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RESUMO 

 

ANÁLISE DE TECNOLOGIAS EMPREGADAS NA PAVIMENTAÇÃO E 

RESPECTIVAS COMPATIBILIZAÇÕES REGIONAIS 

 

AUTOR: Hugo Itagiba Vaccarini 

ORIENTADOR: Maj QEM Fábio Luís França de Faria 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as principais características dos diferentes tipos 

de pavimentação empregados nas obras realizadas pelos Batalhões de Engenharia de 

Construção nas diversas regiões brasileiras. Finda este Trabalho de Conclusão de Curso a 

corresponder estes tipos às particularidades regionais, através da análise das principais 

peculiaridades, adversidades e facilidades apresentadas na instalação dos diferentes 

pavimentos. Para isso, serão analisados individualmente os tipos de pavimentação e as 

principais características das cinco regiões brasileiras. Após, será feito um estudo baseado na 

adaptabilidade de cada pavimentação com as disponibilidades e características das regiões 

Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.  

   

Palavras-chave: Pavimentação. Regiões brasileiras. Característica. Brasil. Construção. 
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ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES EMPLOYED IN PAVING AND REGIONAL 

COMPATIBILIZATIONS 

 

AUTHOR: Hugo Itagiba Vaccarini 

ADVISOR: Maj QEM Fábio Luís França de Faria 

 

The present research has as goal to analyze the main characteristics of the different kinds of 

paving that Engineering branch uses in constructions on each Brazilian region. Another goal is 

to match the best kind of paving with the main characteristics of the Brazilian regions (North, 

Middle-West, South-East, North-East and South. To reach this goal, will be analyze the 

difficulties and facilities of each kind of paving and the needs of each one. After that, will be 

made a study based on the adaptability of each paving with what is available in each Brazilian 

region and the characteristics of this ones. 

 

Keywords: Paving. Brazilian regions. Characteristics. Brazil. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Exército Brasileiro vem amplamente sendo utilizado em prol do desenvolvimento 

nacional. Emprego esse que abrange desde a construção de estradas à construção de poços 

artesianos na região nordeste brasileira.  

 Através da observância da satisfação da população beneficiada dos efeitos diretos e 

indiretos das obras militares realizadas no Brasil é possível mensurar a importância dessas.  

 Amparada pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), a missão das Forças Armadas é 

norteada primordialmente para a defesa da Pátria, para a garantia dos poderes constitucionais e 

para a garantia da lei e da ordem, conforme descrito a seguir: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na 

hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se 

à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 

lei e da ordem. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988) 

 

  Entretanto, a promulgação da Lei Complementar número 97, de 1999 conferiu as 

atribuições subsidiárias gerais que cabem às Forças Armadas. Estabelece o art. 16 da LC nº 97, 

de 09 de julho de 1999: “Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar 

com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República”. 

Visando atender às missões legais determinadas pelo Presidente da República, o 

Exército Brasileiro, mais especificamente os integrantes da Arma de Engenharia e do Quadro 

de Engenheiros Militares (QEM), vêm executando obras que incluem, dentre outras, 

transposições de cursos d’água; construção de rodovias, instalações e poços artesianos. 

 Importante frisar a grande diversidade bioclimática e pedológica relativa a cada região 

brasileira, que traz a necessidade de compatibilizar as obras de implementação de estradas com 

as devidas especificidades regionais. Por assim definido, esse estudo visa especificar as 

características de cada região brasileira, assim como as vantagens e desvantagens dos tipos de 

tecnologias de pavimentação que hoje são empregados, dentre os quais destacam-se as 

pavimentações flexível, semirrígida e rígida. Por fim, o trabalho fica delimitado a melhor 

corresponder os tipos de pavimentação às peculiaridades apresentadas em cada Região 

Brasileira, de forma a propiciar a especialização das tropas serventes em cada Batalhão de 

Engenharia de Construção em apenas um tipo de pavimentação, sendo essa a mais apropriada 

à região que se encontra o BEC. 
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2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A diversidade presente nas regiões brasileiras, como o frio na Região Sul; as chuvas 

torrenciais e o calor da Região Norte; e a seca e calor da Região Nordeste, faz com que o 

engenheiro sinta a dificuldade de realizar a implementação de rodovias e a sua subsequente 

pavimentação.    

A partir desses fatores, deve-se perguntar quais seriam os melhores tipos de pavimentos 

a serem empregados nessas áreas; se haveria alguma vantagem ou desvantagem e se existiria a 

possibilidade de reduzir-se os impactos ambientais na implantação do pavimento estabelecido. 

Cada Organização Militar (OM) de Engenharia de Construção, devido ao seu constante 

emprego nas obras em prol do desenvolvimento nacional, apresentaria melhor aproveitamento 

nessas com a especialização no tipo de pavimento mais adequado para a região, através do 

estudo das características regionais e das vantagens e desvantagens apresentadas pelas 

tipologias de pavimentação. 

