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Apresentação
A qualidade do pavimento das rodovias tem impacto direto no desempenho do transporte 
rodoviário e na economia do Brasil. Uma rodovia com más condições de pavimento aumenta o 
custo operacional do transporte, reduz o conforto e a segurança dos passageiros e das cargas, 
além de causar prejuízos ambientais.

Visto que o transporte rodoviário é responsável pelo tráfego de aproximadamente 90% dos 
passageiros e de mais de 60% das cargas que circulam no país, a pergunta que ensejou o 
presente estudo da Confederação Nacional do Transporte - CNT se revela mais do que pertinente: 
por que os pavimentos das rodovias brasileiras não duram?

Em busca de respostas, as equipes técnicas da CNT analisaram a série histórica e as condições 
atuais dos pavimentos das rodovias brasileiras; pesquisaram normas técnicas adotadas no 
Brasil e em outros países; levantaram resultados de auditorias realizadas por órgãos de controle 
e ouviram a opinião de especialistas do setor público e da academia.

Desse esforço resultou uma visão precisa e abrangente dos problemas que afetam a qualidade 
dos pavimentos das rodovias brasileiras. Os dados aqui contidos pretendem auxiliar os 
transportadores na busca de soluções e oferecer aos gestores do poder público subsídios para 
a construção de políticas públicas transformadoras. 

Melhorar a pavimentação das rodovias é apenas um dos desafios. Precisamos de uma mudança 
definitiva do quadro de precariedade do transporte rodoviário brasileiro. E devemos ir além. 
Mais do que ter uma malha rodoviária de qualidade, proporcional às demandas e às dimensões 
do país, o Brasil precisa realizar fortes investimentos em infraestrutura de transporte e logística.  

Os avanços estruturais, com modernização, ampliação e diversificação da matriz de transporte, 
são fundamentais para impulsionar o crescimento econômico. Com uma infraestrutura 
robusta, será possível aumentar a produtividade e a competitividade das empresas; produzir 
mais riquezas; estimular a economia regional; gerar empregos; e acelerar o desenvolvimento 
econômico e social do país. 

Esse é o caminho para o Brasil. 

Clésio Andrade
Presidente da CNT
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1. Introdução
O transporte rodoviário desempenha um papel importante na sociedade e na economia brasileira, 
visto que tem sido a principal alternativa para a movimentação de cargas e pessoas em todo o país. 
Porém, para que esse transporte seja realizado de forma eficiente, faz-se necessário que o pavimento 
das rodovias esteja em boas condições, oferecendo economia, segurança e conforto aos usuários. 

Apesar da grande importância do modal rodoviário no Brasil, tem-se observado que os investimentos 
para manutenção e construção dessa infraestrutura são insuficientes ou pouco efetivos, uma vez 
que as condições dos pavimentos das rodovias, em geral, estão insatisfatórias.

De acordo com a Pesquisa CNT de Rodovias 2016, 48,3% da extensão total das rodovias avaliadas 
apresentam algum tipo de problema no pavimento, tendo sido avaliado como Regular, Ruim ou 
Péssimo. Essa condição aumenta o custo operacional do transporte rodoviário de cargas em 24,9%, 
em média, devido à redução da durabilidade dos componentes veiculares e ao aumento do tempo 
de viagem e do consumo desnecessário de combustível. Esse uso excedente de combustível, em 
2016, somente em razão da má condição do pavimento, foi estimado em quase 775 milhões de 
litros de diesel, o que gera para o transportador um dispêndio adicional de R$ 2,34 bilhões. Nessas 
condições, os veículos ainda são obrigados a trafegar em velocidade mais baixa, o que pode facilitar 
ações de roubos de cargas e assaltos a passageiros.

Na análise da série histórica referente à evolução da Condição da Superfície do Pavimento1 nas 
rodovias sob gestão pública, ilustrada no Gráfico 01, constata-se uma redução dos pavimentos 
classificados como perfeitos e uma respectiva alta da extensão desgastada.

1. As características do pavimento avaliadas pela pesquisa são: Condição da Superfície do Pavimento; Velocidade Devido ao Pavi-
mento; e Pavimento do Acostamento.
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Corroborando com esse cenário, o Tribunal de Contas da União (TCU) apontou, no Acórdão 
nº 328/2013, que as rodovias federais apresentam problemas estruturais e funcionais 
precocemente. Os defeitos apontados pela auditoria ocorreram, em média, sete meses após o 
recebimento da obra rodoviária. 

Assim, considerando-se que o maior volume de investimento público em infraestrutura de transporte 
no Brasil é alocado em rodovias e ao se constatar que o nível de qualidade de sua superfície 
também não evoluiu qualitativamente, pode-se fazer a seguinte pergunta: “por que os pavimentos 
das rodovias do Brasil não duram?”. Essa é uma questão frequentemente levantada pelos usuários 
e pela população em geral, que percebem essa situação e, cada vez mais, se mostram insatisfeitos 
com esse cenário. 

Nota 1: A pesquisa CNT de Rodovias não foi realizada no ano de 2008.
Nota 2: O gráfico representa a extensão total das rodovias públicas pesquisadas, incluindo rodovias federais, estaduais coincidentes
e trechos de rodovias estaduais relevantes (selecionados de acordo com o volume de tráfego de veículos, a importância socieconômica
e estratégica para o desenvolvimento regional e a contribuição para a integração com os outros modos de transporte).
Fonte: Elaborado pela CNT com dados das Pesquisas CNT de Rodovias.

Evolução da condição da superfície do pavimento nas Rodovias Públicas (em %)Gráfico 01
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A Confederação Nacional do Transporte (CNT), com o importante papel de representar os transportadores 
do país, por meio deste estudo, aprofunda a discussão do assunto e, paralelamente, mostra seu 
comprometimento em propor soluções de melhorias para os pavimentos das rodovias brasileiras.

1.1 Objetivo
Este estudo tem por objetivo compreender as atuais condições dos pavimentos das rodovias do 
Brasil, para verificar sua durabilidade e indicar oportunidades de melhoria nas etapas de projeto, 
manutenção e gerenciamento do pavimento.

Para isso, foi feita uma abordagem das principais questões referentes à pavimentação e do cenário 
atual dos pavimentos das rodovias brasileiras e um levantamento das principais causas relacionadas 
ao desgaste precoce da estrutura analisada, a fim de se obter subsídios adequados para responder à 
pergunta proposta por este estudo, bem como para levantar possíveis soluções aos problemas apontados.

1.2 Aspectos Metodológicos
Para embasar as informações apresentadas por este relatório, foi realizado um levantamento teórico 
sobre os aspectos mais relevantes relacionados a pavimentos, tais como: sua estrutura; os tipos de 
pavimento existentes e uma comparação entre eles; os métodos para seu dimensionamento e as 
principais normas técnicas adotadas no Brasil e em outros países; os ensaios e tipos de avaliação 
da estrutura; os defeitos apresentados por eles; e, por fim, as principais formas de conservação.

Em seguida, foi apresentado o cenário atual das condições dos pavimentos das rodovias do Brasil. 
Essa caracterização foi realizada com base nos dados das Pesquisas CNT de Rodovias, utilizando 
como principal insumo a classificação das condições da superfície do pavimento, uma vez que ela 
permite avaliar o estado dos pavimentos com base nos defeitos apresentados por eles. Os dados 
apresentados constituem uma série histórica dessa variável, separados por tipo de gestão (pública 
ou privada). De forma complementar, foram expostos os principais achados de auditorias realizadas 
pelo TCU nas rodovias federais brasileiras.

Na etapa seguinte, foram realizadas entrevistas com especialistas da área de pavimentação. Os 
entrevistados foram os setores responsáveis pela infraestrutura rodoviária no Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)2, três grandes grupos do setor de concessão de 
rodovias no Brasil3, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e especialistas 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e da Universidade de São Paulo (USP).

2. O DNIT é uma autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela Lei 10.233/2001. É o órgão gestor e executor 
das rodovias federias, responsável pela manutenção, recuperação e construção das rodovias federais públicas.

3. A escolha dos grupos representantes do setor de concessão de rodovias foi feita pelo fato de que, conjuntamente, eles detêm a 
gestão de mais de 40% da extensão da malha rodoviária concedida, totalizando aproximadamente 8.000 quilômetros. A pedido, os 
grupos não serão identificados neste estudo.
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O objetivo foi avaliar a percepção a respeito da durabilidade do pavimento, bem como identificar 
as possíveis oportunidades de melhoria, que, neste estudo, foram classificadas nas seguintes 
categorias: método de dimensionamento; tecnologias e processo construtivo; manutenção e 
gerenciamento; e fiscalização.

Com exceção da Seção 2.3, que aborda os tipos de pavimentos existentes, todas as informações e 
análises apresentadas fazem referência aos pavimentos do tipo flexível, uma vez que mais de 99% 
da malha rodoviária nacional é constituída por esse tipo de pavimento.

Por fim, para melhor abordar o assunto, este estudo fez referência a vários termos técnicos 
relacionados à pavimentação, que estão devidamente explicados no Glossário deste documento. 
As etapas metodológicas para desenvolvimento deste estudo estão ilustradas na Figura 01.

1.3 Estrutura do Relatório
Este estudo está organizado em 5 capítulos. O primeiro apresenta as considerações iniciais e introduz 
os aspectos que serão abordados ao longo do relatório. O Capítulo 2 apresenta um referencial teórico 
com as principais questões necessárias à compreensão dos aspectos relacionados ao pavimento e 
para prover embasamento à realização das análises. No Capítulo 3, é feita uma exposição do cenário 
atual das condições dos pavimentos das rodovias brasileiras por meio de dados das Pesquisas CNT 
de Rodovias e de acórdãos do TCU. No Capítulo 4, é analisada a durabilidade dos pavimentos, e são 
apresentados os resultados das entrevistas técnicas. Neste capítulo, ainda, são apresentadas as 
possíveis soluções e oportunidades para melhoria dos pavimentos do país. Por fim, no Capítulo 5, 
são expostas as últimas considerações sobre o estudo.
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Etapas metodológicas do desenvolvimento do estudo e da estrutura do relatório

Fonte: Elaborado pela CNT.
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2. Os Pavimentos
É possível encontrar várias definições para o termo pavimento, sendo todas atreladas a sua 
função estruturante e operacional. A literatura define pavimento como uma estrutura composta 
por camadas sobrepostas, de diferentes materiais, que atendam estrutural e operacionalmente ao 
tráfego, de forma durável e ao mínimo custo possível, devendo-se considerar diferentes horizontes 
de tempo para execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reabilitação.

Quanto à sua função, o pavimento é a estrutura construída sobre a terraplenagem com as funções de:

• Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego.

• Resistir aos esforços horizontais, tornando a superfície de rolamento mais durável.

• Melhorar as condições de rolamento quanto à segurança e ao conforto.

Dessa forma, entende-se que, para desempenhar a sua função, o pavimento deve ser durável, 
confortável e seguro. A durabilidade da estrutura está relacionada à sua capacidade de resistir às 
ações do tráfego e do intemperismo. A segurança está relacionada à interação veículo-revestimento 
(condições do pavimento). O conforto no rolamento, por sua vez, é associado ao índice de serventia, 
que é a capacidade de um trecho específico de pavimento proporcionar rolamento suave e 
apropriado em qualquer condição de tráfego. 

Segundo o DNIT (BRASIL, 2006a), o pavimento de uma rodovia é a superestrutura constituída 
por um sistema de camadas de espessuras finitas sobre um semiespaço considerado infinito, 
denominado subleito. 

Para conhecer um pouco mais sobre os pavimentos, este capítulo aborda aspectos sobre sua 
estrutura, os materiais utilizados em sua construção, os tipos de pavimento existentes, os métodos 
de dimensionamento e conceitos sobre defeitos e manutenção do pavimento.

2.1 Estrutura do Pavimento
A estrutura do pavimento tem a função de receber os esforços oriundos do tráfego e transmiti-
los para as camadas inferiores de forma aliviada, uma vez que essas são geralmente menos 
resistentes. Assim, as cargas são transmitidas de forma criteriosa a fim de impedir que ocorram no 
pavimento deformações ou mesmo rupturas incompatíveis com a utilização da rodovia, induzindo 
a um comportamento mecânico inadequado e a uma degradação prematura.

Uma seção transversal típica do pavimento com todas as camadas, ilustrada na Figura 02, é composta 
por subleito e camadas superiores. Nesta seção são apresentadas as principais camadas que 
constituem a estrutura de um pavimento e suas respectivas funções. Os materiais que as compõem 
e a forma como são dimensionadas serão apresentados nas Seções 2.2 e 2.5, respectivamente.
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2.1.1 Subleito

O subleito é o terreno de fundação em que é apoiado o pavimento. É a camada responsável por 
absorver definitivamente os esforços verticais causados pelo tráfego e é constituída de material 
natural consolidado e compactado.

É o espaço delimitado superiormente pelo pavimento e deve ser estudado apenas até a profundidade 
onde as cargas impostas pelo tráfego são significativas, que deve variar entre 0,60 e 1,5 metro4.

Acima do subleito é encontrada a Regularização, ou seja, uma faixa de nivelamento do subleito, 
construída sobre ele com o objetivo de conformá-lo transversal e longitudinalmente. Não constitui 
uma camada do pavimento propriamente dito.

Nos casos em que a pavimentação é executada logo após a terraplenagem, a regularização se resume a corrigir 
algumas falhas da superfície. Por outro lado, quando a pavimentação é executada sobre um leito natural antigo 
(de estrada de terra), essa superfície se apresentará mais irregular, demandando maiores cuidados. Nesse 
caso, a regularização será feita por uma camada com espessura variável de até 20 centímetros. 

Essa operação também pode ser chamada de preparo do subleito e deve ter as características 
geométricas (inclinação transversal) do pavimento já acabado, podendo ou não ser necessária.

Embora não enseje uma descrição complexa, se não executada de acordo com todos os requisitos técnicos, a 
regularização pode comprometer todo o trabalho de pavimentação, pois, por ser o suporte sobre o qual irão 
trabalhar todas as camadas do pavimento e ser o receptáculo final das cargas transmitidas, um subleito mal-
executado traz danos a toda a estrutura.

4. Segundo definido no Manual de Pavimentação do DNIT (BRASIL, 2006a).

Esquema de seção transversal do pavimentoFigura 02 

Revestimento

Base

Sub-base

Subleito

Reforço do Subleito 

Regularização

Fonte: Elaborado pela CNT.
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Os materiais empregados na regularização deverão ser, preferencialmente, do próprio subleito. 
Quando isso não for possível, o material deverá ser provido por jazida especificada no projeto do 
pavimento e que atenda às especificidades de suporte e expansão definidas por normas do DNIT5.

2.1.2 Reforço do Subleito

É uma camada de espessura transversalmente constante, que, quando se faz necessária, é 
construída acima do subleito regularizado. Sua espessura longitudinal é variável de acordo com o 
dimensionamento do pavimento.

É parte constituinte do pavimento e complementa a sub-base. Dessa forma, o reforço do subleito 
tem a função de resistir e distribuir esforços verticais provenientes da ação do tráfego. 

Geralmente, é executado no caso de estruturas espessas, devido à fundação de baixa qualidade ou 
ao tráfego de cargas muito pesadas, ou, ainda, uma combinação desses fatores. Em qualquer caso, 
o material utilizado nessa camada deve atender a condições mínimas de qualidade6, possuindo 
características técnicas superiores ao material do subleito e inferiores ao material que vier na 
camada superior. Exemplos de materiais empregados nessa camada são solos7 ou misturas de solos 
de qualidade superior à do subleito.

2.1.3 Sub-base

É a camada complementar à base e executada por circunstâncias técnico-econômicas, quando a 
camada da base exigida for muito espessa.

Exerce função de complemento da base, portanto tem a função de resistir e distribuir os esforços 
verticais provenientes da ação do tráfego. Além disso, quando necessário, tem a função de drenar 
infiltrações e controlar a ascensão capilar da água8.

O material empregado na constituição da sub-base deve ter características tecnológicas9 
superiores às do material de reforço e inferiores às do material da base (camada superior). Podem 
ser constituídas por solo estabilizado naturalmente, misturas de solos e agregados (solo-brita), 
brita graduada, brita graduada tratada com cimento, solo estabilizado quimicamente com ligante 
hidráulico ou asfáltico, concreto, entre outros. 

5. Ao exemplo da NORMA DNIT 137/2010-ES – Pavimentação – Regularização do subleito – Especificação de serviço.

6. As condições mínimas de qualidade dos materiais aplicados na camada de reforço do subleito, sub-base e base são definidas pelas 
normas técnicas de cada país que, no caso do Brasil, estão definidas no Manual de Pavimentação do DNIT (BRASIL, 2006a). Suas 
especificações serão apresentadas na Seção 2.5 deste relatório, referente a dimensionamento de pavimentos.

7. As definições de solos e dos demais tipos de materiais que podem compor as camadas do pavimento serão apresentadas na Seção 
2.2 deste relatório.

8. A ascensão capilar da água ocorre devido à propriedade dos fluidos denominada capilaridade. A capilaridade acarreta a subida 
de fluidos por tubos extremamente finos. O que pode ocorrer no caso da presença de umidade ou água no terreno de fundação do 
pavimento. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.

9. As características tecnológicas servem para permitir uma fácil distinção entre os diferentes materiais, a fim de comprovar a capa-
cidade deles em resistir às cargas que deverão ser suportadas pelo pavimento. São exemplos: granulometria, resistência ao choque 
e ao desgaste, durabilidade, adesividade e densidade. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.
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2.1.4 Base

É a camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego. É sobre a base 
que é construído o revestimento.

Alguns autores constatam que, na realidade, pode-se considerar que o pavimento é composto 
apenas de base e revestimento, sendo que, em alguns casos, a base poderá ser complementada 
pela sub-base e pelo reforço do subleito.

A capacidade estrutural da base está relacionada às propriedades de resistência e rigidez dos 
materiais empregados em sua constituição, que podem ser os mesmos listados para a sub-base, 
mas de melhor qualidade (características tecnológicas superiores).

Entre as camadas do pavimento, em muitos casos, se faz necessária a execução da imprimação 
ou da pintura de ligação. Ambas consistem na aplicação de uma camada fina de material asfáltico 
sobre a superfície.

A imprimação (ou imprimadura) serve para aumentar a coesão da superfície, fixar as partículas 
eventualmente soltas e impermeabilizar a camada antes da execução da camada superior. 
Geralmente é executada entre a base e a camada asfáltica a ser sobreposta (revestimento), podendo 
em alguns casos ser executada sobre a camada de sub-base.

A pintura de ligação (ou imprimadura ligante) tem a função de promover aderência entre as 
camadas. É executada sobre a superfície de uma camada asfáltica nova ou antiga, no caso de reforço 
ou recapeamento. Também pode ser executada sobre camadas não asfálticas impermeáveis.

Os dois processos são muito semelhantes e se diferem mais em função das condições das camadas 
subjacentes do que dos materiais empregados nas pinturas. Além disso, no caso da imprimação, 
ocorre penetração do material na camada, enquanto na pintura de ligação, isso não ocorre.

2.1.5 Revestimento

É a camada que recebe diretamente a ação do tráfego. Tem o objetivo de melhorar as condições de 
rolamento quanto ao conforto e à segurança e deve ter capacidade de resistir aos desgastes, a fim 
de aumentar a durabilidade do pavimento. Também deve ser, tanto quanto possível, impermeável.

Por razões econômicas, técnicas e construtivas, os revestimentos asfálticos podem ser 
constituídos por duas ou mais camadas diferentes, conforme as distinções e terminologias 
apresentadas no Quadro 01.
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Essa camada pode ser constituída por: pedras cortadas justapostas, paralelepípedos, blocos pré-
moldados de concreto, placas de concreto, concreto compactado com rolo, tratamentos superficiais 
betuminosos e misturas asfálticas em geral. Sua execução deve ser feita sobre base compactada 
e imprimada.

A necessidade de cada camada e o dimensionamento delas podem variar de acordo com as 
condições do subleito, as condições climáticas e ambientais, as características do tráfego e as 
propriedades dos materiais empregados. Quanto a esta última variável, a seção seguinte apresenta 
as características dos principais materiais empregados na pavimentação.

2.2 Materiais de Pavimentação
Para definição dos materiais que irão constituir cada uma das camadas do pavimento, empregam-
se métodos de seleção e caracterização de suas propriedades. De forma geral, os materiais devem 
apresentar boa resistência, pouca deformação e permeabilidade adequada à função da camada da 
estrutura do pavimento em que serão empregados. Os materiais são compostos basicamente por 
agregados, solos e ligantes.

Os agregados são materiais inertes, granulares e que não possuem forma nem dimensões definidas. 
Eles apresentam propriedades adequadas para compor camadas ou misturas a serem utilizadas 
nos mais diversos tipos de obras. Nas misturas para composição das camadas dos pavimentos, os 
agregados representam o maior volume em relação aos demais componentes, devendo possuir 
diversas propriedades adequadas quanto à durabilidade, resistência, adesividade10 ao ligante, 
entre outros. Eles podem ser classificados quanto à origem (naturais ou artificiais), composição 

10. Adesividade é a propriedade que tem o agregado de ser aderido por material betuminoso (ligante). É avaliada pelo não deslo-
camento da película betuminosa que recobre o agregado, quando a mistura agrega-ligante é submetida à ação de água destilada 
fervente. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.

Designação do 
revestimento

Definição Outras designações

Camada de 
rolamento

É a camada superfi cial do pavimento, 
diretamente em contato com as cargas e com 
ações ambientais.

Camada de desgaste, capa de 
rolamento, revestimento

Camada de ligação
É a camada intermediária, também em 
mistura asfáltica, entre a camada de 
rolamento e a base do pavimento.

Camada de binder ou 
simplesmente binder 

Camada de 
nivelamento

Em geral, é a primeira camada de mistura 
asfáltica empregada na execução de reforços 
(recapeamento) cuja função é corrigir os 
desníveis em pista e os afundamentos 
localizados e nivelar o perfi l do greide para 
posterior execução da nova camada de 
rolamento.

Camada de reperfi lagem ou 
simplesmente reperfi lagem

Camada de reforço
Nova camada de rolamento, após anos de uso 
do pavimento existente, executada por razões 
funcionais, estruturais ou ambas.

“Recape” e recapeamento 
são termos populares (usa-se 
também a expressão “pano 

asfáltico”)

Termos aplicáveis a camadas de revestimento asfálticoQuadro 01



20

TRANSPORTE RODOVIÁRIO | POR QUE OS PAVIMENTOS DAS RODOVIAS DO BRASIL NÃO DURAM?

mineralógica, forma e granulometria, e podem ser britados ou não11. São exemplos de agregados as 
britas e o concreto (quando reciclado).

Já os solos possuem importância dupla no estudo da pavimentação, uma vez que não existe 
pavimento sem fundação, ou seja, sem subleito, e ainda há a possibilidade de emprego de solos 
nas demais camadas do pavimento. Quanto à definição de solos, observam-se conceituações 
distintas dadas por diferentes áreas profissionais. Para fins deste estudo, no entanto, será adotada 
a conceituação dada pelo campo da engenharia civil, que define solo como qualquer depósito solto 
ou fofo, resultante do intemperismo, da degradação de rochas ou da decomposição de vegetais. 
São exemplos de solos os sedimentos (pedregulhos, areias, siltes ou argilas), as turfas, os depósitos 
calcários (areias de conchas e corais) e os depósitos piroclásticos resultantes de erupções e lavas 
(cinzas vulcânicas).

Os ligantes, por sua vez, como o próprio nome diz, proporcionam união entre os agregados, 
permitindo uma flexibilização controlável do material empregado no pavimento. Podem ser 
asfálticos ou hidráulicos.

Ao ligante asfáltico são empregadas três conceituações distintas:

• Betume: é uma mistura de hidrocarbonetos pesados, com propriedades ligantes, inflamável, 
de elevada viscosidade, que ocorrem na natureza ou são fabricados pela destilação do 
petróleo, de carvão, de madeira ou de resinas.

• Asfalto: mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo por destilação ou de forma natural 
cujo principal componente é o betume, mas pode conter oxigênio, nitrogênio e enxofre em 
pequena proporção. 

• Alcatrão: designação genérica de um produto que contém hidrocarbonetos, obtido a partir 
da queima ou destilação do carvão, também constituído por betume.

Portanto, tanto o asfalto quanto o alcatrão são materiais betuminosos, pois contêm betume em sua 
composição. Entretanto, eles não devem ser confundidos, uma vez que apresentam propriedades 
distintas. 

O alcatrão praticamente não é mais utilizado para pavimentação devido ao seu poder cancerígeno e 
a outras características que proporcionam baixa qualidade em termos de ligante para pavimentação. 

Os termos betume e asfalto, por outro lado, são comumente empregados como sinônimos. No 
Brasil, costuma-se utilizar o termo asfalto para designar o ligante obtido do petróleo. Por outro 
lado, na Europa, por exemplo, usa-se esse termo para designar a mistura de agregados com o 
ligante, o que no Brasil é denominada por mistura asfáltica.

Quando o asfalto se enquadra em uma classificação particular quanto a suas propriedades físicas, 
que proporcionam bom desempenho do material em obras, ele passa a ser denominado como 
Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP.

11. A britagem é um processo que tem como objetivo reduzir o tamanho dos blocos de rocha e produzir agregados nas formas e nos 
tamanhos desejados. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.
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Os ligantes hidráulicos, ou aglomerantes hidráulicos, são entendidos na engenharia civil como: 
material pulverulento12 mineral finamente moído que forma uma pasta que permite sua ligação 
com outros materiais, mesmo em meio aquoso. Classificam-se como hidráulicos por apresentarem 
resistência satisfatória inclusive quando empregados dentro d’água. São exemplos o cimento e o cal.

Uma vez exposto do que são compostos, os principais materiais preparados para compor as 
camadas estruturantes do pavimento são apresentados a seguir. Todos os materiais apresentados 
estão previstos no Manual de Pavimentação do DNIT (BRASIL, 2006a).

As camadas granulares e de solos estabilizados granulometricamente são compostas por 
agregados ou solos, ou pela mistura dos dois, e podem ser empregadas em bases, sub-bases e, 
eventualmente, em reforços de subleito. São caracterizadas por não receberem estabilização13 
com ligante hidráulico ou asfáltico, ou seja, são camadas que recebem estabilização puramente 
mecânica, por efeito de compressão e adensamento. Quando bem graduadas14, são consideradas 
como granulometricamente estabilizadas. O Quadro 02 faz uma breve apresentação desses tipos 
de materiais.

12. Materiais pulverulentos são partículas minerais com dimensão inferior a 0,075mm (que passam pela peneira nº 200), inclusive as 
solúveis em água, presentes nos agregados. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.

13. Processo que visa conferir às camadas do pavimento a capacidade de resistir e suportar aos esforços provenientes do tráfego. 
Pode ser mecânica, granulométrica ou química. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.

14. De graduação densa. Ver definição no Glossário.

Material Descrição

Brita corrida 
Material britado que não passou por processo de classifi cação, ou seja, 
não passou por processo de peneiramento ou separação de frações 
britadas, tendo sido aplicado diretamente na pista.

Brita graduada simples
Material resultante da mistura em usina de agregados britados, que 
passaram por processo de peneiramento e classifi cação (divididos por 
faixas de diâmetros), resultando em mistura bem graduada.

Macadame hidráulico

Misturas mal-graduadas, resultantes da compressão de agregados 
graúdos seguida pelo preenchimento dos vazios por agregados miúdos, 
o que é realizado com auxílio da varrição, de água e de compressão 
mecânica.

Solo arenoso fi no laterítico

Os agregados britados que o compõem possuem menos de 10% de 
fração retida na peneira de 2,00 mm (nº 10), mais de 50 % de fração 
retida na peneira de 0,075 mm (nº 200) e essas frações devem ser 
constituídas, predominantemente, de grãos de quartzo.

Solo-brita ou Solo-agregado ou 
Solo-estabilizado

Mistura de material natural com pedra britada. Utilizada para 
aproveitamento de solo com características medíocres ou indesejáveis 
para pavimentação.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Principais tipos de camadas granulares e de solos estabilizados granulometricamenteQuadro 02
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O Quadro 03 apresenta as misturas estabilizadas quimicamente com aditivos (cimento, cal ou 
betume), que também podem ser empregadas nas camadas de base e sub-base do pavimento.

As camadas de misturas asfálticas, por sua vez, geralmente empregadas na camada de revestimento 
do pavimento, são compostas basicamente por agregados e ligantes asfálticos. O que influenciará 
as propriedades e o comportamento dessa camada é o processo de fabricação da mistura. Os 
principais tipos de camadas asfálticas são apresentados no Quadro 04.

Material Descrição

Solo melhorado com 
cimento

Mistura do solo natural com ligante hidráulico. Realizada em pista ou em usina. 
Aplicado na busca por uma estabilização do solo a fi m de torná-lo menos 
expansivo.

Solo-cimento

Diferencia-se do solo melhorado com cimento pela quantidade de cimento 
empregado na mistura (mais elevada) e por sua fi nalidade. Tem o objetivo de 
proporcionar uma camada de elevada resistência. Empregado em bases de 
pavimentos.

Solo-cal
Mistura de solos expansivos (argilosos) com cal hidráulica. Resulta numa maior 
estabilização da expansão dos solos, tornando-os aproveitáveis em pavimentos. 
Pode proporcionar maior resistência ao cisalhamento e durabilidade à mistura.

Solo melhorado com 
cal

Diferencia-se do solo-cal pela quantidade de cal adicionada. Produzem 
modifi cações do solo quanto a sua plasticidade e a sua sensibilidade à água. 
Não oferece características acentuadas de resistência.

Solo-betume
Mistura de solo, água e material betuminoso. Visa garantir constância no teor 
de umidade da mistura e uma impermeabilização do material.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Principais tipos de camadas estabilizadas com aditivosQuadro 03

Material Descrição

Concreto betuminoso 
usinado a quente 
(CBUQ) ou Concreto 
asfáltico usinado a 
quente (CAUQ)

Considerada a mistura mais comum empregada no Brasil para construção dos 
revestimentos. Obtido a partir da mistura e homogeneização de agregados 
minerais bem graduados, material de enchimento (fi ller) e Cimento Asfáltico 
de Petróleo (CAP). Mistura realizada a quente em uma usina misturadora.

Pré-misturado a quente

Misturas asfálticas semelhantes aos CBUQs, mas são produzidas sem adição 
de material de enchimento. Por resultarem em camada mais fl exível e mais 
baratas que os CBUQs, são usadas preferencialmente como camada de 
regularização ou ligação. Quando de graduação aberta*, exige uma capa 
selante. No caso de graduação densa*, essa capa não é necessária.

Pré-misturado a frio

Mistura de agregados e materiais asfálticos pouco viscosos (emulsões) 
realizada à temperatura ambiente. No caso de misturas de graduação 
aberta, tem-se o problema de coesão entre os componentes. Em misturas de 
graduação mais densa, se o índice de vazios for relativamente pequeno, seu 
comportamento deverá se aproximar ao do CBUQ.

Mistura asfáltica morna

Técnica de pavimentação relativamente recente, semelhante ao pré-misturado 
a quente, cujo processo de mistura dos materiais (agregados e ligante 
asfáltico), no entanto, é feito a uma temperatura 20° a 40° Celsius mais baixa. 
Sua utilização visa à redução da emissão de poluentes atmosféricos e do 
consumo de energia no processo.

Areia betume
Preparada a quente em usina e composta por material betuminoso, agregado 
miúdo (areia) e material de enchimento, quando for o caso. Presta-se como 
camada de revestimento, regularização e de base.

Tratamentos 
superfi ciais 
betuminosos

Revestimentos constituídos por asfalto (CAP) e agregados, executados sobre a 
base ou sobre revestimento pré-existente. Não utiliza processo de usinagem.

Macadame betuminoso
Com origem no macadame hidráulico, entretanto, incorpora o ligante asfáltico 
ao produto.

Sheet asphalt

Mistura areia betume composta de areia, fi ller e cimento asfáltico. Semelhante 
à areia betume, se diferencia por ser necessariamente uma mistura de 
graduação densa, adotar regras granulométricas mais precisas e exigir maior 
controle de execução.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Principais tipos de camadas asfálticasQuadro 04
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O Quadro 05 também apresenta ainda outros dois tipos de materiais que podem ser empregados 
nas camadas de revestimento.

Considerando a alta demanda por infraestrutura rodoviária no país e no mundo, vêm crescendo 
a necessidade e a oportunidade para emprego de materiais alternativos na pavimentação, que 
muitas vezes são subutilizados ou descartados de maneira não sustentável ambientalmente.

Atualmente, os mais comuns são os entulhos de construção civil e de demolição, provenientes 
inclusive de capas asfálticas degradadas que, após passarem por um processo de trituração, 
são denominados fresados. Estão disponíveis, também em grande volume, borracha triturada 
de pneus inservíveis ou de descarte de indústrias de pneus e, ainda, escórias granuladas 
resultantes de processos siderúrgicos. Esses materiais e suas principais características são 
apresentados no Quadro 06.

Material Descrição

Areia betume
Preparada a quente em usina e composta por material betuminoso, agregado 
miúdo (areia) e material de enchimento, quando for o caso. Presta-se como 
camada de revestimento, regularização e de base.

Tratamentos 
superfi ciais 
betuminosos

Revestimentos constituídos por asfalto (CAP) e agregados, executados sobre a 
base ou sobre revestimento pré-existente. Não utiliza processo de usinagem.

Macadame betuminoso
Com origem no macadame hidráulico, entretanto, incorpora o ligante asfáltico 
ao produto.

Sheet asphalt

Mistura areia betume composta de areia, fi ller e cimento asfáltico. Semelhante 
à areia betume, se diferencia por ser necessariamente uma mistura de 
graduação densa, adotar regras granulométricas mais precisas e exigir maior 
controle de execução.

* Vide defi nição no Glossário.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Principais tipos de camadas asfálticasQuadro 04
Continuação

Material Descrição

Paralelepípedos
Blocos regulares aparelhados com faces opostas aproximadamente paralelas, 
assentadas sobre base granular ou cimentada, recoberta com camada de 
bloqueio em areia. Podem ser fabricados de diversos materiais.

Alvenaria poliédrica
Camadas de pedras irregulares (dentro de determinada tolerância), assentadas 
sobre base granular ou cimentada. As juntas são tomadas por pequenas lascas 
de pedras.

Concreto de cimento
Mistura rica de cimento Portland*, areia, agregado graúdo e água. Atua 
simultaneamente como revestimento e base do pavimento.

* Vide defi nição no Glossário . 

Fonte: Elaborado pela CNT.

Outros materiais de revestimentoQuadro 05
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De acordo com os tipos de materiais empregados em cada camada e suas características 
tecnológicas, os pavimentos podem ser classificados como flexíveis ou rígidos, conforme 
apresentado na próxima seção.

2.3 Tipos de Pavimentos
Os tipos de pavimentos são classificados, geralmente, como pavimentos flexíveis ou rígidos, 
sendo que, na composição do primeiro, emprega-se usualmente material asfáltico e, na do 
segundo, concreto.

Material Características

Escórias granuladas de 
altos-fornos de usinas 
siderúrgicas

As escórias de alto-forno são subprodutos do processo de extração de ferro. 
Durante o processo de fusão, a parte metálica em estado líquido é separada 
da não metálica, a qual forma a escória, que se solidifi ca ao ser resfriada. 
Essa massa sólida deve passar por um processo de britagem que resultará em 
agregados irregulares.
As escórias granuladas vêm sendo muito utilizadas na indústria de cimento 
devido a algumas propriedades que fornecem maior durabilidade às obras (menor 
porosidade, resistência a sulfatos e inibidora de reação álcalis-agregados).
O antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) estabeleceu 
algumas restrições para o emprego de escória granulada ou britada como 
agregado para camadas de sub-base, base e revestimento de pavimentos1.

Misturas com agregado 
reciclado de entulhos 
de construção e 
demolição

Os agregados provenientes de britagem e classifi cação de resíduos de construção 
civil e demolição (RCD) possuem aplicação limitada às obras de pavimentação 
de pequeno porte, devido ao elevado volume de agregados exigidos para as 
camadas.
Podem ser aplicados nas camadas de reforço, sub-base, base e ainda para 
confecção de concretos compactados com rolos. Devido à sua origem, possuem 
propriedades que infl uem na qualidade fi nal do pavimento.

Agregados fresados 
de misturas asfálticas 
antigas

Matéria-prima utilizada na produção de asfalto, o petróleo vem se tornando 
cada vez mais escasso. 
Diante disso, a reciclagem de pavimentos asfálticos tem se apresentado como 
uma alternativa econômica e ambientalmente sustentável, pois fornece um 
destino a todo o material fresado e apresenta vantagens de reaproveitamento 
do agregado e do ligante e, ainda, de conservação de energia (em comparação 
ao consumo de energia elétrica empregada nas várias fases de produção de 
insumos para o CBUQ).

Borracha triturada

A reciclagem e a destinação fi nal dos pneus envolvem questões ambientais e, 
até mesmo, de saúde pública, considerando a natureza infl amável do material.
Um pneu usado de veículo de passeio pesa em média 9 kg e é composto por uma 
estrutura de diversos materiais. O processo de reciclagem da borracha de cada 
pneu gera, em média, de 4 kg a 5 kg de borracha triturada.
Nesse processo, os componentes do pneu são separados e a borracha 
propriamente dita é levada a reduções granulométricas bastante fi nas, que 
podem assim ser usadas para modifi cação de asfaltos para pavimentação. A 
borracha triturada em grãos maiores pode ainda ser usada como agregado para 
uso em misturas asfálticas e em concretos compactados para pavimentação.

