H               

   Rolo               
   Compactador               
   Vibratório com               
   Pneus de tração,               
 2.2  Cilindro pé de  h 0,005 28,80   R$ 114,19  R$ 3.288,67 
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Carneiro em aço, 

 
prod. 

   
               
   Potencia 150HP,               
   Peso operacional               
   11,60T - vida útil               
   8.000H               

   Trator sobre               
 
2.3 

 Pneus, potencia  h 
0,010 57,60 

  
R$ 66,85 

 
R$ 3.850,56   

92HP - vida útil 
 
prod. 

   
               
   8.000H               

   Grade de disco  
h 

           
 
2.4 

 
Rebocável 3,50m- 

 
0,010 57,60 

  
R$ 2,58 

 
R$ 148,61    prod.    

   Vida útil 20.000H               

Fonte: VASATA, Ana; JUNIOR, Ildelvan; Analise Comparativa entre Sistemas de Pavimentação 
rígida e flexível quanto a sua viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma   via 
urbanaUniversidadeTecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco.12 de março de 2013 

 

 

 

  Tabela 01 – Orçamento pavimento flexível 
 

               (Continua) 
                   

 ITEM  INSUMO  UN.   ÍNDICE  QUANT.   R$ UNIT.  R$ TOTAL    

   Moto niveladora                
 
2.5 

 Sobre pneus  h 
0,005 28,80 

  
R$ 151,30 

 
R$ 4.357,44   

135HP - vida útil 
 
prod. 

   
                
   8.000H                

   Rolo                
   Compactador  

h 
            

 
2.6 

 
Estático de pneus 

 
0,005 28,80 

  
R$ 59,75 

 
R$ 1.720,80    prod.    

   135HP - vida útil                
   8.000H                

 3  REFORÇO DO SUB LEITO - 18240 M³    R$ 131.920,44   

   Caminhão                
   Basculante,  

h 
            

 
3.1 

 
Potencia 167HP, 

 
0,042 766,08 

  
R$ 90,54 

 
R$ 69.360,88    

prod. 
   

   
Caçamba 5m³, 

             
                  
   Vida útil 8.000H                

   Caminhão                
   Irrigadora, diesel,                
 
3.2 

 Potência 162 HP,  h 
0,010 182,40 

  
R$ 87,71 

 
R$ 15.998,30   

Capacidade 
 
prod. 

   
                
   5.000L - vida útil                
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   8.000H                

   Rolo                
   Compactador                
   Vibratório com                
   Pneus de tração,                
 
3.3 

 Cilindro pé de  h 
0,005 91,20 

  
R$ 114,19 

 
R$ 10.414,13   

Carneiro em aço, 
 
prod. 

   
                
   Potencia 150HP,                
   Peso operacional                
   11,60T - vida útil                
   8.000H                

   Trator sobre                
 
3.4 

 Pneus, potencia  h 
0,010 182,40 

  
R$ 66,85 

 
R$ 12.193,44   

92HP - vida útil 
 
prod. 

   
                
   8.000H                

   Grade de disco  
h 

            
 
3.5 

 
Rebocável 3,50m- 

 
0,100 1824,00 

  
R$ 2,58 

 
R$ 4.705,92    prod.    

   Vida útil 20.000H                

   Moto niveladora                
 
3.6 

 Sobre pneus  h 
0,005 91,20 

  
R$ 151,30 

 
R$ 13.798,56   

135HP - vida útil 
 
prod. 

   
                
   8.000H                

   Rolo compacta.                
 
3.7 

 Estático de pneus  h 
0,005 91,20 

  
R$ 59,75 

 
R$ 5.449,20   

135HP - vida útil 
 
prod. 

   
                
   8.000H                

 

 Fonte: VASATA, Ana; JUNIOR, Ildelvan; Analise Comparativa entre Sistemas de Pavimentação 
rígida e flexível quanto a sua viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma   via 
urbanaUniversidadeTecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco.12 de março de 2013 

 

 
 

            

    Tabela 01 – Orçamento pavimento flexível    

              (Continua) 
                

ITEM  INSUMO  UN.   ÍNDICE  QUANT.   R$ UNIT.  R$ TOTAL  

4  SUB BASE GRANULAR - 4800 M³   R$ 155.298,83  

4.1  Rachão  m³ 1,050 3830,40   R$ 40,00  R$ 153.216,00 

  Rolo              
  Compactador              
  Vibratório com              
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  Pneus de tração,              

4.2 
 Cilindro pé de  h 

0,005 18,24 
  

R$ 114,19 
 
R$ 2.082,83  

Carneiro em aço, 
 
prod. 