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este estudo visa especificar as características de cada região brasileira, assim como as 

vantagens e desvantagens dos tipos de tecnologias de pavimentação que hoje são empregados, 

dentre os quais destacam-se as pavimentações flexível, semirrígida e rígida. Por fim, o trabalho 

fica delimitado a melhor corresponder os tipos de pavimentação às peculiaridades apresentadas 

em cada Região Brasileira. 

 

3.2 Objetivos intermediários 

 

• Definir os principais tipos de pavimentos empregados no Brasil; 

• Analisar as vantagens e desvantagens de cada tipo de pavimento; 

• Generalizar as características geográficas de cada região; e 

• Compatibilizar as características geográficas com a tipologia de pavimentação. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Visando atender aos objetivos propostos nesse estudo é fundamental o conhecimento da 

legislação que regulamenta o emprego do Exército Brasileiro em prol do desenvolvimento 

nacional, os tipos de pavimento assim como suas vantagens e desvantagens e as características 

geográficas regionais brasileiras. Tais informações serão apresentadas no decorrer do trabalho. 

 

4.1 AMPARO LEGAL DO EMPREGO DO EXÉRCITO NO DESENVOLVIMENTO 

NACIONAL 

 

 Fundamentado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar número 97, 

de 09 de junho de 1999, a missão das Forças Armadas compreende a missão do Exército 

Brasileiro. A primeira define, basicamente, as Forças Armadas como sendo responsável pela 

defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. A segunda 

dispõe sobre a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, posteriormente alterada 

pela Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004. 

 Conforme previsto no art. 142, §1º da Constituição Federal de 1988, tem-se que o 

emprego das Forças Armadas será definido conforme lei complementar posterior. Então, em 09 

de junho de 1999 fora estabelecido a Lei Complementar nº 97 no art. 16 que cabe às Forças 

Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional, na 

forma determinada pelo Presidente da República. 

 Em 2 de setembro de 2004 foi sancionada pelo então Presidente da República, a Lei 

Complementar número 117, que alterava a Lei Complementar nº 97, que trazia em seu teor a 

adição do art. 17-A, que trata das atribuições subsidiárias particulares. 

 

Art. 17-A. Cabe ao Exército, além de outras ações pertinentes, como atribuições subsidiárias 

particulares: 

I – contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito 

ao Poder Militar Terrestre; 

II – cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais e, excepcionalmente, 

com empresas privadas, na execução de obras e serviços de engenharia, sendo os recursos 

advindos do órgão solicitante; 

III – cooperar com órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos 

de repercussão nacional e internacional, no território nacional, na forma de apoio logístico, de 

inteligência, de comunicações e de instrução; 

IV – atuar, por meio de ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira terrestre, 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, isoladamente ou em coordenação com outros órgãos 

do Poder Executivo, executando, dentre outras, as ações de: 

a) patrulhamento; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art17ai
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art17aii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art17aiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm#art17aiv
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b) revista de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves; e 

c) prisões em flagrante delito. (LC 117, 2004) 
 

 Respalda-se então o emprego do Exército Brasileiro, mais especificamente da Arma de 

Engenharia, em prol do desenvolvimento nacional, pois essa, juntamente com o Quadro de 

Engenheiros Militares, é responsável pela execução de obras e serviços de engenharia através 

da cooperação com órgãos públicos e/ou empresas privadas, conforme previsto no Art. 17-A, 

II. 

 

4.2 PRINCIPAIS TIPOS DE PAVIMENTOS UTILIZADOS NO BRASIL 

 

 A definição de pavimento é fundada na NBR-7207/82 da ABNT: 

 

O pavimento é uma estrutura construída após terraplenagem e destinada, econômica e 

simultaneamente, em seu conjunto, a:  

a) Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; 

b) Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança; 

c) Resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície de 

rolamento. 

  

A função do pavimento é sumariamente fundamentada em diluir a tensão vertical 

aplicada na superfície por veículos, fazendo com que o subleito receba de forma 

consideravelmente menor esta tensão superficial (MARQUES, 2006). 

Classificam-se os tipos de pavimentos em três: rígidos, flexíveis e semirrígidos. O fator 

de escolha dentre esses é definido basicamente pela tipologia de solo da região e intensidade 

do tráfego. 

 

Figura 1. Distribuição em camadas dos tipos de pavimento 

 
Fonte: (Equip EduQC, 2019). Disponível em: <https://maquinadeaprovacao.com.br/engenharia/projeto-de-

pavimentos-aeroportuarios/>. Acesso em 06 jun. 2019. 