1 Algumas das normas que estabelecem essas restrições são as seguintes: DNER-EM 260/94, 261/94, 262/94 e 263/94.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Materiais alternativos para pavimentaçãoQuadro 06
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No entanto, há liberdade para se utilizar camadas flexíveis e rígidas em uma mesma estrutura de 
pavimento. Dessa forma, alguns estudos utilizam ainda a classificação de pavimentos semirrígidos 
ou semiflexíveis. Muitos autores usam essa designação para os pavimentos com revestimento 
asfáltico e base ou sub-base de materiais cimentados. Neste estudo, no entanto, são apresentadas 
apenas as duas primeiras denominações.

2.3.1 Pavimentos Flexíveis

Os pavimentos flexíveis levam essa designação por serem compostos por várias camadas, sendo 
que todas sofrem deformação elástica significativa. Assim, a carga decorrente do tráfego se 
distribui de forma aproximadamente equivalente entre elas, o que permite observar um campo de 
tensões muito concentrado nas proximidades do ponto de aplicação da carga, conforme ilustrado 
na Figura 03. Isso exige que as camadas do pavimento sejam mais espessas a fim de proteger o 
subleito do pavimento.

Uma seção transversal típica de um pavimento flexível é apresentada na Figura 04. 

Deformação elástica pela carga no pavimento flexívelFigura 03 

Pavimento Flexível

Base

Subleito

Fonte: Elaborado pela CNT.

Carga

Seção transversal típica do pavimento flexívelFigura 04

Revestimento ou capa de rolamento

Base

Sub-base

Reforço do Subleito 

Fonte: Elaborado pela CNT.

Regularização do subleito

Subleito
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Esse tipo de pavimento é executado normalmente com revestimento betuminoso sobre camadas 
puramente granulares. Em conformidade com o que o Manual de Pavimentação do DNIT (BRASIL, 
2006a) estabelece para pavimentação flexível, o Quadro 07 lista os tipos de materiais usados 
como sub-base e base, e o Quadro 08, os materiais para revestimento. Todos estão devidamente 
explicados na Seção 2.2 deste documento.

Bases e Sub-bases 
Flexíveis

Granulares

Estabilização 
granulométrica

Solo brita

Brita graduada

Brita corrida

Macadame hidráulico

Estabilizados
(com aditivos)

Com cimento
Solo cimento

Solo melhorado com cimento

Com cal
Solo-cal

Solo melhorado com cal

Com betume
Solo-betume

Bases betuminosas diversas

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2006a).

Tipos de bases e sub-bases flexíveisQuadro 07

Revestimento 
fl exíveis

Betuminosos

Por penetração
Tratamento superfi ciais betuminosos

Macadames betuminosos

Por mistura Na usina

Pré-misturado de graduação tipo 
aberta

Pré-misturado de graduação tipo 
densa

Areia betume

Concreto betuminoso

Sheet-asphalt

Por 
calçamento

Alvenaria poliédrica

Paralelepípedos

Pedra

Betume

Cimento

Cerâmica

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2006a).

Tipos de revestimentos flexíveisQuadro 08
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O dimensionamento das espessuras mínimas de cada camada do pavimento flexível depende da 
capacidade de suporte do subleito e dos materiais constituintes das camadas. Essa avaliação é feita 
pelo Índice de Suporte Califórnia (California Bearing Ratio - CBR). O método de dimensionamento 
mais utilizado no Brasil é o Método do DNER, que será explicado na Seção 2.5.1 deste relatório. 

Para cada tipo de base, sub-base e revestimento existe um processo específico de execução. Neste 
estudo será descrito, para fins exemplificativos, o processo executivo do revestimento mais comum 
encontrado nas rodovias brasileiras, o de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), chamado 
também de concreto asfáltico (CA).

O CBUQ é o mais nobre dos revestimentos flexíveis. É uma mistura de agregados feita em usina 
seguindo rigorosas especificações15. A execução desse revestimento é o serviço que requer mais 
acurado controle dentre os que compõem as etapas de pavimentação.

A base sobre a qual é aplicado o CBUQ deve estar imprimada, sem crateras ou depressões. A 
aplicação do CBUQ é feita por uma vibroacabadora, máquina que promove o espalhamento da 
massa na espessura e largura desejada e executa parte do trabalho de compactação. Imediatamente 
após a distribuição da massa, inicia-se a operação de rolagem para compactação final da camada. 
A Figura 05 ilustra as etapas do processo descrito.

15. Conforme Norma DNIT 031/2006 – ES – Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico – Especificação de serviço.

Etapas do processo executivo do revestimento de CBUQFigura 05 

Caminhão-tanque com 
estoque de ligante para 
abastecer o caminhão 
espargidor e dar 
continuidade à fase 2

Fase 3: aplicação do agregado - caminhão 
espalhador e vibroacabadora

3
Fase 4: compactação 
- rolo pneumático 
autopropulsor

4

5

1
Fase 1: limpeza da base
Varredura mecânica

2
Fase 2: aplicação do ligante 
(imprimação) - caminhão espargidor
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2.3.2 Pavimentos Rígidos

Os pavimentos rígidos são constituídos por revestimentos com elevada rigidez em relação às camadas 
inferiores e, por isso, absorvem praticamente todas as tensões provenientes do tráfego, distribuindo-
as em uma grande área e de maneira semelhante em toda a dimensão da placa (Figura 06), o que 
proporciona menores esforços verticais sobre o subleito. São pouco deformáveis e constituídos, 
principalmente, por concreto de cimento.

A Figura 07 ilustra uma seção transversal típica das camadas de um pavimento rígido. Observa-
se que, devido à camada de revestimento absorver praticamente todos os esforços, esse tipo de 
pavimento possui um número menor de camadas em comparação com o pavimento flexível.

Existem vários tipos de pavimentos rígidos, embora eles sejam comumente associados ao concreto 
de cimento Portland. A sub-base desse tipo de pavimento é geralmente constituída por misturas 
granulares estabilizadas granulometricamente ou quimicamente por aditivos (cimento, cal ou 
betume). A base e o revestimento atuam como uma única camada, constituída por concreto de 
cimento, e pode ser classificada em alguns tipos, conforme apresentado no Quadro 09. 

Deformação pela carga no pavimento rígido

Fonte: Elaborado pela CNT.

Figura 06 

Pavimento Rígido

Subleito

Carga

Seção transversal típica do pavimento rígidoFigura 07

Revestimento

Sub-base

Regularização do subleito

Fonte: Elaborado pela CNT.

Subleito
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Para dimensionamento dos pavimentos de concreto são adotados métodos distintos para cada 
tipo apresentado pelo Quadro 09. Para dimensionamento de concreto simples, o método mais 
comumente adotado no Brasil é originário dos EUA, elaborado pela da Associação de Cimento 
Portland (Portland Cement Association – PCA) na versão de 1966 ou em sua versão mais recente 
de 1984, que incorpora progressos tecnológicos e novos conhecimentos adquiridos entre as 
duas décadas. Esse método baseia-se em uma análise mecanística, que consiste no cálculo das 
respostas estruturais (tensões, deformações e deslocamentos) baseado em modelos teóricos 
sobre o comportamento elástico das camadas do pavimento.

Da mesma forma, cada tipo de pavimentação de concreto possui seu próprio processo executivo. 
No caso do pavimento de concreto simples, existem diversas normas que especificam a execução 
do pavimento de acordo com o equipamento adotado. Assim, pode-se listar as seguintes normas:

• NBR 7583: Execução de pavimentos de concreto simples por meio mecânico.

• DNIT 047/2004-ES: Pavimento Rígido – Execução de Pavimento Rígido com equipamento de 
pequeno porte – Especificação de Serviço.

• DNIT 048/2004-ES: Pavimento Rígido – Execução de Pavimento Rígido com equipamento de 
fôrma-trilho – Especificação de Serviço.

• DNIT 049/2004-ES: Pavimento Rígido – Execução de Pavimento Rígido com equipamento de 
fôrma-deslizante – Especificação de Serviço.

De forma generalizada, a sequência de etapas para construção do pavimento rígido pode ser 
simplificada em: colocação de formas; lançamento do concreto; acabamento; construção das juntas; 
e cura, proteção e abertura ao tráfego.

Tipo de pavimento rígido Descrição

Pavimentação de concreto 
simples

Pavimento de concreto Portland, em que as tensões são combatidas 
somente pelo próprio concreto.

Pavimentação do tipo 
whitetopping

Pavimento de concreto sobreposto a um pavimento fl exível já existente. 
Usada normalmente para recuperação de estradas. Nesse caso, o 
pavimento fl exível atua como sub-base.

Pavimentação 
estruturalmente armada

Pavimentação com concreto armado. Na armação do concreto, utilizam-
se barras de aço soltas ou em malha, que têm a função de controlar a 
propagação de fi ssuras no pavimento.

Pavimentação em concreto 
rolado

Também chamada de concreto compactado com rolo, é indicada para 
locais onde há circulação de veículos em baixa velocidade.

Pavimentação com peças em 
concreto pré-moldado

Construída a partir de peças pré-moldadas. Adequada para 
estacionamentos, vias de acesso e desvios com tráfego leve.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Tipos de pavimentos rígidosQuadro 09
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2.3.3 Comparativo entre os Tipos de Pavimento

Uma vez apresentadas as principais características de cada tipo de pavimento, é possível fazer uma 
comparação entre eles. Nesta seção, além de comparar características já expostas, são comparadas 
variáveis complementares. As informações foram organizadas no Quadro 10.

Pavimentos flexíveis Pavimentos rígidos

Investimento inicial
Varia de acordo com os 
materiais utilizados e os valores 
dos insumos por região

Assim como os pavimentos 
fl exíveis, o investimento inicial 
também varia, mas se considera 
que esse valor seja em média 
30% maior em relação ao 
pavimento fl exível

Vida útil (com manutenção) 8 a 12 anos 25 a 30 anos

Manutenção Manutenção frequente e mais 
complexa

Pouca necessidade de 
manutenção e ações mais 
simples

Espessura/estruturação Estrutura mais espessa com 
camadas múltiplas

Menos camadas, 
consequentemente menor 
espessura

Distribuição das tensões

A carga é distribuída a todas 
as camadas, que sofrem 
deformações elásticas 
signifi cativas

Placa absorve a maior parte das 
tensões e as distribui sobre uma 
área relativamente maior

Materiais utilizados
O asfalto é derivado do petróleo, 
normalmente misturado a 
quente, consumindo combustível

O concreto é feito de materiais 
locais, misturado a frio, 
consumindo, geralmente, 
energia elétrica

Reação com produtos químicos Suscetíveis a alterações 
químicas irreversíveis

Pouco suscetíveis a reações 
químicas e à contaminação

Aderência das demarcações
(sinalização horizontal)

De textura mais rugosa, 
apresenta melhor aderência das 
demarcações da pista

Devido ao seu baixo índice de 
porosidade, apresenta baixa 
aderência das demarcações

Difusão de luz Menor índice de refl exão de luz
Coloração clara, apresentando 
melhor capacidade de difusão 
de luz (refl etividade)

Drenagem

Absorve a umidade com rapidez 
e, por sua textura superfi cial, 
retém a água, o que requer 
maiores caimentos (inclinação 
lateral)

Melhores características de 
drenagem superfi cial: escoa 
melhor a água superfi cial

Segurança quanto à derrapagem Superfície escorregadia quando 
molhada

Fornece boa aderência do 
pneu, devido à textura dada a 
superfície

Fonte: Elaborado pela CNT.

Comparativo entre pavimentos flexíveis e rígidosQuadro 10
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Quanto ao investimento inicial, observa-se que, em média, o custo do pavimento rígido chega a ser 
30% mais caro que o do pavimento flexível, podendo variar de acordo com a região de execução 
da obra. No entanto, a depender do tráfego, essa diferença de custo pode ser compensada pelo 
tempo de vida útil apresentado pelo pavimento rígido e pelos custos de manutenção, que, no caso 
dos pavimentos rígidos, são necessários em menor frequência. 

O comparativo entre os tipos de pavimentos apresentados não tem a finalidade de propor uma 
simples substituição dos pavimentos asfálticos pelos de concreto, buscando apenas apresentar 
uma opção ao que é predominantemente adotado nas rodovias do Brasil. Reforça-se a necessidade 
de se realizar uma análise do custo-benefício das opções disponíveis para definição do tipo de 
pavimento mais adequado para cada caso.

Vale destacar ainda que existem diversos estudos sendo realizados no mundo em busca de novas 
tecnologias e soluções para pavimentação mais eficientes, que apresentarão características 
diferentes das apresentadas aqui. Um exemplo de uma nova tecnologia sendo estudada no país é 
apresentada no Box 01.

2.4 Projeto de Pavimentação
Considerando a predominância de pavimentos flexíveis nas rodovias do Brasil, a partir desta seção, 
o estudo focará na apresentação de questões relativas apenas a esse tipo de pavimento, conforme 
estabelecido na metodologia descrita no Capítulo 1.

Uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Engenharia de Transportes (PTR) da Universidade de São Paulo 

(USP) está desenvolvendo um pavimento que pode durar até 60 anos sem manutenção.

A tecnologia consiste em um pavimento de concreto, cujo diferencial está na armadura de aço, instalada na base 

da estrutura, o que permite que sejam dispensadas as juntas de dilatação. Essas são utilizadas para acomodar 

as contrações volumétricas do concreto, entretanto, elas acabam sendo a causa de muitos problemas estruturais 

quando não executadas corretamente.

Os problemas causados pelas juntas dos pavimentos de concreto são conhecidos há mais de 100 anos. Nesse 

sentido, pavimentos de concreto que não precisam de juntas passaram a ser utilizados em outros países há 

aproximadamente 60 anos. O desafi o para adoção desse tipo de tecnologia no Brasil, entretanto, é o clima quente 

e com alta umidade, ao contrário do clima encontrado nos países que já a adotam (Estados Unidos, Bélgica, 

Alemanha, Holanda) cujo problema, ao contrário, é o frio. Para se implementar esse tipo de tecnologia no Brasil, 

portanto, deve-se estudar os efeitos das especifi cidades do clima do país sobre o pavimento.

O custo desse tipo de pavimento chega a ser 60% mais caro que o do pavimento asfáltico. Entretanto, segundo 

o estudo em curso, esse custo se justifi caria no longo prazo, devido a sua maior resistência, o que aumentaria 

sensivelmente a sua durabilidade.

Atualmente, a pesquisa está em etapa de teste em uma via experimental dentro do campus da universidade. 

As análises ainda deverão durar, no mínimo, 10 anos e o seu desempenho só poderá ser observado daqui a 20 

anos. No entanto, ressalta-se que essas investigações são fundamentais para o sucesso da adoção desse tipo de 

pavimento nas rodovias do Brasil.

Pavimento de concreto com açoBox 01
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Para um melhor entendimento das possíveis causas do desgaste precoce dos pavimentos no Brasil, 
faz-se necessário entender os processos técnicos e burocráticos para execução de uma obra 
rodoviária. Dessa forma, são expostas as etapas estabelecidas pelo Manual de Pavimentação do 
DNIT (BRASIL, 2006a) para execução de um projeto de engenharia rodoviária.

O projeto de engenharia rodoviária envolve projetos de duas naturezas: o projeto básico e o 
executivo. A diferença entre eles é que o primeiro contempla o conjunto de elementos necessários 
para caracterizar a obra, enquanto o segundo contempla o conjunto de elementos necessários para 
sua execução completa. Dessa forma, a Lei de Licitações (Lei nº 8.666, de 1993) estabelece que as 
obras devem seguir a seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras. 
A mesma lei também estabelece os processos administrativos para contratação de obras no Brasil, 
como a necessidade de licitações e licenças específicas que devem autorizar a execução da obra.

Por ser o mais completo, neste estudo, será apresentado apenas o projeto executivo, cuja elaboração 
contempla, dentre outros, os seguintes itens: projeto geométrico, projeto de pavimentação e projeto 
de drenagem.

No projeto geométrico é feita a caracterização geométrica da pista de rolamento em função da 
região atravessada e da classe da rodovia. Dessa forma, nele são estabelecidos o cálculo da nota 
de serviço (que é o conjunto de dados destinados a definir todo o desenvolvimento do pavimento, 
permitindo a marcação das camadas do pavimento e sua execução) e as larguras das camadas do 
pavimento (que diferem de suas espessuras, conforme exemplificado na Figura 08).

A seguir são definidos alguns elementos de caracterização geométrica que, embora não sejam 
partes integrantes do pavimento, estão intimamente ligados à pavimentação, tais como:

• Pista de rolamento: parte da rodovia destinada ao trânsito de veículos.

• Faixa de trânsito: porção da pista cuja largura permite a circulação de veículos em fila única, 
com segurança.

• Abaulamento: declividade transversal da superfície da estrada em relação ao eixo da 
plataforma, para permitir a drenagem das águas pluviais.

Exemplificação da espessura e da largura das camadas do pavimentoFigura 08

Espessura do revestimento

Espessura da base

Largura da base

Largura do revestimento

Fonte: Elaborado pela CNT.
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• Acostamento: parte da plataforma adjacente à pista de rolamento destinada à parada de 
veículos em caso de emergência.

• Greide: inclinação longitudinal em relação à horizontal, geralmente expressa em percentagem.

• Superelevação: inclinação transversal da pista nas curvas horizontais, para compensar o 
efeito da força centrífuga sobre os veículos.

• Superlargura: é uma largura adicional dada à pista nos trechos em curva, a fim de assegurar 
condições de segurança e comodidade.

Alguns desses conceitos são ilustrados nas Figuras 09 e 10.

Pista de rolamento, faixa de trânsito, abaulamento e acostamentoFigura 09

Abaulamento

Acostamento Acostamento

Faixa de
trânsito

Pista de rolamento

Fonte: Elaborado pela CNT.

Superlargura e superelevaçãoFigura 10 

Superelevação
Superlargura

Fonte: Elaborado pela CNT.
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O projeto de pavimentação, por sua vez, compreende os estudos geotécnicos e o dimensionamento 
dos pavimentos.

Os estudos geotécnicos são compostos pelos estudos do subleito e os estudos de ocorrência de 
materiais para pavimentação. O primeiro tem o objetivo de fazer um reconhecimento do solo do 
subleito, e o segundo de identificar e caracterizar os materiais de jazidas como fontes de matéria-
prima para utilização na construção do pavimento. Jazidas localizadas distantes da região da obra 
aumentam a distância média de transporte dos materiais e, assim, o custo da pavimentação.  

O dimensionamento do pavimento estabelece a espessura de cada uma das camadas. O método 
de dimensionamento de pavimentos adotado no Brasil, o método do DNER, leva em consideração 
a capacidade de suporte do material de cada camada, as características do tráfego e o clima 
da região. Complementarmente à essa metodologia, podem ser adotados modelos de previsão 
de desempenho do tipo mecanístico, que visam a incluir ao dimensionamento do pavimento o 
problema da ruptura por fadiga das camadas asfálticas, considerando as propriedades mecânicas, 
principalmente quanto ao comportamento elástico, dos solos e dos materiais de pavimentação.

Por fim, o projeto de drenagem estabelece todos os dispositivos de drenagem a serem executados 
na obra e tem sua importância destacada pelo fato de que quase todos os materiais empregados 
em pavimentação têm o seu comportamento afetado por variações em seu teor de umidade. 

Outros fatores previstos no projeto executivo e relacionados à obra rodoviária são os canteiros 
de serviços, as instalações industriais e os equipamentos necessários para a pavimentação. Esses 
elementos também devem ser observados para uma adequada execução da obra.

O canteiro de serviços é o local onde estão as fontes de materiais, edificações e construções 
necessárias para concentrar a estrutura de apoio logístico para gerenciamento e execução da obra. 
As instalações industriais são onde se encontram a pedreira, a britagem e a usina de asfalto. Elas 
devem contemplar também a instalação em que serão realizados os ensaios de granulometria 
dos agregados e de penetração do asfalto. A escolha da localização do canteiro e das instalações 
industriais deve levar em consideração as condições geográficas e de infraestrutura (energia, água 
e telecomunicação) da região e tem como objetivo principal minimizar os custos de produção, 
racionalizar o gerenciamento da obra e a integração dos homens com a obra.

Quanto aos equipamentos utilizados, existe uma variedade de soluções tecnológicas para realização 
de cada uma das etapas de pavimentação. O DNIT diferencia as etapas em itens-serviços, conforme 
apresentado no Quadro 11, que também lista os respectivos equipamentos utilizados. A execução de 
determinada camada demanda vários itens-serviços. Dessa forma, ocorre a utilização conjugada de 
vários equipamentos, cujo conjunto é denominado de patrulha de equipamentos, que é dimensionada 
de forma a atender a uma produção compatível com o cronograma estabelecido para a obra.
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Itens-serviços Equipamentos utilizados

Desmatamento e limpeza Tratores de esteira com lâmina S ou A

Escavação de solos Tratores de esteira com lâminas (A, S ou U) ou escavadeiras

Extração de areia
Escavadeiras com caçambas tipo drag-line ou clam-shell, ou 
bombas de sucção

Extração de rocha
Compressores de ar, marteletes ou perfuratrizes de carreta e 
tratores de esteira

Cargas de materiais Carregadeiras e escavadeiras

Produção de brita
Britadores de mandíbulas, girosféricos, peneiras e correias 
transportadoras

Transporte de materiais
Caminhões de carroceria, caminhões basculantes, carretas 
prancha alta, carretas tanque para ligantes, caminhões 
fora-de-estrada

Espalhamento de materiais terrosos Caminhões-tanques

Umedecimento de solos na pista Caminhões-tanques

Misturas de solos e homogeneização de umidade na pista
Pulvimisturadoras
Arados e grade de discos
Motoniveladora

Compactação propriamente dita
Rolo pé de carneiro autopropelido
Rolo de pneu (pressão variável)
Rolo vibratório liso e/ou corrugado

Espalhamento/distribuição de agregados e solos usinados
Distribuidor de agregados
Acabadora com controle eletrônico
Motoniveladora com raio laser ou ultrassom

Misturas de solos em central Usina de mistura de solos e carregadeira

Distribuição de materiais betuminosos Caminhão com tanque distribuidor de asfalto

Limpeza e varredura de pista Vassoura mecânica e trator de pneus

Estocagem de materiais betuminosos Tanques de asfalto com aquecimento a vapor

Preparo de concreto betuminoso usinado a quente e mistura 
asfáltica usinada

Usina de asfalto e carregadeira

Preparo do pré-misturado a frio Usina de solos e carregadeira

Espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente
Vibroacabadora de asfalto, rolos lisos tandem vibratório, 
rolos de pneus de pressão variável

Espalhamento de pré-misturado a frio
Vibroacabadora de asfalto, rolos lisos tandem vibratório, 
rolos de pneus de pressão variável e rolos tandem

Serviços auxiliares Tratores de pneus e retroescavadeiras

Preparo de concreto de cimento
Central de concreto cimento, ou central dosadora, e 
carregadeira

Transporte do concreto de cimento Caminhões dumpers ou caminhões betoneiras

Espalhamento do concreto de cimento Acabadora de concreto cimento e trilhos de aço

Nota: Todos os equipamentos citados neste quadro estão descritos no Apêndice A, ao fi nal deste relatório.

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).

Equipamentos utilizados por item-serviçoQuadro 11
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Diante das definições apresentadas, é importante ressaltar que os projetos devem ser 
executados com boa qualidade técnica, baseados em dados precisos e confiáveis. Erros 
de projeto podem ocasionar: qualidade de rolamento inadequada; excesso de defeitos de 
superfície; redução do coeficiente de atrito entre pneu e pavimento; necessidade excessiva de 
serviços de conservação; custos elevados para o usuário; capacidade estrutural inadequada 
para a solicitação de tráfego prevista.

2.5 Métodos de Dimensionamento do 
Pavimento no Brasil e no Exterior

A partir da exposição feita nas seções anteriores, identifica-se que uma das principais variáveis 
que impactam a qualidade e a capacidade do pavimento em atender adequadamente as suas 
funções é a forma como é feito seu dimensionamento.

O dimensionamento de um pavimento consiste na determinação das camadas que o 
compõem a fim de que elas sejam suficientes para resistir, transmitir e distribuir as pressões 
resultantes do tráfego ao subleito, sem que haja deformações, rupturas ou desgastes 
superficiais consideráveis.

Além disso, a ação de dimensionar um pavimento consiste na definição das espessuras e dos 
materiais de cada camada. Dessa forma, a estrutura concebida deve ser capaz de suportar o 
tráfego estabelecido, considerando as condições climáticas locais e oferecendo desempenho 
satisfatório para suas funções.

Existem atualmente diversos métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis no mundo. 
Essa diversidade é atribuída às diferentes condições ambientais, geológicas e de tráfego, 
além da própria divergência de opiniões entre os técnicos quanto à forma como a ruptura do 
pavimento ocorre16. Fato é que esse é um processo complexo que envolve variáveis de difícil 
previsão e modelagem, tais como as características dos materiais, o comportamento deles 
em relação à aplicação de cargas, o carregamento demandado pelo tráfego e a resposta da 
estrutura às cargas, considerando todas as variações climáticas.

Os métodos de dimensionamento foram concebidos basicamente de duas formas, o que 
permite classificá-los em empíricos ou mecanístico-empíricos. 

Os métodos empíricos são caracterizados por serem provenientes da observação da evolução 
das condições do pavimento. Os parâmetros medidos em campo são relacionados a variáveis 
tais como a repetição das cargas e a resistência dos materiais. Dessa forma, esse tipo de 
método é baseado na experiência acumulada. Sua maior limitação é seu campo de aplicação, 
pois apenas pode ser reproduzido adequadamente em locais com condições climáticas 
relativamente semelhantes às do local onde foram realizadas as observações.

16. Definem-se dois tipos básicos de ruptura do pavimento que permeiam os critérios para seu dimensionamento. A ruptura estru-
tural é aquela na qual se verifica que o pavimento se torna incapaz de suportar adequadamente as cargas aplicadas, apresentando 
deformações plásticas. A ruptura funcional ocorre quando o pavimento deixa de fornecer condições de rolamento adequadas em 
termos de conforto e segurança, podendo vir ou não acompanhada de uma ruptura estrutural.
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Os métodos mecanístico-empíricos, por vez, são aqueles que adotam modelos teóricos sobre 
o comportamento estrutural das camadas do pavimento, utilizando conceitos da mecânica 
dos pavimentos, e calibram ou parametrizam as características mecânicas dos materiais por 
meio do conhecimento empírico, laboratorial ou de pista. Portanto, esses métodos combinam 
modelos teóricos (mecanísticos) com os métodos empíricos. Especialistas indicam que se trata 
do esquema mais promissor de evolução dos critérios considerados no projeto da rodovia.

Um dos primeiros métodos de dimensionamento de pavimentos foi desenvolvido por O. J. 
Porter no final da década de 1920. Engenheiro do Departamento de Estradas da Califórnia, ele 
realizou pesquisas que permitiram identificar as principais causas da ruptura dos pavimentos 
flexíveis, o que resultou na primeira curva empírica para dimensionamento, tendo como base 
o critério de resistência ao cisalhamento do subleito obtida pelo ensaio do CBR.

O critério do CBR foi o primeiro método de dimensionamento de pavimentos flexíveis criado 
sobre bases estritamente empíricas. Apesar disso, ele ainda é amplamente adotado em 
métodos variantes, tais como o adotado no Brasil para cálculo da capacidade de suporte do 
subleito e dos materiais das demais camadas do pavimento. Inicialmente destinado apenas a 
pavimentos flexíveis, a adoção desse critério consolidou-se também no dimensionamento de 
pavimentos rígidos.

A fim de fornecer maiores subsídios para a identificação das possíveis causas ou gargalos do 
sistema brasileiro que levaram à condição de desgaste precoce da estrutura, são apresentados 
nesta seção os principais métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis adotados no 
Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e em Portugal. A seleção desses países foi feita com base 
na disponibilidade das informações e nas posições desses países no ranking de Qualidade de 
Rodovias do Relatório de Competitividade Global 2016-2017 do Fórum Econômico Mundial 
(World Economic Forum). As posições e a nota dos países selecionados no ranking são 
apresentadas na Tabela 01.

Ao longo da exposição de cada método, serão utilizadas as siglas e nomenclaturas conforme 
apresentadas no documento de cada país, não havendo, portanto, uma padronização. Nas 
demais seções, quando forem feitas referências aos conceitos aqui apresentados, serão 
adotadas como padrão as siglas conforme o método brasileiro.

País
Posição no ranking

(de 138 países)
Pontuação (1 a 7)

Japão 5 6,1

Portugal 9 5,9

Estados Unidos 13 5,6

Brasil 111 3,0

Nota: Os países com as melhores colocações no ranking de qualidade de rodovias do Relatório de Competitividade Global 2016-2017 

são: 1º) Emirados Árabes Unidos, 2º) Singapura, 3º) Hong Kong, 4º) Holanda, 5º) Japão, 6º) França, 7º) Suíça, 8º) Áustria, 9º) Portugal, 

10º) Dinamarca, 11º) Taiwan, 12º) Finlândia e 13º) Estados Unidos.  

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do World Economic Forum, 2016-2017.

Posição no Ranking do Relatório de Competitividade Global 2016-2017Tabela 01
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2.5.1 Brasil: Método do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem - DNER

O Manual de Pavimentação desenvolvido pelo DNER teve a sua primeira edição no ano de 
1960. Impulsionado pelo aparecimento de novos materiais, técnicas e equipamentos, uma 
segunda edição foi lançada em 1996. Atualmente, esse manual encontra-se em sua terceira 
edição, de 2006, agora sob a coordenação do Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR), do 
DNIT. Nessa última edição, foram feitos ajustes para a adequação quanto ao chamado padrão 
DNIT17. De forma geral, observa-se um aprimoramento da forma e apresentação, entretanto 
ela não apresenta modificações significativas quanto ao seu conteúdo técnico, que continua 
sendo essencialmente empírico. No entanto, no mesmo período, foram desenvolvidos e 
adotados em outros países novos métodos, mais robustos e modernos, que incorporaram 
métodos mecanísticos.

O método de dimensionamento empírico adotado pelo DNIT é uma variante do método 
CBR, utilizando um eixo-padrão de 18.000 libras (8,2 t). Concebido pelo Instituto Militar de 
Engenharia (IME), o modelo utiliza como base um trabalho publicado pelo Corpo de Engenheiros 
do Exército dos Estados Unidos (U. S. Army Corps of Engineers - USACE), juntamente com 
conclusões obtidas na pista experimental da Associação Americana de Rodovias e Transporte 
(American Association of State Highway and Transportation Officials - AASHTO).

Para a definição dos materiais a serem empregados no pavimento, o método adota algumas 
premissas com relação às propriedades de suporte que cada camada deve apresentar, 
conforme exposto no Quadro 12.

O tráfego é considerado no dimensionamento do pavimento por meio do número equivalente 
N, que expressa o volume do tráfego real da rodovia, durante o período de projeto escolhido 
P, em termos do volume de veículos com eixo-padrão de 8,2 toneladas, ou seja, ele converte 
o volume total do tráfego, que na prática é composto por veículos diversos, em um volume 
equivalente de tráfego, como se esse fosse composto unicamente por eixos padrões.

17. Configurado pelas normas DNIT 001/2002 e 002/2002, o padrão DNIT normatiza a designação, apresentação e formatação das 
normas e dos manuais emitidos pelo DNIT.

Camada Condições e restrições

Materiais do subleito
Devem apresentar uma expansão máxima, medida no ensaio CBR, de 2%, 
e um CBR    2%.

Materiais para reforço do subleito Devem apresentar CBR maior que o do subleito e expansão    1%.

Materiais para sub-base Devem apresentar CBR    20%, Índice de Grupo (IG) = 0 e expansão    1%.

Materiais para base
Devem apresentar CBR    80% e expansão   0,5%, Limite de Liquidez (LL)     
25% e Índice de Plasticidade (IP)    6%.

Nota: Todas as propriedades citadas neste quadro estão defi nidas no Glossário, ao fi nal deste relatório.

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).

Condições e restrições gerais para o dimensionamento do pavimentoQuadro 12
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Considerando o volume diário médio de veículos previstos para trafegar na via, chamado de 
Vm, durante um período de P anos, que é a vida útil projetada para o pavimento, calcula-se o 
volume total de tráfego Vt.

Por exemplo, considere que uma via hipotética apresenta um tráfego com volume diário médio 
no ano inicial (VMD1) de 504 veículos e que esse tráfego apresenta um crescimento linear de 
5% ao ano (em relação ao ano inicial). Se o período de projeto for de 10 anos, tem-se: 

• Volume médio diário no ano inicial: VMD1 = 504 veículos;

• Volume médio diário no ano 10 (fim de projeto) com crescimento de 5% ao ano: 

VMD10 = 504 + [10 x (5% de 504)] = 756 veículos;

• Volume médio diário (Vm) para todos os 10 anos de projeto (média do VMD1 e VMD10): 

Vm = (504 + 756) ÷ 2 = 630 veículos; 

• Volume total (Vt) para o período de 10 anos de projeto: 

Vt = 10 (anos) x 365 (dias por ano) x 630 (veículos diários) = 2,3 milhões de veículos.

Conhecendo-se Vt, calcula-se N pelo produto entre o Vt e um Fator de Veículo (FV). O FV representa 
o efeito médio por veículo sobre o pavimento em termos do efeito causado por um eixo padrão. FV, 
por sua vez, é calculado pelo produto entre um Fator de Eixos (FE) e um Fator de Carga (FC). O FE 
representa o número de eixos médio por veículo e é calculado pela divisão do número de eixos total 
(n) pelo volume total de veículos (Vt). Enfim, FC representa o dano médio causado pelos eixos dos 
veículos que passam pela rodovia em termos do dano causado por um eixo padrão, que é calculado 
pela soma do produto entre os fatores de equivalência de operação de cada categoria de veículo 
(FCj) e a proporção em que essa categoria incide na composição tráfego. Dessa forma, tem-se que:

Onde:

N é o número equivalente de operações do eixo simples padrão;

Vt é o volume total de tráfego;

FV é o Fator de Veículo;

FE é o Fator de Eixos;

FC é o Fator de Carga;

n é o número total de eixos;
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Pj é a porcentagem com que incide cada categoria de veículos “j”;

FCj é o fator de equivalência de operação para cada categoria de veículo “j”.

O FCj é o número que faz a relação entre o efeito da passagem de um veículo qualquer e o efeito da 
passagem de um veículo padrão. Assim, quando o FCj de um veículo é igual a 7, deve-se interpretá-
lo como um veículo que gera o mesmo efeito que 7 passagens do veículo padrão. Os valores dos 
fatores de equivalência de operação para cada tipo de eixo (simples ou tandem18) com cargas 
diferentes são fornecidos pelo ábaco da Figura 11. Identificando a carga por eixo, simples ou tandem, 
do veículo no eixo vertical do ábaco, é possível verificar o fator de equivalência respectivo no eixo 
horizontal, por meio da curva traçada.

Para cálculo de FV, FE e FC, é necessário conhecer a composição do tráfego na rodovia que se está 
considerando, sendo necessária, portanto, a realização de uma contagem.

Para dar continuidade à exemplificação do cálculo de N, no caso em que Vt foi calculado como 2,3 x 
106 veículos, considere que a composição do tráfego por tipo de eixo é a apresentada pela Tabela 02.

18. Um eixo simples é um componente que possui apenas uma conexão entre as rodas. Um eixo tandem, por sua vez, é uma compo-
sição de dois ou mais eixos consecutivos, com distância entre eles variando de um a dois metros, ligados entre si por um dispositivo 
de suspensão. Esta e outras definições estão no Glossário, ao final deste relatório.

Fatores de equivalência de operaçãoFigura 11

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).
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Dessa forma, para cada tipo de eixo, identifica-se, no ábaco da Figura 11, o valor do fator de 
equivalência FCj. Em seguida, multiplica-se FCj pela porcentagem de incidência de cada tipo de 
veículo, conforme apresentado na Tabela 03.

Assim, é possível calcular o fator de carga FC:

Para cálculo do fator de eixo FE, deve-se conhecer a quantidade total de eixos n e o Vt. Como 
os dados apresentados na Tabela 02 estão em valores percentuais, pode-se calcular FE também 
pelo percentual de veículos que possuem uma quantidade determinada de eixos, conforme a 
seguinte expressão: 

Em que:

p2 corresponde à porcentagem de veículos de 2 eixos;

p3 corresponde à porcentagem de veículos de 3 eixos;

pn corresponde à porcentagem de veículos de n eixos.

Eixo simples (t) Nº de eixos
% de ocorrência desse tipo de 

veículo (Pj)

7 2 61

9 2 27

11 3 9

Eixos tandem (t)

10 2 2

16 3 1

Fonte: Elaborado pela CNT.

Exemplo de dados do tráfegoTabela 02

Eixo simples (t)
% de ocorrência desse 

tipo de veículo (Pj)
Fator de equivalência 

(FCj)
Pj x FCj

7 61 0,5 30,5

9 27 2,0 54,0

11 9 6,0 54,0

Eixos tandem (t)

10 2 0,6 1,2

16 1 6,0 6,0

Fonte: Elaborado pela CNT.

Exemplo de cálculo do fator de cargaTabela 03
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Dessa forma, calcula-se FE:

Assim, FV, que é calculado pelo produto entre FE e FC, é dado por:

Com esses dados, é possível calcular, enfim, o N que deveria ser considerado para dimensionamento 
do pavimento no caso hipotético apresentado:

O fator climático regional é incorporado, por sua vez, por meio de um coeficiente denominado Fator 
Regional (FR), que foi calculado na pista experimental da AASHTO e variou de 0,2 (ocasião em 
que prevalecem baixos teores de umidade) a 5,0 (ocasião em que os materiais estão praticamente 
saturados). O valor do coeficiente final a ser adotado é uma média ponderada dos diferentes 
coeficientes sazonais que ocorrem em determinado espaço de tempo.

