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RESUMO
Este trabalho apresenta um estudo técnico-econômico que teve por objetivo encontrar as soluções de pavimentação
economicamente mais eficazes para condições de solicitação pelo tráfego típico de vias urbanas. Foram consideradas
quatro categorias para as vias urbanas, são elas: arterial, coletora principal, coletora secundária e local residencial. Os
resultados obtidos apontaram para a predominância de seções de pavimento mais eficazes com o uso de camada de base
em solo estabilizado granulometricamente, no caso de tráfego muito leve, e solo-brita nas demais situações, ao menos
para os custos unitários de materiais e serviços aqui utilizados. Apresenta-se ainda o resultado da aplicação desta
metodologia nos projetos dos pavimentos novos para condomínios residenciais da cidade Campinas/SP.
PALAVRAS-CHAVE: Vias Urbanas – Dimensionamento - Análise técnico-econômica.

ABSTRACT
This work presents a technician-economic study that had for objective to find the economically more efficient pavement
solutions for conditions of request for the typical traffic of urban ways. Four categories for the urban ways had been
considered, are they: arterial, collecting main, collecting secondary and local residential. The found results had pointed
with respect to the predominance of more efficient sections of pavement with the use of layer of base in soil stabilized,
in the traffic small, and soil-gravel in the too much situations, for the unitary costs of materials and services used here.
The result of the application of this methodology in the projects of the new pavements for residential condominiums of
the Campinas/SP city is still presented.
KEY WORDS: Urban Ways - Project - Economic Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
O pavimento é o componente de maior custo dentro da infra-estrutura de transportes de uma rede
rodoviária ou urbana, representando um patrimônio cujo gerenciamento adequado é vital para a
minimização do custo total envolvido no transporte. Os custos operacionais dos veículos são várias
vezes superiores ao custo de manutenção dos pavimentos, o que faz com que as decisões envolvidas
no processo devam ser encaradas como investimentos, cujo retorno para a sociedade pode ser
bastante elevado, mas cujos custos tendem a ser desnecessariamente elevados quando o projeto, a
construção ou a manutenção falham em algum aspecto importante.
A grande maioria dos métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis novos aplicados no
Brasil leva em consideração somente o índice de suporte do subleito (CBR) e o número de
repetições de carga do eixo padrão rodoviário de 8,2 Tf como principais parâmetros de projeto. As
espessuras totais das camadas são definidas simplesmente com base em ábacos de
dimensionamento, em termos de material granular e posteriormente convertidas para o material
específico de cada camada através dos coeficientes de equivalência estrutural.
Neste estudo optou-se em aplicar um processo de otimização para busca das estruturas mais
adequadas quanto ao desempenho e economia. Para tanto, foi utilizado o programa Pavesys10,
desenvolvido com base em modelos mecanísticos cuja validade foi aferida a partir de estudos
especiais (AASHO Road Test, experimentos do USACE que levaram aos métodos baseados no
CBR, Pista Circular de Nantes, pesquisa SHRP-LTPP, dentre outros estudos) e que recebeu
calibração experimental baseada no desempenho observado em pavimentos em serviço no Brasil
(Pavesys, 2007).
2. METODOLOGIA
A Tabela 1 mostra as seções de pavimento que resultaram deste processo de otimização, quando
foram levados em conta os custos de implantação dos pavimentos (CI) e o “Custo Anual Uniforme
Equivalente de Manutenção” (CAUEM = CI / VS), definido como sendo a divisão entre o custo de
construção e a vida de serviço esperada (VS) do pavimento. Este último parâmetro é mais
abrangente para medir a eficácia econômica relativa entre seções de pavimento que apresentem
diferentes vidas de serviço.
Tabela 1 – Soluções de pavimentação mais eficazes
Via

Subleito Fraco

Local
Residencial
Coletora
Secundária
Coletora
Principal

TSD + SE (20 cm)

Arterial

TSD + SE (40 cm)

Subleito de Capacidade
de Suporte Mediana

Subleito
Resistente

TSD + SE(10 cm)

TSD + SE(10 cm)

TSD + SE(12 cm)

TSD + SE(10 cm)

TSD + SB (80 cm)

TSD + SB(50 cm)

TSD + SB(15 cm)

CBUQ (12 cm) + BG(47 cm)
CBUQ (14 cm) + SB (52 cm)

CBUQ(11 cm) + BG(30 cm)
CBUQ(13,5cm) + SB(30 cm)

CBUQ(11 cm) + BG(18 cm)
CBUQ(13 cm) + SB(18 cm)

TSD = Tratamento Superficial Duplo (2,5 cm)
CBUQ = Concreto Betuminoso Usinado a Quente
SB = Solo-Brita
SE = Solo Estabilizado Granulometricamente

O desempenho das seções de pavimento foi previsto com base nas considerações acerca do
tráfego atuante mostradas na Tabela 2.
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Tabela 2 – Tráfego atuante
Via
Local Residencial
Coletora Secundária
Coletora Principal
Arterial