 

https://maquinadeaprovacao.com.br/engenharia/projeto-de-pavimentos-aeroportuarios/
https://maquinadeaprovacao.com.br/engenharia/projeto-de-pavimentos-aeroportuarios/
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 A pavimentação flexível é aquela que se molda conforme a carga exercida sobre ela e 

tem em sua composição uma base granular, resultado de uma estabilização granulométrica por 

camadas e revestimento asfáltico (conforme a figura 1). A rígida é aquela construída através da 

utilização de placas de concreto e de uma estabilização granulométrica sob essas de ao menos 

duas camadas (conforme a figura 1), provendo maior resistência à frenagem e às cargas 

estáticas. Já a semirrígida é aquela indicada para regiões que tenham tráfego de veículos com 

maior peso, pois este é constituído de uma base de cimento e cobertura asfáltica (MARQUES, 

2006). 

Diferença que cabe ser ressaltada entre os pavimentos supracitados é a resistência aos 

esforços provenientes da tensão superficial causada pelo tráfego de veículos, na qual o 

revestimento da pavimentação flexível não tem função estrutural, ou seja, não resiste às tensões 

aplicadas por veículos no revestimento; serve esse apenas como pista de rolamento, para resistir 

às frenagens veiculares e para transmitir os esforços provenientes da tensão aplicada para as 

demais camadas. A pavimentação rígida, por conseguinte, tem em seu revestimento, assim 

como na base, a função estrutural de resistência às tensões aplicadas por veículos (MARQUES, 

2006). Essa comparação pode ser observada na Figura 2 a seguir. 

 

Figura 2. Representação das cargas nos pavimentos 

 
Fonte: questoesdeconcurso.com.br (adaptada) 

 

4.2.1 Pavimentação flexível 

 

 Estrutura constituída por diversas camadas. Tem por objetivo a resistência à força de 

cisalhamento empregada pelo tráfego de veículos, tendo em vista que esses não são 

responsáveis pela resistência à tração. Conforme definição dada pelo Manual de Pavimentação 
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do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), 2006, pavimento flexível é 

aquele que sofre deformação elástica em todas as suas camadas, distribuindo-as em parcelas 

equivalentes entre essas. 

Na pavimentação flexível adota-se bases e sub-bases granulares, as quais se subdividem 

em de estabilização granulométrica e de macadame hidráulico (Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte, 2006). 

A Estabilização Granulométrica é constituída por camadas de solo, britas, escória ou 

pela mistura desses materiais. Camadas essas que são estabilizadas através da 

britagem/peneiramento prévio, se for o caso, e da compactação de um ou mais desses materiais 

através da utilização de rolos compactadores (DNIT, 2006). 

A pavimentação do tipo Macadame foi desenvolvida pelo engenheiro John Loudon 

McAdam (por conta disso o nome Macadame), a qual consiste na compactação de britas, 

havendo a utilização de três camadas de diferentes tamanhos desse material, sendo as duas 

primeiras com britas menores que 7,5 cm e a terceira camada com britas menores que 2,5 cm 

(MARQUES, 2006). Após a implantação de cada camada há a compactação desta com a 

utilização de rolos compactadores. Para completar os vazios, utiliza-se um material de 

enchimento que pode ser pó de pedra (finos de britagem) ou solos de granulometria específica 

(DNIT, 2006). 

Entre os tipos de revestimentos flexíveis tem-se os Betuminosos, que se subdividem em 

Por Penetração e Por Mistura; e os Revestimentos Por Calçamento – os quais apresentam 

subdivisão entre Alvenaria Poliédrica e Paralelepípedos (DNIT, 2006) 

Os Revestimentos Betuminosos por Penetração podem ser implantados através de dois 

diferentes tipos: Penetração Invertida ou Direta. A Penetração Invertida consiste na aplicação 

de material betuminoso – entre eles cimento asfáltico de petróleo (CAP), asfalto diluído (CR-

250) e emulsão asfáltica (como por exemplo a RR-2C) – seguida do espalhamento e 

compactação de agregados de granulometria específica. Conforme o número de aplicações 

(camadas) construídas tem-se as nomenclaturas: Tratamento Superficial Simples (TSS), 

Tratamento Superficial Duplo (TSD) e Tratamento Superficial Triplo (TST). Na Penetração 

Direta ocorre a aplicação do material betuminoso após à implantação da camada de agregados 

(DNIT, 2006) 

No Revestimento por Mistura o agregado é pré-envolvido com material betuminoso 

antes da compressão. De acordo com o processo de instalação desse tipo de revestimento, tem-

se as seguintes designações: Pré-misturado a Frio e Pré-misturado a Quente. A diferença entre 

eles consiste na temperatura de lançamento da mistura agregado e ligantes, no qual o primeiro 
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pode ser lançado à temperatura ambiente e o segundo ainda tem de estar a uma temperatura de 

38º, em média, para ser espalhados na pista. Como exemplo de Revestimento Pré-misturado a 

Quente, tem-se o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) ou Concreto Asfáltico, o 

qual, quanto ao tipo de revestimento, vem comumente sendo empregado nas obras de 

pavimentação (DNIT, 2006) 

Os Revestimentos Flexíveis por Calçamento sofreram uma queda considerável quanto 

à utilização em rodovias, como consequência da intensificação do uso de pavimentos asfálticos 

e de concreto. Assim, devido a sua atual restrição à utilização em pátios de estacionamento, 

vias urbanas e alguns acessos viários, conforme Manual da Pavimentação do DNIT de 2006, p. 