   
             
  Potencia 150HP,              
  Peso operacional              
  11,60T - vida útil              

  8.000H              

5  BASE GRANULAR - 1920 M³   R$ 91.602,24  

5.1  Brita graduada  m³ 1,050 2016,00   R$ 40,00  R$ 80.640,00 

  Rolo              
  Compactador              
  Vibratório com              
  Pneus de tração,              

5.2 
 Cilindro pé de  h 

0,005 96,00 
  

R$ 114,19 
 
R$ 10.962,24  

Carneiro em aço, 
 
prod. 

   
             
  Potencia 150HP,              
  Peso operacional              
  11,60T - vida útil              

  8.000H              

6  IMPRIMAÇÃO - 19200 M²   R$ 26.523,46  

6.1 
 Emulsão asfáltica  

kg 0,800 15360,00 
 
R$ 1,02 

 
R$ 15.667,20  

Tipo RR2C 
   

               

  Caminhão              
  Espargi dor com              

6.2 
 Bomba, 167HP,  h 

0,003 57,60 
  

R$ 87,71 
 
R$ 5.052,10  

Capacidade 
 
prod. 

   
             
  6.000L - vida útil              
  8.000H              

  Vassoura              

6.3 
 Mecânica  h 

0,002 38,40 
  

R$ 84,30 
 
R$ 3.237,12  

Rebocável 2,44m 
 
prod. 

   
             
  - Vida útil 8.000H              

  Trator sobre              

6.4 
 Pneus, potencia  h 

0,002 38,40 
  

R$ 66,85 
 
R$ 2.567,04  

92HP - vida útil 
 
prod. 

   
             

  8.000H              

7  CONCRETO BETUMINOSO - 1440 M³  R$ 865.831,49  

7.1 
 Concreto  

t 2,430 4665,86 
  

R$ 160,50 
 
R$ 748.828,80  

Betuminoso 
    

               
                

   

 Fonte: VASATA, Ana; JUNIOR, Ildelvan; Analise Comparativa entre Sistemas de Pavimentação 
rígida e flexível quanto a sua viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma   via urbana, 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco.12 de março de 2013 
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      Tabela 01 – Orçamento pavimento flexível 
 
 

                (Conclusão tab.1) 
                   

 ITEM  INSUMO  UN.   ÍNDICE QUANT.   R$ UNIT.  R$ TOTAL   

   Vibro acabadora               

7.2 
 Sobre esteiras,  h 

0,068 130,56 
  

R$ 138,15 
 
R$ 18.036,86  

Potencia 77HP - 
 
prod. 

   
               
   Vida útil 20.000H               

   Carregadeira               
   Sobre rodas               
   211HP,  

h 
           

7.3 
 
Capacidade da 

 
0,070 134,40 

  
R$ 189,64 

 
R$ 25.487,62   

prod. 
   

   
Caçamba de 

            
                 
   3,30m³-vida útil               
   8.000H               

   Rolo               
   Compactador  

h 
           

7.4 
 
Estático de pneus 

 
0,068 130,56 

  
R$ 59,75 

 
R$ 7.800,96   prod.    

   135HP - vida útil               
   8.000H               

   Caminhão               
   Irrigadora, diesel,               

7.5 
 Potência 162 HP,  h 

0,390 748,80 
  

R$ 87,71 
 
R$ 65.677,25  

Capacidade 
 
prod. 

   
               
   5.000L - vida útil               
   8.000H               

              TOTAL  R$ 1.386.309,69 

               

   Tabela 02 – Orçamento pavimento rígido     

                (Continua) 
                

 ITEM  INSUMO   UN.  ÍNDICE  QUANT.  R$ UNIT.  R$ TOTAL  

 

1 

 
ESCARIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 

 

R$ 96.715,06 

 
    
     

1km - 5760 M³ 
       

               

   Trator de               
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   Esteiras,               

1.1 
Potencia 185HP-  h 

0,019 109,44 
  

R$ 398,19 
 
R$ 43.577,91  

Lâmina de prod. 
   

              
   9,93m³-vida útil               
   8.000H               

   Carregadeira               
   sobre rodas               
   211HP,  

h 
           

1.2 
 
Capacidade da 

 
0,020 115,20 

  
R$ 189,64 

 
R$ 21.846,53  

prod. 
   