VDMc
Mín.
4
21
101
301

VDMc
Máx.
20
100
300
1000

FVAASHTO

FVDNER

Classe

NanoAASHTO

NPDNER

0,9
0,9
1,3
2,0

1,5
1,5
2,3
4,0

Leve
Médio
Médio-Pesado
Pesado

6,40×103
3,20×104
1,47×105
7,30×105

1,10×105
5,48×105
2,52×106
1,46×107

v
(km/h)
30
40
50
60

Na Tabela 2:
VDMC = Volume diário médio por faixa de tráfego
FV = Fator de Veículo
Nano = Número anual de operações do eixo-padrão de 8,2 tf
v = Velocidade média operacional dos veículos comerciais
NP = tráfego acumulado no período de projeto de 10 anos
A condição “terminal” que define o final da vida de serviço (VS) das seções será dada pelo
critério que for mais crítico dentre os seguintes:
Irregularidade longitudinal:
Tráfego Leve:
QI > 55 cont/km
Tráfego Médio:
QI > 50 cont/km
Tráfego Médio-Pesado:
QI > 45 cont/km
Tráfego Pesado:
QI > 40 cont/km
Índice de Serventia:
Tráfego Leve:
PSI < 2,0
Tráfego Médio:
PSI < 2,5
Tráfego Médio-Pesado:
PSI < 2,5
Tráfego Pesado:
PSI < 3,0
Afundamentos em trilha de roda:
Tráfego Leve:
ATR > 25 mm
Tráfego Médio:
ATR > 20 mm
Tráfego Médio-Pesado:
ATR > 12 mm
Tráfego Pesado:
ATR > 7 mm
Percentagem de área trincada: TR > 20%
Nos casos de ATR, QI e PSI, os valores que definem a condição terminal do pavimento
variam em função da classe da via, em virtude do aumento da velocidade média operacional e/ou da
maior intensidade de tráfego nas vias de maior importância.
Com relação aos materiais das camadas, foram admitidas as seguintes propriedades:
- Mistura asfáltica tipo CBUQ:
Volume de vazios de ar = 4,0%
Teor de asfalto em peso = 5,2% (VB = 12,0% em volume)
Tipo de asfalto: CAP-20
Diâmetro máximo de agregados = 12,5 mm
Atendimento aos critérios de dosagem do Método Marshall
- Brita Graduada: ensaios triaxiais de cargas repetidas mostram que o módulo de resiliência pode
ser descrito através do seguinte modelo:
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M R = 152θ 0,631ε −0,319
onde MR é dado em kgf/cm2, θ = σ1 + σ2 + σ3 é a soma das tensões principais (tensão de
confinamento total) e ε é a deformação axial resiliente sofrida pelo corpo-de-prova sob a
tensão cíclica aplicada. O valor do coeficiente K1 = 152 se refere a um material com CBR =
100. Para outros valores, vale o modelo: K1 = 152 × (CBR/100). O cálculo da tensão de
confinamento é feito levando em conta as tensões decorrentes das cargas do tráfego e a
tensão horizontal residual deixada pela compactação (σhres) em camadas granulares, cujo
valor é de cerca de 0,15 kgf/cm2 em Britas Graduadas e de 0,10 kgf/cm2 em material
granular estabilizado granulometricamente;
- Temperaturas médias mensais do ar ao longo do ano:
JAN = 24,0 0C
JUL
FEV = 24,0 0C
AGO
MAR = 22,5 0C
SET
ABR = 21,0 0C
OUT
MAI = 19,0 0C
NOV
JUN = 17,0 0C
DEZ

= 16,0 0C
= 17,0 0C
= 18,0 0C
= 19,0 0C
= 21,0 0C
= 23,0 0C

Com relação ao solo de subleito, serão consideradas as seguintes possibilidades:
Solo Fraco:
CBR = 5
Solo com Capacidade de Suporte Mediana: CBR = 10
Solo Resistente:
CBR = 15
Para a camada de base, além de Brita Graduada com CBR = 80 serão analisados os
seguintes materiais: Solo Estabilizado Granulometricamente (CBR = 30) e Solo-Brita ou Entulho
Reciclado da Construção Civil (CBR = 50).

3. DIMENSIONAMENTO E ANÁLISES DE DESEMPENHO DOS PAVIMENTOS
Neste item é apresentado o resultado da aplicação deste estudo técnico com as considerações de
projeto e o dimensionamento do pavimento que teve por objetivo encontrar a solução de
pavimentação mais eficaz para condições de solicitação pelo tráfego típico das vias urbanas em
estudo, ambos na cidade de Campinas/SP.
As Figuras 1 a 4 apresentam os desenhos esquemáticos das seções dimensionadas para o
período de projeto de 10 anos, a qual consiste de:
Para Tráfego Médio (Via Tipo Coletora Secundária, considerando que nestes locais o VDMcomercial < = 100 veículos/dia):
- Revestimento em Cape Seal -> TSS+Micro (20 mm);
- Base em solo local estabilizado (15 cm);
- Subleito Compactado (CBRP = 25);
Para Tráfego Leve (Via Tipo Local Residencial):
- Revestimento em Cape Seal –> TSS+Micro (20 mm);
- Base em solo local estabilizado (12 cm);
- Subleito Compactado (CBRP = 25);
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1 - Micro-concreto Asfáltico com polímero (0,7 cm).