100, esse tipo de revestimento foge do foco deste estudo. 

 

4.2.2 Pavimentação semirrígida 

 

 Pavimentação essa caracterizada por sua razoável resistência à tração, consequência da 

utilização de uma base cimentada por algum aglutinante com propriedades cimentícias, dos 

quais valem ser citados os de Solo-cimento e Solo-cal, com revestimento asfáltico. 

 Conforme definido no Manual de Pavimentação do DNIT (2006, p. 97), diz-se que: 

 

Solo-cimento é uma mistura devidamente compactada de solo, cimento Portland e água; 

a mistura solo-cimento deve satisfazer a certos requisitos de densidade, durabilidade e 

resistência, dando como resultado um material duro, cimentado, de acentuada rigidez à flexão. 

O teor de cimento adotado usualmente é da ordem de 6% a 10%.” 

“Solo-cal é uma mistura de solo, cal e água e, às vezes, cinza volante, uma pozolona artificial. O 

teor de cal mais frequente é de 5% a 6%, e o processo de estabilização ocorre: 

   - por modificação do solo, no que refere à sua plasticidade e sensibilidade à água; 

   - por carbonatação, que é uma cimentação fraca; 

   - por pozolanização, que é uma cimentação forte 

Quando, pelo teor de cal usado, pela natureza do solo ou pelo uso da cinza volante, predominam 

os dois últimos efeitos mencionados, tem-se as misturas solo-cal, consideradas semirrígidas. 

 

A pavimentação semirrígida adota as bases e sub-bases estabilizadas com aditivos. Essa 

tem processo de implantação semelhante às granulares por estabilização granulométrica, 

diferenciando-se apenas na adição de aditivos estabilizadores. Entre as bases e sub-bases 

consideradas flexíveis tem-se: Solo Melhorado com Cimento, Solo Melhorado com Cal e Solo-

betume. A primeira é obtida com a adição de 2% a 4% de teor de cimento, com a finalidade de 

modificar a plasticidade e sensibilidade à água da base e/ou sub-base. O Solo Melhorado com 

Cal e o Solo-betume têm finalidade similar ao melhorado com cimento, diferenciando, 

basicamente, pelo tipo de aditivo (DNIT, 2006) 
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4.2.3 Pavimentação rígida 

 

 Composta basicamente por uma mistura de cimento Portland, areia, agregado graúdo e 

água, apresenta elevada rigidez em relação às camadas inferiores (subleito e sub-base, no 

mínimo) e, por conta disso, absorve quase todas as tensões aplicadas pelos veículos. Dentre 

essa tipologia, pode-se subdividi-la ao especificar os tipos de pavimentos rígidos: pavimentos 

de concreto simples – dos quais podem ser empregadas placas de concreto simples, placas de 

concreto simples com barras de transferência, placas de concreto simples com armadura 

distribuída descontínua ou placas de concreto simples com armadura distribuída contínua –,  

pavimento tipo whitetopping, pavimento estrutural armado, pavimento de concreto rolado e 

concreto protendido (DNIT, 2006) 

 Os Pavimentos de Concreto Simples (PCS) são caracterizados por sua alta resistência 

quando comparados à concretos estruturais de edificações. Esses são moldados in loco, sobre a 

base e podem ser confeccionados com concreto convencional (CCV), concreto de alta 

resistência (CAD) e o concreto compactado com rolo (CCR) (DNIT, 2006) 

 Especificando as características de cada tipo de PCS tem-se, primeiramente, o Concreto 

Simples, o qual é constituído de concreto como camada de base e revestimento, sendo que nesse 

tipo, o concreto resiste aos esforços de cisalhamento e tração. Já o Concreto Simples com Barras 

de Transferência se diferencia do primeira pela presença de juntas transversais e longitudinais, 

sendo essas responsáveis pela transferência de carga. O Concreto Simples com Armadura 

Distribuída Descontínua é similar ao anterior, mas apresenta uma armadura, em cada bloco, 

unida pelas juntas transversais, enquanto o Concreto Simples com Armadura Contínua não 

necessita de junção entre cada bloco, devido à sua continuidade da armadura (DNIT, 2006) 

Essas características podem ser observadas nas figuras 3 e 4 a seguir: 

Figura 3. Pavimento de concreto simples com e sem barras de transferência

 
Fonte: Eng.º Marcos Dutra de Carvalho, professor da UNESP 
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Figura 4. Pavimento de concreto com armadura distribuída contínua e descontínua 

 
Fonte: Eng.º Marcos Dutra de Carvalho, professor da UNESP 

 

 O pavimento do tipo whitetopping consiste na recuperação de pavimentos de concreto 

deteriorados, ou seja, essa técnica permite o reaproveitamento da infraestrutura de 

pavimentação executada, mesmo que essa seja de diferente natureza, fazendo da camada 

asfáltica uma sub-base (DNIT, 2006). O pavimento estrutural armado, conforme descrito na 

publicação “Folheto Estradas de Concreto: este é o caminho do futuro”, tem a seguinte 

definição: 

 

Constituído de concreto de cimento Portland como camada de base e revestimento. 