Esse coeficiente é incorporado pelo método do DNER a partir da multiplicação de N pelo valor de 
FR, assim, calcula-se um N ajustado pelo fator climático regional, que será o N a ser considerado de 
fato no dimensionamento do pavimento. No Brasil, tem-se adotado FR = 1,0 para todo o país, valor 
que foi calculado a partir de pesquisas desenvolvidas pelo IPR/DNER. Dessa forma, o N calculado 
no exemplo anterior não sofreria alteração.

Conhecendo-se N, é determinada a espessura da camada de revestimento (R) com base na 
experiência de campo e nos valores recomendados após testes realizados na pista experimental 
da AASHTO. A espessura R e o material empregado na camada para as diferentes faixas de N são 
especificadas na Tabela 04.

Dessa forma, tomando como base a Tabela 04 e dando continuidade ao exemplo, tem-se que, como 
o N obtido foi de 7x106, o revestimento deverá ser de concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura. 
Para as próximas etapas do dimensionamento não será dada continuidade a essa exemplificação, 
pois as espessuras das demais camadas do pavimento dependem do CBR de cada material conforme 
será exposto.

N Espessura mínima de revestimento betuminoso

N   106 Tratamentos superfi ciais betuminosos

106 < N    5 x 106 Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5 x 106 < N    107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

107 < N    5 x 107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N > 5 x 107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).

Espessuras mínimas de revestimentos betuminososTabela 04
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As espessuras das camadas do pavimento são representadas pelas siglas ilustradas na Figura 12, 
em que R, B, h

20
 e hn representam a espessura das camadas de revestimento, base, sub-base e 

reforço do subleito, respectivamente, e H
20

, H
n
 e H

m
 representam a espessura do pavimento sobre a 

sub-base, sobre o reforço do subleito e sobre o subleito, respectivamente.

Para cálculo da espessura das camadas, aplica-se uma hierarquia entre os materiais que irão 
compô-las. Para isso, adota-se a base granular como material padrão e compara-a com os outros 
materiais em termos de comportamento estrutural. O Coeficiente de Equivalência Estrutural (K) é 
um número que relaciona a espessura necessária da camada constituída de material padrão com a 
espessura equivalente da camada constituída com o material que a irá compor de fato. Os valores 
de K para os principais materiais utilizados na pavimentação são apresentados na Tabela 05.

Espessuras das camadas do pavimento com base no CBRFigura 12 

Revestimento
Base

Sub-base

Reforço do subleito

Hm
Hn

H
20

Subleito

R
B

h
20

h
n

Fonte: Elaborado pela CNT.

Componentes do pavimento Coeficiente K

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduação densa 1,70

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduação densa 1,40

Base ou revestimento betuminoso por penetração 1,20

Camadas granulares 1,00

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, superior a 45 kg/cm2 1,70

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 45 kg/cm2 e 28 kg/cm2 1,40

Solo-cimento com resistência à compressão a 7 dias, entre 28 kg/cm2 e 21 kg/cm2 1,20

Nota: A resistência à compressão a 7 dias é medida por meio de um ensaio que consiste na aplicação de uma força de compressão axial 

em um corpo de prova cilíndrico, até seu rompimento. A resistência é calculada pela divisão entre a carga de ruptura e a área da seção 

transversal do corpo. Esse ensaio é normatizado pelas normas DNER-ME 201/94 e 202/94.

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).

Coeficientes de equivalência estruturalTabela 05
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Assim, o cálculo das espessuras das demais camadas do pavimento é feito a partir das seguintes 
equações:

Em que K
R
, K

B
, K

S
, e K

n
 são os Coeficientes de Equivalência Estrutural dos materiais empregados no 

revestimento, na base, na sub-base e no reforço do subleito, respectivamente.

As espessuras H
20

, H
n
 e H

m
 são calculadas por meio do ábaco representado pela Figura 13. Para sua 

utilização, considera-se o CBR da sub-base, do reforço do subleito e do subleito, respectivamente, o 
coeficiente de equivalência em termos de pedra britada (K=1,00) e o valor de N projetado.

As curvas de dimensionamento apresentadas no ábaco também podem ser calculadas a partir da 
seguinte expressão:

Ábaco para dimensionamento das espessuras do pavimentoFigura 13

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006a).
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O método estabelece que, mesmo que o CBR da sub-base seja superior a 20, a espessura do 
pavimento necessário para protegê-la é determinada como se esse valor fosse 20. Por esse motivo, 
adotam-se as nomenclaturas H

20
 e h

20
 para designar as espessuras de pavimento sobre a sub-base 

e a espessura da sub-base, respectivamente.

O Manual de Pavimentação do DNIT (BRASIL, 2006a) recomenda a adoção complementar de 
outros métodos do tipo mecanístico-empírico a fim de considerar no dimensionamento o problema 
da ruptura por fadiga das camadas asfálticas.

Os métodos mecanístico-empíricos, conforme já explicado, são aqueles que consideram o pavimento 
um sistema de camadas em que se aplicam os conceitos da mecânica dos pavimentos. Nesse sentido, 
existem programas computacionais que empregam a teoria de sistemas de camadas elásticas para 
análise das tensões, deformações e deslocamentos provenientes das cargas do tráfego. O Manual 
de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (BRASIL, 2006b) dá destaque a dois programas 
mais utilizados no Brasil para realização dessa análise: o FEPAVE e o ELSYM5, ambos desenvolvidos 
pela Universidade da Califórnia19. 

2.5.2 Estados Unidos: Mechanist-Empirical Pavement 
Design Guide - MEPDG (Guia de Dimensionamento 
Mecanístico-Empírico de Pavimentos)

A principal metodologia adotada para dimensionamento de pavimentos nos EUA, até o início dos 
anos 2000, foi o Guide for Design of Pavement Structures – GDPS (Guia para Projeto de Estruturas 
de Pavimentos, em tradução livre), da AASHTO. Segundo a Administração Rodoviária Federal 
(Federal Highway Administration - FHWA), cerca de 80% dos Estados americanos utilizaram os 
guias da AASHTO nas versões baseadas em equações empíricas de performance, estabelecidas a 
partir dos dados dos testes realizados na pista experimental da AASHO, na década de 1950.

Reconhecendo as limitações da metodologia empírica adotada até então, a Força-Tarefa Conjunta 
para Pavimentação da AASHTO (Joint Task Force on Pavements – JTFP), equipe responsável pelo 
desenvolvimento e pela implementação de novas tecnologias de pavimentação, estabeleceu uma 
meta para que fosse definida uma nova forma para projeto de pavimentos baseada, o máximo 
possível, em princípios mecanísticos. Assim, em 2004, a AASHTO JTFP, em cooperação com a 
FHWA e o Programa Nacional Cooperativo de Pesquisa de Rodovias (Nation Cooperative Highway 
Research Program - NCHRP), lançou o Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide – MEPDG 
(Guia de Dimensionamento Mecanístico-Empírico de Pavimentos, em tradução livre).

No MEPDG, é reconhecido que o método adotado anteriormente atendeu adequadamente às 
necessidades de projeto de pavimentos nos EUA por várias décadas, mas que existe uma série de 
limitações para a continuação de sua aplicação como o principal método para projeto de pavimentos, 
dentre as quais:

• Deficiência do método para incorporar o carregamento do tráfego atual. 

19. A diferença entre esses programas é que o FEPAVE permite a hipótese de comportamento elástico não linear para as camadas 
do pavimento, enquanto o ELSYM5 utiliza modelagem elástico-linear.
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• Previsão inadequada dos efeitos do clima, uma vez que os testes foram conduzidos em uma 
única localidade (na pista experimental da AASHTO localizada em Ottawa, Illinois) e não 
abrangem efeitos de condições climáticas das diferentes regiões dos Estados Unidos. 

• Não previsão de diferentes tipos de subleito, também devido aos testes terem sido conduzidos 
em uma única localidade.

• Surgimento de novos materiais para as camadas do pavimento que não estão contemplados 
pelo método anterior. 

• Não contempla a previsão do comportamento do pavimento em todo seu ciclo de vida devido 
à curta duração dos testes em comparação com a vida projetada atualmente de 20 a 50 anos. 

• Não prevê defeitos decorrentes de fatores que não são relacionados à espessura dos 
pavimentos. 

• E inadequação quanto às formas de manutenção previstas, o que leva geralmente a camadas 
excessivamente grossas do pavimento.

Ainda segundo o MEPDG, em 1986, já se reconhecia a necessidade de adoção de procedimentos 
baseados em princípios mecanístico-empíricos, entretanto isso apenas se tornou possível com 
o acesso a computadores capazes de executar os cálculos exigidos pelo método. Dessa forma, a 
utilização desse novo método é auxiliada não apenas pelo MEPDG, mas também por um programa 
computacional com interface amistosa e orientada ao usuário, baseado nos procedimentos 
estabelecidos pelo guia.

O método é dividido em três macroestágios. O primeiro é chamado de Avaliação e consiste no 
levantamento e na identificação dos valores que devem ser inseridos na análise. O processo 
mais importante nessa etapa é a análise da fundação. Também é realizada a caracterização dos 
materiais do pavimento e a composição do tráfego. É empregada uma ferramenta robusta de 
modelagem dos efeitos do clima quanto à temperatura e umidade em cada camada do pavimento 
e no subsolo (o software inclui uma base de dados extensa para mais de 800 localidades nos EUA 
e com capacidade de fazer interpolação entre as localidades disponíveis). Com o dimensionamento 
prévio das camadas, é definido o sistema de drenagem e, por fim, feita uma avaliação quanto à 
efetividade do projeto do ponto de vista da engenharia e dos custos.

O segundo estágio, denominado Análise, consiste em uma abordagem interativa com um projeto 
experimental, simulado computacionalmente. Para isso, deve-se conhecer as estimativas iniciais 
das espessuras das camadas, características geométricas da pista, tráfego projetado, o coeficiente 
de Poisson, a elasticidade das camadas e a interação entre elas, entre outras especificidades. 
A seção experimental é analisada em função da resposta da interação entre as camadas e 
do aparecimento de defeitos ao longo do tempo, assim o resultado da análise prevê os danos 
acumulados e esperados no horizonte projetado. Se o projeto experimental não atender aos 
critérios de performance estabelecidos, são feitas modificações e é repetida a análise, até que se 
obtenham resultados satisfatórios.

O terceiro estágio é a Seleção Estratégica. Consiste na avaliação da alternativa estruturalmente 
viável, identificada no segundo estágio, tanto do ponto de vista da engenharia quanto dos custos 
do ciclo de vida do projeto. Caso tenha sido identificada mais de uma alternativa estruturalmente 
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viável, as avaliações realizadas nesse estágio são fundamentais para que seja selecionado o 
projeto mais adequado. O resultado desse estágio é a seleção final do projeto de pavimento a ser 
executado. A Figura 14 representa o processo geral para se projetar pavimentos flexíveis adotando-
se essa metodologia.

O método ainda é flexível quanto à execução do projeto da estrutura, uma vez que hierarquiza 
os dados necessários na análise, buscando compatibilizar o nível de esforço e complexidade para 
levantamento das informações com a relevância do pavimento projetado.

De forma geral, existem três níveis em que as informações podem ser processadas, adotadas em 
função de cada situação. As informações em Nível 1 apresentam o maior grau de acurácia20. São 
recomendadas para projetos de pavimentos com tráfego pesado ou em que é exigido alto grau 
de segurança ou, ainda, em que há consequências econômicas em caso de falhas precoces do 
pavimento. Para levantamento dos dados necessários nesse nível, devem ser realizados testes 
laboratoriais e de campo, exigindo maiores recursos financeiros e de tempo.

Em Nível 2, as informações fornecem acurácia intermediária e se assemelham aos processos 
definidos pelas edições anteriores do Guia da AASHTO. Geralmente, é adotado quando os recursos 
ou equipamentos para testes em Nível 1 não estão disponíveis.

Por fim, as informações em Nível 3 são as que proporcionam menor grau de acurácia, podendo 
ser aplicadas nos casos em que uma falha prematura do pavimento causaria um impacto 
econômico mínimo.

20. Acurácia é o grau de precisão ou exatidão de uma medição ou de um resultado. Esta e outras definições estão no Glossário, ao 
final deste relatório.

Processo para projeto de pavimentos flexíveis

Fonte: Adaptado de NCHRP, 2004.

Figura 14
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Os níveis em que as informações são requeridas, no entanto, podem ser mistas, a depender do 
projeto em questão. Basicamente, os fatores que mais influenciam isso são: a sensibilidade da 
performance do pavimento à determinada informação, a criticidade do projeto, a disponibilidade 
de informação no momento e os recursos e tempo disponíveis ao projetista.

As principais informações consideradas no dimensionamento do pavimento são: 

•  identificação do local e do projeto;

• parâmetros para análise;

•  tráfego;

•  clima;

•  propriedades de drenagem e superfície; e

•  estrutura do pavimento.

O principal fator empírico considerado no MEPDG é o modelo de ruptura do pavimento, que é 
calibrado em campo e utilizado para prever ruptura por fadiga ou ocorrência de afundamentos 
no pavimento. Esse modelo é combinado com outros mecanísticos para compor a modelagem e a 
previsão de resposta estrutural do pavimento.

O método mecanístico-empírico proposto pelo MEPDG envolve dados e cálculos mais complexos do 
que o puramente empírico e, por isso, o software desenvolvido para sua aplicação é uma ferramenta 
fundamental para a disseminação do uso desse novo guia.

Alguns dos benefícios da adoção dos procedimentos propostos são: 

•  Redução das falhas precoces por meio da incorporação de propriedades significativas dos 
materiais do pavimento.

•  Tecnologia que considera o envelhecimento dos materiais, mês a mês, permitindo uma maior 
acurácia quanto ao tempo de vida do pavimento, o que era inviável anteriormente pelo fato 
de os dados serem baseados em apenas dois anos de performance (pista experimental 
AASHTO).

•  Redução do custo do ciclo de vida do pavimento devido à melhor previsão do envelhecimento 
e do ciclo de vida dos pavimentos.

•  Aumento da longevidade do pavimento devido à melhoria da tecnologia para o projeto de 
pavimento e incorporação do método para sua reabilitação no próprio Guia.

•  Possibildiade de prever o impacto de novas condições de tráfego.

Além desses benefícios, existem outros benefícios ou oportunidades que podem decorrer da adoção 
desse guia e de seu software, tal como uma melhor utilização dos materiais disponíveis, uma vez 
que é possível simular a performance futura de novos tipos de pavimento.

Desde que sua primeira versão foi disponibilizada em 2004, já foram feitas duas novas atualizações 
do guia, uma publicada em 2008 e a outra em 2015.
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Nos Estados Unidos, os Estados possuem liberdade para adotarem ou não esse guia, bem como 
para optarem por desenvolver métodos próprios ou, ainda, adotarem uma combinação dos dois. 
O MEPDG é bastante enfático quanto à importância de se considerarem as particularidades de 
cada local para o projeto do pavimento e, por isso, elenca ainda algumas adaptações que as 
agências estaduais deveriam realizar para a adoção do guia proposto, a fim de que tenham um 
resultado mais eficiente. Entre elas é recomendada a definição da base de dados a ser utilizada e 
de como será realizada a coleta dos dados, uma avaliação quanto à necessidade de aquisição de 
novos equipamentos para testes, os critérios de performance e confiabilidade do projeto a serem 
adotados, a calibração e validação dos modelos de desgaste e, ainda, a preparação de treinamentos 
de pessoal necessários para realizar o projeto de pavimento naquele Estado.

2.5.3 Japão: Método T
A
 e a Transição do “Código de 

Especificação” para o “Código de Performance”

O principal método de dimensionamento de pavimentos adotado no Japão é o método T
A
, disposto 

no Manual de Pavimento Asfáltico, publicado pela Associação Rodoviária do Japão, cuja versão 
original é de 1961 e sua última atualização, de 1992. É um método empírico que se baseia nas curvas 
de dimensionamento CBR adaptadas para as condições climáticas do Japão.

Para cálculo da espessura do pavimento, esse método utiliza o N
49

, que é a quantidade de passagens 
de rodas de 49 kN21 projetada por direção da rodovia, por dia. O valor acumulado de N

49
 para todo o 

período de projeto do pavimento até sua ruptura por fadiga é denominado por N. Também deve-se 
conhecer o CBR da fundação do projeto.

Com esses dois dados, calcula-se a espessura equivalente do pavimento necessária T
A
 de acordo 

com o nível de confiabilidade desejada para a rodovia.

Para uma confiabilidade de 90%, adota-se: T
A
 = 3 ,84 x N0,16/CBR0,3

Para uma confiabilidade de 75%, adota-se: T
A
 = 3,43 x N0,16/CBR0,3 

E para uma confiabilidade de 50%, adota-se: T
A
 = 3,07 x N0,16/CBR0,3 

Em que T
A
 é a espessura equivalente necessária, N é o número de passagens de rodas até a ruptura 

por fadiga e o CBR é o referente à fundação do pavimento.

O nível de confiabilidade desejado é estabelecido de acordo com os parâmetros apresentados no 
Quadro 13.

21. Newton é uma unidade de força dada pelo produto entre a massa de um corpo e a aceleração à qual ele está submetido. Qui-
lo-newton representa 1000 N. Uma roda de 49 kN representa uma roda de 5 toneladas sob a aceleração da gravidade de 9,8 m/s2.
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Em seguida, é calculada a espessura de cada camada de forma em que a soma da espessura de 
todas as camadas T

A
’ não seja inferior à espessura equivalente calculada T

A
, ou seja, T

A
’    T

A
. Em que 

T
A
’ é calculado pela expressão a seguir:

Onde:

a é o coeficiente de conversão de equivalência do material, que representa a espessura de uma 
camada de mistura asfáltica usinada a quente equivalente a 1 cm da camada do pavimento em 
questão;

h é a espessura de cada camada em centímetros. 

O valor do coeficiente de conversão é tabelado pelo manual, o que limita a aplicação de novos 
materiais cuja utilização fica condicionada à realização de testes laboratoriais. O valor calculado 
em laboratório será apenas uma estimativa que ainda deverá ser confirmada após sua aplicação e 
observação do seu real comportamento no pavimento.

Para determinação da espessura de cada camada, o manual ainda estabelece espessuras mínimas 
que devem ser obedecidas de acordo com o tipo de material empregado.

O método T
A
 é o mais adotado para dimensionamento dos pavimentos no Japão. Entretanto, em 

2011, ocorreu a chamada transição do “código de especificação”, que estabelecia a adoção do 
método T

A
 para dimensionamento do pavimento para o “código de performance”, que flexibilizou 

completamente os métodos para projeto de rodovias que podem ser adotados no país, contanto 
que seja garantido o nível de performance desejado.

Alguns indicadores de performance e as possíveis implicações deles na definição do projeto da 
estrutura do pavimento são apresentadas no Quadro 14.

Confiabilidade Prazo para ruptura por fadiga

50%
Pavimento em que não ocorre ruptura por fadiga dentro do período de projeto, desde que as 
condições projetadas não se alterem.

75%

Pavimento em que não ocorre ruptura por fadiga no período de projeto, mesmo que ocorram 
algumas mudanças nas condições projetadas.
OU
Pavimento em que não ocorre ruptura por fadiga mesmo que extrapole um pouco o período de 
projeto, desde que as condições projetadas não se alterem.

90%

Pavimento em que não ocorre ruptura por fadiga no período de projeto, mesmo que ocorram 
mudanças signifi cativas nas condições projetadas.
OU
Pavimento em que não ocorre ruptura por fadiga mesmo que extrapole muito o período de 
projeto, desde que as condições projetadas não se alterem.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados da Japan International Cooperation Agency (JICA), 2013. 

Confiabilidade do pavimentoQuadro 13
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Apesar da total liberdade para seleção do melhor método de projeto do pavimento, em termos 
operacionais, observa-se ainda a predominância do método T

A
. A Agência de Cooperação 

Internacional do Japão (Japan International Cooperation Agency – JICA, 2013) lista como principais 
motivos para isso:

• O método T
A
 já ter sido desenvolvido levando em consideração diversos casos concretos com 

performance testada no Japão, além de ser estável e de fácil compreensão.

• A falta de experiência concreta com projetos baseados na teoria de sistemas de camadas 
elásticas que permitam a verificação do comportamento dos pavimentos.

• A existência de inúmeras formas para estabelecimento das propriedades de elasticidade e 
coeficiente de Poisson dos materiais, o que impediria a confirmação da validade do método 
mecanístico.

Apesar da limitação para aplicação de novos materiais apresentada pelo método T
A
, espera-se que 

este continue predominante no Japão, até que se adquira experiência suficiente com a aplicação 
dos métodos mecanísticos, uma vez que o “código de performance” dá liberdade para se escolher 
o método a ser adotado, permitindo inclusive os desse tipo.

2.5.4 Portugal: Manual de Concepção de Pavimentos 
para a Rede Rodoviária Nacional – MACOPAV e Método 
da Shell

O método adotado para dimensionamento de pavimentos em Portugal é mecanístico-empírico 
baseado no método desenvolvido pela Shell em 1978, que foi descrito originalmente pelo Shell 
Pavement Manual (Manual de Pavimentação Shell, em tradução livre). 

Exemplo de indicadores de performance do pavimento Implicações no projeto

Superfície da pista

Resistência à deformação plástica
Nivelamento
Permeabilidade
Características de drenagem
Redução de ruídos
Resistência à derrapagem

Especifi cação dos materiais do 
revestimento
Espessura da camada de 
revestimento
Uso de materiais na base
Espessura da base
Método construtivo

Estrutura do pavimento
Resistência à ruptura por fadiga
Permeabilidade

Composição do pavimento
Número de camadas do pavimento
Material de cada camada
Espessura de cada camada

Nota 1: O valor a ser cumprido para cada indicador deve ser selecionado de acordo com os objetivos de cada projeto. Dessa forma, os 

valores para os indicadores exemplifi cados neste Quadro não estão especifi cados.

Nota 2: Para fi ns de exemplifi cação de como um indicador de perfomance implica no projeto, é possível citar o caso em que um 

pavimento deve apresentar uma resistência à derrapagem dentro de certo limite estabelecido. Neste caso, deve-se escolher 

adequadamente os materiais do revestimento, a fi m de garantir que ele apresente características físicas adequadas para atender às 

especifi cações deste indicador.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados da JICA, 2013.

Tipos de indicadores e implicações no projeto do pavimentoQuadro 14
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Atualmente, são duas as principais diretrizes para dimensionamento de pavimento no país: o 
“Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional – MACOPAV”, elaborado 
pela antiga Junta Autônoma das Estradas (JAE), ainda em 1995, e as “Diretivas para concepção 
de pavimentos: critérios de dimensionamento”, elaborada recentemente pelo Instituto de 
Infraestruturas Rodoviárias (InIR).

O MACOPAV consiste em um manual que propõe um conjunto de “estruturas tipo” a serem 
adotadas na fase de estudo prévio para projeto dos pavimentos. Ele apresenta algumas informações 
relevantes quanto à consideração do tráfego, das condições climáticas, das condições da fundação 
e dos materiais de pavimentação.

Para análise dos efeitos do tráfego, consideram-se apenas os veículos pesados cujo peso bruto 
seja igual ou superior a 3tf22. Os efeitos são convertidos em um eixo-padrão, de 80 kN no caso de 
pavimento flexível, conforme equação a seguir:

Em que:

N é o número acumulado de passagens do eixo padrão;

(TDMA)
p
 é o tráfego diário médio anual de veículos pesados no ano de abertura;

C é o fator de crescimento do tráfego no período p a uma taxa média de crescimento t;

    é o fator de agressividade do tráfego;

p é o período de dimensionamento.

Para cálculo do fator de crescimento, deve-se desenvolver estudos específicos para se identificar a 
taxa média de crescimento anual do tráfego. No caso de ausência dessas informações, adotam-se 
os valores apresentados na Tabela 06, de acordo com o (TMDA)

p
.

Dispondo disso, calcula-se o fator de crescimento de acordo com a fórmula:

22. Tonelada-força (tf) também é uma unidade de força, dada pelo produto entre a massa de um corpo e a aceleração à qual ele está 
submetido. Um veículo com 3tf corresponde a um veículo de 3 toneladas sob a aceleração da gravidade de 9,8 m/s2.

Classe de tráfego (TDMA)p t (%)

T
5, 

T
6

< 300 3

T
3, 

T
4

300 – 800 4

T
1, 
T

2
800 – 2000 5

Fonte: MACOPAV, 1995.

Taxa média de crescimento anualTabela 06
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Em que:

C é o fator de crescimento do tráfego;

t é a taxa média de crescimento anual do tráfego; e

p é o período de dimensionamento.

O fator de agressividade destina-se a converter o efeito de um dado número acumulado de passagens 
de veículos pesados com características muito diversas em passagens equivalentes de um eixo 
padrão. Essa conversão é feita com base no valor do (TDMA)

p
, conforme a Tabela 07 a seguir:

O período de dimensionamento adotado para pavimentos flexíveis é de 20 anos. No caso de tráfego 
leve, pode-se considerar períodos inferiores, entre 10 e 15 anos, ou ainda, considera-se a alternativa 
de adotar, por motivos econômicos, uma construção faseada, ajustada de acordo com a evolução 
do tráfego e das condições de serviço.

As condições climáticas são incorporadas ao método por meio das classes de penetração dos 
betumes utilizados nas misturas betuminosas, que variam de acordo com a zona climática em que 
o pavimento se encontra. O país é dividido em três zonas, conforme a Figura 15.

Classe de tráfego (TDMA)
p

Fator de agressividade para o 
eixo padrão de 80 kN

T
6

50 – 150 2,0

T
5

150 – 300 3,0

T
4

300 – 500 4,0

T
3

500 – 800 4,5

T
2

800 – 1200 5,0

T
1

1200 – 2000 5,5

Fonte: Adaptado de MACOPAV, 1995.

Fatores de agressividade do tráfegoTabela 07
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De acordo com a zona e com o (TDMA)p previsto, estabelece-se a classe da mistura betuminosa a 
ser aplicada nas camadas de regularização e de base, conforme exposto pela Tabela 08.

Nas zonas mais quentes, por exemplo, utiliza-se o ligante com a classificação do tipo 40/50, o que 
conduz a uma mistura asfáltica mais dura e resistente às temperaturas mais quentes.

Zonas climáticas em PortugalFigura 15

Fonte: CEPSA, 2014.

ZONA QUENTE

ZONA MÉDIA

ZONA TEMPERADA

Classe de tráfego (TDMA)
p

Zona Térmica

Temperada Média Quente

T
1

2000-1200 60/70 40/50 40/50

T
2

1200-800 60/70 60/70 40/50

T
3
 a T

6
800-50 60/70 60/70 60/70

Fonte: Adaptado de MACOPAV, 1995.

Classes de betume a serem empregadas em misturas betuminosas fabricadas a
quente nas camadas de regularização e de base

Tabela 08
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A classificação do ligante é obtida pelo ensaio de penetração, em que ele é avaliado pela profundidade, 
em décimos de milímetro, que uma agulha penetra numa amostra, por 5 segundos, à temperatura 
de 25°C. Caso o resultado da penetração, por exemplo, seja de 42 décimos de milímetros, esse valor 
corresponde à classificação 40/50, pois estará entre os valores 40 e 50.

Para as camadas de revestimento, o MACOPAV estabelece a classificação da mistura empregada 
como sendo sempre 60/70, independentemente da zona climática.

A classificação da fundação do pavimento, por sua vez, é realizada com base no índice CBR. A 
partir da avaliação conjunta da capacidade de suporte do subleito e do (TDMA)

p
, o MACOPAV 

permite calcular aproximadamente a espessura e o CBR da camada necessária para constituição 
da plataforma do pavimento. Isso pode ser realizado por meio de um conjunto de tabelas que 
relacionam diversos tipos de solos e seus respectivos CBRs, volume de tráfego e módulo de 
deformação da fundação do pavimento.

Por fim, os materiais de pavimentação são caracterizados pelo MACOPAV quanto a sua resistência 
mecânica, ao seu módulo de deformação (E) e ao seu coeficiente de Poisson (   ). A abordagem dessas 
propriedades é feita de forma genérica e simplificada pelo manual. Uma vez que ele é aplicado 
apenas na fase de estudos prévios, as proposições das “estruturas tipo” definidas com base nessas 
simplificações satisfazem seus objetivos. A Figura 16 ilustra as estruturas tipo de pavimento flexível 
propostas pelo MACOPAV na fase de pré-dimensionamento.

Estruturas tipo de pavimento flexível consideradas no MACOPAVFigura 16

Estrutura I
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Estrutura III
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Estrutura II
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Fonte: Elaborado pela CNT com dados do MACOPAV, 1995.
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As siglas utilizadas na Figura 16 para designação dos materiais de cada camada são explicadas no 
Quadro 15. T

1
 a T

6
 correspondem à classe de tráfego de acordo com o (TDMA)p, definido na Tabela 07.

Para a fase do projeto do pavimento de fato, quando são realizados os cálculos de verificação da 
capacidade de carga das estruturas projetadas, com atenção aos estudos de tráfego, geológico 
e geotécnico, faz-se necessária a adoção de critérios mais específicos para um adequado 
dimensionamento das camadas do pavimento. O documento do InIR [2015] cumpre essa finalidade 
ao apresentar alguns critérios de dimensionamento propostos pelo método da Shell. 

Esses critérios visam a verificar se a estrutura comporta o número de passagens do eixo-padrão 
esperadas no período previsto em projeto. Isso é feito por um processo interativo que faz uso de um 
projeto experimental do pavimento.

Para isso, são utilizados programas computacionais para cálculo da extensão horizontal de tração 
máxima na base das camadas betuminosas (  tmb) e a extensão vertical de compressão máxima no 
topo do solo de fundação (  vsf) induzidas pelo eixo-padrão no pavimento. Em seguida, esses valores 
observados são comparados com os valores limites calculados pelos critérios da Shell.

Como valor limite da extensão horizontal de tração (  tmb limite), na base do conjunto das camadas 
em misturas betuminosas, adota-se:

Em que:

N é o número acumulado de passagens do eixo-padrão;

Vb é a porcentagem volumétrica de betume;

Emist é o módulo de deformação da mistura betuminosa, em Pascal.

E como valor limite de extensão vertical de compressão (  vsf limite), no topo da fundação, adota-se a 
seguinte equação:

Para o dimensionamento dos pavimentos em Portugal, consideram-se, ainda, todas as normatizações europeias 
quanto às características dos materiais e produtos de pavimentação, conforme apresentado no Box 02.

Símbolo Descrição

MB Macadame betuminoso em camada de base.

MBD Mistura betuminosa densa em camada de regularização.

BD Concreto asfáltico.

BG Material britado aplicado em camada de base.

SbG Material britado aplicado em camada de sub-base.

Sc Solo cimento.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do MACOPAV, 1995.

Legenda dos materiais utilizados nas camadas do MACOPAVQuadro 15
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Com a instituição da União Europeia (UE), iniciou-se um esforço para se construir um sistema harmonizado de 

normativos aplicáveis à produção dos países-membros, com o objetivo de padronizar a qualidade dos serviços e 

bens, além de encorajar e facilitar o comércio entre eles.

Nesse sentido, existem três organizações reconhecidas para desenvolvimento dessas normatizações: o Comitê 

Europeu para Padronização (European Committee for Standardisation – CEN), o Comitê Europeu para Padronização 

Eletrotécnica (European Committee for Eletrotechnical Standardisation – CENELEC) e o Instituto Europeu de 

Padrões de Telecomunicação (European Telecommunications Standards Institute – ETSI).

No âmbito das construções civis, o CEN é a organização responsável pela padronização das normas. Ele é 

estruturado em Comitês Técnicos (Technical Commissions - TC), sendo cada um responsável por um assunto 

específi co. No Quadro A, estão listados os principais TCs que tratam de questões relacionadas à pavimentação.

Padrões para a Comunidade EuropeiaBox 02

Comitê Título

TC 51 Cimento e cal para construção

TC 104 Concreto e produtos relacionados

TC 154 Agregados

TC 178 Unidades de pavimentação e calçadas

TC 226 Equipamentos rodoviários

TC 227 Materiais rodoviários

TC 336 Ligantes betuminosos

TC 337 Equipamentos e produtos de manutenção rodoviária

TC 345 Caracterização dos solos

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do CEN.

Principais comitês técnicos que tratam assuntos relacionados à pavimentaçãoQuadro A

Cada TC pode emitir três tipos distintos de norma, cada qual gerando um efeito quanto à sua aplicação. O Quadro 

B apresenta os tipos de norma, a sigla que precede sua numeração para indicar de qual tipo ela é, e o efeito que 

ela gera quanto a sua obrigatoriedade ou não.

Tipo de norma Sigla Efeito

Padrão europeu EN
Deve ser implementado integralmente, como padrão nacional, em todos 
os países da União Europeia. Toda norma nacional confl itante deve ser 
revogada.

Especifi cação técnica CEN/TS

Serve como um documento normativo quando o estado da arte sobre 
aquele assunto ainda não está sufi cientemente estável para se emitir um 
Padrão europeu. Visa atender a uma demanda do mercado quando não há 
necessidade imediata de uma norma nacional ou de revogação de normas 
confl itantes. Não gera obrigação de revogação dessas possíveis normas 
confl itantes, entretanto uma TS não pode ser confl itante com uma EN.

Relatórios técnicos CEN/TR
Tem fi nalidade apenas informativa e de transferência de conhecimentos. 
Sua adoção como norma é opcional.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do CEN.

Tipos de normas emitidas pelos comitês técnicos e efeitos geradosQuadro B
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Padrões para a Comunidade EuropeiaBox 02

Considerando os TCs listados no Quadro A, foi realizado um levantamento de todas as normas de poder normativo 

obrigatório (EN) emitidas por eles. A partir desse levantamento, identifi cou-se que o TC que emitiu maior 

quantidade de normativos EN relacionados à pavimentação foi o TC 227 – Materiais Rodoviários. O Quadro C lista 

essas normas por meio de seus códigos de referência, seus títulos e a quantidade de partes que as compõem. 

Cada parte de uma norma geralmente determina um tipo específi co de teste a ser executado no material ou uma 

característica que deve ser atendida por ele.

É possível constatar, a partir do Quadro C e dos títulos de cada norma, que elas não estabelecem ou fi xam os 

processos que devem ser adotados no dimensionamento ou na construção das rodovias em si. Elas regulamentam 

apenas aspectos específi cos dos materiais que serão empregados no pavimento, em sua maioria, por meio de 

métodos de ensaio que deverão ser executados para caracterização do material.

Dessa forma, atendendo às devidas normatizações quanto aos materiais, os países da UE possuem relativa 

liberdade para defi nir seus próprios métodos para dimensionamento dos pavimentos.

Para fi ns de exemplifi cação da abordagem adotada pelas EN, é apresentada neste Box a EN 12697-44 (Misturas 

betuminosas - Métodos de ensaio para asfalto misturado a quente – Parte 44: Propagação de fi ssuras por testes 

de fl exão semicircular), que determina a resistência à tração ou a tenacidade à fratura de uma mistura asfáltica.

Referência Título Partes

EN 12271 Tratamento superfi cial - Requisitos 1

EN 12272 Tratamento superfi cial - Métodos de ensaio 3

EN 12273 Tratamento superfi cial de lama asfáltica - Requisitos 1

EN 12274 Tratamento superfi cial de lama asfáltica - Métodos de ensaio 8

EN 12697 Misturas betuminosas - Métodos de ensaio para asfalto misturado a quente 51

EN 13036 Características superfi ciais de estrada e aeródromo - Métodos de ensaio 6

EN 13108 Misturas betuminosas - Especifi cações dos materiais 11

EN 13285 Misturas granulares - Especifi cações 2

EN 13286 Misturas granulares e misturas tratadas com ligantes hidráulicos - Métodos de ensaio 21

EN 13863 Pavimentos de concreto - Métodos de ensaio 4

EN 13877 Pavimentos de concreto - Especifi cações dos materiais e requisitos 3

EN 13880 Selante de juntas aplicado a quente - Métodos de ensaio 13

EN 14187 Selante de juntas aplicado a frio - Métodos de ensaio 14

EN 14188 Enchimento (fi llers) e selante de juntas - Especifi cações 4

EN 14227 Misturas tratadas com ligantes hidráulicos - Especifi cações 6

EN 14840 Enchimento (fi llers) e selante de juntas - Métodos de ensaio 1

EN 15466 Primers para selante de juntas aplicados a frio e a quente - Métodos de ensaio 3

EN ISO 
13473

Caracterização da textura do pavimento pelo uso de perfi s de superfície 2

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do CEN.

Principais normas sobre pavimentação emitidas pelo TC 227Quadro C

Continuação
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Padrões para a Comunidade EuropeiaBox 02
Continuação

O ensaio consiste em uma peça de teste em formato de meio cilindro com uma rachadura central apoiada em uma 

estrutura de tal forma que o centro da base da peça de teste fi que sujeita a uma tensão de tração. Durante o teste, 

a deformação vertical aumenta a uma taxa constante de 5mm/min. O carregamento correspondente aumenta 

até um valor máximo, F
máx

, que é diretamente relacionado à resistência à fratura da amostra. O resultado do teste 

é usado para calcular o carregamento máximo que um material contendo uma fi ssura consegue resistir até sua 

quebra e quando a presença de uma fi ssura é considerada crítica.

Ilustração do ensaio SBCFigura A 

Fonte: Adaptado de CONTROLS GROUP.

F
máx

As propriedades de fadiga de um material podem ser caracterizadas em dois momentos: quando ocorre o início 

da fi ssura (normalizada pela EN 12697-24: Resistência à fadiga) e quando há a propagação de uma fi ssura já 

existente, que é o objeto da EN 12697-44 que, conforme apresentada, é normalizada por meio do método de 

ensaio de fl exão semicircular (semi-circular bending - SCB).