2,0 cm
10%

15 cm

Cape Seal (2,0 cm)

2 - Tratamento Superficial Simples polimérico (1,3 cm).

3 - Imprimação, conforme Dersa ET - P00/032.
4 - Camada de Base de solo local estabilizado, com CBR >= 60%.
5 - Preparo e melhoria do solo de subleito, com CBRp >= 25% e Mr >= 1.700 kgf/cm2.

Figura 1 – Desenho esquemático da seção de pavimento a ser implantada (Tráfego Médio)
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1 - Micro-concreto Asfáltico com polímero (0,7 cm).
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3 - Imprimação, conforme Dersa ET - P00/032.
4 - Camada de Base de solo local estabilizado, com CBR >= 60%.

5 - Preparo e melhoria do solo de subleito, com CBRp >= 25% e Mr >= 1.700 kgf/cm2.

Figura 2 – Desenho esquemático da seção de pavimento a ser implantada (Tráfego Leve)
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1 - Micro-concreto Asfáltico com polímero (0,7 cm).

Cape Seal (2,0 cm)

2 - Tratamento Superficial Simples polimérico (1,3 cm).
3 - Imprimação, conforme Dersa ET - P00/032.
4 - Camada de Base de solo local estabilizado, com CBR >= 60%.
5 - Preparo e melhoria do solo de subleito, com CBRp >= 25% e Mr >= 1.700 kgf/cm2.

Figura 3 – Desenho esquemático da seção de pavimento a ser implantada (Avenida N. 1 – Tráfego Médio)
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1 - Micro-concreto Asfáltico com polímero (0,7 cm).
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3 - Imprimação, conforme Dersa ET - P00/032.
4 - Camada de Base de solo local estabilizado, com CBR >= 60%.

5 - Preparo e melhoria do solo de subleito, com CBRp >= 25% e Mr >= 1.700 kgf/cm2.

Figura 4 – Desenho esquemático da seção de pavimento a ser implantada (Demais Ruas – Tráfego Leve)
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O solo de subleito pode ser caracterizado como sendo uma argila arenosa com CBR de projeto,
CBRP = 25%.
O desempenho da seção de pavimento foi previsto com base nas considerações acerca do tráfego
atuante mostradas na Tabela 2 (Tráfego Leve e Médio).
A condição “terminal” que define o final da vida de serviço (VS) das seções será dada pelo critério
que for mais crítico dentre os seguintes: Irregularidade longitudinal, Índice de Serventia,
Afundamentos em trilha de roda e Percentagem de área trincada: TR > 20% (critérios apresentados
no item anterior).
Nos casos de ATR, QI e PSI, os valores que definem a condição terminal do pavimento variam em
função da classe da via, em virtude do aumento da velocidade média operacional e/ou da maior
intensidade de tráfego nas vias de maior importância.
Com relação aos materiais das camadas, foram admitidas as seguintes propriedades:
- Revestimento: Constituído por Cape Seal (TSS + Micro-concreto asfáltico);
- Base: Em solo local estabilizado, com CBRP = 60%;
- Subleito: Pode ser caracterizado como sendo um solo argilo-arenoso com CBR de projeto CBRP =
25%.
Os resultados, previstos através do modelo mecanístico-empírico Pavesys10, são mostrados nas
figuras 5 a 9.

Figura 5 – Seção de pavimento (Tráfego Leve)
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Figura 6 – Desempenho da seção da Figura 5 sob Tráfego Leve:
VS = 10 anos
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Figura 7 – Tráfego de Projeto (Tráfego Médio)

Figura 8 – Seção de pavimento (Tráfego Médio)
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Figura 9 – Desempenho da seção da Figura 8 sob Tráfego Médio:
VS = 10 anos
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4. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos apontaram para a predominância de seções de pavimento mais eficazes com o
uso de camada de base em Solo Estabilizado Granulometricamente, no caso de tráfego muito leve, e
Solo-Brita nas demais situações, ao menos para os custos unitários de materiais e serviços aqui
utilizados. Materiais com características estruturais e custos unitários semelhantes ao Solo-Brita,
como o entulho reciclado da construção civil, podem ser utilizados no seu lugar. No caso do tráfego
pesado (Vias Arteriais), a camada de base em Brita Graduada é igualmente eficaz, uma vez que
podem haver inversões de posição neste ranking apenas com ligeiras alterações nos custos unitários
relativos.
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