   
Caçamba de 

           
                 
   3,30m³-vida útil               
   8.000H               
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  Tabela 02 – Orçamento pavimento rígido 
 

              (Continua) 
                

 ITEM  INSUMO   UN.  ÍNDICE  QUANT.  R$ UNIT.  R$ TOTAL  

   Caminhão            
   Basculante,  

h 
         

1.3 
 
Potencia 167HP, 

 
0,060 345,60 

 
R$ 90,54 

 
R$ 31.290,62   

prod. 
  

   
Caçamba 5m³, 

          
              

   Vida útil 8.000H            

 2  COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 5760 M³  R$ 18.418,18  

   Caminhão            
   Irrigadora,            
   Diesel, potência  

h 
         

2.1 
 
162 HP, 

 
0,010 57,60 

 
R$ 87,71 

 
R$ 5.052,10   

prod. 
  

   
Capacidade 

          
              
   5.000L - vida útil            
   8.000H            

   Rolo            
   Compactador            
   Vibratório com            
   Pneus de tração,            

2.2 
 Cilindro pé de  h 

0,005 28,80 
 
R$ 114,19 

 
R$ 3.288,67  

Carneiro em aço, 
 
prod. 

  
             
   Potencia 150HP,            
   Peso operacional            
   11,60T - vida útil            
   8.000H            

   Trator sobre            

2.3 
 Pneus, potencia  h 

0,010 57,60 
 
R$ 66,85 

 
R$ 3.850,56  

92HP - vida útil 
 
prod. 

  
             
   8.000H            

   Grade de disco  
h 

         

2.4 
 
Rebocável 3,50m- 

 
0,010 57,60 

 
R$ 2,58 

 
R$ 148,61   

prod. 
  

   
Vida útil 20.000H 

          
              
               

   Moto niveladora            

2.5 
 Sobre pneus  h 

0,005 28,80 
 
R$ 151,30 

 
R$ 4.357,44  

135HP - vida útil 
 
prod. 

  
             
   8.000H            
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   Rolo            
   Compactador  

h 
         

2.6 
 
Estático de 

 
0,005 28,80 

 
R$ 59,75 

 
R$ 1.720,80   

prod. 
  

   
Pneus 135HP - 

          
              

   Vida útil 8.000H            

 3  SUB BASE GRANULAR - 2880 M³    R$ 122.604,34  

3.1  Rachão  m³ 1,050 3024,00  R$ 40,00  R$ 120.960,00 

 Fonte: VASATA, Ana; JUNIOR, Ildelvan; Analise Comparativa entre Sistemas de Pavimentação 
rígida e flexível quanto a sua viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma   via 
urbanaUniversidadeTecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco.12 de março de 2013 

 

 
 
                              
 
 
 
      Tabela 02 – Orçamento pavimento rígido 
 

              (Conclusão tab.2) 
                

 ITEM  INSUMO   UN.  ÍNDICE  QUANT.  R$ UNIT.  R$ TOTAL  

   Rolo            
   Compactador            
   Vibratório com            
   Pneus de tração,            

3.2 
 Cilindro pé de  h 

0,005 14,40 
 
R$ 114,19 

 
R$ 1.644,34  

Carneiro em aço, 
 
prod. 

  
             
   Potencia 150HP,            
   Peso operacional            
   11,60T - vida útil            

   8.000H            

 4  CONCRETO MR28 = 42kgf/cm² - 3648 M³  R$ 1.679.154,05  

   Concreto para            

4.1 
 Pavimentos  

m³ 1,020 3720,96 
 
R$ 379,16 

 
R$ 1.410.839,19  

MR28 = 
   

              
   42kgf/cm²            

4.2  Pedreiro  h 0,200 729,60  R$ 12,73  R$ 9.287,81 

4.3  Servente  h 1,100 4012,80  R$ 9,85  R$ 39.526,08 

4.4  Armador  h 0,020 72,96  R$ 12,73  R$ 928,78 

4.5  Espaçador tipo  kg 0,012 43,78  R$ 20,00  R$ 875,60 
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Caranguejo 

   
              
              

4.6 
 Tratamento de  

m 5,260 
19188,4  

R$ 3,61 
 
R$ 69.270,41  

Juntas 
 

8 
  

            

4.7 
 Barras de  

kg 14,030 
51181,4  

R$ 2,90 
 
R$ 148.426,18  

Transferência 
 

4 
  

            

            TOTAL  R$ 1.916.891,63 

 

Fonte: VASATA, Ana; JUNIOR, Ildelvan; Analise Comparativa entre Sistemas de Pavimentação 
rígida e flexível quanto a sua viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma   via 
urbanaUniversidadeTecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco.12 de março de 2013 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