Após essa exposição, cabe ainda destacar que a CEN possui um acordo de cooperação técnica com a Organização 

Internacional de Normalização (International Organization for Standardization - ISO). Isso gera dois tipos de 

efeitos nas normas emitidas pela CEN.

O primeiro é quanto à catalogação das normas, que são classifi cadas sob um código chamado de Classifi cação 

Internacional para Padronização (International Classifi cation for Standards – ICS), que compõe uma estrutura 

para catalogação de normas por tema. Esse código é o mesmo adotado pela ISO. Assim, a EN 12697, por exemplo, 

está catalogada sob o ICS 93.080.20, que faz referência ao tema “Materiais para construção rodoviária”.

O segundo efeito é quanto à nomenclatura de algumas normas, como é o caso da EN ISO 13473, constante no 

Quadro C. Essa nomenclatura signifi ca que essa é uma norma do CEN que também é aprovada e adotada pela ISO 

e pode ser encontrada pela ISO de mesmo código.

Todas as normas e suas respectivas partes estão disponíveis no site da CEN e podem ser consultadas gratuitamente. 

Entretanto, para acesso à norma completa, geralmente se requer que ela seja comprada.
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2.5.5 Resumo Comparativo dos Métodos de 
Dimensionamento de Pavimentos

Uma vez apresentados os métodos para dimensionamento de pavimento adotados no Brasil e em 
alguns países cuja classificação das rodovias está entre as 13 melhores, segundo avaliação do Fórum 
Econômico Mundial 2016-2017, apresentam-se de forma comparativa as principais características 
desses métodos por meio do Quadro 16.

Dessa forma, cabe lembrar que quanto melhor for a qualidade do material empregado no pavimento 
e bem definida for a sua espessura, melhor será sua capacidade em resistir aos esforços impostos 
pelo tráfego e intempéries, suportar as tensões e ter um melhor desempenho durante a sua vida útil.

País Brasil EUA Japão Portugal

Método Método DNER MEPDG Método T
A

MACOPAV e Método da 
Shell

Ano da última 
revisão técnica

1960 2015 1992 1995

Tipo de método Empírico Mecanístico-Empírico Empírico Mecanístico-Empírico

Fatores 
considerados

·  Tráfego
·  Clima (é considerado 
um fator único para 
o país inteiro, que 
tem características 
climáticas diferentes)
·  Capacidade de 
suporte CBR

·  Tráfego
·  Clima
·  Capacidade de 
suporte da fundação
·  Propriedades 
mecânicas dos 
materiais
·  Nível de 
confi abilidade do 
projeto

·  Tráfego
·  Clima
·  Capacidade de 
suporte CBR da 
fundação
·  Nível de 
confi abilidade do 
projeto

·  Tráfego
·  Clima
·  Capacidade de 
suporte CBR da 
fundação
·  Propriedades 
mecânicas dos 
materiais

Permite adaptação 
para o clima 
específi co de cada 
localidade?

Não (FR=1 para todo o 
país)

Sim
Não (Curva CBR 
adaptada para todo o 
país)

Parcialmente (O 
país é dividido em 
macrorregiões)

Utiliza apoio de 
software?

Não Sim Não Sim

Período de 
dimensionamento

10 anos 25 anos 10 anos 20 anos

Eixo padrão 
considerado

8,2 t 
(aproximadamente 
80,4 kN)

Não trabalha com 
eixo padrão, mas 
adota um espectro de 
carregamento por eixo 
para diferentes tipos 
de veículos

Roda padrão de 
aproximadamente 5 t 
(49 kN)

Aproximadamente 8,1 t 
(80 kN)

Nota: Para o Japão, foram apresentadas as características do método T
A
 por este ainda ser o modelo predominantemente adotado. No 

entanto, cabe destacar que há liberdade total para adoção de qualquer método para dimensionamento de pavimentos no país, desde 

que atendidos os indicadores de performance.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Resumo das características dos métodos de dimensionamento apresentadosQuadro 16
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2.6 Ensaios e Tipos de Avaliação do 
Pavimento

O principal objetivo da pavimentação é garantir a trafegabilidade em qualquer época do ano e 
sob quaisquer condições climáticas, além de proporcionar conforto no rolamento e na segurança 
aos usuários. 

Uma vez realizados adequadamente o dimensionamento e a execução do pavimento, as atividades 
necessárias para mantê-lo em um nível adequado de serviço compreendem o processo de gestão. 
Nesse contexto, destaca-se a necessidade e a importância do processo de manutenção das vias, 
que deve ser orientado por avaliações periódicas do pavimento.

Essas avaliações podem ser funcionais ou estruturais e são importantes para orientar sobre as 
intervenções necessárias, principalmente quanto utilizadas em conjunto. O nível mínimo aceitável 
para cada um dos parâmetros, ou para uma combinação deles, define o momento em que a 
intervenção corretiva ou de reforço deve ser realizada. As próximas seções apresentam os tipos 
de avaliação, funcional e estrutural, bem como os principais testes e métodos de ensaio utilizados.

Para compreensão do tema abordado, faz-se necessária a definição de alguns termos, conforme 
apresentado a seguir:

• Serventia: capacidade que um pavimento tem em proporcionar determinado desempenho 
(funcional) em relação ao conforto ao rolamento e à segurança.

• Desempenho: variação da serventia ao longo do tempo de uso do pavimento ou decorrente 
dos efeitos do tráfego.

• Gerência: administração, gestão e otimização da aplicação de recursos no processo de 
planejamento, projeto, construção e manutenção dos pavimentos.

• Manutenção: processo sistemático e contínuo a fim de manter permanentemente condições 
para tráfego econômico, confortável e seguro. Deve ocorrer por meio de ações sistemáticas, 
programadas ou devido à ocorrência de eventos supervenientes. Contemplam as ações de 
conservação e recuperação do pavimento.

• Conservação: conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência, de caráter 
preventivo e corretivo, executadas de forma crescente (níveis de esforço crescentes), em 
função da evolução das deteriorações do pavimento, a fim de manter as características 
técnicas e físico-operacionais do sistema rodoviário.

• Recuperação: processo aplicado ao pavimento desgastado a fim de restabelecer suas 
características técnicas. Compreende a restauração e a reabilitação.

• Restauração: realizada quando o desempenho do pavimento está próximo de sua condição 
limite permitida. Consiste no projeto e na execução de novo dimensionamento do pavimento 
a fim de restabelecer na íntegra as características técnicas originais, dando início a um 
novo ciclo de vida. Inclui as soluções de recapeamento ou reconstrução (total ou parcial) do 
pavimento, sendo que, geralmente, as soluções identificadas recaem na primeira opção;
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• Recapeamento: sobreposição do pavimento existente por uma ou mais camadas de mistura 
betuminosa ou concreto de cimento a fim de conferir ao pavimento existente aporte estrutural. 

• Reconstrução: operação de refazer o pavimento. Consiste na remoção parcial ou total da 
espessura do pavimento, podendo chegar até o subleito para posterior execução adequada 
de novas camadas estruturais.

• Reabilitação: realizada quando o desempenho do pavimento já ultrapassou, de forma 
significativa, o estágio final de seu ciclo de vida, apresentando anomalias com tendências 
irreversíveis. Consiste no projeto e na execução de novo dimensionamento do pavimento a 
fim de restabelecer na íntegra as características técnicas originais, dando início a um novo 
ciclo de vida. Também inclui as soluções de recapeamento ou reconstrução (total ou parcial) 
do pavimento. Entretanto, a modalidade predominante é a reconstrução.

2.6.1 Avaliação Funcional

O Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (BRASIL, 2006b) define que o 
desempenho funcional de um pavimento se refere à capacidade de ele satisfazer sua principal função, 
que é fornecer uma superfície com serventia adequada em termos de qualidade de rolamento. 

Os termos associados à avaliação funcional do pavimento são: conforto ao rolamento, condição da 
superfície, interação pneu-pavimento, defeitos e irregularidades.

A definição da necessidade de restauração do pavimento devido a sua condição funcional era 
realizada apenas por avaliações subjetivas. Com a evolução dos medidores de irregularidade 
longitudinal, que permitem a medição direta do perfil do pavimento, e com a larga acessibilidade 
a esses equipamentos, passou-se a realizar também avaliações objetivas capazes de reproduzir a 
percepção dos usuários. Assim, existem duas técnicas para avaliação funcional do pavimento: 

• Avaliações subjetivas: são aquelas que permitem estabelecer o estado de degradação do 
pavimento a partir de conceitos qualitativos.

• Avaliações objetivas: são aquelas que expressam a degradação do pavimento por meio de 
uma quantificação numérica e da distribuição de severidade dos defeitos apresentados.

A seguir, são apresentados os principais testes e ensaios para avaliação do desempenho funcional 
do pavimento.

2.6.1.1 Valor de Serventia Atual - VSA

O primeiro método estabelecido de forma sistemática para avaliação funcional do pavimento foi 
concebido por Carey e Irick, em 1960, para as pistas experimentais da AASHTO e consiste no Valor 
de Serventia Atual (VSA). Esse valor é uma atribuição numérica em uma escala que varia de 0 a 5 e 
é calculado pela média das notas dadas por, no mínimo, 5 avaliadores para o conforto e a suavidade 
no rolamento do pavimento em determinado trecho. Portanto, é uma avaliação subjetiva.

No Brasil, esse teste é normatizado pela norma DNIT 009/2003 - PRO e é aplicado para avaliação 
da superfície de pavimentos flexíveis e semirrígidos. A escala adotada é apresentada na Tabela 09.
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O valor do VSA, logo após o término da construção do pavimento, depende da qualidade de execução 
da obra e das alternativas de pavimentação escolhidas. Na prática, a condição de perfeição (VSA=5) 
dificilmente é encontrada23. Com o passar do tempo, os dois principais fatores que impactam a 
diminuição da serventia são o tráfego e as intempéries. A Figura 17 apresenta a curva de serventia 
em função do tempo decorrido.

Observam-se dois limites de serventia: o de aceitabilidade e o de trafegabilidade. Esses valores 
dependem da categoria da rodovia e do tráfego. O Guia de Dimensionamento da AASHTO, de 
1960, já estabelecia esses limites como sendo os representados também na Figura 17. O limite de 
aceitabilidade foi definido como 2,5, para vias de alto volume de tráfego, e 2,0, para as demais. 
Sempre que o VSA atingir esse patamar, deve ser realizada intervenção de manutenção corretiva 
de modo a repor o índice a um valor superior. Enquanto o VSA estiver acima do valor limite de 
aceitabilidade, deve-se realizar a manutenção preventiva periódica. Na ausência de manutenção ou 
em realização inadequada, o pavimento pode atingir o limite de trafegabilidade, situação em que se 
torna necessária sua reconstrução. A definição do limite de trafegabilidade depende dos padrões 
estabelecidos para cada país.

Segundo o DNIT (BRASIL, 2011), a utilização do VSA tem sido substituída pelo Levantamento Visual 
Contínuo (LVC), que determina o Índice de Condição dos Pavimentos Flexíveis (ICPF), semelhante 
ao VSA, cujos limites e ações de manutenção necessárias são determinados para classificação de 
avaliação na norma DNIT 008/2003 – PRO e são apresentados a seguir.

23. Logo após o término da construção do pavimento, o VSA depende muito da qualidade executiva e das alternativas de pavimen-
tação utilizadas.

Conceito VSA

Ótimo 5 – 4

Bom 4 – 3

Regular 3 – 2

Ruim 2 – 1

Péssimo 1 – 0

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2003e).

Condição do pavimento em função do nível de serventiaTabela 09

Variação da serventia com o tráfego ou com o tempo decorrido de utilização da viaFigura 17
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2.6.1.2 Levantamento Visual Contínuo - LVC

Regulamentado pela norma DNIT 008/2003 – PRO, o Levantamento Visual Contínuo (LVC) consiste 
em um processo de avaliação do pavimento em que os avaliadores fazem uma análise da condição 
da via com base nos defeitos encontrados, rodando em um veículo a uma velocidade de 40 km/h.

Nesse teste, são estabelecidos os cálculos de três índices (ICPF, IGGE e IES), que são apresentados 
a seguir.

Índice de Condição dos Pavimentos Flexíveis e Semirrígidos - ICPF

Consiste na média do ICPF atribuído por cada avaliador, que é estimado com base na avaliação visual 
do pavimento do trecho24, classificado conforme os conceitos apresentados no Quadro 17.

Índice de Gravidade Global Expedito - IGGE

O IGGE também é calculado pela média do IGGE estimado por cada avaliador por meio da seguinte 
fórmula:

Em que:

P
t
 e F

t
 correspondem, respectivamente, ao peso atribuído ao conjunto de trincas e à frequência em 

que elas ocorrem.

P
oap

 e F
oap

 correspondem, respectivamente, ao peso atribuído ao conjunto de deformações 
(afundamento e ondulação/corrugação) e à frequência em que elas ocorrem.

P
pr

 e F
pr

 correspondem, respectivamente, ao peso atribuído ao conjunto de panelas e remendos e à 
frequência em que elas ocorrem.

24. Os trechos possuem extensão de 1 km, preferencialmente, e podem chegar à extensão máxima de 6 km, apenas quando houver 
absoluta segurança da homogeneidade dos defeitos ao longo de toda extensão do segmento.

Conceito Descrição ICPF

Ótimo NECESSITA APENAS DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA. 5 – 4

Bom
APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA – desgaste superfi cial, trincas não muito severas em áreas não muito 
extensas.

4 – 3

Regular
CORREÇÃO DE PONTOS LOCALIZADOS OU RECAPEAMENTO – pavimento trincado, com “panelas” e 
remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou transversal.

3 – 2

Ruim
RECAPEAMENTO COM CORREÇÕES PRÉVIAS – defeitos generalizados com correções prévias em áreas 
localizadas – remendos superfi ciais ou profundos.

2 – 1

Péssimo
RECONSTRUÇÃO – defeitos generalizados com correções prévias em toda a extensão. Degradação do 
revestimento e das demais camadas – infi ltração de água e descompactação da base.

1 – 0

Fonte: DNIT (BRASIL, 2003d).

Condição do pavimento em função do ICPF e tipo de intervenção necessáriaQuadro 17
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A frequência e a gravidade atribuídas de acordo com a frequência dos defeitos são apresentadas 
pelas Tabelas 10 e 11.

A partir da gravidade dos defeitos, foram atribuídos pesos para o cálculo do IGGE, conforme a Tabela 
12. Tem-se que quanto maior o IGGE calculado, pior a condição da superfície do pavimento.

Índice do Estado da Superfície do Pavimento - IES

O IES compreende uma nota de 0 a 10 calculada em função do ICPF e do IGGE, constituindo uma 
síntese desses dois índices. Os valores do IES, os códigos e os conceitos atribuídos ao estado da 
superfície do pavimento é determinado de acordo com a Tabela 13.

Frequência Fatores F
pr

 (quant./km) Gravidade

A – ALTA  5 3

M – MÉDIA 2 – 5 2

B – BAIXA  2 1

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2003d).

Frequência e gravidade das panelas e dos remendosTabela 11

Frequência Fatores F
t
 e F

oap
 (% por km) Gravidade

A – ALTA  50 3

M – MÉDIA 50 – 10 2

B – BAIXA  10 1

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2003d).

Frequência e gravidade das trincas e deformaçõesTabela 10

Gravidade P
t

P
oap

P
pr

3 0,65 1,00 1,00

2 0,45 0,70 0,80

1 0,30 0,60 0,70

Fonte: DNIT (BRASIL, 2003d).

Pesos para cálculo do IGGETabela 12
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Cabe destacar que, apesar de consolidados no IES, tanto o ICPF quanto o IGGE também podem 
ser usados individualmente como indicadores das condições funcionais do pavimento. Exemplo 
desse uso individual é a substituição do VSA pelo ICPF como indicador de serventia do pavimento, 
conforme vem sendo adotado pelo DNIT.

2.6.1.3 Índice de Gravidade Global - IGG

A norma DNIT 006/2003 - PRO estabelece um método para levantamento sistemático dos defeitos 
do pavimento e atribuição do Índice de Gravidade Global (IGG), que é um indicador das condições 
do pavimento e consiste em uma metodologia objetiva para a avaliação funcional.

O cálculo do IGG é semelhante ao do IGGE, entretanto a forma de aferição dos defeitos presentes 
no pavimento é bem mais complexa, fazendo uso de ferramentas para medição e quantificação das 
falhas encontradas. Nesse caso, as avaliações não são feitas em um veículo em movimento, o que 
permite maior precisão dos dados coletados.

O IGG não é determinado para toda a área da pista. O levantamento é feito de forma amostral por 
estações. Cada estação possui 6 metros de extensão e largura igual à faixa de trânsito a ser avaliada. 
A distância entre as estações nas rodovias de pista simples é de 20 metros, alternados entre as 
faixas de cada sentido, conforme a Figura 18. No caso de rodovias de pista dupla, as estações são 
localizadas a cada 20 metros, na faixa de tráfego mais solicitada de cada sentido.

Descrição IES Código Conceito

IGGE    20 e ICPF > 3,5 0 A ÓTIMO

IGGE    20 e ICPF    3,5 1
B BOM

20    IGGE    40 e ICPF > 3,5 2

20    IGGE    40 e ICPF    3,5 3
C REGULAR

40    IGGE    60 e ICPF > 2,5 4

40    IGGE    60 e ICPF    2,5 5
D RUIM

60    IGGE    90 e ICPF > 2,5 7

60    IGGE    90 e ICPF    2,5 8
E PÉSSIMO

IGGE > 90 10

Fonte: DNIT (BRASIL, 2003d).

 Condição do pavimento em função do IESTabela 13

Exemplo de demarcação de áreas para avaliação do IGGFigura 18

Fonte: Elaborado pela CNT.
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Os defeitos encontrados por trecho são registrados em uma planilha. A especificação do DNIT 
(BRASIL, 2003b) subdivide as categorias de defeitos em oito: fissuras e trincas; trincas de bloco ou 
tipo couro de jacaré sem erosão; trincas de bloco ou tipo couro de jacaré com erosão; afundamentos 
localizados ou nas trilhas; ondulações (corrugação e panelas); exsudação; desgaste; e remendos25. 
Também são considerados os afundamentos nas trilhas externa e interna.

Com os dados coletados, deve-se realizar uma análise prévia a fim de subdividir a via em segmentos 
com características homogêneas, aqueles com mesmo tipo de constituição de estrutura, mesma 
incidência de tráfego, mesmo clima ou mesmas características de defeito. 

Em seguida, são contabilizadas as frequências absolutas de cada um dos tipos de defeito e as 
frequências relativas (f

r
) das estações que apresentam cada tipo de defeito dentro de um dado 

segmento homogêneo. Para exemplificar, se um segmento homogêneo é composto por 5 estações 
e 3 delas apresentam ondulação, a frequência absoluta para esse defeito é 3 e a f

r
 é 60% (3/5).

A norma ainda estabelece fatores de ponderação (f
p
) pré-fixados para os defeitos, que são 

atribuídos de forma a caracterizar a influência deles sobre a serventia do pavimento. Esses valores 
são apresentados na Tabela 14. 

O Índice de Gravidade Individual é dado por:

Em que:

IGI é o Índice de Gravidade Individual de cada tipo de defeito.

f
r
 é a frequência relativa.

f
p
 é o fator de ponderação.

25. Esses defeitos serão apresentados na Seção 2.7 deste relatório.

Tipo Defeito Fator de ponderação

1 Fissuras e trincas 0,2

2 Trincas de bloco ou tipo couro de jacaré sem erosão 0,5

3 Trincas de bloco ou tipo couro de jacaré com erosão 0,8

4 Afundamentos localizados ou nas trilhas 0,9

5 Ondulações (corrugação e panelas) 1,0

6 Exsudação 0,5

7 Desgaste 0,3

8 Remendo 0,6

Nota: Para efeito de ponderação, quando em um mesmo trecho de análise forem encontrados defeitos dos tipos 1, 2 e 3, deve-se considerar apenas 

os do tipo 3 para cálculo do f
r
 e do IGI. Da mesma forma, quando ocorrerem defeitos dos tipos 1 e 2, deve-se considerar apenas os do tipo 2.

Fonte: Adaptado de DNIT (BRASIL, 2003b).

Fator de ponderação para cálculo do IGGTabela 14
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Calcula-se ainda o IGI dos afundamentos nas trilhas de roda. Para isso, consideram-se a média F dos 
afundamentos (denominados de flechas) e a média FV das variâncias das flechas nas trilhas interna 
e externa. Para contabilização da contribuição do IGI dos afundamentos nas trilhas de roda no valor 
total do IGG, calculam-se dois Índices de Gravidade Individual da seguinte forma:

                       , quando F    30 mm ou IGI
F
= 40, quando F > 30 mm.

                              , quando FV    50 mm2 ou IGI
FV

= 50, quando FV = 50 mm2.

A partir dos IGI calculados para cada um dos oito tipos de defeitos e dos afundamentos nas trilhas 
de roda (F e FV), calcula-se o IGG do segmento dado por:

As faixas de qualidade do segmento avaliado, com base no valor do IGG, são apresentadas na Tabela 15.

2.6.1.4 Índice de Irregularidade Internacional (International 
Roughness Index - IRI)

A irregularidade longitudinal é o conjunto dos desvios da superfície de um pavimento em relação a 
um plano de referência. Esses desvios afetam diretamente a dinâmica do veículo e das cargas sobre 
a via, a qualidade de rolamento e ainda a capacidade de drenagem superficial.

Para realizar a medida de parâmetros da irregularidade longitudinal, foram concebidos diversos 
medidores e procedimentos. O Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (BRASIL, 
2006b) enquadra-os em quatro grupos:

• Sistema de medidas diretas do perfil: envolvem medidas diretas ou manuais da geometria 
vertical do pavimento empregando equipamentos de topografia ou outros instrumentos 
adequados.

• Sistemas de medidas indiretas do perfil: realizam as medidas do perfil da via de forma 
mecanizada.

• Sistemas baseados na reação do veículo (Sistemas medidores tipo resposta): baseiam-se nos 
movimentos relativos entre o eixo traseiro do veículo e sua carroceria.

Conceito Limites

Ótimo 0 < IGG   20

Bom 20 < IGG   40

Regular 40 < IGG   80

Ruim 80 < IGG   160

Péssimo IGG > 160

Fonte: DNIT (BRASIL, 2003b). 

Condição do pavimento em função do IGGTabela 15



69

TRANSPORTE RODOVIÁRIO | POR QUE OS PAVIMENTOS DAS RODOVIAS DO BRASIL NÃO DURAM?

• Sistemas de medida com sonda sem contato: baseiam-se na reflexão de uma onda sonora ou 
a laser emitido por um dispositivo situado sob um veículo.

O sistema mais difundido internacionalmente, segundo DNIT, é o que se baseia na reação da 
suspensão do veículo às irregularidades existentes, ou seja, os medidores tipo resposta. Esse é o 
tipo de sistema adotado no Brasil, regulamentado pelas normas: DNER - PRO 182/94, DNER - PRO 
229/89, DNER - PRO 164/94 e DNER - ES 173/94.

Na década de 1980, o IPR, juntamente com a USP (Universidade de São Paulo), desenvolveu um 
equipamento tipo-resposta para medição da irregularidade longitudinal da pista, que foi denominado 
de Sistema Integrador IPR/USP e é objeto das normas supracitadas. O equipamento é composto 
por um sensor de deslocamento vertical para ser sensibilizado pelo movimento vertical entre o 
chassi e o diferencial (que fica localizado no centro do eixo das rodas dianteiras) e um quantificador 
digital das irregularidades.

O valor fornecido pelo equipamento é denominado Quociente de Irregularidade (QI) ou ainda Índice 
de Quarto de Roda. Entretanto existe um Índice de Irregularidade Internacional designado por IRI 
(International Roughness Index), que, de forma similar ao QI, consiste em um índice que quantifica 
os desvios da superfície em relação ao projeto.

O QI e o IRI são diretamente proporcionais e podem ser numericamente relacionados por meio da expressão:

As faixas de qualidade do segmento avaliado, com base no valor de QI e do IRI, são apresentadas na Tabela 16.

2.6.2 Avaliação Estrutural

O Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (BRASIL, 2006b) estabelece que o 
desempenho estrutural de um pavimento se refere à capacidade de ele manter sua integridade 
estrutural. A avaliação estrutural está relacionada à capacidade de carga do pavimento, que, por 
sua vez, está diretamente vinculada ao seu projeto e dimensionamento.

Os defeitos estruturais resultam principalmente da repetição de cargas, que geram deformações 
no pavimento, classificadas como elásticas ou plásticas. As deformações elásticas são aquelas 

Conceito QI IRI

Excelente 13 – 25 1 – 1,9

Bom 25 – 35 1,9 – 2,7

Regular 35 – 45 2,7 – 3,5

Condição do pavimento em função do QI e do IRITabela 16

Ruim 45 – 60 3,5 – 4,6

Péssimo > 60 > 4,6

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006b).
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recuperáveis, que indicam o comportamento elástico da estrutura e deixam de existir alguns 
momentos após a passagem da carga. A repetição das deflexões26 recuperáveis é responsável pelo 
fenômeno de fadiga das camadas betuminosas e cimentadas. Já as deformações plásticas são 
aquelas permanentes, que permanecem mesmo após cessar o efeito da atuação da carga e são 
acumulativas durante os anos de vida do pavimento. Como exemplo desse tipo de deformações, 
pode-se citar as trilhas de roda e as rupturas de natureza plástica.

Para avaliação da condição estrutural do pavimento, sugere-se a realização de ensaios, que podem 
ser destrutivos ou não.

Os métodos destrutivos são aqueles que consistem na coleta de amostras para ensaios em 
laboratório, a fim de se realizar uma caracterização física completa do pavimento. Requerem 
abertura de trincheiras ou poços de sondagem que permitam a coleta da amostra dos materiais até 
a camada do subleito. Devido a sua natureza, só podem ser empregados em alguns poucos pontos 
selecionados como representativos de cada segmento.

Os métodos não destrutivos, por sua vez, fazem uma avaliação por meio da medição do deslocamento 
vertical do pavimento em relação à superfície, denominada deflexão. São recomendados quando se 
pretende fazer uma avaliação em grandes extensões de pista, visto que não há retirada de corpo 
de prova. Além disso, eles permitem a repetição dos ensaios em um mesmo ponto da via de forma 
a possibilitar o acompanhamento da variação da capacidade de carga com o tempo. São utilizados 
em conjunto com o inventário de defeitos27 e, segundo o DNIT (BRASIL, 2006b), são a maneira mais 
apropriada para se determinar a adequação estrutural do pavimento.

2.6.2.1 Avaliação Estrutural Destrutiva (Prospecções)

A avaliação estrutural destrutiva tem como objetivo caracterizar fisicamente toda a estrutura do 
pavimento. Os ensaios destrutivos permitem o levantamento de informações sobre cada uma das 
camadas da estrutura do pavimento, tais como sua espessura, a uniformidade do material que a 
compõe, o tipo de material, sua permeabilidade, seu CBR e granulometria, seu estado de degradação 
e, inclusive, se há intrusão do material de subleito nas camadas de base ou sub-base, entre outros. 
Informações essas inviáveis apenas a partir de avaliações de defeitos superficiais.

Podem ser realizados por meios manuais ou mecânicos, e os processos mais empregados são: 
abertura de cavas à pá e picareta; abertura de furos a trado, concha ou helicoidal; abertura 
de trincheiras transversais à pista; extração de amostras de revestimentos e bases com 
sondagens rotativas.

A abertura de cavas ocorre lateralmente à faixa de rolamento da direita (no acostamento). 
Esses poços possuem normalmente dimensão de 0,8 m x 0,8 m e permitem coleta de amostras 
até 0,6 m abaixo do topo do subleito. Esse procedimento permite a medição das espessuras 
das camadas, o reconhecimento visual e a avaliação das condições dos materiais, bem como 

26. Deflexões são as deformações caracterizadas pelo deslocamento vertical da estrutura em relação à superfície do pavimento.

27. O inventário de defeitos consiste no registro dos defeitos e dos locais onde eles aparecem no trecho de rodovia avaliado, con-
forme regulamentado pela Norma DNIT 007/2003 - PRO. Os defeitos contemplados no inventário são os mesmos adotados para 
cálculo do IGG.
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a determinação da massa específica e umidade das camadas. A Figura 19 ilustra um exemplo 
técnico desse tipo de avaliação.

A abertura de furos (sondagem) a trado, concha ou helicoidal é empregada para a determinação 
da presença de materiais saturados ou de lençol freático em camadas do pavimento (inclusive nos 
subleitos). São geralmente realizados nos bordos externos do acostamento, próximo aos taludes 
de corte.

As trincheiras transversais à pista só são justificáveis quando é necessário um nível de detalhamento 
muito grande das características estruturais do pavimento, tais como deformações plásticas nas 
camadas nas trilhas de roda e rupturas de camadas de solo inferiores. São mais comumente 
empregadas por setores de pesquisa do que de projeto.

O uso das sondagens rotativas, por sua vez, visa à extração de amostras de misturas asfálticas, 
bases cimentadas e concretos, para posterior análise em laboratório, o que permite, por exemplo, 
avaliar o grau de envelhecimento do ligante. Devido ao seu processo executivo, com excessiva 
vibração e injeção de água, não é adequado para amostragem de materiais granulares ou de solos.

Dessa forma, a depender do processo executivo adotado para extração da amostra, a avaliação 
estrutural destrutiva pode fornecer diferentes informações sobre o pavimento. Os testes podem 
ser realizados em laboratório ou mesmo in loco e envolver testes químicos ou físicos, a depender da 
propriedade que se busca conhecer do material. Por isso, ao contrário do que ocorre nas avaliações 
funcionais previamente apresentadas, não existem parâmetros definidos para a classificação da 
condição estrutural por meio de ensaios destrutivos.

2.6.2.2 Avaliação Estrutural Não Destrutiva - Medidas de Deflexão

Segundo o DNIT, os ensaios não destrutivos, quando utilizados em conjunto com o inventário de 
defeitos, são a maneira mais apropriada para se determinar a adequação estrutural do pavimento. 
Para a determinação da capacidade estrutural do pavimento, pode-se utilizar a medição de sua 
deflexão (deslocamento vertical em relação à superfície do pavimento), que representa a resposta 
das camadas estruturais e do subleito à aplicação de um carregamento.

Escavação com abertura lateral do pavimentoFigura 19
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Quando uma carga é aplicada em determinado ponto da superfície do pavimento, ocorre uma 
deflexão de todas as camadas. O valor dessa deflexão geralmente diminui com o aumento da 
profundidade e do distanciamento do ponto de aplicação da carga. Em pavimentos sadios, observa-
se uma deflexão menor que em pavimentos debilitados.

Existem três tipos de equipamentos que podem ser aplicados para medição dessas deflexões 
(deflectômetros): vigas de medição de deflexão (ou equipamentos quase-estáticos); equipamentos 
dinâmicos de vibração; e equipamentos dinâmicos de impacto.

Os dois equipamentos mais empregados no Brasil são a viga de Benkelman (equipamento quase-
estático) e o deflectômetro de impacto (Falling Weight Deflectometer - FWD). Ambos os equipamentos 
permitem a medição dos seguintes parâmetros:

• Deflexão máxima: deslocamento vertical sob o centro da carga (FWD) ou sob o centro 
das rodas duplas de um eixo simples (viga Benkelman), sendo normalmente expressa 
em 10-2 mm (d

0
).

• Deformada, bacia de deformação ou bacia deflectométrica:  medida de deslocamento vertical 
recuperável em vários pontos a partir do centro do carregamento (d

0
, d

25
, d

50
, etc.).

• Raio de curvatura: círculo ou arco de parábola que passa por dois pontos da deformada (viga 
Benkelman), normalmente sob a carga e a 25 cm do centro dela (d

0
 e d

25
).

De forma complementar aos equipamentos citados, a avaliação estrutural não destrutiva pode fazer 
uso de equipamentos de alta tecnologia, baseados em processos geofísicos, denominado georradar 
(ground penetrating radar), que permite estimar as espessuras das camadas ao longo da via.

Deflexões estáticas com viga de Benkelman

O princípio de funcionamento do equipamento é o mesmo de um braço de alavanca, consistindo 
basicamente em uma viga horizontal apoiada sobre três pés (um traseiro e dois dianteiros)28.

Como carga de prova, utiliza-se uma roda dupla traseira de um caminhão basculante com carga de 
eixo de 8,2 tf ou carga de roda de 4,1 tf. Instala-se a ponta de prova no centro de carga da roda dupla 
e realiza-se a leitura inicial L

i
 no extensômetro, localizado na outra extremidade da viga.

Quando o caminhão se afasta a mais de 5 metros do ponto de ensaio, a superfície do pavimento 
vai retornar a seu plano original após algum tempo. Realiza-se então uma nova leitura (L

f
) do 

extensômetro. A deflexão máxima d é obtida por:

Em que F é uma constante da viga, calculada pela relação entre a parte maior (a) e menor (b) do 
braço da viga de Benkelman.

A Figura 20 ilustra a realização do ensaio com a viga de Benkelman.

28. No Brasil, esse teste é regulamentado pelas normas DNER - ME 24/94, DNER - PRO 175/94 e DNER - ME 061/94.
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Para determinação da deformada completa, deve-se afastar o caminhão a pequenos intervalos, 
fazendo leituras intermediárias a cada parada do veículo. A determinação das deflexões 
intermediárias é realizada de modo semelhante ao empregado para cálculo da deflexão máxima. 
Uma vez calculadas todas as deflexões, é possível fazer o traçado e a análise das deformadas 
levantadas.

Com a finalidade de aumentar a velocidade das medidas de deflexão, foram criadas as vigas de 
deflexão automatizadas, que operam nos mesmos princípios da viga de Benkelman. Nesses tipos 
de equipamento, as vigas de deflexões são montadas sob o veículo de teste e as medições são 
gravadas automaticamente enquanto o caminhão está em movimento.

Deflexões por impacto com Falling Weight Deflectometer - FWD

O Deflectômetro de Impacto (Falling Weight Deflectometer - FWD) é um equipamento que procura 
simular a aplicação de cargas por um par de rodas a partir de um teste dinâmico e instantâneo de 
aplicação de carga. 

Esse ensaio consiste na elevação de uma carga a uma altura pré-estabelecida que é posteriormente 
solta em queda livre para atingir uma placa apoiada sobre a superfície do pavimento. Nessa placa, 
estão dispostos longitudinalmente transdutores de velocidade (ou geofones)29, que captam as 
ondas resultantes dos deslocamentos da superfície nos vários pontos. Em seguida, as acelerações 
das ondas são integradas de forma a fornecer a deflexão em cada ponto. Dessa maneira, obtêm-se 
as bacias de deformação em cada ponto analisado de forma rápida e digital.

A força de impulso transmitida para o pavimento pelo ensaio pode ser alterada modificando-se o 
peso (que geralmente é de 50 kg, 100 kg, 200 kg ou 300 kg) e sua altura de queda (regulada entre 
20 e 381 milímetros). O equipamento é montado em um reboque e comandado automaticamente 
por um microcomputador instalado em veículo de apoio. A Figura 21 ilustra um FWD e um esquema 
das medidas realizadas com sua aplicação.

29. Transdutores de velocidade são dispositivos que convertem um fenômeno físico em um sinal elétrico mensurável. Os geofones 
são um tipo de transdutor e convertem as vibrações ondulatórias causadas pelos impactos que atingem a superfície em sinais 
elétricos.

Passos para ensaio com a viga BenkelmanFigura 20

(a) Posicionamento do caminhão (b) Colocação da viga Benkelman e leitura
inicial

(c) Afastamento do caminhão e leitura final
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Assim como a Viga de Benkelman (VB), o FWD destina-se a medir os deslocamentos elásticos dos 
pavimentos a partir da atuação de uma carga vertical, entretanto, devido as suas diferenças de 
concepção, tais como a forma de leitura das informações (de forma manual na VB e por sensores 
no FWD) e de aplicação de carga (estática na VB e dinâmica no FWD), as deflexões medidas em 
cada um dos ensaios não são iguais, tampouco apresentam correlação simples ou universal. Para 
cada tipo de pavimento obtém-se uma correlação específica entre os valores. No entanto, de forma 
geral, constata-se que os valores obtidos pelo ensaio com a VB são superiores ao obtidos pelo FWD.

As vantagens do uso do FWD em comparação com a VB são: acurácia das medições; automatização 
do teste e dos registros dos resultados, eliminando as influências do operador; possibilidade de 
aplicação de diferentes cargas e de simular de forma mais precisa os efeitos de uma carga real 
dinâmica; determinação completa das deformadas; e maior produtividade (mais testes realizados 
por dia em comparação à Viga de Benkelman).

Dentre as vantagens citadas, a possibilidade de se medir com acurácia a bacia deflectométrica do 
pavimento permite que sejam estimados os módulos de elasticidade das camadas, permitindo ainda 
uma avaliação estrutural mais adequada para cada segmento e o cálculo do reforço estrutural, 
quando necessário. Essa técnica é chamada de retroanálise, descrita no Box 03.

Como desvantagens pode-se citar: alto custo do equipamento; necessidade de calibração sofisticada; e 
diferença de resultados entre as marcas de equipamento.

Equipamento FWD e esquema das medidas realizadasFigura 21

Uma das mais importantes aplicações dos parâmetros defl ectométricos é a avaliação dos valores modulares das camadas dos 

pavimentos in situ. Segundo o DNIT, isso é realizado a partir da aplicação da técnica de retroanálise.

A retroanálise é um método que permite inferir os módulos de elasticidade das camadas e do subleito por meio da interpretação 

das bacias de deformação (obtidas pelo ensaio com a Viga de Benkelman ou com o FWD). Para isso, também se faz necessário o 

conhecimento das características básicas dos tipos de materiais presentes em cada camada e suas espessuras, o que pode ser 

obtido por meio de pesquisa histórico-cadastral1 ou de sondagens diretas.