Nesse tipo de pavimento a armadura tem função estrutural, ou seja, é ela que resiste aos esforços 

solicitantes. O pavimento é dotado de juntas transversais de retração e longitudinais de 

articulação ou construção, sendo as transversais com barras de transferência. As espessuras de 

concreto são inferiores às calculadas para o concreto simples. (Folheto Estradas de Concreto: 

este é o caminho do futuro. Associação Brasileira de Cimento Portland) 

 

Apresentam-se, além desses, o pavimento de concreto rolado e o concreto protendido. 

O primeiro é proveniente de uma mistura de agregados, cimento Portland, água e aditivos, de 

forma que fique com quantidade de água inferior à normal, o que permite o adensamento por 

rolos compressores. O último consiste num pré-alongamento da armadura, de forma que essa 

melhore seu desempenho e minimize ou elimine as fissuras geradas pela tração (DNIT, 2006). 

 

4.3 Vantagens e desvantagens encontradas em cada tipo de pavimentação 

 

 Atualmente, o tipo de pavimentação mais utilizado no Brasil tem sido o flexível, 

prevalecendo pelo baixo custo de implantação quando comparado às demais pavimentações. 

Porém, a adequação do tipo de pavimentação a ser empregada pelo destacamento necessita de 

um estudo que abranja não apenas o levantamento de custos de implantação. 
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 Tem-se então a necessidade de uma análise logística, econômica (para curto e longo 

prazo), ambiental, política e geográfica. Para tal, há a necessidade de uma análise detalhada das 

principais adversidades e facilidades apresentadas por cada tipo de pavimento. 

 

4.3.1 Pavimentação flexível 

 

 Constituído principalmente por materiais betuminosos, o pavimento flexível é 

caracterizado por sua capacidade de resistir ao rompimento e pela necessidade de estruturas 

mais espessas e camadas múltiplas, o que influi diretamente no tamanho da escavação e na 

quantidade de terra movimentada, fator este que implica diretamente na questão ambiental. 

Devido à multiplicidade de camadas, cada uma requer a necessidade de uma qualidade de solo 

diferente, na qual a mais inferior tem Índice de Suporte Califórnia (ISC) menor que as 

superiores e assim sucessivamente. Portanto, verifica-se a necessidade de utilizar solos de 

diferentes caixas de empréstimo ou a necessidade de aumentar o ISC do solo proveniente de 

uma mesma caixa. 

 Observa-se então o grande impacto ambiental causado por essa pavimentação. O grande 

volume de solo movimentado altera significamente a flora regional, consequência da 

necessidade de realizar o desmatamento da área da(s) caixa(s) de empréstimo e a troca deste 

solo por um de menor ISC. Outro impacto ambiental observável é a utilização em massa de 

derivados de petróleo, como o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e emulsões asfálticas, 

empregados para a realização da pintura de imprimação, pintura de ligação e na composição do 

revestimento. O amplo emprego dos materiais citados anteriormente traz a necessidade do 

cuidado com o descarte e possíveis acidentes (vazamentos), por conta da toxicidade desses para 

o meio ambiente, conforme pode ser observado na Figura 5 a seguir. 
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Figura 5. Descarte incorreto de emulsão asfáltica 

 
Fonte: Valentim, Danielle. Empresas são multadas em R$ 350 mil por loteamento irregular e poluição asfáltica. 

Disponível em: <https://www.correiodoestado.com.br/cidades/empresas-sao-multadas-em-r-350-mil-por-

loteamento-irregular-e/260955/ >. Acesso em 06 de junho de 2019 às 21:19h. 
 

 A questão logística também é afetada pela multiplicidade de camadas e da espessura 

maior das mesmas. Através do estudo prévio laboratorial da qualidade do solo nas proximidades 

de onde será construído o pavimento, consegue-se verificar se a questão logística será uma 

adversidade – em caso de inexistência de solos de boa qualidade nas adjacências do local a ser 

lançado – ou uma facilitadora à obra. Como consequência haverá a necessidade do transporte 

do solo com o ISC desejado por trechos mais longos ou, caso não seja viável a distância entre 

a caixa de empréstimo e o trecho da estrada em construção, haverá a necessidade de trazer da 

base material para melhorar ou diminuir a qualidade do solo. Esse fator passa a ser vantajoso 

para a obra quando se encontra o solo com o ISC necessitado em caixas de empréstimo 

próximas à região em que está a se lançar a pavimentação. 