A especifi cação dos módulos de elasticidade de cada camada é feita a partir de uma combinação de módulos das camadas de 

modo a coincidir a bacia teórica calculada com a bacia levantada em campo. Ainda não existe normatização para aplicação 

dessa técnica no Brasil. Entretanto, o Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos do DNIT (BRASIL, 2006b) a comenta 

e explica que a combinação dos módulos das camadas é feita por meio de tentativas sucessivas com auxílio de programas 

computacionais.

RetroanáliseBox 03
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2.6.3 Outros Testes e Ensaios do Pavimento

Além da avaliação funcional e estrutural do pavimento, existem outros testes relacionados à 
capacidade de o pavimento cumprir adequadamente sua função30 e que fornecem informações 
importantes quanto à necessidade de manutenção da via.

2.6.3.1 Condições de Aderência Pneu/Pavimento

A principal propriedade do pavimento no que diz respeito à segurança é sua capacidade de 
proporcionar adequada aderência e atrito entre a sua superfície do pavimento e os pneus dos 
veículos. Nesse sentido, o DNIT adota duas normatizações para avaliação das condições de 
aderência entre pneu e pavimento, a AFRNBR NF - P 98-216-7 - Método da Mancha de Areia e a 
ASTM E.303 - Método de Pêndulo Britânico.

O método da mancha de areia avalia a macrotextura do revestimento do pavimento. O ensaio 
consiste em espalhar em movimentos circulares uma quantidade de volume conhecido de uma 
areia padrão31 na superfície do pavimento de forma homogênea. O espalhamento deve cessar 
quando aparecerem algumas pontas de agregados (conforme a Figura 22). O resultado do ensaio é 
expresso na altura média da areia (HS), em milímetros, dada pela expressão:

30. Conceitualmente, os testes apresentados podem ser classificados como tipos de avaliação funcional, entretanto o DNIT não con-
templa esses ensaios dentro dessa categoria, ou ainda, sequer os considera em seus manuais e suas normatizações. Dessa forma, 
eles estão apresentados em uma seção separada.

31. A areia padrão consiste em um volume de 25.000 mm2 de microesferas de vidro limpas e secas, uniformes, de grãos arredonda-
dos, que passam na peneira de abertura 0,3 mm (peneira nº 50) e ficam retidas na peneira de abertura 0,15 mm (peneira nº 100).

Os valores encontrados para os módulos de elasticidade são assumidos como caracterizadores da condição real das camadas 

do pavimento em campo. Esse conhecimento permite a realização de análises mecanísticas da estrutura existente.

Os métodos tradicionais para avaliação estrutural do pavimento consideram a defl exão máxima do pavimento de forma 

isolada, entretanto “um mesmo valor de defl exão reversível máxima pode representar inúmeros níveis de qualidade estrutural, 

tanto mais crítica quanto mais concentrada a bacia, dependendo também do tipo da estrutura” (BRASIL, 2006b). Dessa 

forma, a retroanálise fornece uma avaliação estrutural mais precisa, sendo aplicada principalmente para projeto de reforço do 

pavimento. Esse é o procedimento de projeto de reforço que mais evolui atualmente no mundo.

Os dados fornecidos a partir da retroanálise vêm sendo aplicados também no desenvolvimento de métodos de dimensionamento 

de pavimentos novos, a partir da estimativa de módulos de trechos já implementados, permitindo uma calibração do método 

proposto. Dessa forma, o uso da retroanálise também pode contribuir para a elaboração de projetos mais confi áveis e 

pavimentos mais duráveis.

Segundo o DNIT, um método de retroanálise simplifi cado, que necessita de apenas duas medidas de defl exão ao invés de 

a bacia de deformação completa, tem sido utilizado para resolução de problemas de avaliação estrutural e em projetos de 

pavimentos fl exíveis e semirrígidos, apresentando bons resultados.

RetroanáliseBox 03

1. Pesquisas de registros ou cadastros do projeto do pavimento ou de avaliações estruturais destrutivas realizadas previamente.

Continuação
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Em que:

HS é a altura média da mancha de areia em mm.

V é o volume constante de areia no teste, padronizado em 25.000 mm3.

D é o diâmetro médio do círculo de areia em mm.

A textura superficial em função de HS é apresentada na Tabela 17. O limite sugerido de HS pelo DNIT 
(BRASIL, 2006b) é entre 0,6 e 1,2 milímetros.

Um HS inferior a 0,6 mm aumenta o risco de hidroplanagem32, enquanto um HS acima de 1,2 mm 
acarreta um aumento do desgaste nos pneus, maior consumo de combustível e maior ruído no 
rolamento. A macrotextura recomendada para pavimentos asfálticos tem sido de um HS entre 0,6 mm 
e 1,2 mm, portanto, entre média e grosseira ou aberta. A macrotextura medida nesse ensaio é uma 
das características mais importantes que afetam a aderência pneu/pavimento, principalmente para 
veículos com velocidades acima de 50 km/h.

O método do pêndulo britânico, por sua vez, avalia a microtextura da superfície do pavimento. 
Esse ensaio consiste em uma placa de borracha, que simula a superfície de um pneu, liberado 
em queda livre de determinada altura tangenciando e friccionando a superfície do pavimento, 
conforme ilustrado na Figura 23. A diferença entre a altura e o centro de gravidade da placa de 
borracha tomada antes e depois é utilizada para avaliar a perda de energia devido à fricção. O valor 
apresentado no mostrador do equipamento corresponde ao Valor de Resistência à Derrapagem 
(VRD) de um pneu padrão derrapando sobre o pavimento a uma velocidade de 48 km/h.

32. Hidroplanagem ou aquaplanagem ocorre devido à falta de aderência dos pneus ao pavimento, fazendo com que o condutor perca 
a estabilidade e o controle sobre o veículo.

Equipamentos e passos do ensaio de mancha de areiaFigura 22

(a) Materiais empregados no teste (b) Espalhamento da areia sobre a
superfície

(c) Medida do diâmetro do círculo
formado

Materiais Espalhamento

Medida do diâmetro

Profundidade média em mm Textura superficial

HS < 0,20 mm Muito fi na ou muito fechada

0,20 mm < HS    0,40 mm Fina ou fechada

0,40 mm < HS    0,80 mm Média

0,80 mm < HS    1,20 mm Grosseira ou aberta

HS > 1,20 mm Muito grosseira ou muito aberta

Classes de macrotexturaTabela 17
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Os valores limites do VRD correlacionados aos tipos de segmentos possíveis quanto à probabilidade 
de ocorrer evento de insegurança são apresentados na Tabela 18.

Tem-se recomendado um VRD mínimo de 47, garantindo uma microtextura medianamente rugosa. 
Essa propriedade é uma característica importante para o rompimento da película de água e aumento 
do contato pneu/pavimento para deslocamentos em baixa velocidade (até 40 km/h).

Da mesma forma que existe o IRI para avaliação da irregularidade longitudinal dos pavimentos, 
foi estabelecido o Índice Internacional de Atrito (International Friction Index - IFI) para avaliação 
das condições de aderência pneu/pavimento. O IFI foi concebido por uma pesquisa internacional 
conduzida pela Associação Internacional Permanente de Congresso Rodoviário (Permanent 
International Association of Road Congress - PIARC). O índice é calculado em função da macro e 
microtextura do pavimento e corresponde ao atrito de um veículo de passeio deslocando-se a 60 
km/h, com pneus lisos e rodas travadas, sobre um pavimento molhado. O DNIT, no entanto, não 
estabelece uma relação para cálculo do IFI em função dos resultados dos demais testes (HS e VRD).

Operação do pêndulo britânico para determinação do VRDFigura 23

(a) Logo após o início do ensaio, com o pêndulo sendo
solto livremente em direção ao pavimento.

(b) Após atrito sobre a superfície do pavimento quando
o pêndulo empurra a haste que marca o valor de VRD.

MarcadorPosição inicial

Classe VRD

Perigosa < 25

Muito lisa 25 – 31

Lisa 32 – 39

Insufi cientemente rugosa 40 – 46

Medianamente rugosa 47 – 54

Rugosa 55 – 75

Muito rugosa > 75

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006b).

Classes de resistência à derrapagemTabela 18
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2.6.3.2 Ruído Provocado pelo Tráfego

Com o aumento da preocupação com os danos ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, 
cresceu também a preocupação com os problemas de excesso de ruído nas cidades. Parte desse 
ruído é causada pelo deslocamento dos veículos que, por sua vez, está relacionado, entre outros, 
com a influência do próprio pavimento.

São vários os estudos que verificam a contribuição de alguns tipos de revestimento na emissão, 
propagação e absorção do ruído proveniente da interação de sua superfície com os pneus dos 
veículos. Para a realização desse tipo de teste, são necessários sensores e microfones adaptados. 
Existem também ensaios que podem ser realizados em laboratório para a determinação do 
coeficiente de absorção acústico dos pavimentos.

De forma geral, as medidas de ruídos causados por determinado tipo de pavimento estão relacionadas 
à textura dos revestimentos, à distribuição granulométrica dos agregados, à sua disposição nos 
revestimentos, ao coeficiente de absorção acústica e à porcentagem de vazios em corpos de prova 
extraídos da estação de teste. Além disso, os estudos mostram influência da presença ou não de 
água no contato e da velocidade do veículo.

A preocupação com essa variável ainda é recente e pouco aplicada no país, inexistindo uma 
padronização ou normatização por parte do DNIT quanto a qual tipo de ensaio deve ser adotado, 
bem como quanto aos níveis aceitáveis de ruído. Entretanto, espera-se que ela passe a ser 
considerada cada vez mais, principalmente para avaliação e projeto de vias urbanas ou de vias 
rurais que atravessem áreas urbanas. 

2.6.3.3 Avaliação Global

O objetivo do projeto de restauração do pavimento é fornecer uma solução eficiente, atentando às 
restrições técnicas e econômicas de cada caso. Para isso, deve-se realizar uma avaliação adequada 
do pavimento, a fim de determinar as causas e a intensidade da restauração necessária.

É importante que as informações sejam organizadas de forma consolidada para facilitar a 
determinação das causas das deteriorações encontradas, a identificação das alternativas de 
restauração e uma melhor gestão do pavimento.

A restauração é uma tarefa complexa que, segundo o DNIT, requer ainda mais cuidados que a 
própria concepção de novos pavimentos. No contexto deste estudo, segundo o Manual de 
Restauração de Pavimentos Asfálticos (BRASIL, 2006b), “a ruptura prematura de diversas 
obras de restauração pode ser resultado de avaliações inadequadas do pavimento”, o que leva 
ao diagnóstico equivocado da situação existente dos pavimentos e à consequente aplicação de 
medidas de manutenção impróprias.

Ainda de acordo com o Manual, o DNIT propõe uma rotina de procedimentos para a coleta e a 
avaliação dos pavimentos, conforme apresentado na Figura 24. Cada órgão rodoviário deve 
desenvolver seus próprios procedimentos padronizados para executar essa avaliação de forma 
compatível com as especificidades locais e com a disponibilidade de recursos (como equipamentos). 
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O Manual (BRASIL, 2006b) também apresenta uma listagem com alguns dos fatores que devem ser 
avaliados, organizados em forma de perguntas específicas que devem ser respondidas durante a 
avaliação do pavimento. Essa listagem está de acordo e contida nos ensaios e testes apresentados 
previamente. Dentre elas, o DNIT destaca que a avaliação estrutural é a mais importante no contexto 
de projetos de restauração.

Com todos os dados das avaliações propostas, deve-se realizar uma análise global e um diagnóstico 
adequado da situação do pavimento. Esse diagnóstico consiste no fechamento da avaliação do 
pavimento. Não existe um procedimento ou uma regra fixa para elaboração de um correto 
diagnóstico, para isso conta-se com a atenção, percepção, experiência e bom senso do projetista.

Os dados coletados na avaliação global do pavimento fornecem informações qualitativas para 
determinação das causas da deterioração e desenvolvimento das alternativas de reparo e sua 
prevenção, bem como informações quantitativas para estimativa da quantidade de serviços de 
restauração necessários, avaliação do estágio da deterioração e as consequências de se adiar o 

Etapas recomendadas para a coleta e avaliação dos dados do pavimento

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006b).

Figura 24

ETAPA 1: COLETA DE DADOS NO ESCRITÓRIO

Devem ser coletados os seguintes dados: localização, ano de construção, dados de projeto, propriedades dos materiais 
disponíveis e do subleito (relatórios e inventários anteriores), dados de tráfego, clima e dados de construção (as built). 
Devem ser obtidas informações sobre o desempenho do pavimento (Sistema de Gerência de Pavimentos).

ETAPA 3: PRIMEIRA AVALIAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

Devem ser avaliados os seguintes dados: estimativa da solicitação do tráfego (número N); análise dos tipos, severidades e 
causas dos efeitos e a necessidade de coleta adicional de dados. Neste estágio deve ser desenvolvida uma lista de 
alternativas de restauração possíveis para auxiliar na avaliação da necessidade de dados adicionais. 

ETAPA 4: SEGUNDO INVENTÁRIO DE CAMPO

ETAPA 2: PRIMEIRO INVENTÁRIO DE CAMPO

Devem ser coletados os seguintes dados: defeitos de superfície, condições de drenagem, conforto ao rolamento, opções de 
controle de tráfego e aspectos de segurança.

Devem ser coletados os seguintes dados: sondagem e amostragem de materiais, ensaios de deflexão, irregularidade 
longitudinal e resistência à derrapagem.

ETAPA 5: ENSAIOS EM LABORATÓRIO

Devem ser ensaiados os materiais quanto a: resistência, índice de vazios, densidade, granulometria e outras 
caracterísitcas.

ETAPA 6: SEGUNDA AVALIAÇÃO DOS DADOS COLETADOS

Deve ser verificado se dados adicionais são necessários para completar o processo de avaliação.

ETAPA 7: COLETA FINAL DOS DADOS NO CAMPO E NO ESCRITÓRIO

ETAPA 8: AVALIAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO



80

TRANSPORTE RODOVIÁRIO | POR QUE OS PAVIMENTOS DAS RODOVIAS DO BRASIL NÃO DURAM?

serviço de restauração, e ainda para avaliação econômica das alternativas de restauração.

A avaliação global do pavimento, se realizada com uma frequência determinada e significativa, 
poderia ser considerada uma ferramenta de apoio para a gestão dos pavimentos, uma vez que 
fornece informações importantes para a manutenção das condições estruturais e funcionais 
da estrutura. Entretanto, por meio de entrevistas com o DNIT e segundo o próprio Manual de 
Restauração de Pavimentos Asfálticos (BRASIL, 2006b), essa avaliação consiste mais em uma 
orientação geral para consolidação da avaliação dos pavimentos do que em uma normatização e 
procedimento concreto adotado no dia a dia dos órgãos rodoviários.

A Figura 25 apresenta um fluxograma geral da manutenção rodoviária com base nos resultados dos 
ensaios apresentados nesta seção.

Apesar de os ensaios para avaliação dos pavimentos que foram apresentados nesta seção estarem 
todos normatizados pelo DNIT, o valor mínimo aceitável e o tipo de intervenção requerida para 
cada caso não estão. Com essa finalidade, foi elaborado o Relatório Técnico - Catálogo de Soluções 
de Manutenção para Pavimentos Flexíveis (BRASIL, 2015) que, a partir dos dados de IRI e deflexão 
pelo FWD, define uma matriz que relaciona diferentes valores para essas variáveis, indicando, para 
cada caso, quais procedimentos devem ser realizados33. Cabe destacar que alguns valores limites 
adotados nesse relatório técnico são diferentes dos apresentados pelas normas.

33. Essa matriz incorpora também o volume do tráfego da rodovia e o percentual da área do pavimento que apresenta trincas.
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Fluxograma geral da manutenção rodoviáriaFigura 25

Eventos supervenientes
Serviços emergenciais

Melhoramentos

Conservação rotineira

Conservação periódica

Elaboração de inventário
(periodicidade anual)

Inspeções rotineiras
e periódicas

Avaliação funcional 
e 

Avaliação estrutural

Programação dos
serviços

de conservação

IRI  
3,5/4,0 

e/ou d0 > 
dadm

Não

Sim

Decisão quanto à
recuperação?
(tempestiva)

Decisão quanto
à recuperação?
(sob caráter pré-
emergencial ou

emergencial)

Sim

Sim

Não

Não

Elaboração do projeto
de restauração

Execução da
restauração

Elaboração do projeto
de reabilitação

Execução da
reabilitação

Continuação da
execução dos serviços

de conservação

Aceleração do processo
de deterioração

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006b).

(Início)
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2.7 Defeitos do Pavimento
As propriedades dos materiais que compõem o pavimento se alteram a partir do uso do pavimento, 
piorando gradualmente. Essa piora está associada ao tempo de vida do pavimento, mas também às 
solicitações de tráfego e às intempéries.

Para que o pavimento mantenha um nível de serviço adequado quanto ao rolamento, à segurança 
e à capacidade de suporte da carga do tráfego, são necessárias intervenções de restauração. 
A avaliação da necessidade e intensidade dessas intervenções é baseada nos testes e ensaios 
apresentados anteriormente. Esses testes, por sua vez, se baseiam na presença e severidade dos 
defeitos encontrados no pavimento.

Esta seção tem o objetivo de apresentar os principais defeitos encontrados, bem como suas 
principais causas.

Quanto às características apresentadas para cada defeito, cabe uma breve explicação:

• Principais causas: indicam os motivos típicos que geram a ocorrência do defeito, sem 
considerar o efeito do tráfego ao longo do tempo. Essa exposição é apenas exemplificativa e 
não possui a pretensão de esgotar todas as possibilidades.

• Classe: classifica o defeito quanto ao seu impacto na estrutura ou na funcionalidade do 
pavimento. A classe estrutural está associada à habilidade do pavimento em suportar a carga 
prevista pelo projeto. A classe funcional está associada à qualidade de rolamento e segurança 
do pavimento.

A exposição dos defeitos está de acordo com a norma DNIT 005/2003 - TER - Defeitos nos 
pavimentos flexíveis e semirrígidos - Terminologia. Porém, eles serão apresentados de forma 
agrupada, conforme são considerados pela Pesquisa CNT de Rodovias.

2.7.1 Fissuras

Definição: Fendas capilares no revestimento asfáltico, posicionadas longitudinal, transversal ou 
obliquamente, perceptíveis à vista desarmada de uma distância inferior a 1,5 metro (m) e cuja 
extensão seja inferior a 30 centímetros (cm).

Fonte: CNT.

FissuraFigura 26
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Principais causas:

• Má dosagem do asfalto, excesso de finos (filler ou material de enchimento) no revestimento;

• Compactação em momento inadequado ou excessiva.

Classe: São fendas incipientes que ainda não causam problemas funcionais nem estruturais.

2.7.2 Trincas Transversais

Definição: Trinca isolada em direção perpendicular ao eixo da via. Se a extensão for de até 100 cm, é 
denominada trinca transversal curta. Quando a extensão for superior a 100 cm, denomina-se trinca 
transversal longa.

Principais causas:

• Contração da capa asfáltica causada devido a baixas temperaturas ou ao endurecimento 
do asfalto;

• Propagação de trincas nas camadas inferiores à do revestimento da estrada.

Classe: Defeito funcional (grandes trincamentos causam irregularidade) e estrutural (enfraquecem 
o revestimento do pavimento).

Trinca transversalFigura 27

Fonte: CNT.
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2.7.3 Trincas Longitudinais

Definição: Trinca isolada em direção predominantemente paralela ao eixo da via. Se a extensão for 
de até 100 cm, é denominada trinca longitudinal curta. Quando a extensão for superior a 100 cm, 
denomina-se trinca longitudinal longa.

Principais causas: 

• Má execução da junta longitudinal de separação entre as duas faixas de tráfego;

• Recalque diferencial;

• Contração de capa asfáltica devido a baixas temperaturas ou ao endurecimento do asfalto;

• Propagação de trincas nas camadas inferiores à do revestimento da estrada.

Classe: Defeito funcional (grandes trincamentos causam irregularidade) e estrutural (enfraquecem 
o revestimento do pavimento).

Trinca longitudinalFigura 28

Fonte: CNT.
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2.7.4 Trincas em malha - Tipo “Couro de Jacaré”

Definição: Conjunto de trincas interligadas sem direções definidas, assemelhando-se ao aspecto de 
couro de jacaré.

Principais causas: 

• Colapso do revestimento asfáltico devido à repetição das ações do tráfego;

• Subdimensionamento ou má qualidade da estrutura ou de uma das camadas do pavimento;

• Baixa capacidade de suporte do solo;

• Envelhecimento do pavimento (fim da vida);

• Asfalto duro ou quebradiço.

Classe: Defeito estrutural.

Trinca em malha - tipo "couro de jacaré"Figura 29

Fonte: CNT.
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2.7.5 Trincas em malha - Tipo “Bloco”

Definição: Conjunto de trincas interligadas formando blocos retangulares com lados bem definidos.

Principais causas: 

• Contração da capa asfáltica devido à alternância entre altas e baixas temperaturas;

• Baixa resistência à tração da mistura asfáltica.

Classe: Defeito funcional (grandes trincamentos em bloco causam irregularidade) e estrutural 
(reduzem a integridade estrutural do pavimento).

Trinca em malha - tipo "bloco"Figura 30

Fonte: CNT.
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2.7.6 Afundamento Plástico

Definição: Deformação permanente (plástica) caracterizada por depressão da superfície do 
pavimento acompanhado de solevamento (compensação volumétrica lateral). Quando a extensão 
é de até 6 m, é denominado de afundamento plástico local. Para extensões maiores que 6 m e se 
for localizado ao longo da trilha de roda, denomina-se afundamento plástico de trilha de roda.

Principais causas: 

• Fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito;

• Falha na dosagem de mistura asfáltica – excesso de ligante asfáltico;

• Falha na seleção de tipo de revestimento asfáltico para a carga solicitante.

Classe: Defeito funcional.

Afundamento plástico nas trilhas de rodaFigura 31

Fonte: CNT.
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2.7.7 Afundamento de Consolidação

Definição: Deformação permanente caracterizada por depressão da superfície do pavimento sem 
estar acompanhado de solevamento (compensação volumétrica lateral). Quando a extensão é de 
até 6 m, é denominado de afundamento de consolidação local. Para extensões maiores que 6 m e 
se for localizado ao longo da trilha de roda, denomina-se afundamento de consolidação de trilha 
de roda.

Principais causas: 

• Fluência plástica de uma ou mais camadas do pavimento ou do subleito;

• Densificação ou ruptura por cisalhamento de camadas subjacentes ao revestimento;

• Falha de compactação na construção;

• Problemas de drenagem.

Classe: Defeito funcional.

Afundamento por consolidação nas trilhas de rodaFigura 32

Fonte: CNT.
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2.7.8 Ondulação ou Corrugação

Definição: Movimento plástico do revestimento, caracterizado por ondulações ou corrugações 
transversais na superfície do pavimento.

Principais causas: 

• Falta de estabilidade da mistura asfáltica;

• Excessiva umidade do solo subleito;

• Contaminação da mistura asfáltica;

• Falta de aeração das misturas líquidas de asfalto.

Classe: Defeito funcional.

Ondulação ou corrugaçãoFigura 33

Fonte: CNT.
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2.7.9 Escorregamento

Definição: Deslocamento do revestimento em relação à camada subjacente do pavimento com 
aparecimento de fendas em meia-lua.

Principais causas: 

• Falhas construtivas e de pintura de ligação.

Classe: Defeito funcional.

EscorregamentoFigura 34

Fonte: CNT.
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2.7.10 Exsudação

Definição: Filme de material betuminoso que aparece na superfície do pavimento criando um brilho 
vítreo, causado pela migração do ligante por meio do revestimento.

Principais causas: 

• Excessiva quantidade de ligante;

• Baixo conteúdo de vazios.

Classe: Defeito funcional.

ExsudaçãoFigura 35

Fonte: CNT.
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2.7.11 Desgaste

Definição: Efeito do arrancamento progressivo do agregado do pavimento, causando aspereza 
superficial do revestimento.

Principais causas: 

• Falhas de adesividade ligante-agregado;

• Presença de água aprisionada e sobreposição em vazios da camada de revestimento, 
gerando deslocamento de ligante;

• Deficiência no teor de ligante;

• Problemas executivos ou de projeto de misturas.

Classe: Defeito funcional.

DesgasteFigura 36

Fonte: CNT.
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2.7.12 Panela ou Buraco

Definição: Cavidades de tamanhos variados no revestimento do pavimento.

Principais causas: 

• Trincas de fadiga;

• Desintegração localizada na superfície do pavimento;

• Deficiência na compactação;

• Umidade excessiva em camadas de solo;

• Falha na imprimação.

Classe: Defeito funcional.

Panela ou buracoFigura 37

Fonte: CNT.
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2.7.13 Remendo

Definição: Panela preenchida com uma ou mais camadas de pavimentação. Apesar de ser uma 
atividade de conservação, é considerado um defeito por apontar um local de fragilidade e por 
impactar o conforto no rolamento. A deterioração de remendos é o conjunto de danos existentes 
em uma área de remendo.

Principais causas: 

• Carga de tráfego;

• Emprego de material de má qualidade;

• Ação do meio ambiente;

• Má construção.

Classe: Defeito funcional e estrutural.

Conhecendo-se os principais defeitos de pavimento e a forma como avaliá-los quanto ao seu impacto 
funcional e estrutural, resta definir a forma de restauração mais adequada e como será o controle 
dessas operações para a constante conservação das condições de serventia e segurança da via.

RemendoFigura 38

Fonte: CNT.
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2.8 Conservação dos Pavimentos
O Manual de Conservação Rodoviária do DNIT (BRASIL, 2005) estabelece que “a conservação 
rodoviária compreende o conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência realizadas 
com o objetivo de preservar as características técnicas e físico-operacionais do sistema rodoviário 
e das instalações fixas, dentro de padrões de serviço estabelecidos”.

Dessa forma, o conjunto de tarefas de conservação é divido em 5 grupos, em razão de suas naturezas 
e finalidades específicas, conforme exposto a seguir.

2.8.1 Conservação Corretiva Rotineira

Consiste no conjunto de operações de conservação destinadas a reparar ou sanar um defeito para 
restabelecer o funcionamento dos componentes da rodovia e proporcionar conforto e segurança 
aos usuários. As principais atividades compreendidas são os remendos e as selagens de trinca. 
Alguns tipos de serviço e suas descrições são apresentadas no Quadro 18. Foi dado destaque às 
atividades relacionadas ao pavimento em si.

Atividade Descrição

Selagem de trincas
Consiste no enchimento manual de trincas e fi ssuras com material asfáltico 

para impedir a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento.

Recomposição de obras de drenagem superfi cial
Recomposição dos trechos danifi cados a fi m de manter sua forma de 

declividade original.

Recomposição de obras de drenagem profunda

Recomposição dos drenos longitudinais profundos, drenos “espinha de 

peixe”, colchões drenantes, entre outros, que estejam obstruídos e causando 

degradações no pavimento ou na plataforma.

Recomposição de obras de arte correntes Reparo, substituição ou reconstrução de segmentos danifi cados.

Recomposição das sinalizações horizontal e 

vertical

Pintura da sinalização horizontal e reparo, substituição ou implantação de 

sinalização vertical.

Combate à exsudação
Consiste no espalhamento manual de agregado fi no sobre a superfície 

exsudada.

Controle de erosão
Adoção de medidas que eliminem os processos de erosão em cortes, aterros 

voçorocas, e outras estruturas.

Remendo superfi cial ou tapa-buraco

Visa reparar degradações localizadas (panelas, depressões) no revestimento, 

de modo a evitar maiores danos ao pavimento e fornecer uma superfície de 

rolamento segura e confortável.

Remendo profundo

Operações corretivas localizadas de porte maior, podendo incluir a remoção de 

frações de camadas granulares subjacentes. Nesse caso, deve-se substituir os 

materiais com suporte defi ciente por outros com as propriedades adequadas e 

concluir com a reparação do revestimento com misturas asfálticas.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do DNIT (BRASIL, 2006a).

Principais atividades de conservação corretivaQuadro 18
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2.8.2 Conservação Preventiva Periódica

Consiste no conjunto de operações de conservação a serem realizadas periodicamente, com o 
objetivo de evitar o surgimento ou agravamento de defeitos. A frequência de execução depende do 
trânsito, topografia e clima. Geralmente envolvem a aplicação de uma camada delgada de mistura 
asfáltica ou tratamento superficial a fim de melhorar ou proteger a superfície do pavimento, sem 
acrescer sua capacidade estrutural. A realização dessa atividade geralmente contempla os serviços 
apresentados no Quadro 19. A conservação preventiva também envolve atividades de limpeza e 
desobstrução dos caminhos percorridos pela água, como bueiros, valetas e drenos profundos.

A conservação preventiva periódica se diferencia da corretiva rotineira, pois a primeira visa prevenir 
e evitar o aparecimento de defeitos, enquanto a segunda tem o objetivo de reparar ou sanar um 
defeito já existente.

2.8.3 Conservação de Emergência

Consiste no conjunto de operações, obras ou serviços necessários para reparar, repor, reconstruir 
ou restaurar trechos ou estruturas da rodovia, que tenham sido danificados, seccionados ou 
obstruídos por um evento extraordinário ou catastrófico, ocasionando interrupção do tráfego na 
rodovia. Alguns dos serviços compreendidos por essa categoria são apresentados no Quadro 20.

Atividade Descrição

Melhoria da superfície desgastada
Os novos agregados incorporados à superfície promovem melhores características de 
durabilidade e atrito.

Selagem de trincas
Os recapeamentos esbeltos contêm teor de asfalto sufi ciente para cobrir ou selar as 
pequenas trincas.

Impermeabilização do pavimento
Os serviços de conservação periódica, ao selarem o revestimento (trincas), restringem 
a infi ltração de água e reduzem a taxa de deterioração do pavimento.

Melhoria das características de 
drenagem e atrito

Alguns tipos de tratamento de superfície se destinam especifi camente a reduzir a 
hidroplanagem e a melhorar as características de atrito e drenagem da superfície de 
rolamento.

Reparo/prevenção do desgaste e 
oxidação do pavimento

A incorporação de camadas ou tratamentos superfi ciais promove um rejuvenescimento 
da superfície e previne sua oxidação.

Melhoria de aparência do 
revestimento

O tratamento superfi cial do pavimento é uma solução simples e efi ciente para cobrir 
a existência de remendos, selagens de trincas e outras atividades de restauração, 
promovendo uma aparência uniforme.

Delineação visual entre pista e 
acostamento

A distinção visual da pista e do acostamento, ajudando os motoristas na condução do 
veículo, melhorando as características de segurança e reduzindo possíveis defeitos 
relacionados à carga de tráfego próxima à junta entre pista e acostamento.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do DNIT (BRASIL, 2006b).

Benefícios da conservação preventiva periódicaQuadro 19
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2.8.4 Restauração

Consiste no conjunto de operações destinadas a restabelecer o perfeito funcionamento do 
pavimento. Geralmente consiste na substituição ou reconfecção de uma ou mais camadas, 
complementadas por outras que deverão conferir ao pavimento o aporte de capacidade estrutural 
necessário às condições de tráfego atuais e futuras, prolongando o período de vida do pavimento. 
Conforme exposto anteriormente, podem incluir as soluções de recapeamento ou reconstrução 
(total ou parcial) do pavimento.

2.8.5 Melhoramentos da Rodovia

Conjunto de operações que acrescentem características novas à rodovia (complementação) ou ainda 
modifiquem as existentes (modificação). Compreendem melhoramentos de cunho operacional e de 
segurança das rodovias, podendo incluir também intervenções de recuperação ambiental. Alguns 
exemplos desse tipo de serviço são: execução de itens de drenagem, plantio de árvores e execução 
de cerca.

As atividades de melhoramento se diferenciam das atividades de conservação apresentadas 
anteriormente, pois fornecem novas características à rodovia, enquanto as demais visam apenas 
reestabelecer ou manter suas características originais.

2.8.6 Sistema de Gerência de Pavimentos

A interrupção ou redução da intensidade ou frequência dos serviços de manutenção dos 
pavimentos implicam aumentos substanciais nos custos de operação dos veículos e na necessidade 
de investimentos cada vez mais vultosos para sua recuperação.

Nesse sentido, observa-se a importância de um sistema de gerenciamento de pavimentos que 
visa auxiliar o acompanhamento das condições e o planejamento das intervenções necessárias, 
orientando quanto à melhor aplicação dos recursos disponíveis e garantindo a oferta de um 
transporte rodoviário seguro, compatível e econômico.

Atividade Descrição

Recomposição de aterros

Operação destinada a recuperar partes erodidas dos aterros, refazer os perfi s dos taludes e 
providenciar proteção para evitar novas ocorrências de erosão. Visa evitar maiores danos aos 
maciços terrosos e pode incluir adição de materiais em aterros com recalques ou onde houver 
deslizamento.

Remoção de barreiras
Destinada a remover o material que esteja sobre a pista de rolamento, acostamentos ou sarjeta, 
resultantes de deslizamentos.

Implantação de variantes

São caminhos implantados, geralmente de caráter precário e provisório, a fi m de restabelecer 
o fl uxo de tráfego de uma rodovia interditada. Dependendo da magnitude das obras de 
recuperação da rodovia, as variantes poderão ser dotadas de sistemas provisórios de drenagem 
e revestimento primário.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do DNIT (BRASIL, 2006a).

Ações emergenciaisQuadro 20
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Segundo o Manual de Gerência de Pavimentos do DNIT (BRASIL, 2011), um Sistema de Gerência de 
Pavimentos (SGP) tem como componentes o planejamento, o projeto, a construção e a manutenção 
dos pavimentos. Como principais fatores externos, são citados os recursos orçamentários, os dados 
necessários ao sistema e as diretrizes políticas e administrativas. A Figura 39 ilustra as interações 
entre esses componentes e fatores.

Todos os componentes listados devem alimentar um banco de dados que consolide as informações 
e permita uma análise holística da situação dos pavimentos no país. Algumas das informações 
inseridas no SGP devem ser: o planejamento de novas obras de pavimentação, os projetos das 
rodovias existentes, o acompanhamento das atividades de manutenção e restauração executadas 
e as operações de construção e reconstrução de pavimento. Essas informações devem ser 
complementadas por novos conhecimentos, oriundos de pesquisas, que permitam ganho de 
eficiência em comparação à forma como as atividades eram executadas anteriormente, sejam 
elas de planejamento, projeto, manutenção ou construção. Por fim, o orçamento disponível e as 
políticas públicas definidas devem ajustar e orientar as necessidades de manutenção identificadas 
pelo sistema.

De forma a concluir e consolidar as informações apresentadas neste capítulo, a Figura 40 apresenta 
as etapas da pavimentação desde o projeto de pavimentação até o fim de sua vida útil.

Sistema de Gerência de PavimentosFigura 39
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Fonte: DNIT (BRASIL, 2011).
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No Brasil, em apenas um século (de 1917 a 2017), o volume de obras de pavimentação evoluiu de 
algumas dezenas de quilômetros anuais para centenas de quilômetros de pavimentação por ano. 
Nesse período, no entanto, a prática de pavimentação e gestão dos pavimentos observada não 
avançou na mesma velocidade. O próximo capítulo apresenta o cenário atual das condições dos 
pavimentos no país e os dados que permitiram constatar que ocorre um desgaste precoce dessa 
estrutura nas rodovias.

Fluxograma de pavimentaçãoFigura 40
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3. Cenário Atual das Condições 
dos Pavimentos
Para se verificar o estado da durabilidade dos pavimentos rodoviários no Brasil, faz-se necessário 
conhecer a evolução das condições da superfície dos pavimentos nos últimos anos.

Apesar da importância do modal rodoviário para a economia brasileira, a malha pavimentada ainda é 
muito pequena quando comparada à extensão total de rodovias, conforme apresentado na Figura 41. 

Além disso, constata-se que a densidade da malha34 rodoviária pavimentada do país é muito baixa 
quando comparada com a densidade da malha de outros países, tais como Estados Unidos e China, 
que possuem dimensão territorial semelhantes à do Brasil, ou mesmo se comparada com outros 
países da América Latina, ou com Portugal e Japão, cujos métodos de dimensionamento foram 
apresentados neste relatório. O Gráfico 02 apresenta essa comparação. 

34. A densidade da malha corresponde à quantidade de quilômetros pavimentados para cada 1.000 km2 de área do território do país.

Extensão da malha rodoviária brasileiraFigura 41

Fonte: CNT, 2016.
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O desgaste e a má condição dos pavimentos existentes agravam ainda mais a situação das rodovias 
brasileiras. Este capítulo busca apresentar a condição atual dos pavimentos no Brasil e está 
estruturado em duas sessões. Em primeiro lugar, são apresentadas as condições da superfície dos 
pavimentos por meio de dados das Pesquisas CNT de Rodovias desde o ano de 200435. Em seguida, 
são expostos dois acórdãos do TCU que avaliam a ocorrência de desgaste dessa estrutura no país.

3.1 Condição da Superfície dos Pavimentos 
no Brasil

A exposição do estado geral das condições da superfície dos pavimentos no Brasil foi feita com 
base em uma análise histórica dos dados da Pesquisa CNT de Rodovias desde 2004 no âmbito das 
rodovias federais36. A apresentação dos resultados foi separada por tipo de gestão das rodovias 
públicas ou privadas.

A variável da pesquisa que avalia o estado do pavimento, com base nos defeitos encontrados em 
cada trecho, é denominada “condição da superfície do pavimento”. Suas classificações e respectivas 
definições são apresentadas no Quadro 21.