 Outra preocupação logística é o transporte de materiais betuminosos que serão 

utilizados.  Tanto os materiais empregados na pintura de imprimação como na pintura de 

ligação necessitam de serem lançados com temperaturas específicas e, para isso, há a 

necessidade da utilização de caminhões distribuidores asfálticos (CDA) que possuam 

aquecedores para manter o material betuminoso na temperatura ideal de lançamento. Daí surge 

outra adversidade logística, a qual consiste na dificuldade de manter esse material na 

temperatura ideal por longas distâncias. Ressalto ainda a utilização do CBUQ que também tem 

temperatura ideal para lançamento de seu revestimento específico. 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/empresas-sao-multadas-em-r-350-mil-por-loteamento-irregular-e/260955/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/empresas-sao-multadas-em-r-350-mil-por-loteamento-irregular-e/260955/
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 Fator que também deve ser levado em consideração é a menor reflexão luminosa nesse 

pavimento quando comparado com a pavimentação rígida (Figura 6). Na flexível, devido à 

ausência de cor consequente da coloração do Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), preta, tem-

se a necessidade de uma intensidade luminosa maior, pois absorve tanto luz quanto calor. 

Assim, para aumentar a segurança nas estradas durante períodos de baixa luminosidade ou 

ausência da mesma, evitando a utilização do farol alto veicular, o qual ofusca a visão do 

motorista do veículo que se desloca em sentido oposto, seria prover a iluminação das vias. Para 

tal, tem-se a possibilidade de utilização de placas de energia solar em cada poste de iluminação 

ou de lançamento de fios condutores de eletricidade da fonte de energia elétrica até os postes 

de iluminação da estrada. Como conseguinte haveria um maior custo diário com a rodovia. 

 

Figura 6. Comparativo da economia de energia elétrica 

 
Fonte: Silva et al. (2018 apud Moschetti, 2015) 

 

 A necessidade de manutenção constante desse tipo de pavimentação nos anos 

posteriores à sua instalação é um fator alarmante. Os grandes danos decorrentes das intempéries 

climáticas, como chuvas abundantes e altas temperaturas, do contato de produtos químicos 

através de vazamentos e acidentes e da menor durabilidade desse tipo de rolamento trazem à 

tona este principal fator comprometedor da utilização do pavimento flexível. A vida útil 

estimada de 10 anos, efetuando-se a manutenção constante da via, possibilita a utilização da 

obra em prol de campanhas políticas, tendo em vista seu baixo custo de implantação e 

durabilidade superior a dois mandatos. 

 Apesar do exposto anteriormente, esse tipo de pavimento apresenta melhor aderência 

(quando comparado à pavimentação rígida) tanto para demarcações viárias, quanto para o 

contato entre a mesma e a borracha dos pneus automotivos. Tal fator é consequência da textura 

rugosa desse pavimento, a qual transmite maior segurança para o motorista por conta do maior 

atrito entre os pneus emborrachados e os revestimentos betuminosos; além de reduzir a 
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manutenção no que tange às pinturas da sinalização necessárias à via. Além disso ressalta-se a 

baixa absorção de água, o que traz consigo uma necessidade maior de caimentos e drenagens 

superficiais (o que causa uma superfície escorregadia quando molhado; aquaplanagem), e a 

maior absorção de calor consequente de sua coloração escura (Figura 7). 

 

Figura 7. Comparativo da absorção de calor nos pavimentos rígidos e flexíveis 

 
Fonte: Silva et al. (2018 apud Moschetti, 2015) 

 

 O tempo de cura deste pavimento é rápido, permitindo a rodagem de veículos logo após 

a implantação do revestimento. Fator esse que possibilita o tráfego de veículos quando a 

urgência se faz necessária, fundamental para casos em que se tenha que liberar a via de 

imediato, como por exemplo quando não se tenha a possibilidade de realizar um desvio dessa. 

 

4.3.2 Pavimentação semirrígida 

 

 Pelo fato da pavimentação semirrígida ser um tipo intermediário entre a pavimentação 

rígida e flexível, tem-se em suas propriedades uma mistura das características desses dois tipos 

de pavimentos. Com isso observa-se a mistura entre as vantagens e desvantagens da 

pavimentação rígida e flexível.  

 Diferencia-se da pavimentação flexível exclusivamente pela diferença de base, a qual é 

constituída, por exemplo, por uma mistura solo-cal ou solo-cimento, obtendo-se, desta forma, 

a mistura de propriedades. Assim, tem-se uma camada de rolamento betuminosa e as camadas 

múltiplas subsequentes exercendo as mesmas funções que na flexível. Porém, encontra-se uma 
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base com um ISC melhorado através da utilização de compostos químicos como o cimento 

Portland e a cal. A melhora da qualidade da base propicia uma maior resistência à grandes 

esforços, aumentando assim a capacidade de emprego desse pavimento com a possibilidade de 

implantação do mesmo em vias que apresentem tráfegos mais pesados e/ou em um solo com 

ISC não muito bom, o qual aumenta o risco de trincamento da base. Esta se apresenta como a 

única vantagem quando em comparação com a pavimentação flexível (quanto a desvantagem 

seria o aumento do custo da obra, pela necessidade de realizar o aumento do ISC da base através 

de estabilizantes).  

 

4.3.3 Pavimentação rígida 

 

 A durabilidade da pavimentação rígida traz consigo a menor necessidade de 

manutenção. Fator esse que compensa o custo de implantação ser mais elevado quando 

comparado aos demais tipos de pavimentação. Tem como vida útil estimada o período de 20 

anos, ou seja, mesmo com a falta de manutenção, esse pavimento, se bem executado, tem uma 

ótima durabilidade, por conta desse não ser afetado pelas intempéries climáticas e por ataques 

químicos. Esse é o fator que proporciona um melhor custo benefício final desse pavimento, 

conforme pode ser observado no gráfico apresentado na Figura 8, a seguir. Porém, analisando 

no enfoque político, esse pavimento não é apresentado como a melhor opção, consequência da 

transformação da política brasileira em “politicagem”, que prioriza o interesse eleitoral acima 

do bem, por consequência da não necessidade de manutenção em período inferior a 8 anos – 

consequência da pavimentação rígida apresentar um custo maior de implantação, porém com 

manutenção quase nula nos primeiros 10 anos. 
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Figura 8. Custo de implantação vs. Custo de manutenção dos pavimentos 

 
Fonte: Folheto Estradas de Concreto: este é o caminho do futuro. Associação Brasileira de Cimento Portland 

 

 Como principais dificuldades na implantação desse pavimento contempla-se a maior 

dificuldade de realizar reparos (caso o serviço tenha sido mal executado); a exigência de um 

maior controle na hora da aplicação; a menor aderência entre o revestimento rígido e 

demarcações viárias, bem como entre os pneus emborrachados; e a falta de porosidade. 

 Caso haja a necessidade da realização de reparos em obras de pavimentos rígidos, o 

trabalho a ser realizado será mais complexo e demorado. Para isso, faz-se necessário realizar o 

corte e ruptura do concreto já curado, o que requer um cuidado especial com as barras de 

transferência, as de ligação e com as armaduras (caso tenham sido empregadas), de forma a 

evitar a necessidade de realizar emendas de ferragens; após, realizar-se-ia o reparo e, por fim, 

a reimplantação do concreto no local reparado. Para evitar o retrabalho, este pavimento exige 

um maior controle no momento da aplicação, sendo que uma deformidade na base poderia 

facilmente ocasionar um problema futuro, devido a rigidez em blocos não conseguir 

acompanhar as deformações dessa parte estrutural, ocasionando assim fissuras com a aplicação 

de tensão sobre as placas. 

 A superfície de contato desse pavimento pode ser facilmente corrigida através da 

utilização de vassouras antes da cura do concreto, que possibilita a melhoria do atrito do pneu 

emborrachado com o revestimento e da sinalização viária com esse, o que traz menor 

necessidade de pinturas, quando comparado com a implantação do mesmo sem a utilização de 

vassouras. Porém, a utilização desse equipamento junto dos cortes realizados para a confecção 
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das juntas de dilatação traz um desconforto auditivo para o público que utiliza essas vias. Outra 

desvantagem desse pavimento vem das juntas de silicone, as quais necessitam de uma troca 

periódica. No que tange à falta de porosidade desse pavimento, a necessidade de executar 

maiores e melhores obras de drenagem, associada à utilização de vassouras, favorece uma maior 

aderência em caso de chuvas, o que proporciona maior segurança aos condutores por reduzir os 

efeitos da aquaplanagem. 

 O fato dessa pavimentação utilizar estruturas com menor número de camadas facilita na 

questão logística. A menor movimentação de terras ocasiona um menor impacto ambiental, 

conforme explicado anteriormente nas vantagens e desvantagens da pavimentação flexível. 

 Outro fato que facilita a questão logística, excetuando-se a Região Norte pela reduzida 

quantidade de rochas na região (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1998), é a 

confecção do concreto com materiais locais (britas de diferentes dimensionamentos, areia e 

água). O equipamento de britagem pode ser transportado para um local rochoso melhor 

localizado em relação à obra. Além disso, há a vantagem dessa mistura ser feita a frio, podendo 

ser realizada no local ou ser transportada já pronta para o local de implantação (reduzindo o 

gasto de combustíveis fósseis e, por conseguinte, o impacto ambiental da obra).  

 

4.4 Peculiaridades geográficas de cada região brasileira 

 

 A grande extensão territorial brasileira de 8.514.877 km², conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), resulta em grande diversidade biológica, 

pedológica e climática.  