35. A primeira Pesquisa CNT de Rodovias foi realizada em 1995, mas foi a partir de 2004 que toda a malha federal pavimentada 
passou a ser avaliada. Por isso, esse novo estudo analisou os resultados da série histórica entre 2004 e 2016.  

36. Optou-se pelo universo das rodovias pavimentadas federais pelo fato de a pesquisa abranger 100% de sua extensão.

Densidade da malha rodoviária pavimentada por país (em km/1.000 km )Gráfico 02

Fonte: Elaborado pela CNT com base em dados do SNV (2016), para o Brasil, e da Central Intelligence Agency (CIA), para os demais países.
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Os resultados decorrentes das análises são apresentados a seguir.

3.1.1 Condição dos Pavimentos em Rodovias Federais 
sob Gestão Pública

O Gráfico 03 apresenta a extensão (em quilômetros) da malha pavimentada federal sob gestão 
pública nos últimos 13 anos37 e a evolução das condições da superfície de seu pavimento verificada 
pelas respectivas edições da Pesquisa CNT de Rodovias. 

37. Com exceção do ano de 2008, em que a Pesquisa CNT de Rodovias não foi realizada.

Classificação da 
Superfície do 
Pavimento

Definição

Perfeito
Neste caso, o pavimento apresenta ótima condição e existe perfeita regularidade na camada de 
revestimento.

Desgastado

O pavimento apresenta sinais de desgaste, com efeito de desagregação progressiva do agregado 
da massa asfáltica e aspereza superfi cial no revestimento e/ou observa-se a presença de 
corrugação e/ou exsudação. Nessa classifi cação do pavimento, percebe-se perda do mastique 
nos agregados (falta de interação do agregado com o ligante asfáltico ou a mesma coisa que 
falta de adesividade), porém não há buracos. Também pode haver, isoladamente, fi ssuras e 
trincas transversais ou longitudinais.

Trinca em malha/
remendos

Observa-se a presença de trincas em malha e/ou remendos mal executados. As trincas em malha 
são interligadas e subdivididas em trincas do tipo “bloco” e do tipo “couro de jacaré”.
O remendo está relacionado a um defeito por apontar um local de fragilidade na superfície 
do pavimento. Nesse caso, estão incluídos apenas os remendos mal executados (sem a devida 
remoção da camada anterior do revestimento e correto preenchimento e nivelamento), que 
geram trepidação no veículo.

Afundamento, ondulação 
ou buraco

O pavimento pode apresentar defeitos, como afundamentos, ondulações e buracos em conjunto 
ou isoladamente. Na pesquisa, os buracos são classifi cados nesta categoria quando encontrados 
em pequenas quantidades, mas de maneira contínua e predominante.

Destruído

O pavimento apresenta elevada quantidade de buracos ou ruína total da superfície de rolamento. 
Nesse caso, a condição da superfície do pavimento obriga os veículos a trafegarem em baixa ou 
baixíssima velocidade. Estão também incluídos nesta categoria os pavimentos fresados, ou seja, 
aqueles em fase de restauração, que apresentam todo o seu revestimento removido, ou estão 
somente com a camada de imprimação, mas que estão abertos ao tráfego de veículos.

Fonte: Elaborado pela CNT com dados da Pesquisa CNT de Rodovias.

Categorias de condição da superfície do pavimento da Pesquisa CNT de RodoviasQuadro 21
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No gráfico, a soma da extensão do pavimento avaliado em cada uma das 5 classificações 
(representadas pelas linhas) é igual à extensão total das rodovias públicas pavimentadas 
(representada pela barra) para cada ano.

Observa-se que a extensão total pavimentada variou pouco nos últimos anos, entretanto é possível 
perceber uma variação significativa das condições da superfície dos pavimentos.

A extensão de rodovias em estado perfeito diminuiu nesse período, enquanto a em estado desgastado 
aumentou. Essas são as duas classificações que apresentam variações mais perceptíveis, enquanto 
as extensões com trinca em malha/remendos, afundamentos/ondulações/buracos e destruído 
permanecem praticamente estáveis, desde 2009.

Em 2006, foi realizado pelo DNIT o Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas 
Estradas (PETSE), conhecido popularmente como operação “tapa-buraco”, que consistiu em uma 
ação emergencial para recuperação de quase 25 mil quilômetros de rodovias pavimentadas que 
apresentavam condições críticas de trafegabilidade, contemplando serviços de tapa-buracos, 
recuperação de pavimentos, recuperação de obras de arte especiais e recuperação de sinalização. 

Evolução da condição da superfície do pavimento em rodovias federais públicas (em km)Gráfico 03

Nota: A Pesquisa CNT de Rodovias não foi realizada no ano de 2008.
Fonte: Elaborado pela CNT.
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Alvo de inúmeras críticas, inclusive pelo TCU38, quanto à pouca qualidade e durabilidade das 
intervenções realizadas, os benefícios dessa intervenção também não foram verificados pelos 
dados da Pesquisa CNT de Rodovias, que, em 2005, apresentou uma porcentagem da extensão 
com afundamentos, ondulações e buracos de pouco mais de 8%, enquanto em 2006 foi de quase 
10%, chegando a mais de 13% em 2007.

Em 2007, foi instituído o Programa Nacional de Manutenção Rodoviária (PROMAR), que deveria 
contemplar o planejamento anual das ações de manutenção da malha rodoviária sob gestão do 
DNIT, destinando uma previsão dos recursos necessários e do cronograma. Esse instrumento 
foi revogado em 2011 e teve seu escopo inserido no Plano Nacional de Manutenção Rodoviária 
(PNMR), instituído em 2015, que possui as mesmas finalidades, devendo ser elaborado, no entanto, 
no ano anterior à execução dos serviços propostos, a fim de servir como base para a elaboração da 
proposta orçamentária de manutenção para o ano subsequente, contemplado pelo Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA). No entanto, pelos dados apresentados no Gráfico 03, não foi possível 
constatar um reflexo direto permanente da implementação desses instrumentos nos resultados da 
avaliação das condições da superfície dos pavimentos das rodovias sob gestão do DNIT (rodovias 
federais públicas).

Implementado em 1999, foi apenas em 2012 que o Crema 1ª e 2 ª etapas foi unificado. O Crema, 
que significa Contrato de Restauração e Manutenção, é um programa do DNIT que visa consolidar 
as atividades de recuperação e manutenção das rodovias por meio de contratos de gestão. Ele 
foi inicialmente dividido em duas etapas: o Crema 1ª etapa previa a recuperação funcional do 
pavimento, enquanto o Crema 2ª etapa previa tanto a recuperação funcional quanto a estrutural. 
A unificação dessas duas etapas foi importante para possibilitar a identificação adequada das 
intervenções de manutenção necessárias, conforme será explicado na Seção 3.2. Coincidente com 
essa data, observa-se uma recuperação da extensão da malha em condições perfeitas, que, nos 
dois anos anteriores, apresentava tendência de queda.

Por fim, em 2013, foram estabelecidos parâmetros técnicos para recebimento das obras de 
construção de rodovias contratadas pelo DNIT. Espera-se que isso aumente a durabilidade 
dos pavimentos construídos, uma vez que sua qualidade passa a ser atestada por meio de 
ensaios técnicos. 

Uma análise das condições da superfície do pavimento no ano de 2016, ilustrada pelo Gráfico 04, 
permite constatar que quase a metade dos pavimentos encontrava-se desgastada e que a extensão 
de pavimento perfeito representa menos de um terço do total. Cabe destacar que a categoria 
desgastada contempla uma margem ampla de variação das condições do pavimento, podendo ser 
classificadas como tal os que apresentam desde desgastes leves e algumas trincas isoladas até os 
que apresentam um quadro de desagregação severa dos agregados sem, no entanto, apresentar 
trincas em malha, remendos ou buracos.

38. A exemplo do Acórdão nº 1.973/2006, do TCU.
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3.1.2 Condição dos Pavimentos em Rodovias Federais 
sob Gestão Privada (Concedidas)

Para fins de comparação, analisou-se também a condição do pavimento das rodovias federais 
pavimentadas concedidas. O Gráfico 05 apresenta, em primeiro lugar, uma comparação entre a 
extensão das rodovias federais avaliadas pela Pesquisa CNT de Rodovias sob gestão privada e sob 
gestão pública, em quilômetros, nos últimos 13 anos39.

39. Vide a Nota 37.

Condições da superfície do pavimento em rodovias federais públicas em 2016 (em %)Gráfico 04

Fonte: Elaborado pela CNT.
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Apesar da predominância das rodovias sob gestão pública, observam-se alguns momentos em que 
houve um salto na extensão concedida, notadamente nos anos de 2009 e 2014, resultado dos 
programas de concessão do governo federal, em que a extensão desse tipo de malha aumentou 
mais de 2.000 km em comparação com o ano anterior.

O Gráfico 06, por sua vez, apresenta a extensão da malha pavimentada federal sob gestão privada 
ao longo dos anos e a evolução das condições da superfície de seu pavimento.

Comparativo entre a extensão da malha federal sob gestão pública e privada (em km)Gráfico 05

Fonte: Elaborado pela CNT.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Concedida Pública



108

TRANSPORTE RODOVIÁRIO | POR QUE OS PAVIMENTOS DAS RODOVIAS DO BRASIL NÃO DURAM?

Coincidente com os aumentos da extensão total, percebe-se também um aumento da extensão do 
pavimento classificado como desgastado e com trinca em malha/remendo. Isso pode ser reflexo da 
situação prévia das rodovias transferidas para a gestão privada nas concessões realizadas nesse 
período. Porém, já em 2016, é possível observar uma melhora na qualidade desses pavimentos, com 
um leve aumento da extensão classificada como perfeito e respectiva redução da extensão com 
trica em malha e remendos.

Nota-se, ainda, que a extensão dos pavimentos classificados como perfeitos apresenta um crescimento, 
embora leve, nos últimos 11 anos, ao contrário do que se observa nas rodovias sob gestão pública. A 
recuperação mais lenta das condições do pavimento nas rodovias do último lote de concessões se 
deve, em parte, além da crise econômica, às dificuldades recentes enfrentadas pelas concessionárias, 
como às questões relacionadas ao financiamento das obras físicas devido às mudanças na política de 
financiamento governamental (e principalmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES).

Evolução da condição da superfície do pavimento em rodovias federais concedidas (em km)Gráfico 06

Fonte: Elaborado pela CNT.
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Conforme apresentado no estudo da CNT denominado Transporte Rodoviário - Desempenho do Setor 
Transportador, Infraestrutura e Investimentos, uma das causas para a discrepância entre os resultados 
das gestões pública e privada está relacionada ao aporte de investimentos. Na gestão pública 
federal, em 2016, foram investidos, em média, R$ 159,60 mil por quilômetro, enquanto nas rodovias 
concessionadas houve um investimento de R$ 354,46 mil por quilômetro, ou seja, 122,1% a mais. 

3.2 Avaliação de Auditorias do TCU
O Tribunal de Contas da União (TCU) é o órgão de controle externo do governo federal que fiscaliza 
a aplicação dos recursos públicos. Dessa forma, ele atua na fiscalização de obras e serviços a fim de 
verificar se estão sendo realizados conforme os padrões técnicos e com custos adequados.

No contexto proposto por este estudo, pode-se mencionar dois acórdãos emitidos pelo TCU que 
constatam a degradação precoce dos pavimentos das rodovias federais. Um avalia a qualidade 
de execução das obras públicas rodoviárias, enquanto o outro, a qualidade e a adequação da 
manutenção contratada para as rodovias sob gestão pública federal.

O Acórdão nº 328/2013 - TCU - Plenário realiza um consolidado das avaliações de obras rodoviárias 
recém-concluídas à época sob a gestão do DNIT. Nele, são apresentados os resultados quanto à 
qualidade dos serviços executados tanto do ponto de vista funcional quanto estrutural do pavimento.

Para seleção das obras a serem auditadas, o TCU considerou o universo de obras recém-concluídas 
ou em fase final de conclusão, valoradas acima de vinte milhões de reais e distribuídas nas diversas 
Unidades da Federação (UF). Além disso, foram consideradas na amostra tanto rodovias de 
pavimento flexível quanto de pavimento rígido. Os trechos selecionados pelo Tribunal foram os 
listados na Tabela 19.

Rodovia UF Km inicial Km final Extensão (km)

BR-101 SE 153,90 206,10 52,20

BR-116 CE 420,70 478,20 57,50

BR-116 MG 704,14 816,70 112,56

BR-163 MT 836,00 899,30 63,30

BR-230 MA 480,28 571,49 91,21

BR-267 MS 124,18 185,38 61,20

BR-267 MS 185,38 248,68 63,30

BR-316 MA 0,00 320,00 320,00

BR-356 RJ 146,50 187,70 41,20

BR-356 RJ 34,70 98,60 63,90

BR-392 RS 8,78 35,84 27,06

Fonte: TCU (BRASIL, 2013).

Obras recém-concluídas ou em fase final fiscalizadas pelo TCUTabela 19
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Para avaliação estrutural do pavimento, adotou-se o ensaio FWD40, executado pelo DNIT, enquanto 
para a avaliação funcional, foram adotados o IRI e a inspeção visual, executados por uma empresa 
contratada pelo TCU. Todos os procedimentos foram realizados conforme normatizações do próprio 
DNIT, apresentadas no Capítulo 2 deste estudo.

O relatório classificou como obras problemáticas aquelas que apresentaram deficiências na 
avaliação estrutural ou na funcional em, pelo menos, 5% da extensão avaliada.

Nos testes que avaliaram a capacidade estrutural do pavimento, verificou-se que nove das onze 
obras auditadas apresentavam problemas. Além disso, verificou-se que eles apareceram de forma 
precoce: em média, sete meses após o término da obra. A partir dos dados, constatou-se que não há 
correlação entre a quantidade de defeitos encontrados e o intervalo de tempo entre o recebimento 
da obra e a execução dos testes, o que reforça a tese de que os defeitos apresentados não são 
decorrentes do período de utilização da via, mas sim da má qualidade na execução da obra. A 
Tabela 20 apresenta os resultados das rodovias com problemas estruturais.

Quanto à avaliação funcional pelo IRI, foram constatados problemas em seis das onze obras 
avaliadas. O tempo médio de verificação de problemas funcionais foi de quatorze meses após a 
entrega da obra. Esse intervalo, apesar de mais longo do que o tempo médio constatado para 
surgimento dos defeitos estruturais, ainda é considerado como precoce para o surgimento dos 
defeitos, uma vez que a vida útil esperada em projeto é de, aproximadamente, 10 anos. O resultado 
das rodovias que apresentaram problemas funcionais e o período em que eles foram identificados 
são apresentados na Tabela 21.

40. Vide definição no Glossário.

Obra
% com problemas 
estruturais (FWD)

Extensão FWD (km)
Meses entre a entrega 
da obra e a realização 

do teste

BR-230/MA 35,52% 32,39 1

BR-267/MS2 22,19% 13,87 3

BR-316/MA 82,31% 263,40 5

BR-116/CE 62,87% 36,15 6

BR-267/MS1 27,67% 16,96 6

BR-356/RJ2 20,69% 8,36 8

BR-116/MG 5,32% 6,00 9

BR-356/RJ1 35,59% 24,60 9

BR-163/MT 10,71% 6,78 13

Fonte: Adaptado de TCU (BRASIL, 2013).

Resultado FWD e tempo entre a entrega da obra e o aparecimento dos defeitosTabela 20
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Quando comparadas as Tabelas 20 e 21, percebe-se que 5 das 6 obras listadas com problemas 
funcionais também apresentam problemas estruturais.

Na inspeção visual, os defeitos encontrados mais recorrentes foram o afundamento de trilha de 
roda, trincas e fissuras. O Gráfico 07 relaciona as principais patologias verificadas com o número 
de obras que as apresentaram.

A auditoria estimou que, para a realização das correções dos problemas funcionais e estruturais 
verificados, seria necessário cerca de 24% do valor aplicado na construção das rodovias, 
considerando apenas as obras analisadas. Mesmo sendo um valor estimado, essa informação 
destaca a importância de uma atuação preventiva por parte do DNIT.

Obra
% com problemas 

funcionais (IRI)
Extensão IRI (km)

Meses entre a entrega 
da obra e a realização 

do teste

BR-267/MS2 9,00% 5,60 10

BR-267/MS1 29,57% 17,80 12

BR-356/RJ2 9,82% 3,20 13

BR-316/MA 13,00% 41,60 13

BR-116/MG 8,70% 9,60 14

BR-101/SE 11,00% 5,60 23

Fonte: Adaptado de TCU (BRASIL, 2013).

Resultado IRI e tempo entre a entrega da obra e o aparecimento dos defeitosTabela 21

Número de obras que apresentaram os principais defeitos verificados nas rodoviasGráfico 07

Fonte: Elaborado pela CNT com dados do TCU (BRASIL, 2013).
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O TCU apontou ainda que é necessário o estabelecimento de parâmetros mínimos para aceitação 
das obras e realização de ensaios técnicos que permitam aferir a qualidade dos serviços executados 
pelas empresas contratadas. Nesse sentido, o DNIT emitiu a Instrução de Serviço/DG nº 13, de 
4 de novembro de 2013, que define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos 
para recebimento de obras rodoviárias de pavimentação tanto de pavimentos novos quanto de 
restaurados, que tenham sofrido intervenção estrutural. O documento estabelece vistoria e 
levantamentos de irregularidade, deflexão, macrotextura e inspeção visual necessários para o 
recebimento da obra.

O segundo acórdão mencionado no início desta seção é o de nº 1.097/2014 - TCU - Plenário, que 
apresenta um consolidado das avaliações de obras sob gestão do DNIT quanto à qualidade e à 
adequação entre o tipo de intervenção contratada para manutenção da via e suas reais necessidades. 
As obras de manutenção avaliadas incluem as obras do Crema 1ª e 2ª etapas.

Dentre as obras selecionadas, foram contempladas obras em estágio de edital/projeto, que permitem 
avaliar precocemente se a solução de manutenção prevista é adequada às condições funcionais e 
estruturais do pavimento, e obras em estágio de execução, que, por sua vez, permitem avaliar 
não apenas a adequação da solução de manutenção contratada, mas também o cumprimento dos 
critérios de desempenho previstos em contrato. 

Para a avaliação proposta, utilizaram-se dados de ensaios de desempenho estrutural FWD realizados 
entre novembro de 2011 e setembro de 2012 pelo DNIT.

Foram ainda realizadas vistorias de campo para se confirmar a inadequação da intervenção 
contratada e identificar suas consequências no pavimento, que foram avaliadas por meio do 
surgimento de defeitos nos locais onde os ensaios indicaram necessidade de recuperação estrutural, 
mas que, no entanto, só receberam serviços de recuperação funcional.

De acordo com normatizações do DNIT, considerou-se que os segmentos que apresentaram deflexões 
acima da admissível para o volume de tráfego específico e IGG41 acima de 180 necessitavam de 
intervenções estruturais, enquanto os demais teriam suas necessidades de manutenção atendidas 
por intervenções apenas funcionais.

Sete das dez obras fiscalizadas mostraram-se insuficientes para suprir as necessidades de 
manutenção da pista, indicando que, mesmo após a conclusão da intervenção, as deficiências 
estruturais persistiram. A Tabela 22 apresenta o resultado das análises efetuadas.

41. Vide definição no Glossário
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Os resultados dessa análise estão, em parte, justificados na própria concepção do Crema 1ª 
etapa, que previa apenas a realização de levantamentos funcionais. Dessa forma, estima-se que 
os projetistas não possuíam elementos que indicassem necessidades de intervenção estrutural, 
impossibilitando sua previsão e levando, consequentemente, à inadequação constatada.

A partir das vistorias de campo, foi apontado que uma das consequências da manutenção inadequada 
é o surgimento precoce de defeitos (até dois meses após a conclusão dos serviços), ainda que a 
auditoria tenha considerado apenas defeitos mais graves como panelas ou remendos, Os resultados 
dessa análise estão, em parte, justificados na própria concepção do Crema 1ª etapa, que previa 
apenas a realização de levantamentos funcionais. Dessa forma, estima-se que os projetistas não 
possuíam elementos que indicassem necessidades de intervenção estrutural, impossibilitando sua 
previsão e levando, consequentemente, à inadequação constatada.

A partir das vistorias de campo, foi apontado que uma das consequências da manutenção 
inadequada é o surgimento precoce de defeitos (até dois meses após a conclusão dos serviços), 
ainda que a auditoria tenha considerado apenas defeitos mais graves como panelas ou remendos, 
afundamentos e escorregamentos severos.

A partir dos resultados da auditoria, o TCU apontou duas principais conclusões:

• Identificou-se a necessidade de se incluir a realização de ensaios de avaliação estrutural já no 
Crema 1ª etapa, a fim de se conhecer a real condição do pavimento e permitir a identificação das 
soluções necessárias para cada caso. Nesse sentido, o DNIT publicou a Instrução de Serviço/DG 
nº 08, de 24 de abril de 2012, que acaba com a distinção entre a 1ª e 2ª etapas do Crema. Com 

Rodovia UF Km inicial Km final
Extensão 

(km)

Tipo de 
intervenção 
contratada 

(Crema)

% da 
extensão da 

pista com 
necessidades 

não 
atendidas

BR-364 AC 124,80 274,30 149,50 1ª Etapa 99,68%

BR-110 BA 0,00 171,40 171,40 1ª Etapa 45,90%

BR-230 CE 0,00 115,24 101,81 1ª Etapa 12,24%

BR-482 ES 76,90 137,00 60,10 1ª Etapa 93,51%

BR-222 MA 249,20 406,20 157,00 1ª Etapa 74,00%

BR-040 MG 225,00 321,00 96,00 1ª Etapa 62,40%

BR-163 MS 364,20 466,30 102,10 1ª Etapa 30,91%

BR-226 TO 1,70 71,30 69,60 2ª Etapa 0%

BR-116 PE 0,00 91,00 91,00 2ª Etapa 
(edital) 0%

BR-476 PR 197,00 277,00 80,00 2ª Etapa 
(edital) 0%

Fonte: Adaptado de TCU (BRASIL, 2014).

Resultado das análises quanto à adequação da manutenção dos pavimentosTabela 22
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base nela, todos os projetos do Programa Crema agora devem se basear em levantamentos 
tanto funcionais quanto estruturais, sanando a deficiência apontada pela auditoria.

• Foi identificada também a necessidade de se adotar critérios técnicos para a seleção dos 
tipos de obras de manutenção que serão contratadas. Assim, o DNIT também sinalizou a 
intenção de utilizar o Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) no processo de planejamento 
da manutenção das rodovias. Destaca-se a importância da alimentação do SGP com dados 
confiáveis e atualizados, para que de fato esse planejamento leve às escolhas mais adequadas.

O TCU ainda enfatiza que, em ambos os casos, o custo da prevenção e da fiscalização são menos 
onerosos que o custo da atuação corretiva.
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4. Por que os Pavimentos das 
Rodovias do Brasil Não Duram?
Para responder à pergunta título deste estudo, além do levantamento do cenário atual das condições 
do pavimento das rodovias no Brasil, foram consultados especialistas de universidades, do DNIT e 
das concessionárias.

A eles foi perguntado quais são as possíveis causas da degradação precoce do pavimento 
rodoviário no país. As causas apontadas foram classificadas em quatro categorias: i) método de 
dimensionamento; ii) tecnologias e processo construtivo; iii) manutenção e gerenciamento; e iv) 
fiscalização. Para cada categoria, foram apontadas, também, oportunidades de melhoria.

Ao final do capítulo, são apresentados alguns comentários complementares que ajudam a 
responder à pergunta proposta bem como um consolidado das causas e oportunidades de melhoria 
identificadas.

4.1 Método de Dimensionamento
Ao longo deste estudo, buscou-se fornecer insumos para analisar possíveis problemas relacionados 
ao método de dimensionamento dos pavimentos adotado no Brasil. Para isso, foi feita uma 
comparação com os métodos adotados em outros países (Estados Unidos, Japão e Portugal).

A partir das informações consolidadas no Quadro 16, verificou-se que no Brasil ainda é adotado 
um método empírico, que não contempla teorias sobre o comportamento elástico das camadas 
do pavimento. A incorporação desse fator no dimensionamento é importante principalmente 
para se prever a ruptura por fadiga do pavimento. Isso vem se mostrando uma tendência natural 
de evolução dos métodos de dimensionamento, conforme pode ser observado em alguns países 
comparados que passaram a adotar métodos mecanístico-empíricos (Estados Unidos e Portugal). 
Por outro lado, verifica-se que no Japão ainda predomina o método empírico. Assim, apesar de 
representar um potencial de aprimoramento, essa característica não pode ser indicada como única 
causa dos problemas precoces verificados.

Analisando as outras variáveis comparadas, verifica-se que a última revisão técnica do método 
brasileiro ocorreu, em média, 40 anos antes da última revisão nos demais países e há quase 60 anos. 
Esse fator impacta negativamente, por exemplo, a incorporação de novas técnicas e conhecimentos 
sobre dimensionamento, novos materiais, novos tipos de veículo e de composição do tráfego. Assim, 
o método adotado encontra-se defasado em relação a essas variáveis, o que pode acarretar não 
apenas uma menor durabilidade do pavimento sob as condições atuais de tráfego, mas também 
o aumento do custo das obras, uma vez que há tecnologias e materiais mais eficientes que os 
contemplados pelo método. Considerando as semelhanças entre o método brasileiro e o japonês, 
cabe destacar que a última revisão técnica em nosso país ocorreu em 1960, enquanto a do país 
oriental foi em 1992 (sem considerar a liberalização quanto ao método que pode ser adotado no 
Japão, estabelecida em 2011). Esse fato configura um passo à frente do método japonês em relação 
ao brasileiro.
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Além disso, outra diferença se destaca quando comparados os dois métodos, que é a consideração 
de um nível de confiabilidade do projeto pelo método japonês. Essa variável visa a garantir 
um desempenho aceitável do pavimento mesmo no caso de variação das condições estimadas, 
no momento do dimensionamento, ao longo do período de vida útil do pavimento. O método 
do DNER não prevê essa variável, portanto, não permite variação das condições estimadas no 
momento do dimensionamento sem que haja impacto direto na durabilidade planejada. Isso 
aumenta a probabilidade de ocorrência de defeitos precoces no pavimento, caso as condições 
iniciais não se confirmem.

Outro fator que chama atenção no comparativo é a incorporação das especificidades climáticas. O 
método brasileiro contempla uma variável que seria representativa do efeito do clima no pavimento, 
mas que, no entanto, assume um único valor para todo o país, sendo, dessa forma, equivalente 
a um método que não incorpora as especificidades climáticas locais no dimensionamento dos 
pavimentos. Considerando a extensão territorial do Brasil e as variações climáticas encontradas 
em cada região, esse é um ponto crítico do método. É possível fazer uma comparação simples com 
o método adotado em Portugal, por exemplo, que incorpora três faixas climáticas para o país, que 
possui uma extensão territorial norte-sul e leste-oeste 87% e 95% menor do que as do Brasil, 
respectivamente. Além disso, quanto à altitude, que é outro fator que influencia na variação do 
clima, Portugal possui uma altitude máxima 21% mais baixa que a máxima registrada no Brasil.

Em consulta com especialistas das universidades, o método de dimensionamento foi pouco apontado 
como a principal causa do desgaste precoce dos pavimentos no Brasil. Entretanto, nesse contexto, 
foi destacada como ponto crítico a antiguidade do método, bem como sua consequente deficiência 
em incorporar os novos tipos de materiais, a nova composição do tráfego, principalmente do 
transporte de cargas, e os novos tipos de veículos que circulam sobre as rodovias brasileiras.

Os veículos mais modernos possuem capacidade de carga superiores à da época em que o método 
foi desenvolvido. Aliado a isso, pode haver sobrepeso dos veículos. Portanto, o carregamento que 
a rodovia deve suportar acaba sendo muito maior do que aquele para o qual ela foi projetada. 
Um novo método de dimensionamento poderia incorporar as novas características veiculares. 
Por outro lado, o sobrepeso não deve ser incorporado ao dimensionamento, uma vez que circular 
nessas condições é ilegal42. 

Além disso, foi apontado que o dimensionamento dos pavimentos flexíveis já pode ser feito para 
períodos de até 20 anos, o que é confirmado pela comparação entre os métodos de dimensionamento 
adotados nos outros países, entretanto, no Brasil, ainda se adota um período de projeto de 10 anos. 
Segundo especialistas, uma das causas disso é o custo inicial para implantação de um pavimento 
com vida útil maior, que é mais caro. Portanto, a falta de orçamento disponibilizado para investimento 
no setor gera impacto no dimensionamento dos pavimentos do país.

Quanto à adoção de métodos mecanístico-empíricos, em entrevistas com concessionárias, 
verificou-se que, em alguns projetos de pavimento, já se tem utilizado esse tipo de método com 
apoio de softwares como o Elsym5, mas, de forma geral, predomina-se o uso do método empírico 
do DNER, que muitas vezes é imposto contratualmente. Quando perguntadas sobre uma possível 

42. Considerando o impacto dessa variável no pavimento, a fiscalização do sobrepeso como uma das causas de desgaste precoce do 
pavimento será discutida na Seção 4.4.
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adoção do método americano MEPDG, foram destacadas como dificuldades, além do alto custo 
de manutenção do software, a falta de uma base de dados climática adaptada para o Brasil e a 
escassez de equipamentos no país capazes de realizar os ensaios demandados pelo MEPDG.

Reconhecendo a necessidade de atualização do método, o DNIT e a academia firmaram um convênio43 
para execução de estudos e pesquisas visando à elaboração de um método mecanístico-empírico 
para dimensionamento de pavimentos asfálticos no Brasil. Esse novo método, com previsão para 
lançamento no primeiro semestre de 2018, contempla um software que deverá ser abastecido com 
dados de pistas experimentais espalhadas por todo o país. Essas pistas possuem a finalidade de 
testar as inúmeras soluções de pavimentação disponíveis hoje, ou seja, verificar o comportamento 
dos diferentes materiais de pavimentação sob as diversas condições climáticas encontradas no 
país. O sistema deverá permitir, então, a calibração dos modelos teóricos sobre o comportamento 
elástico das camadas com o comportamento dos materiais verificados nas pistas experimentais. 

A incorporação do comportamento de cada material sob as diferentes condições climáticas 
verificadas no Brasil permitirá que o projetista selecione a solução que melhor atenda ao clima 
da região em que a rodovia será construída, o que não é previsto pelo atual método do DNER. 
No entanto, o novo método de dimensionamento deve continuar adotando um período de projeto 
de 10 anos, que poderá ser alterado pelo projetista, e um eixo padrão de 80 kN, que, segundo as 
concessionárias de rodovias, seria uma das principais alterações necessárias para adequação do 
novo método à realidade atual do tráfego nas rodovias brasileiras. 

O DNIT reconhece que, para o sucesso desse novo método, será necessária: i) uma conscientização 
de toda a comunidade rodoviária para se entender a importância da realização dos ensaios 
requeridos, que são tecnologicamente mais avançados que os realizados atualmente; ii) uma 
seleção responsável dos materiais adequados para cada região; e iii) o cumprimento das normas 
que estabelecem os procedimentos a serem realizados em todas as etapas da pavimentação. 
Pela avaliação desse estudo, percebe-se essa mobilização para lançamento de um novo método 
de dimensionamento como essencial para que os pavimentos no Brasil apresentem maior 
qualidade e durabilidade.

4.2 Tecnologias e Processo Construtivo
Tanto a academia quanto o DNIT apontaram a qualidade de execução das obras como uma das 
variáveis que podem impactar a durabilidade do pavimento. Observa-se que, em alguns casos, pode 
ocorrer falta de técnica apurada por parte das empreiteiras, podendo levar a um desgaste precoce 
dos pavimentos (conforme os apontamentos do Acórdão nº 328/2013, do TCU). Negligências de 
normas técnicas durante a execução dos pavimentos também podem ser uma das causas da baixa 
durabilidade dos pavimentos.

A qualidade final das obras também é dependente do processo de controle durante sua execução. 
No caso das rodovias concessionadas, ele tende a ser mais eficiente do que nas públicas. Como 
é a própria concessionária que investe diretamente naquele serviço, ela tem interesse de que ele 

43. Projeto DNIT TED nº 682/2014 - Execução de estudos e pesquisa para elaboração de método mecanístico-empírico de dimen-
sionamento de pavimentos asfálticos.
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seja executado tecnicamente da melhor forma possível.  Em comparação, no âmbito do DNIT, é 
possível observar maiores problemas, o que pode ser decorrente de uma deficiência de recursos 
para realizar a fiscalização ou, ainda, devido à própria forma como o contrato da obra estabelece 
esse controle e o recebimento da obra terminada.

Ainda no âmbito do DNIT, pode-se citar que é autorizada a contratação de apoio à fiscalização para 
obras de grande vulto. No entanto, o TCU segue o entendimento de que isso não exime a Administração, 
no caso o DNIT, da responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o andamento do contrato.

Outra questão relevante quanto à execução é o custo tanto do material quanto da técnica empregada. 
As concessionárias geralmente realizam a análise do custo do ciclo de vida do pavimento (Life-
Cycle Cost Analysis - LCCA) para seleção da melhor alternativa tecnológica a se empregar na obra, 
o que muitas vezes resulta na utilização de técnicas e materiais mais novos, que podem apresentar 
um custo inicial mais elevado, mas que, no longo prazo, são mais eficientes, gerando um ganho 
futuro maior, por exemplo, devido à redução das necessidades de intervenções de manutenção. Por 
outro lado, o DNIT, por motivos administrativos, aparenta estar muito atrelado à questão do custo. 
Portanto, muitas vezes, ele acaba tendo que contratar obras inicialmente mais baratas, mas que 
são executadas com tecnologias defasadas, fazendo com que a economia na hora da contratação 
se torne um custo maior de manutenção ao longo do ciclo de vida do pavimento.

É nesse contexto que, em alguns casos, a utilização da pavimentação rígida nas rodovias do país 
pode se converter em uma alternativa atraente, pois, apesar de seus custos iniciais serem mais 
elevados, quando bem executada, requer menos intervenções de manutenção. Além disso, esse 
tipo de pavimento tem um período de vida útil muito superior à do pavimento flexível executado 
atualmente no Brasil. Apesar disso, o pavimento rígido ainda representa menos de 1% da malha 
rodoviária pavimentada.

O alto custo inicial e a falta de experiência com a execução de pavimentos rígidos no país aparentam 
ser as principais causas para se dar preferência aos flexíveis. Essa predileção ocorre inclusive no 
caso das concessionárias, que apontam, ainda, como uma das desvantagens do pavimento rígido o 
fato de sua manutenção poder contemplar obras mais demoradas (como no caso de substituição 
da placa de concreto, quando mal executada), devido às propriedades do material, levando à 
necessidade de interrupção do tráfego por um período maior do que o que ocorre na restauração 
de um pavimento flexível. Cabe destacar ainda que, nem sempre, a pavimentação rígida se justifica 
ou é vantajosa, como ocorre, por exemplo, em locais onde o tráfego é muito reduzido. Isso reforça 
a importância da realização da LCCA para cada rodovia especificamente.

Outros tipos de materiais, no entanto, vêm ganhando espaço dentro da pavimentação flexível 
no Brasil, tais como o asfalto borracha e asfaltos modificados com polímeros. A usinagem morna 
também tem sido apontada como uma alternativa ecologicamente mais interessante do que a 
própria usinagem a quente, permitindo ganho de eficiência energética e redução das emissões de 
gases do efeito estufa, além de uma melhor performance do ligante.

No cenário atual, em que a maior parte dos pavimentos já ultrapassou o tempo de vida para os quais 
foram projetados e que não tiveram, nesse período, a manutenção adequada, a melhor solução 
apontada pela academia tem sido a reciclagem dos pavimentos existentes, considerada uma 
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alternativa que gera benefícios econômicos e ambientais. Nesse sentido, é importante destacar 
também as particularidades de cada caso, podendo ocorrer a necessidade de reconstrução total 
ou parcial do pavimento (em que se pode empregar a alternativa da reciclagem) ou casos em que o 
recapeamento já é uma intervenção suficiente para sanar as deficiências encontradas.

A utilização de materiais alternativos é importante também para se garantir uma certa 
competitividade entre os diferentes materiais e seus fornecedores, uma vez que um dos principais 
problemas apontados pelas concessionárias quanto à qualidade e ao custo do material empregado 
na pavimentação é a existência de poucas empresas atuando no fornecimento de material 
betuminoso, que viriam apresentando variações de qualidade e gerando impactos ao desempenho 
final do pavimento. Por outro lado, o DNIT defende a qualidade dos ligantes asfálticos brasileiros, 
que atendem a todas as especificações técnicas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), e ressalta que existem diversos tipos de ligantes, com diferentes propriedades, 
cabendo ao projetista fazer a escolha adequada desse material para cada projeto. Nesse sentido, 
foi sinalizado que deverá ser lançada, juntamente com o novo método de dimensionamento, uma 
diretriz para auxiliar a escolha do melhor ligante para cada caso.

Considerando essa divergência, as concessionárias vêm tomando providências para evitar problemas 
com a qualidade e especificações do material, não apenas do ligante, como do agregado, uma vez 
que a qualidade da matéria-prima impacta diretamente a durabilidade do pavimento final. Isso 
pôde ser comprovado in loco em visita às instalações de uma concessionária que atua no estado 
de São Paulo. A empresa em questão possui usina de asfalto própria, o que a permite executar a 
massa asfáltica de forma controlada e programada, viabilizando a realização de suas obras com o 
menor impacto possível no tráfego. 

A qualidade do material usinado utilizado pela concessionária deve-se ao fato de seu tanque de 
acondicionamento de ligante ser utilizado exclusivamente para a produção de um único tipo de 
asfalto (em usinas comerciais pode haver mistura de diversos insumos, o que muitas vezes pode 
trazer anomalia à massa), como também ao controle de qualidade executado no recebimento do 
material. Os testes para a aceitação do material são feitos em todos os lotes entregues, e não apenas 
por amostragem, sendo para isso seguidas as normas impostas no contrato de concessão44, porém, 
de forma mais ostensiva (restringindo um pouco mais as faixas atribuídas nas normas). Sendo 
assim, tem-se uma homogeneidade do material recebido, garantindo uma faixa granulométrica 
consistente e um controle efetivo da umidade dos agregados, tendendo a evitar problemas ou 
necessidade de ajustes no ato da usinagem e, consequentemente, problemas futuros no pavimento.

Na execução das obras da empresa, são realizados ensaios complementares45 aos regulamentados 
no seu contrato. Dentre eles, a determinação da irregularidade da camada superficial do pavimento, 
medida pelo ensaio IRI, na fase imediatamente após a execução da obra, o que garante a liberação 
da faixa ao tráfego com índice de conforto conferido e adequado.

44. As normas estipuladas no contrato de concessão dessa rodovia, como também, nos manuais para dimensionamento do pavi-
mento são:  i) para recebimento do CAP são executados os seguintes ensaios: Determinação da Viscosidade, ABNT – NBR- 15184 / 
15529, Determinação da Penetração, ABNT – NBR – 6576, Determinação do Ponto de Amolecimento, ABNT – NBR – 6560, Determi-
nação do Ponto de Fulgor, ABNT – NBR – 11341 e Determinação da Recuperação Elástica, ABNT – NBR – 15086; ii) para o recebimento 
de Agregados: DNER – ME 083/98. Faixa IV_B do I.A. e Faixa CALTRANS. 

45. Aferição da Temperatura da Mistura Asfáltica antes do início da compactação, Determinação do Grau de Compactação, com Son-
da Rotativa (DNER-ME 117/94) e Densímetro não Nuclear e Determinação da Irregularidade Longitudinal com o equipamento Merlin.
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Além do controle de qualidade, é utilizado, em 100% da extensão da malha sob gestão dessa empresa, 
asfalto modificado por borracha. Todos esses procedimentos possibilitaram o aumento da vida útil do 
pavimento (visto que mitigaram as falhas que provocam o aparecimento de irregularidades precoces, 
gerando, muitas vezes, danos críticos à infraestrutura) e a redução nos investimentos de manutenção 
da via ao longo dos anos, favorecendo o usuário com menos necessidades de intervenções no tráfego.

Quanto ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções de pavimentação no país, os 
especialistas das três áreas consultadas julgaram que o Brasil está evoluindo bem nessa área e 
que a academia, os órgãos rodoviários e as concessionárias possuem pesquisas em andamento 
permanentemente. Em nenhum caso, foi feita uma comparação do estágio dessas tecnologias com 
as empregadas em outros países, pois, segundo os especialistas, o Brasil possui particularidades 
climáticas que dificultam a calibração do comportamento dos materiais. Assim, as especificidades 
climáticas e econômicas do país (em que mais de 60% do transporte de cargas é feito pelo modal 
rodoviário) condicionam e direcionam os esforços das pesquisas nessa área da pavimentação.

4.3 Manutenção e Gerenciamento
Segundo especialistas das universidades, a falta de manutenção preventiva dos pavimentos no 
Brasil é uma das principais causas de sua precoce degradação. Segundo eles, o não planejamento 
de manutenções faria parte da “cultura brasileira” e estaria tão incorporado no dia a dia dos órgãos 
públicos rodoviários, em que, muitas vezes, o orçamento para realização dessa atividade sequer é 
previsto no planejamento de uma nova rodovia.

A realização de manutenções preventivas com uma periodicidade adequada para se manter as condições 
mínimas de funcionalidade do pavimento evita também a ocorrência de deficiências estruturais. Além 
disso, esse tipo de manutenção possui um custo menor que as intervenções corretivas e de emergência, 
que, devido à falta de planejamento, acabam sendo as mais usuais no Brasil.

Segundo observado pelo DNIT, ao se analisar os tipos de manutenção contratadas pelo órgão, 
percebe-se que ocorre uma predominância de intervenções funcionais. No entanto, conforme foi 
identificado pelo Acórdão nº 1.097/2014 - TCU - Plenário, esse tipo de intervenção, muitas vezes, 
não atende às atuais necessidades das rodovias, principalmente considerando o histórico dessa 
infraestrutura no país, que, em sua maioria, não recebeu a manutenção adequada ao longo de sua 
vida útil e que já ultrapassou muitas vezes o período para o qual elas foram projetadas. 

Ao se avaliar a relação entre os investimentos realizados em manutenção, os tipos de intervenções 
contratadas e a variação da qualidade das rodovias, percebe-se que, nos anos em que foi realizado 
um aporte significativo para manutenção rodoviária, ocorreu uma melhora na qualidade das 
rodovias (segundo critérios do DNIT). No entanto, nos anos em que esse aporte foi reduzido, em 
pouco tempo, ocorre uma piora na qualidade delas. Esse curto intervalo de tempo entre a redução 
dos investimentos e a respectiva piora da qualidade significa que, devido à inadequação dos tipos 
de intervenções contratadas, os benefícios gerados por elas duram pouco tempo e o pavimento 
logo retorna a um estado deteriorado. Ou seja, a inadequação das intervenções de manutenção 
corrobora para que os defeitos no pavimento apareçam de forma precoce. 
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Dessa forma, uma realização adequada da manutenção dos pavimentos é a principal solução 
apontada pelos especialistas para se prolongar sua durabilidade. Para isso, torna-se essencial 
conhecer e acompanhar periodicamente as condições das rodovias a fim de se identificar e planejar 
as necessidades de intervenção, bem como os recursos que serão demandados por elas. Tudo isso 
é contemplado pela atividade de gerência dos pavimentos.

Infelizmente, no Brasil, também não se tem uma cultura forte de utilização de um sistema de gestão. 
Nesse contexto, foi citado neste relatório, por meio do Acórdão nº 1097/2014, do TCU, que o DNIT 
havia sinalizado a intenção de adotar o Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP) para planejamento 
das manutenções rodoviárias. Em entrevista com o órgão, foi apurado que sua implementação 
está no fim da 1ª etapa, que consiste no levantamento das condições de toda a malha por meio de 
ensaios FWD, IRI e LVC. Para a consolidação dessa etapa, foram executadas outras duas atividades 
essenciais para o sucesso do SGP: a retomada do Plano Nacional de Contagem de Tráfego (PNCT) 
e a elaboração de um novo catálogo de soluções de manutenção para pavimentos flexíveis46. A 
partir do 2º semestre de 2017, está prevista a realização da 2ª etapa de implementação do SGP, que 
consiste na ampliação do uso do sistema pelas superintendências e na sua institucionalização por 
meio de normativo do DNIT. Apenas após a conclusão dessa etapa, será possível considerar que o 
DNIT utiliza um sistema de gerência de pavimentos. Restará ainda verificar sua efetividade futura 
no processo de planejamento das manutenções rodoviárias.

Paralelamente ao SGP, outras duas iniciativas, no âmbito de gestão da manutenção das rodovias, 
estão em andamento no DNIT. Uma consiste no Plano Nacional de Manutenção Rodoviária (PNMR), 
que tem o objetivo de apoiar o planejamento das intervenções de manutenção necessárias para 
as rodovias federais sob gestão do DNIT (pavimentadas e não pavimentadas) de modo a otimizar 
os investimentos no setor e servir como base para a elaboração do PLOA referente às ações de 
manutenção rodoviária. Sendo assim, esse plano é elaborado anualmente desde 2015. Devido 
às restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, é realizada uma priorização das 
manutenções. Para tal, é feita uma análise com foco nas principais rotas turísticas, de escoamento 
de produção e de interligação do país. A elaboração do PNMR ainda não utiliza como base os dados 
do SGP, mas se baseia nos mesmos ensaios FWD, IRI e LVC.

A outra iniciativa em andamento no órgão consiste na concepção de uma ferramenta para avaliação 
subjetiva do pavimento quanto à condição de manutenção atual das rodovias. Pretende-se utilizá-
la para atestar a qualidade dos serviços de manutenção executados por meio de contratação. 
Corresponde a uma nova metodologia para avaliação do pavimento (semelhante aos ensaios para 
avaliação funcional apresentados na Seção 2.6.1) e deve ser normatizada pelo DNIT em breve por 
meio de uma instrução de serviço. Ainda se encontra em estágio incipiente de implementação e, 
apesar de ser uma ferramenta que fornecerá informações importantes para a gestão da manutenção 

46. Este documento traz quais tipos de manutenção devem ser realizados nos trechos pavimentados com base em parâmetros do 
tráfego da rodovia, da condição estrutural do pavimento (avaliado pelo ensaio FWD) e da sua condição funcional (avaliada pelo IRI e 
pelo percentual da área do pavimento que apresenta trincas). Esse indicativo é feito por uma matriz que relaciona diferentes valo-
res para essas variáveis, indicando, para cada caso, os procedimentos que devem ser realizados. Cabe destacar que os valores que 
classificam os pavimentos como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, com base no IRI, são diferentes dos adotados pelo Manual de 
Restauração de Pavimentos Asfálticos:
Conceito IRI           2006     IRI 2015
Ótimo/bom 0 – 2,5      1 – 2,7   
Regular                  2,5 – 4    2,7 – 3,5 
Ruim/péssimo    > 4      > 3,5     
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do pavimento, ainda não há previsão de integração com o SGP. Quando institucionalizada, a intenção 
é cobrir 100% da malha federal pavimentada mensalmente.

Existem hoje três formas de contratação de manutenção pelo DNIT: pelo Plano Anual de Trabalho 
e Orçamento (PATO), que contempla apenas atividades de conserva do pavimento (recuperação 
funcional); pelo Crema, que contempla manutenção funcional e estrutural do pavimento; e por 
meio de contratos de restauração, que contemplam as intervenções estruturais com o objetivo 
reestabelecer as condições funcionais e estruturais de uma rodovia destruída.

Pouco mais de 70% do total das rodovias sob gestão do DNIT (pavimentadas e não pavimentadas47) 
estão cobertas, hoje, por pelo menos um desses contratos de manutenção, sendo que, desses: 62% 
é coberto pelo PATO; 36%, pelo Crema; e 2%, por contratos de restauração48.

De forma geral, observa-se que o gerenciamento dos pavimentos para o planejamento da manutenção 
encontra-se em estágio inicial ou intermediário de implementação por parte do DNIT. Isso pode ser 
resultado de uma possível falta de integração entre as áreas responsáveis dentro do próprio órgão. 
Isso pode gerar uma maior demora para a implementação completa do SGP ou, ainda, no caso de 
não integração das informações e do planejamento da manutenção, podem ocorrer gargalos no 
sistema ou realização de trabalho duplicado. Considerando que a realização da manutenção em 
nível e frequência adequada está atrelada à disponibilidade de recursos específicos liberados pelo 
governo, a duplicação de esforços representaria um desperdício desse recurso já escasso.

No caso das concessões, percebe-se que a existência de um sistema de gestão do pavimento não 
é obrigatória. Entretanto, há um controle contínuo das condições do pavimento, uma vez que os 
níveis aceitáveis de desempenho e o orçamento destinado para a atividade de manutenção estão 
estabelecidos em contrato. Além disso, as condições do pavimento são fiscalizadas pela agência 
reguladora e pelos usuários, que pagam pelo nível de serviço esperado. 

De forma geral, os contratos de concessão estabelecem como critérios para avaliação do pavimento 
a medição de irregularidade longitudinal (IRI) e das deflexões (FWD) e, a partir dessas avaliações 
periódicas, são determinadas as intervenções de manutenção necessárias. Cabe ressaltar que os 
níveis de aceitação para esses parâmetros são os mesmos adotados pelo DNIT, se diferenciando 
apenas quanto à sua efetiva cobrança. Além disso, pela análise LCCA, as concessionárias optam por 
executar as manutenções preventivas ou corretivas rotineiras, uma vez que representam menor 
custo em comparação à manutenção de quando o pavimento chega próximo ao final de sua vida 
útil, como muitas vezes ocorre na gestão pública.

4.4  Fiscalização
Ao longo das seções anteriores, a questão da fiscalização foi citada algumas vezes. Essa é uma 
atividade presente em todas as etapas do ciclo de vida do pavimento, desde o seu planejamento, 
passando por sua execução e finalização, e ao longo de todo o período de operação da rodovia.

47. No caso de rodovias não pavimentadas, a única forma de contratação de manutenção é por meio do PATO.

48. Valores aproximados, calculados a partir de informações fornecidas em entrevista com o DNIT.
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Dessa forma, é possível separar a análise do impacto da fiscalização na durabilidade do pavimento 
em três principais momentos: durante a execução do pavimento, no recebimento da obra e durante 
sua operação, cujo foco é no controle de sobrepeso na rodovia.

A fiscalização da execução do pavimento nas rodovias sob gestão do DNIT é realizada por fiscais do 
órgão alocados na obra, responsáveis por realizar tanto o acompanhamento em campo quanto no 
laboratório. Ao final da entrega de cada etapa, os fiscais devem conferir a adequação da obra com 
o estabelecido em contrato, e, caso ocorram discrepâncias, a empreiteira responsável pela obra 
é notificada, multada e deve readequar a obra conforme previsto em contrato. Nesse processo, 
podem ocorrer deficiências quanto à capacidade de fiscalização dos agentes, o que pode acarretar 
a execução imprópria de algumas etapas da construção do pavimento.

Para evitar que tais falhas de execução sejam aceitas de forma despercebida e se reflitam em 
um mal desempenho do pavimento ao longo de sua vida útil, o processo de fiscalização para 
recebimento da obra deve prever procedimentos e ensaios técnicos para aferição da qualidade do 
pavimento finalizado. Conforme apontado pelo Acórdão nº 328/2013, do TCU, esses procedimentos 
não existiam, o que foi alterado a partir da Instrução de Serviço nº 13, de 2013, do DNIT, que passou a 
estabelecer procedimentos técnicos e administrativos para o recebimento das obras. A partir desse 
documento, definiu-se a execução de vistoria e levantamentos de irregularidade (QI ou IRI), deflexão 
(FWD), macrotextura (mancha de areia) e inspeção visual (registro em vídeo das características da 
rodovia) para recebimento da obra.

4.4.1 Pesagem/Balanças

Uma vez constatada a qualidade do pavimento após a conclusão da obra, deve-se iniciar a fiscalização 
para que as condições de qualidade se mantenham ao longo da vida útil projetada. Nesse sentido, o 
sobrepeso é um dos fatores que mais demandam o pavimento, impactando a sua durabilidade. Para 
evitar que isso acarrete um desgaste precoce da estrutura, deve haver uma fiscalização de pesagem, 
a fim de minimizar os efeitos causados pela ocorrência do excesso de peso (descritos no Box 03). 

Existem basicamente dois tipos de pesagem veicular: a estática e a dinâmica. Na pesagem estática, o 
veículo é desviado para uma balança de precisão, onde a aferição é feita com ele totalmente parado. 
A pesagem dinâmica, por sua vez, consagrada pela denominação pesagem em movimento (Weigh in 
Motion – WIM), permite a aferição do Peso Bruto Total (PBT), da carga por eixo, da separação entre 
os eixos e da dimensão dos veículos em movimento. Os equipamentos WIM podem ser utilizados 
isoladamente ou em conjunto com a pesagem estática, na identificação veículos com potencial 
excesso de peso. As pesagens podem ainda ser móvel ou fixa nas localidades selecionadas.

A seleção de pontos estratégicos para localização das balanças é fundamental para uma 
fiscalização por pesagem eficiente. Dessa forma, existem estudos que elencam alguns critérios 
para a seleção desses locais. Um deles estabelece como critérios: cobrir o maior número possível 
de rotas de tráfego pesado e interceptar os veículos na maior proximidade possível de sua origem. 
Outro, por sua vez, elenca os seguintes: maior volume diário médio da rodovia, consideração dos 
pontos de convergência de rodovias, possibilidade de fugas, existência de estrutura de apoio da 
Polícia Rodoviária, balanças já instaladas ou planejadas pelo DNIT, postos de pedágio instalados ou 
planejados, balanças já instaladas na rede estadual e local fora da zona urbana.
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No Plano Nacional de Pesagem (PNP), o DNIT adota como premissa máxima que os postos de 
fiscalização estejam localizados o mais proximamente possível da região geradora de carga, a fim 
de minimizar o impacto causado na estrutura do pavimento por excesso de peso. 

O PNP foi elaborado em 2006 e previa a construção de 157 Postos de Pesagem de Veículos (PPVs) e 
a manutenção de 90 postos de pesagem do extinto DNER e do Programa do Crema cujos contratos 
estavam próximos do término. O PNP seria implementado em 3 etapas. Na 1ª etapa, foram ativados 77 
postos de fiscalização, sendo 44 fixos e 33 pontos móveis, que foram responsáveis pela fiscalização 
de excesso de peso sob a jurisdição do DNIT entre os anos de 2008 e 2014. 

A 2ª e 3ª etapas foram posteriormente aglutinadas em apenas uma, cuja licitação foi iniciada em 2011. 
Entretanto, se identificou a necessidade de melhoria do modelo previsto, o que levou à revogação 
do edital previamente lançado. Segundo o Relatório de Gestão do DNIT de 2015, “o desafio era 
automatizar todos os processos ligados diretamente à fiscalização que pudessem ser automatizados. 
[...] Era necessário ultrapassar algumas barreiras tanto no campo do desenvolvimento do novo 
modelo quanto no campo da legislação vigente”.

Nesse sentido, desde 2012, o DNIT está em parceria com o Laboratório de Logística de Transporte 
(LABTRANS), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para a elaboração de um novo modelo 
de pesagem visando à redução do tempo parado nas balanças, uma vez que, no modelo existente, a 
pesagem é feita de forma estática para todos os veículos de carga que trafegam na rodovia. 

O principal resultado dessa parceria foi um novo processo de fiscalização. O antigo PPV passou a 
ser denominado Posto Integrado Automatizado de Fiscalização (PIAF), que prevê o uso de sistemas 
WIM para pesagem e é composto por uma estação de controle de pista, estações de controle de 
fuga, estação de medição de precisão e posto de fiscalização, conforme a Figura 42.

Posto Integrado Automatizado de Fiscalização - PIAFFigura 42 
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Nesse novo modelo, os veículos são pesados e pré-selecionados na própria rodovia e em velocidade 
normal. Somente deverão entrar no posto de fiscalização os veículos indicados como potenciais 
infratores, onde serão pesados em balança de precisão. No caso de infração, os Autos de Infração 
serão enviados pelos Correios, além das medidas administrativas que serão adotadas no próprio 
posto, conforme previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como retenção do veículo e 
transbordo da carga excedente. O novo modelo também prevê fiscalização eletrônica de fuga e a 
integração dos bancos de dados de diferentes órgãos de trânsito. Uma das principais mudanças 
implementadas foi a possibilidade de o posto operar sem a presença física do agente de trânsito, 
que passaria a ficar alocado no Centro de Controle Operacional (CCO).  

O novo modelo de fiscalização proposto, bem como as informações disponibilizadas e as relações 
entre órgãos de trânsito que ele possibilita são apresentados na Figura 43.

Em 2014, foram publicados editais para construção e operação de 35 novos postos de fiscalização 
nesse formato.

Segundo o DNIT, o PIAF é um modelo de transição para um modelo final, em que a pesagem dos 
veículos será realizada em movimento e com precisão estatística e que as multas ocorrerão de 
maneira eletrônica, tal como ocorre no controle de velocidade. Entretanto, a viabilidade desse 
modelo está condicionada aos resultados obtidos por meio do modelo de transição e das diversas 
mudanças necessárias na legislação de trânsito.

Novo modelo de fiscalização de pesagem de veículos

Fonte: DNIT (BRASIL, 2016).
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Distante desse cenário, no entanto, a realidade da fiscalização de cargas nas rodovias sob jurisdição 
do DNIT é crítica. Em julho de 2014, a fiscalização nos postos de pesagem foi suspensa devido 
a uma ação do Ministério Público do Trabalho (MPT) que questionou o modelo de fiscalização 
adotado pelo DNIT, alegando terceirização de algumas atividades que só poderiam ser exercidas 
por servidores públicos.

Em 2015, por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), retomou-se a fiscalização em três 
postos de pesagem em rodovias do Espírito Santo, realizada pela Superintendência Regional do 
DNIT. Apenas em meados de 2016, a fiscalização passou a ser retomada em outras localidades, e 
será realizada exclusivamente por agentes de autoridade de trânsito, conforme informado pela 
assessoria de imprensa do órgão (CNT, 2016).

Segundo o DNIT, atualmente não há postos no formato PIAF em operação nas Rodovias federais. 
Em virtude de restrições orçamentarias, os contratos foram paralisados após aceite dos projetos 
básicos e o órgão aguarda a reativação desses para estabelecimento de um novo cronograma 
de operação.

No âmbito das concessões federais, o órgão competente para fiscalizar e controlar a pesagem dos 
veículos é a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a Associação Brasileira 
de Concessionárias de Rodovias (ABCR), na maioria dos contratos de concessão, as balanças e 
os postos de pesagem devem ser providos e mantidos pelas concessionárias. No entanto, como 
a atuação da fiscalização propriamente não é delegada, há falta de fiscalização em muitas das 
balanças existentes49. 

Nesse sentido, foi publicada a Resolução nº 5.379, de 5 de julho de 2017, da ANTT, que estabelece 
diretrizes técnicas e parâmetros de desempenho para os equipamentos, sistemas e instalações 
operacionais dos PPVs nas rodovias sob responsabilidade da agência, para que a fiscalização seja 
realizada por meio de agente remoto com uso de Sistemas Automatizados Integrados (SAI). Os SAIs 
permitirão que as aferições de peso e de dimensão dos veículos sejam realizadas com dispensa 
da presença física da autoridade de trânsito no local da aferição. A resolução prevê ainda que, 
nesse novo modelo, a fiscalização ocorra de forma ininterrupta, 24 horas por dia, inclusive sábados, 
domingos e feriados, permitindo que o sistema gere relatórios com estatísticas de tráfego e de 
eficiência operacional dos postos. 

Nesse novo modelo, a pesagem nas rodovias federais concessionadas ocorrerá de forma 
semelhante à do PIAF, nas rodovias federais públicas. Dessa forma, haverá uma pré-seleção dos 
veículos, trafegando na velocidade da via, e posterior pesagem de precisão, a uma velocidade 
reduzida, apenas para veículos identificados como potenciais infratores. Além disso, a resolução 
continua atribuindo à concessionária a garantia das funcionalidades e permanente atualização e 
manutenção dos sistemas de pesagem.

A Tabela 23 apresenta a quantidade de balanças em operação nas rodovias conforme levantado 
pela Pesquisa CNT de Rodovias 2016. 

49. De 43 balanças indicadas pela ABCR nas rodovias federais concedidas, a Pesquisa CNT de Rodovias 2016 registrou apenas 20 
em operação.
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Enquanto os postos estão paralisados ou funcionando em pouca quantidade (considerando a 
extensão total da malha), presume-se haver um processo mais acelerado de degradação do 
pavimento devido à falta de fiscalização.

Além de se retomar e reforçar a fiscalização de pesagem nas rodovias, é necessário um esforço para 
conscientização dos usuários quanto aos impactos de se trafegar com excesso de peso. Segundo os 
especialistas, quem trafega com excesso de carga, além de causar prejuízo ao patrimônio, também 
gera prejuízo a si próprio, pois, com rodovias ruins, o veículo sofre maiores desgastes e elevação de 
custos de transporte.

Efeitos da sobrecarga na durabilidade do pavimentoBox 04

O tráfego é um dos principais carregamentos considerados no dimensionamento de pavimentos, independentemente 

de qual seja o método adotado, conforme é possível constatar a partir da exposição teórica do Capítulo 2. Quando 

ocorre excesso de peso, há uma aceleração do desgaste do pavimento, causando redução de sua vida útil, pois a 

ocorrência do sobrepeso não é contemplada no processo de dimensionamento.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 1997, estabelece que:

Art. 99 Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos 

limites estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verifi cação de documento fi scal, 

na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo 

de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

§ 3º Os equipamentos fi xos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a 

metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia 

legal.

Art. 100 Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros, com 

peso bruto total, ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, superior ao fi xado pelo fabricante, 

nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora.

Considera-se excesso de peso, portanto, quando um veículo transita de forma a transmitir ao pavimento uma massa 

maior do que a prevista para aquele modelo, conforme fi xado pelo fabricante.

O Peso Bruto Total (PBT) corresponde ao peso máximo transmitido ao pavimento, resultante da soma da tara mais 

a lotação do veículo. A tara é o peso próprio do veículo mais os pesos da carroceria, equipamentos, combustível, 

acessórios, roda sobressalente, extintor de incêndio e fl uido de arrefecimento. A lotação do veículo corresponde ao 

peso da carga transportada, incluindo condutor e passageiros, quando houver.

O Peso Bruto Total Combinado (PBTC) é o peso máximo transmitido ao pavimento por meio da combinação de um caminhão-

trator mais seu semirreboque ou do caminhão mais seus reboques. Os conceitos de PBT e PBTC são ilustrados pela Figura A.

Gestão pública Gestão concessionada Total

Estadual 33 8 41

Federal 14 20 34

Total 47 28 75

Fonte: Elaborado pela CNT.

Balanças em operação nas rodovias pesquisadas em 2016Tabela 23
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Os principais tipos de eixo e os pesos máximos permitidos por eixo previsto pela legislação brasileira são 

apresentados na Tabela A.

A Resolução nº 526, de 2015, do Contran, em acordo com a Lei nº 13.103, de 2015 (também chamada de Lei 

do Caminhoneiro), estabelece os valores de tolerância máxima admitidos na fi scalização de peso dos veículos 

(conforme o § 2º, do art. 99, do CTB).

Art. 5º Na fi scalização de peso dos veículos por balança rodoviária, serão admitidas as seguintes 

tolerâncias:

I – 5% (cinco por cento) sobre os limites de pesos regulamentares para o Peso Bruto Total (PBT) 

e Peso Bruto Total Combinado (PBTC);

II – 10% (dez por cento) sobre os limites de peso regulamentares por eixo de veículos transmitidos 

à superfície das vias públicas.

Parágrafo Único. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista neste artigo não 

pode ser incorporada aos limites de peso previstos em regulamentação fi xada pelo CONTRAN.

Tipo de Eixo Configuração Peso máximo permitido (t)

Eixo Simples de Roda Simples 
(ESRS)

6,0 ou capacidade declarada 
pelo fabricante

Eixo Simples de Roda Dupla 
(ESRD) 10,0

Eixo Tandem Duplo (ETD) 17,0

Eixo Tandem Triplo (ETT) 25,5

Fonte: Elaborado pela CNT.

Tipos de eixos e pesos máximos permitidosTabela A

Efeitos da sobrecarga na durabilidade do pavimentoBox 04
Continuação

PBT e PBTCFigura A

Fonte: Elaborado pela CNT.

=

+

=

+
Lotação

PTB PBTC

Lotação

Tara Tara
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Tipo de Eixo Faixas de cargas (t) Equações

Simples
0 – 8 FC = 2,0782 x 10-4 x P4,0175

  8 FC = 1,8320 x 10-6 x P6,2542

Tandem duplo
0 – 11 FC = 1,5920 x 10-4 x P3,4720

  11 FC = 1,5280 x 10-6 x P5,4840

Tandem triplo
0 – 18 FC = 8,0359 x 10-5 x P3,3549

  18 FC = 1,3229 x 10-7 x P5,5789

P = Peso bruto total sobre o eixo 

Fonte: DNIT (BRASIL, 2006b).

Fatores de equivalência de cargaTabela B

Efeitos da sobrecarga na durabilidade do pavimentoBox 04
Continuação

Cabe destacar o parágrafo único da resolução do Contran que estabelece que as tolerâncias não podem ser 

incorporadas aos limites previstos pela regulamentação.

Considerando que o máximo legal é, como o próprio nome já diz, a carga máxima permitida pela lei, esse valor 

também é o máximo que pode ser utilizado pelo projetista no momento de dimensionamento do pavimento. 

Assim, um pavimento tem sua vida útil reduzida devido ao dano, não projetado, causado pela sobrecarga. Para 

entender melhor de que forma a sobrecarga afeta a durabilidade do pavimento, cabem as considerações a seguir.

O método de dimensionamento do DNER incorpora o efeito do tráfego por meio da quantidade de passagens de 

um eixo padrão de 8,2 toneladas, traduzida pelo número N. Para cálculo do N, por sua vez, utiliza-se o Fator de 

Carga (FC), que expressa o dano causado por um eixo com determinada carga em relação ao dano causado pelo 

eixo padrão, causador de um dano unitário. O FC pode ser calculado pelas curvas apresentadas na Figura 11 ou 

pelas expressões da Tabela B (fatores de equivalência adotados pelo DNIT calculados pelo método da USACE).
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4.5 Considerações Complementares 
A fim de complementar as causas apontadas acerca dos motivos pelos quais os pavimentos 
rodoviários no Brasil não duram, cabe destacar outros fatores, mas que não se enquadram nas 
principais categorias previamente citadas.

Efeitos da sobrecarga na durabilidade do pavimentoBox 04
Continuação

A partir dessas equações, é possível simular o efeito de um eixo com sobrecarga em um pavimento dimensionado 

no Brasil. Os resultados de uma simulação feita para um eixo simples de roda simples (ESRS) são apresentados 

na Tabela C. 

Peso por ESRS (t)
FC 

calculado
Efeito no pavimento

6 – limite máximo 
permitido 0,28

O dano causado no pavimento pela passagem de um ESRS com a 
carga máxima permitida equivale ao dano causado pela passagem 
de 0,28 eixo padrão.
Não gera dano adicional ao pavimento, pois seu efeito foi previsto 
no dimensionamento da estrutura. 

6,3 - 5% de 
excesso de carga 0,34

O dano causado no pavimento pela passagem de um ESRS com 5% 
de sobrecarga equivale ao dano causado pela passagem de 0,34 
eixo padrão.
É 22% mais danoso ao pavimento que o máximo permitido.

6,6 – 10% de 
excesso de carga 0,41

O dano causado no pavimento pela passagem de um ESRS com 10% 
de sobrecarga equivale ao dano causado pela passagem de
0,41 eixo padrão.
É 47% mais danoso ao pavimento que o eixo máximo permitido.

7,2 – 20% de 
excesso de carga 0,58

O dano causado no pavimento pela passagem de um ESRS com 20% 
de sobrecarga equivale ao dano causado pela passagem de 0,58 
eixo padrão.
É 108% mais danoso ao pavimento que o eixo máximo permitido.

Fonte: Elaborado pela CNT.

Efeitos da sobrecarga em um ETD no pavimentoTabela C

A partir das informações apresentadas, é possível constatar que o dano causado no pavimento aumenta em uma 

proporção maior que a carga aplicada. Assim, constata-se que uma minoria de veículos com excesso de carga é 

responsável pela maior parcela dos danos no pavimento.

Considerando o impacto do tráfego na vida útil do pavimento e o que já foi exposto até aqui, percebe-se que um 

dos gargalos nesse tema é a necessidade de atualização da legislação e do método de dimensionamento, de forma 

a considerar os novos tipos de veículos e as novas confi gurações de eixos e pneus que possuem capacidades de 

carga e peso maiores que há 50 anos (período em que foi concebido o método de dimensionamento adotado até 

hoje no Brasil). A dinâmica do tráfego de veículos nas rodovias também deve ser atualizada não só no momento 

de projeto, mas também no de planejamento da manutenção do pavimento.

Complementarmente, constata-se que, quando não há fi scalização e controle de pesagem dos veículos, 

a durabilidade prevista da vida útil do pavimento é reduzida, em média, em 23%, enquanto os gastos para a 

realização da manutenção necessária aumentam 33%. Nesse sentido, outro fator importante para a questão da 

durabilidade dos pavimentos é a fi scalização, conforme foi tratado na seção 4.4.
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A infraestrutura de transporte é um dos pilares da competitividade de um país. Dessa forma, 
mais do que executada e mantida adequadamente, os especialistas reforçam que a infraestrutura 
rodoviária deve ser objeto de política pública efetiva voltada a reforçar sua importância e garantir 
a priorização de investimentos para o setor. A gestão das rodovias brasileiras deve ser pensada 
e executada no longo prazo e de forma independente dos ciclos políticos, para que não sejam 
prejudicadas também por questões orçamentárias.

É nesse cenário que atualmente tem-se focado grande parte dos esforços do DNIT, pois, com a 
crise econômica que vem atingindo o país nos últimos anos e com a falta de uma política pública 
efetiva que ataque os problemas da infraestrutura de transporte, o setor vem enfrentando um 
período de recursos escassos para execução de todas as intervenções necessárias para se garantir 
a durabilidade da malha rodoviária em boas condições.

Além da escassez de recursos, outra questão importante está relacionada à forma como o 
orçamento disponível para manutenção das rodovias é distribuído. Apesar de a gestão das rodovias 
ser centralizada, a disponibilização de recursos é feita de forma segmentada para cada Estado. 
Assim, surgem disputas internas para alocação de recursos motivada pelos próprios representantes 
políticos regionais, aumentando o risco de que as alocações dos recursos não sigam critérios 
técnicos baseados no SGP.

Também devido à questão orçamentária, há uma constante discussão entre órgãos federais 
e estaduais para se identificar a responsabilidade por algumas rodovias, como por exemplo as 
contempladas pela Medida Provisória (MP) nº 82, de 7 de dezembro de 200250. Como os custos 
de manutenção só aumentam com o tempo e os orçamentos estão curtos, muitas delas acabam 
abandonadas enquanto esse impasse não é solucionado.

Quando se fala de orçamento, ressalta-se também uma das principais diferenças entre as gestões 
pública e privada. No primeiro caso, o orçamento provém majoritariamente da arrecadação de 
tributos que não possuem destinação garantida para o setor de transporte. Sendo assim, os 
órgãos gestores rodoviários ficam dependentes do orçamento geral do governo. Por outro lado, 
as concessionárias possuem uma fonte de receitas garantida: as tarifas de pedágio. Isso assegura 
à concessionária um orçamento para execução das atividades necessárias de manutenção. Além 
disso, a autonomia financeira concedida por essa forma de gestão permite que sejam realizados 
investimentos mais eficientes, por meio de análises de custo/benefício e da LCCA, por exemplo, 
conforme já exposto neste documento.

Por fim, a predominância do transporte de cargas pelo modal rodoviário acarreta uma maior 
demanda por essa infraestrutura. Uma matriz de transportes mais ampla e diversificada permitiria 
um desafogamento das rodovias, o que demandaria menos dos pavimentos e lhes possibilitaria 
uma maior durabilidade. 

O Quadro 22 consolida as principais causas de desgaste precoce dos pavimentos identificadas por 

50. A MP nº 82, de 7 de dezembro de 2002, transferiu para os Estados e o Distrito Federal parte da malha rodoviária que era de 
jurisdição federal. No entanto, em 20 de junho de 2016, foi sancionada a Lei nº 13.298, que determinou a reincorporação pela União 
de trechos da malha rodoviária transferida que atendiam a pelo menos um dos requisitos de: I – promover a integração regional, 
interestadual e internacional; II – ligar capitais de UFs entre si; III – atender a fluxos de transporte de grande relevância econômica; e 
IV – prover ligações indispensáveis para a segurança nacional.
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este estudo e as respectivas soluções e oportunidades para melhoria dessa estrutura, que é tão 
importante para o país. Complementarmente às oportunidades de melhoria apresentadas, cabe 
salientar que é necessário se estabelecer uma política pública efetiva para o setor de transporte, 
voltada a garantir investimentos contínuos e suficientes para o setor.

Por que os pavimentos das rodovias do 
Brasil não duram?

Possíveis soluções e oportunidades de 
melhoria

Método de 
dimensionamento

•  Método empírico e antigo (última revisão 
técnica há quase 60 anos);
•  Defi ciência na incorporação das diferentes 
condições climáticas encontradas no Brasil;
•  Necessidade de estudos específi cos quanto ao 
comportamento dos materiais sob as diferentes 
condições climáticas do país;
•  Não prevê possível variação das condições 
inicialmente estimadas em projeto;
•  Não incorpora novos tipos de veículos e a 
composição do tráfego atual das rodovias.

•  Atualização do método adotado atualmente 
no Brasil, com a incorporação de princípios 
mecanísticos;
•  Consideração da diversidade climática que 
ocorre no Brasil e incorporação dos impactos 
dela no comportamento dos materiais do 
pavimento;
•  Permitir adequação no caso do surgimento de 
novos tipos de materiais, veículos e composição 
do tráfego.

Tecnologias e 
processo construtivo

•  Falta de técnica de execução dos pavimentos;
•  Priorização do custo em detrimento da 
técnica;
•  Baixa competitividade entre os fornecedores 
dos ligantes para pavimentação;
•  Falta de rigor técnico para o cumprimento 
das normas quanto à execução dos ensaios dos 
materiais.

•  Melhor critério para escolha das técnicas 
utilizadas na execução do pavimento, que não 
priorize apenas o aspecto fi nanceiro;
•  Realização da análise do custo do ciclo de 
vida do pavimento para a seleção da melhor 
alternativa tecnológica para se empregar na 
obra;
•  Uso de materiais alternativos mais efi cientes 
para pavimentação e maior emprego de técnicas 
de reciclagem do pavimento;
•  Maior conscientização sobre a importância 
do cumprimento das normas técnicas de ensaio 
dos materiais e de execução das obras.

Por que os pavimentos das rodovias do Brasil não duram e as possíveis soluções para melhoriaQuadro 22

Manutenção e 
gerenciamento

•  Falta de manutenção preventiva das rodovias;
•  Não previsão do orçamento necessário para 
manutenção durante o planejamento da rodovia;
•  Inexistência de um sistema de gerência dos 
pavimentos;
•  Cobertura apenas parcial da malha por 
contratos de manutenção;
•  Realização de manutenção inadequada 
(manutenção funcional quando há necessidade 
de uma estrutural);
•  Possível falta de integração entre as 
áreas de órgãos gestores responsáveis pela 
infraestrutura rodoviária (do planejamento à 
execução).

•  Planejamento de manutenções preventivas 
com periodicidade adequada para se manter 
as condições mínimas de funcionalidade do 
pavimento;
•  Implementação de um sistema efetivo para 
gerenciamento dos pavimentos;
•  Padronização dos critérios adotados para 
avaliação dos pavimentos e da intervenção a ser 
executada;
•  Integração entre áreas responsáveis pela 
manutenção e gestão dos pavimentos para 
otimizar os recursos aplicados.

Fiscalização

•  Insuficiência de recursos para fiscalizar a 
execução da obra;
•  Implementação apenas recente de parâmetros 
de aceitação das obras para constatar sua 
qualidade (os resultados devem ser verificados 
nos próximos anos);
•  Pouco controle de pesagem nas rodovias;
•  Baixo esforço para conscientização dos 
usuários dos efeitos do sobrepeso na rodovia.

•  Adequação da capacidade de fi scalização das 
obras contratadas pelo DNIT;
•  Retomada e aumento da fi scalização de 
pesagem nas rodovias brasileiras;
•  Conscientização dos usuários das rodovias 
quanto aos impactos de se trafegar com excesso 
de peso e prejuízos decorrentes.
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5. Considerações Finais
A Pesquisa CNT de Rodovias vem demonstrando, ao longo de suas 20 edições, as condições 
insatisfatórias do pavimento nas rodovias brasileiras. Isso acarreta um aumento do custo 
operacional do transporte rodoviário, potencializa a ocorrência de acidentes, reduz o desempenho 
dos veículos e ainda eleva os impactos ambientais indesejáveis. Tudo isso gera custos, pagos por 
toda a sociedade, seja de forma direta, como no preço final dos produtos, seja de forma indireta, 
devido aos prejuízos ambientais, por exemplo.

Nesse sentido, há uma demanda por rodovias em melhor qualidade e, para isso, são necessários 
investimentos mais eficientes. Dessa forma, é importante que as rodovias durem ao menos o período 
para o qual foram projetadas. Assim, o TCU publicou acórdãos apontando o surgimento de defeitos 
no pavimento logo após sua construção ou manutenção, o que corrobora com a percepção de que 
os pavimentos duram menos do que deveriam. Dessa forma, este estudo identificou as possíveis 
causas de problemas prematuros dos pavimentos rodoviários no país e as melhorias necessárias 
para aumentar sua durabilidade.

Por meio de análises e consultas, verificou-se um relativo consenso sobre as causas do desgaste 
precoce verificado nas rodovias brasileiras e também sobre as principais questões que requerem 
atuação por parte dos órgãos rodoviários para se melhorar a qualidade das rodovias.

O método de dimensionamento dos pavimentos utilizado atualmente no Brasil para definição da 
espessura de cada camada da estrutura é bastante antigo, datado da década de 1960. Dessa forma, 
ele não incorpora materiais de pavimentação mais modernos, novos veículos de carga, nem a 
composição atual do tráfego nas rodovias brasileiras. Além disso, trata-se de um método empírico, 
ou seja, que não contempla teorias sobre o comportamento elástico das camadas (chamadas de 
teorias mecanísticas), importantes por permitirem prever a ruptura por fadiga do pavimento. A 
adoção de métodos mecanístico-empíricos tem se mostrado uma tendência natural de evolução 
para dimensionamento dos pavimentos ao redor do mundo. 

Complementarmente, a diversidade climática encontrada no país gera efeito direto no 
comportamento dos materiais e, consequentemente, na sua capacidade de suporte como uma 
camada do pavimento. Portanto, também deve ser levada em consideração pelo método, o que 
não ocorre atualmente. Sendo assim, identificou-se uma necessidade urgente de atualização do 
método de dimensionamento adotado no Brasil, iniciativa que se estima estar em andamento e 
deverá ser lançada até 2018.

Quanto às tecnologias e aos processos construtivos adotados atualmente para pavimentação 
nas rodovias do país, verificou-se a necessidade de um melhor controle tecnológico durante 
a execução das obras e de que elas sejam feitas de acordo com as normas técnicas existentes. 
Além disso, este estudo identificou que há pesquisas contínuas nos órgãos rodoviários (federal 
e estaduais), na academia e nas concessionárias para identificação de novos tipos de materiais 
e do seu comportamento na estrutura do pavimento. No entanto, as contratações de obras no 
âmbito público geralmente estão atreladas a questões administrativas, o que faz com que seja 
priorizado, em muitos casos, o custo em detrimento da técnica a ser empregada na execução do 
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pavimento, privilegiando materiais e tecnologias antigas e menos eficientes, que podem comprometer 
a qualidade e a durabilidade final da estrutura. O uso de tecnologias de pavimentação com novos 
materiais, principalmente de reciclagem, é apontado como um dos principais desafios para a melhoria 
do pavimento nas rodovias brasileiras.

A falta de manutenção adequada das rodovias foi identificada como a principal responsável pelo precoce 
desgaste da estrutura dos pavimentos no Brasil. O estudo constatou que há uma falta de planejamento 
de intervenções de manutenção, principalmente das preventivas, fundamentais para se manter as 
condições funcionais das rodovias e evitar o surgimento de problemas estruturais. Isso ocorre devido 
a uma gerência ineficiente dos pavimentos, o que quer dizer que, para a realização de manutenções 
adequadas, deve-se realizar um acompanhamento contínuo das condições dos pavimentos a fim de 
se identificar os locais com necessidade de intervenção, bem como o tipo de intervenção necessária. 

A realização de manutenções preventivas periódicas, além de ser menos dispendiosa, evita a necessidade 
de intervenções de emergência ou mesmo que o pavimento chegue a um nível de degradação que 
demande sua restauração. Sendo assim, torna-se essencial a implementação efetiva de um sistema de 
gerência dos pavimentos que cubra toda a malha rodoviária e que permita o planejamento adequado 
das intervenções de manutenção necessárias para se garantir maior durabilidade das rodovias 
brasileiras.

A ocorrência de sobrepeso no transporte de cargas também é um dos fatores que mais demandam o 
pavimento, contribuindo para a aceleração do desgaste dessa estrutura. Sendo assim, uma fiscalização 
de pesagem eficiente nas rodovias é fundamental para minimizar os danos causados por esse tipo de 
ocorrência. Na Pesquisa CNT de Rodovias 2016, foram identificadas apenas 75 balanças em operação 
para uma extensão total pesquisada de 103.259 quilômetros, o que representa uma balança a cada 1.376,8 
quilômetros de rodovias. Além disso, considera-se importante uma iniciativa para conscientização dos 
usuários quanto aos impactos de se trafegar com excesso de peso.

Praticamente todas essas questões, identificadas como importantes para se reverter o cenário atual das 
rodovias, no entanto, esbarram na questão do investimento necessário versus o orçamento disponível. 
Dessa forma, torna-se fundamental a conscientização dos gestores públicos quanto à importância da 
infraestrutura rodoviária para toda a economia nacional, bem como a necessidade de mantê-la em 
condições adequadas. Espera-se, assim, que seja adotada uma política pública que priorize e garanta 
os investimentos necessários e de forma contínua para o setor.

Com este estudo, foi possível concluir que as condições atuais dos pavimentos das rodovias brasileiras 
são resultado de uma série de fatores, que, em conjunto, contribuem para uma durabilidade reduzida 
dessa estrutura. Portanto, não é possível apontar apenas uma única causa ou ação que irá solucionar 
os problemas das rodovias do Brasil. 

Com isso, a CNT pretende contribuir para a melhoria das condições das rodovias nacionais, bem como 
tornar os investimentos no setor mais eficientes, uma vez que, observados os apontamentos feitos 
neste documento, espera-se que o pavimento tenha a vida útil para a qual foi, de fato, planejado. As 
melhorias propostas visam nortear as decisões do setor público e conscientizar a sociedade sobre 
as iniciativas necessárias para se melhorar as condições dos pavimentos e sua durabilidade. Assim, 
espera-se construir uma nova etapa, com rodovias mais eficientes, econômicas e seguras.
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Glossário
Termo Significado

Abaulamento Declividade transversal da superfície da estrada, simétrica em relação ao 
eixo da plataforma, para permitir a drenagem das águas pluviais.

Acostamento Parte da plataforma adjacente à pista de rolamento destinada à parada de 
veículos em caso de emergência.

Acurácia Grau de precisão ou exatidão de uma medição ou de um resultado.

Adesividade

Propriedade que tem o agregado de ser aderido por material betuminoso 
(ligante). É avaliada pelo não deslocamento da película betuminosa que 
recobre o agregado, quando a mistura agrega-ligante é submetida à ação de 
água destilada fervente.

Agregados
Conjunto de grãos minerais que se enquadram dentro de determinados 
limites de dimensões, podendo ser britados ou não, comumente utilizados na 
construção civil.

Agregados graúdos
Agregados que apresentam diâmetros maiores que 2,0 mm e que, portanto, 
são retidos na peneira com 2,0 mm de abertura (peneira nº 10). Exemplos: 
brita e cascalhos.

Agregados miúdos
Agregados que apresentam diâmetros entre 0,075 mm a 2,0 mm, ou seja, 
são retidos na peneira nº 200, mas passam pela peneira nº 10. Exemplos: pó 
de pedra e areias.

Alcatrão

Designação genérica de um produto que contém hidrocarbonetos, obtido a 
partir da queima ou destilação do carvão, também constituído por betume, 
portanto é um material betuminoso. Praticamente não é mais utilizado para 
pavimentação devido ao seu poder cancerígeno e a outras características 
que proporcionam baixa qualidade em termos de ligante para pavimentação.

Análise mecanística
Consiste no cálculo das respostas estruturais (tensões, deformações e 
deslocamentos) baseado em modelos teóricos sobre o comportamento 
elástico das camadas do pavimento.

Ascensão capilar da 
água

Fenômeno que ocorre devido à propriedade dos fl uidos denominada 
capilaridade. A capilaridade acarreta a subida de fl uidos por tubos 
extremamente fi nos, o que pode ocorrer no caso de presença de umidade ou 
água no terreno de fundação do pavimento.

Asfalto

Mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo por destilação ou de 
forma natural, cujo principal componente é o betume, portanto é um material 
betuminoso, mas também pode conter oxigênio, nitrogênio e enxofre, em 
pequena proporção. Comumente empregado como sinônimo de betume. 
Termo utilizado também para designar o ligante obtido do petróleo.

Base Camada do pavimento destinada a resistir e distribuir os esforços provenientes 
do tráfego. Sobre a base é construído o revestimento.

Betume

Mistura de hidrocarbonetos pesados, com propriedades ligantes, infl amável, 
de elevada viscosidade, que ocorrem na natureza ou são fabricados pela 
destilação do petróleo, de carvão, de madeira ou de resinas.  Comumente 
empregado como sinônimo de asfalto.

Brita graduada
Material resultante da mistura em usina de agregados britados, que 
passaram por processo de peneiramento e classifi cação (divididos por faixas 
de diâmetros), resultando em mistura bem graduada.

Britagem Processo que tem como objetivo reduzir o tamanho dos blocos de rocha e 
produzir agregados nas formas e tamanhos desejados.
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Camada de ligação
É a camada intermediária, também em mistura asfáltica, entre a camada de 
rolamento e a base do pavimento. Também denominada camada de binder 
ou simplesmente binder.

Camada de nivelamento

Em geral, é a primeira camada de mistura asfáltica empregada na execução 
de reforços (recapeamento), cuja função é corrigir os desníveis em pista, 
afundamentos localizados e nivelar o perfi l do greide para posterior execução 
da nova camada de rolamento. Também denominada camada de reperfi lagem 
ou simplesmente reperfi lagem.

Camada de reforço
Nova camada de rolamento, após anos de uso do pavimento existente, 
executada por razões funcionais, estruturais ou ambas. Também denominada 
recape ou recapeamento.

Camada de rolamento
É a camada superfi cial do pavimento, diretamente em contato com as cargas 
e com ações ambientais. Também denominada camada de desgaste, capa de 
rolamento ou apenas revestimento.

Características 
tecnológicas

São as características técnicas de um material. Servem para permitir uma 
fácil distinção entre os diferentes materiais a fi m de comprovar a capacidade 
deles em resistir às cargas que deverão ser suportadas pelo pavimento. São 
exemplos: granulometria, resistência ao choque e ao desgaste, durabilidade, 
adesividade e densidade.

CBR - California
Bearing Ratio Ver Índice de Suporte Califórnia.

Cimento Portland

Denominação do material usualmente conhecido na construção civil como 
cimento. É um pó fi no com propriedades ligantes que endurece sob a ação 
da água e que, mesmo que submetido novamente à água, não se decompõe 
mais. Recebe esse nome, pois, quando descoberto por um construtor inglês 
em 1824, assemelhava-se, em cor e dureza, com a pedra utilizada na época 
nas construções civis. Essa pedra era retirada da ilha de Portland, situada 
ao sul do país. Assim, a patente desse material foi registrada com o mesmo 
nome da ilha.

Cisalhamento

Forma de ruptura estrutural caracterizada pelo deslizamento de uma parte 
do solo sobre uma zona de apoio que permanece fi xa. É consequência do 
atrito entre as superfícies das partículas que compõem a camada, ou seja, 
da pressão grão a grão.  Um exemplo de ruptura por cisalhamento são os 
deslizamentos de encostas.

Classifi cação dos 
agregados

Consiste na separação dos agregados em função de suas dimensões. Para 
tal, é realizado o processo de peneiramento, que é a operação de passar o 
material por peneiras padronizadas de diferentes tamanhos de abertura.

Coefi ciente de Poisson

A análise mecanística adota modelos teóricos sobre o comportamento dos 
materiais, dentre os quais pode-se citar o comportamento elástico. Nesse 
sentido, é necessário conhecer as relações tensão-deformação desses 
materiais. Uma das constantes comumente adotadas nesse contexto é o 
coefi ciente de Poisson, que é expresso pela razão entre a deformação elástica 
transversal e longitudinal de um corpo de prova cilíndrico após aplicação de 
uma força axial, seja de tração ou de contração.

Colchões drenantes Camada constituída de solo permeável e/ou de outros materiais que permitem 
a drenagem de água de um aterro.

Conservação

Conjunto de operações rotineiras, periódicas e de emergência, de caráter 
preventivo e corretivo, executados de forma crescente (níveis de esforço 
crescentes), em função da evolução das deteriorações do pavimento, a 
fi m de manter as características técnicas e físico-operacionais do sistema 
rodoviário.

Termo Significado

Continuação
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Contagem
Operação em que o volume de veículos que passa em determinado ponto da 
rodovia é contabilizado e classifi cado de acordo com o sentido do tráfego e 
com o tipo de veículo.

Cura

Processo técnico que visa garantir que o concreto endureça corretamente 
e que toda a estrutura apresente o desempenho esperado. Sua principal 
função é controlar a perda de água por evaporação durante o endurecimento 
do concreto, que, se ocorrer abruptamente, poderá acarretar o surgimento 
de fi ssuras.

Deformação elástica É uma deformação reversível, em que, uma vez cessada a força causadora da 
deformação, o material recupera sua forma original.

Deformação plástica

É uma deformação permanente, ou seja, não reversível. Ocorre uma vez 
que os esforços aplicados ao pavimento excedem os limites da deformação 
elástica e o material sofre uma modifi cação em sua estrutura interna, não 
recuperando mais sua forma original. Essas deformações permanecem 
mesmo após cessar o efeito da atuação da carga e são acumulativas ao longo 
do tempo.

Desempenho Variação da serventia ao longo do tempo de uso do pavimento ou decorrente 
dos efeitos do tráfego.

Drenagem

Processo de escoar as águas, geralmente provenientes da chuva, através 
de dispositivos como tubos, túneis, canais, valas ou fossos. Um sistema 
de drenagem é o conjunto desses dispositivos a fi m de desviar a água da 
plataforma do pavimento.

Drenos “espinha de 
peixe”

Dispositivo destinado a recolher e dar saída às águas subterrâneas existentes 
no interior dos terrenos. Esses tipos de drenos são destinados a grandes 
áreas, formando uma rede no formato semelhante a uma espinha de peixe.

Eixo-padrão

Para dimensionamento do pavimento, deve-se contemplar o efeito do 
tráfego de veículos que passarão sobre ele ao longo de sua vida útil. 
Considerando a diversidade de tipos de veículos com pesos distintos, o 
método de dimensionamento converte o efeito do tráfego heterogêneo no 
efeito causado pelo tráfego como se fosse composto exclusivamente por 
eixos tomado como padrão. Assim, o tráfego real é convertido em número de 
operações equivalentes de um eixo padrão, que pode variar conforme cada 
método de dimensionamento.

Eixo simples Componente que possui apenas uma conexão entre as rodas.

Eixo tandem
Composição de dois ou mais eixos consecutivos, com distância entre 
eles variando de um a dois metros, ligados entre si por um dispositivo de 
suspensão.

Elasticidade
Também chamada de módulo de elasticidade. Propriedade que mede a 
rigidez de um material sólido. É dada pela razão entre a tensão ou força 
aplicada pela deformação longitudinal do corpo de prova.

Estabilização
Processo que visa conferir às camadas do pavimento a capacidade de 
resistir e suportar aos esforços provenientes do tráfego. Pode ser mecânica, 
granulométrica ou química.

Estabilização 
granulométrica

Processo de alteração das propriedades da camada por meio da adição ou 
retirada de partículas de solo ou de agregados que passaram por processo de 
classifi cação (em que eles são divididos por faixas de diâmetros).

Estabilização mecânica
Processo que visa dar à camada uma condição de adensamento entre os solos 
e agregados. Realizada a partir da aplicação de uma força de compactação à 
determinada umidade. Também denominada estabilização por compactação.

Termo Significado

Continuação
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Estabilização química

Processo que visa melhorar a resistência ao cisalhamento (causado pelo 
atrito entre as superfícies das partículas) da camada. Consiste na adição 
de pequenas quantidades de ligantes ou aditivos nos pontos de contato dos 
grãos, por exemplo, cimento, cal e betume.

Fadiga

A fadiga de uma mistura asfáltica é um processo inevitável que ocorre 
devido ao acúmulo das solicitações do tráfego ao longo do tempo. A ruptura 
por fadiga ocorre devido às tensões de tração nas fi bras inferiores do 
revestimento.

Faixa de trânsito Porção da pista cuja largura permite a circulação de veículos em fi la única 
com segurança.

Fluência plástica Deformação sob carga constante, dependente do tempo, revelando 
propriedades viscoelásticas de uma material.

FWD (Falling Weight 
Defl ectometer)

Defl ectômetro de impacto. Equipamento que procura simular a aplicação de 
cargas por um par de rodas a partir de um teste dinâmico e instantâneo de 
aplicação de carga.

Gerência Administração, gestão e otimização da aplicação de recursos no processo de 
planejamento, projeto, construção e manutenção dos pavimentos.

Graduação aberta
Misturas que apresentam uma curva granulométrica uniforme, com 
agregados quase exclusivamente do mesmo tamanho, com insufi ciência de 
material fi no, proporcionando um alto volume de vazios com ar.

Graduação densa
Misturas que apresentam uma curva granulométrica contínua e bem 
graduada, ou seja, apresentam poucos vazios, preenchidos pelos agregados 
de dimensões menores.

Greide Inclinação longitudinal em relação à horizontal, geralmente expressa em 
percentagem.

IGG (Índice de 
Gravidade Global)

Indicador das condições do pavimento por meio de um levantamento 
sistemático dos defeitos apresentados.

Imprimação

Camada fi na de material asfáltico aplicado, geralmente, entre a base e 
o revestimento, com o objetivo de aumentar a coesão da superfície, fi xar 
partículas eventualmente soltas e impermeabilizar a camada do pavimento 
antes da execução da camada superior.

Índice de Grupo (IG)

É um classifi cador de solos por sua capacidade de suporte, dado por 
um número inteiro que pode varia de 0 a 20 e é calculado em função da 
porcentagem de solo que passa na peneira nº 200 (diâmetro de 0,075 mm), 
do Limite de Liquidez e do Índice de Plasticidade. Para IG = 0, o CBR será 
maior ou igual a 20 e para CBR < 20, IG aumenta conforme CBR diminui.

Índice de Plasticidade 
(IP)

É a diferença entre o Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade, 
portanto, IP=LL=LP. Vide a defi nição desses índices no Glossário.

Índice de Suporte 
Califórnia (California 
Bearing Ratio - CBR)

O CBR é defi nido como o percentual entre a pressão necessária para fazer 
um pistão penetrar numa amostra de solo a uma profundidade estabelecida 
e a pressão necessária para fazer o mesmo pistão penetrar numa amostra 
padrão de pedra britada à mesma profundidade. Tomou-se o valor da 
pressão para um deslocamento de 0,1 polegada (2,54mm) na amostra padrão 
como CBR=100%. Em outras palavras, o valor CBR exprime a porcentagem 
da resistência da penetração de dado material, tendo como referência o 
“valor-padrão”.

IRI (International 
Roughness Index)

Índice de Irregularidade Longitudinal. Mede a irregularidade longitudinal, 
que é o conjunto dos desvios da superfície de um pavimento em relação a um 
plano de referência. Esses desvios afetam diretamente a dinâmica do veículo 
e das cargas sobre a via, a qualidade de rolamento e ainda a capacidade de 
drenagem superfi cial da via.

Termo Significado

Continuação
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Juntas

Executadas nas placas de concreto de pavimentos rígidos, podem ser 
transversais ou longitudinais. Também chamadas de juntas de dilatação. 
Servem para permitir a retração e dilatação do concreto tanto decorrente da 
variação de temperatura quanto da incidência de cargas.

Ligantes

Material que proporciona união entre os agregados. Podem ser asfálticos ou 
hidráulicos. Os ligantes asfálticos são aqueles obtidos do petróleo, como o 
asfalto e o alcatrão, enquanto os ligantes hidráulicos são materiais minerais 
fi namente moídos, como a cal ou o cimento, e denominados assim por 
apresentarem bom comportamento ligante mesmo em meio aquoso.

Limite de Liquidez (LL)

O estado líquido de um solo é caracterizado pela aparência líquida e ausência 
de resistência ao cisalhamento. Quando o solo começa a perder umidade, ele 
passa a apresentar comportamento plástico, quando ele é deformável sem, 
no entanto, sofrer fi ssuras. O teor de umidade em que ocorre essa transição 
do estado de consistência plástica para a líquida é denominado Limite de 
Liquidez.

Limite de Plasticidade 
(LP)

É o teor de umidade em que ocorre a transição do solo em estado semissólido 
para plástico. O estado plástico se caracteriza pelo solo com teor de umidade 
tal que não apresenta mais aparência líquida, mas que pode ser deformável 
sem sofrer fi ssura ao ser trabalhado. Conforme esse solo perde umidade, ele 
se torna quebradiço. Esse estado é o denominado semissólido.

Levantamento Visual 
Contínuo (LVC)

Processo de avaliação do pavimento em que os avaliadores fazem uma 
análise da condição da via com base nos defeitos encontrados, rodando em 
um veículo a uma velocidade de 40 km/h.

Manutenção

Processo sistemático e contínuo a fi m de manter permanentemente 
condições para tráfego econômico, confortável e seguro. Deve ocorrer por 
meio de ações sistemáticas, programadas ou devido à ocorrência de eventos 
supervenientes. Contemplam as ações de conservação e recuperação do 
pavimento.

Mastique Mistura de fi ller (material de enchimento) com ligante betuminoso, ou seja, 
mistura betuminosa com agregado de graduação fi na.

Material de enchimento

Também denominado fi ller, é um material constituído de partículas minerais 
que obedecem a limites específi cos de granulometria e plasticidade. É utilizado 
para enchimento dos vazios entre agregados graúdos e miúdos, contribuindo 
para o fechamento da mistura e modifi cando suas características técnicas.

Material pulverulento São partículas minerais com dimensão inferior a 0,075mm (que passam pela 
peneira nº 200), inclusive as solúveis em água, presentes nos agregados.

Módulo de 
deformabilidade

O módulo de deformabilidade procura descrever o comportamento elástico 
dos materiais expresso pelas relações tensão-deformação. Não é uma medida 
de resistência do material, mas sim de rigidez. É dado pela proporcionalidade 
entre a tensão aplicada e a deformação axial resultante.

Pavimento
Estrutura constituída por um sistema de camadas sobrepostas de diferentes 
materiais, de forma a resistir e distribuir os efeitos oriundos do tráfego e 
melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e à segurança.

Pedreira Região de onde se extraem rochas ou minerais para uso como agregados.

Pintura de ligação
Camada fi na de material asfáltico aplicado sobre a superfície de uma camada 
asfáltica, nova ou antiga (no caso de reforço ou recapeamento), com o único 
objetivo de promover aderência entre as camadas.

Pista de rolamento Parte da rodovia destinada ao trânsito de veículos.

Termo Significado
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Reabilitação

Realizada quando o desempenho do pavimento já ultrapassou, de forma 
signifi cativa, o estágio fi nal de seu ciclo de vida, apresentando anomalias 
com tendências irreversíveis. Consiste no projeto e na execução de novo 
dimensionamento do pavimento a fi m de restabelecer na íntegra as 
características técnicas originais, dando início a um novo ciclo de vida. 
Incluem as soluções de recapeamento ou reconstrução (total ou parcial) do 
pavimento, entretanto a modalidade predominante é a reconstrução.

Recalque diferencial Desnivelamento de uma estrutura ou pavimento não uniforme.

Recapeamento
Sobreposição do pavimento existente por uma ou mais camadas de mistura 
betuminosa ou concreto de cimento a fi m de conferir ao pavimento existente 
aporte estrutural.

Reciclagem

Consiste na reutilização total ou parcial do pavimento existente, podendo 
demandar adição de cimento Portland, água ou brita, conforme necessário. 
Pode ocorrer por simples remistura dos materiais no estado em que se 
encontram ou por tratamentos térmicos.

Reconstrução
Operação de refazer o pavimento. Consiste na remoção parcial ou total 
da espessura do pavimento, podendo chegar até o subleito, para posterior 
execução adequada de novas camadas estruturais.

Recuperação Processo aplicado ao pavimento desgastado a fi m de restabelecer suas 
características técnicas. Compreende a restauração e a reabilitação.

Reforço do subleito Camada do pavimento construída acima do subleito regularizado. Tem a 
função de resistir e distribuir os esforços provenientes do tráfego.

Regularização Camada de nivelamento do subleito, também chamada de preparo do 
subleito. Deve possuir as características geométricas do pavimento acabado.

Resistência à tração Capacidade de um material resistir a um esforço de tração (forças externas 
sobre um corpo solicitando sua capacidade de resistência ao alongamento).

Restauração

Realizada quando o desempenho do pavimento está próximo de sua condição 
limite permitida. Consiste no projeto e na execução de novo dimensionamento 
do pavimento a fi m de restabelecer na íntegra as características técnicas 
originais, dando início a um novo ciclo de vida. Incluem as soluções de 
recapeamento ou reconstrução (total ou parcial) do pavimento, sendo que, 
geralmente, as soluções identifi cadas recaem na primeira opção.

Revestimento

Camada do pavimento que recebe diretamente a ação do tráfego. Tem a 
função de melhorar as condições de rolamento e deve ser capacidade de 
resistir às ações do tráfego e do intemperismo para aumentar a durabilidade 
do pavimento.

Serventia Capacidade que um pavimento tem em proporcionar determinado 
desempenho (funcional) em relação ao conforto, ao rolamento e à segurança.

Solevamento Pequena elevação do revestimento asfáltico.

Solos

Qualquer depósito solto ou fofo, resultante da ação do intemperismo ou da 
degradação de rochas, ou ainda, da decomposição de vegetais. Incluem-
se, assim, na categoria dos solos, diversos materiais não consolidados, 
como sedimentos (pedregulhos, areias, siltes ou argilas), turfas e depósitos 
calcários, como areias de conchas e corais.

Termo Significado
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Sondagem a trado

Método de pesquisa por meio do recolhimento de amostras de solo. Consiste 
na perfuração manual de pequeno diâmetro por meio de um dispositivo 
denominado trado, constituído por uma haste metálica, permitindo assim 
a retirada de material para amostragem. O trado pode ser constituído por 
lâminas retorcidas (helicoidal) ou conexas (concha), cortantes, conectadas a 
uma haste que é introduzida no solo por rotação.

Sub-base
Camada do pavimento complementar à base. Tem a função de resistir e 
distribuir os esforços provenientes do tráfego, podendo também ter a função 
de drenar infi ltrações e controlar a ascensão capilar da água.

Subleito
Terreno de fundação onde é apoiado o pavimento, constituída de material 
natural consolidado e compactado. Tem a função de absorver defi nitivamente 
os esforços causados pelo tráfego.

Superelevação Inclinação transversal da pista nas curvas horizontais, para compensar o 
efeito da força centrífuga sobre os veículos.

Superlargura Largura adicional dada à pista nos trechos em curva, a fi m de assegurar 
condições de segurança e comodidade.

Usina de asfalto

Local onde é feita a mistura dos agregados com o ligante betuminoso. Deve 
proporcionar adequadamente a mistura de frações dos agregados, aquecer 
essa mistura e o ligante asfáltico, e misturar os materiais de acordo com as 
características especifi cadas.

Termo Significado
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Apêndice A - Equipamentos de 
Pavimentação

Equipamento Descrição Ilustração

Acabadora

Equipamento autopropulsor 
destinado à distribuição uniforme do 
material do revestimento, mistura 
asfáltica ou concreto.

Arados e grade de 
discos

Equipamentos móveis destinados à 
mistura de materiais.

Britadores de 
mandíbula

Utilizados com o objetivo de produzir 
agregados ou para moagem de 
materiais, esses britadores esmagam 
os matacões de pedra, comprimindo-
os por uma superfície triturante fi xa.

Caminhão com tanque 
distribuidor de asfalto

Caminhão composto por um tanque, 
com isolamento térmico, dispositivos 
de aquecimento, barra de rega e 
outros acessórios, empregada na 
distribuição de materiais asfálticos 
sobre a superfície.

Caminhões basculantes

Equipamentos destinados ao 
transporte de solos e pedras. 
São geralmente carreados por 
carregadeiras mecânicas ou 
escavadeiras. A descarga é feita 
automaticamente pelo fundo, 
mediante a elevação da parte 
dianteira da caçamba.

Caminhões betoneiras
Caminhões equipados com 
betoneira, utilizados na mistura e 
transporte de concreto.
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Caminhões de 
carroceria

São destinados a transportar 
diversos materiais, como cimento e 
madeira. Sua principal característica 
é que as cargas e as descargas são 
feitas por empilhadeiras, guindastes 
ou, eventualmente, de forma manual.

Caminhões dumpers

Caminhão destinado ao transporte 
de materiais sólidos. Se difere dos 
demais, pois o dumper é totalmente 
aberto em suas laterais e geralmente 
a carga fi ca à frente do motorista.

Caminhões 
fora-de-estrada

Caminhões de construção reforçada, 
destinada a trabalhos muito pesados 
com condições muito severas. 
Utilizado principalmente para 
transporte de pedras.

Caminhões tanque

Caminhão equipado com tanque 
para transporte de materiais fl uidos. 
Podem ser adaptados e utilizados, 
por exemplo, para serviços de 
impermeabilização do solo com uso 
de emulsão asfáltica.

Carregadeiras

Também denominadas pás-
carregadeiras, utilizadas na 
operação de carregamento de 
material solto ou em pequenas 
escavações em materiais de pouca 
resistência. Sua ferramenta de 
trabalho é uma caçamba com 
movimento basculante para frente, 
a fi m de atacar o material, encher-
se e depois descarregá-lo sobre o 
caminhão basculante.

Carretas Veículo automotor com reboque 
articulado para transporte de carga.

Continuação
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Central dosadora

Unidade responsável pela dosagem 
dos materiais componentes do 
concreto e sua transferência 
para o caminhão betoneira. 
Composta basicamente por silo de 
cimento, reservatório de água e 
aditivo, balanças, compressores e 
transportadores de correia.

Compressores de ar
Equipamento utilizado em 
demolições e pedreiras, que faz uso 
de ar comprimido.

Correias 
transportadoras

Consistem em duas ou mais polias 
que movimentam uma superfície em 
que são transportados materiais, 
como areia, brita e cimento.

Distribuidor de 
agregados

Acoplado a um caminhão, o 
distribuidor de agregados é 
responsável por lançar o material 
sobre a superfície.

Escavadeiras

Equipamentos destinados a 
realizar escavações. Podem ser 
montadas sobre esteiras ou sobre 
pneus e equipadas com acessórios 
de escavação para diferentes 
fi nalidades.

Escavadeiras com 
caçambas tipo 
clam-shell

São escavadeiras equipadas com 
clam-shell (concha). Fazem o 
carregamento de materiais soltos.

Escavadeiras com 
caçambas tipo 
drag-line

São escavadeiras equipadas com 
drag-line. Dragam cursos d'água, 
lagos e atoleiros, fazendo raspagem 
em terras pouco consistentes e 
escavação em nível inferior ao da 
máquina.

Continuação
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Girosféricos

Também denominados Rebritadores 
de Cone. Utilizados na britagem 
secundária de materiais para 
produção de agregados.

Marteletes

Martelete para cravar estacas. É 
utilizado para fornecer a energia 
requerida para cravar uma estaca, 
podendo ser de queda livre, a vapor, 
ar comprimido, hidráulico ou outros 
meios.

Motoniveladora

Equipamentos destinados 
ao espalhamento de solos e 
regularização do subleito. Sobre 
seis rodas, é equipado com uma 
lâmina, que pode trabalhar em 
diversas posições, inclusive na 
vertical, facilitando a operação de 
regularização, inclusive de taludes.

Pá
Ferramenta com lâmina recurvada 
fi xada na extremidade de um cabo, 
para cavar e retirar material sólido.

Perfuratrizes de 
carreta

Equipamento destinado a 
praticar perfurações em rocha ou 
pavimentos, por uma haste provida 
de movimento rotativo, em cujo 
extremo opera uma broca.

Picareta

Ferramenta com peça de aço 
recurvada com duas pontas opostas 
e agudas, fi xadas em um cabo, 
utilizada para soltar solo duro e 
pedras.

Pulvimisturadoras Equipamento móvel destinado à 
mistura de materiais.

Continuação
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Retroescavadeiras

Trator com uma pá carregadeira 
dianteira e uma concha traseira. 
Executam operações de escavação e 
carga.

Rolo de pneu (pressão 
variável)

Também chamado de rolo 
pneumático, é constituídos por uma 
plataforma metálica apoiada em 
dois eixos com pneus. O número 
de pneus em cada eixo é variável, 
com um mínimo de três. Além disso, 
para fornecer melhor cobertura do 
terreno, as rodas do eixo dianteiro 
são desencontradas com as do eixo 
traseiro. O adensamento dos solos 
dependerá da pressão de contato 
entre os pneus e o terreno.

Rolo pé de carneiro 
autopropelido

Realiza a operação de compactação 
do solo. Consta de um tambor 
oco, no qual se inserem saliências 
de 20 a 25 cm, denominadas 
"patas", dispostas em fi leiras 
desencontradas. A operação de 
compactação é realizada até que não 
ocorra mais a penetração das patas.

Rolo vibratório liso e/
ou corrugado

Equipamentos destinados a 
compactação de solos, usado 
principalmente em terrenos com 
solos não coesivos. O rolo vibratório 
consiste na aplicação de uma 
vibração com certa frequência e 
amplitude, que se propaga pelo 
tambor até o terreno.

Tanques de asfalto com 
aquecimento a vapor

Tanques destinados à estocagem de 
materiais betuminosos.

Trado

Instrumento para retirada de 
amostra de solo, que é constituído 
por lâminas retorcidas (helicoidal) 
ou conexas (concha), cortantes, 
conectadas há uma haste que é 
introduzida no solo por rotação.
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Trator de pneus

Chama-se trator a uma unidade 
autônoma, que executa a tração 
ou empurra outras máquinas e 
pode receber diversos implementos 
destinados a diferentes tarefas. 
Quando montada sobre pneumáticos 
é denominada genericamente por 
trator de pneus ou de rodas.

Tratores de esteira com 
lâmina S ou A ou U

Chama-se trator a uma unidade 
autônoma, que executa a tração 
ou empurra outras máquinas e 
pode receber diversos implementos 
destinados a diferentes tarefas. 
Quando montada sobre esteiras é 
denominada genericamente por 
trator de esteira. As esteiras são 
constituídas por placas de aço 
rígidas, que possuem uma garra 
na superfície de contato para 
aumentar a aderência da esteira com 
a superfície e são ligadas umas às 
outras por meio de uma articulação.
A lâmina é um implemento destinado 
à operação de escavação do solo, 
suportada por braços laterais, 
fi xados no “chassi” da esteira.

Usina de asfalto

Local onde é feita a mistura 
dos agregados com o ligante 
betuminoso. Deve proporcionar 
adequadamente a mistura de frações 
dos agregados, aquecer essa mistura 
e o ligante asfáltico, e misturar 
os materiais de acordo com as 
características especifi cadas.

Usina de solos

Sistema onde os agregados 
são dosados e misturados ao 
cimento e à água. Composta por 
silos de armazenagem e correias 
transportadoras.

Vassoura mecânica

Máquina rebocada ou 
autopropulsada, munida de escovas 
montadas em rolos, placas rotativas 
ou em travessões. Tem a fi nalidade 
de limpar pavimentos e vias.

Vibroacabadora Acabadora que utiliza elementos 
vibratórios.
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