 

4.4.1 Bioma 

 

Dentre as peculiaridades geográficas tem-se primeiramente a divisão por biomas, na 

qual 49,29% do território é constituído pela Floresta Amazônia, 23,92% ao Cerrado, 13,04% à 

Mata Atlântica, 9,92% à Caatinga, 2,07% ao Pampa e 1,76% ao Pantanal (IBGE, Mapa de 

Biomas e de Vegetação. Disponível em <https://ww2.ibge.gov.br/home/preside 

ncia/noticias/21052004biomashtml.shtm> Acesso em 04 Jun. 2019). Dessa proporção, tem-se 

uma constituição estadual, conforme a Tabela 1 a seguir, da qual conclui-se que: a região Norte 

é constituída apenas pelo Cerrado e pela Amazônia, majoritariamente; a região Nordeste é 

composta por Mata Atlântica, Caatinga, Amazônia e Cerrado, tendo como bioma predominante 

https://ww2.ibge.gov.br/home/preside%20ncia/noticias/21052004biomashtml.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/preside%20ncia/noticias/21052004biomashtml.shtm
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a Caatinga; a região Centro-Oeste, por sua vez, é composta principalmente pelo Cerrado, mas 

também é constituída pela Amazônia e Mata Atlântica; a região Sudeste é basicamente 

composta pela Mata Atlântica, tendo pequenas porções de Cerrado em São Paulo e Minas 

Gerais (esse também apresenta parcela insignificante de Caatinga); por último tem-se a região 

Sul, a qual é composta prevalecentemente pela Mata Atlântica, mas tem significativa extensão 

territorial de Pampas no Rio Grande do Sul. 

 

 Tabela 1. Percentual aproximado de área ocupada por biomas nas Unidades da Federação 

 
Fonte: IBGE/MMA, Mapa de Biomas do Brasil – Primeira Aproximação, 2004 

  

4.4.2 Pedologia 

 

 Pedologia, do grego, formada da união de pedon e logos, significa o estudo dos solos. 

Essa define os tipos de solo, dos quais para o presente estudo, interessa apenas a classe do 1º 

nível categórico: Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, 

Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, Planossolos, Plintossolos, Organossolos e 

Vertissolos (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 2006). 

 Conforme disposto pelo SiBCS, Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, utilizam-

se dados morfológicos, físicos, químicos e mineralógicos como fonte de dados para análise e 

posterior classificação.  
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O SiBCS é um sistema taxonômico de solos, hierárquico, multicategórico e aberto, com 

a finalidade de classificar todos os solos existentes no Brasil. Sua chave é composta por 6 níveis 

categóricos de classificação: Ordem, Subordem, Grande Grupo, Subgrupo, Família e Série. 

EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). Disponível em: 

<https://www.embrapa.br/solos/sibcs>. Acesso em 30 maio 2019. 

 

 Para fins dessa obra apenas a taxonomia Ordens será necessária. Porém haverá a 

necessidade de introduzir o conceito de Horizonte de Solo: 

 

É uma seção de constituição mineral ou orgânica, à superfície ou aproximadamente 

paralela à superfície do terreno, parcialmente exposta quando se observa o perfil do solo e dotada 

de propriedades geradas por processos formadores do solo que lhe conferem características 

pedogenéticas de inter-relacionamento com outros horizontes componentes do perfil, dos quais 

se diferencia em virtude de diversidade em propriedades possuídas por ação de pedogênese. 

SANTOS et al. (1983) 
 

 São reconhecidos seis horizontes de solo e camadas principais, designados pelas letras 

O, A, E, B, C e R, conforme a Figura 9 a seguir. A letra O é uma camada de constituição 

orgânica, podendo ser superficial ou não, formada ou em formação através do acúmulo de 

resíduos orgânicos acumulados sob condições de estagnação de água (SANTOS et al. (1983)), 

assim este não será utilizado para o estudo devido à sua composição orgânica. A camada 

correspondente à A é influenciada pela matéria orgânica em conjunto com a atividade biológica 

e decomposição de materiais; esse é caracterizado pelas modificações decorrentes de cultivo, 

pastoreio ou pedoturbações similares (SANTOS et al. (1983)), portanto perde a finalidade de 

estudo, assim como a camada O. 

 A camada E é formada do processo de eluviação, encontrando-se geralmente sob um 

horizonte A ou O. Como consequência essa apresenta menores teores de matéria orgânica e 

concentração residual de areia e silte constituídos de quartzo e outros minerais, mas reduzida 

concentração de argilas silicadas, ferro e alumínio. A camada B diferencia-se da camada E pelo 

aumento de concentração de argila silicatada, ferro e alumínio e redução da concentração de 

matéria orgânica; essa se encontra subjacente aos horizontes A ou E (SANTOS et al. (1983)). 
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Figura 9. Horizontes do solo 

 
Fonte: Horizontes do solo. Disponível em <http://www.dct.uminho.pt/pnpg/gloss/horizontes.html>. Acesso em 31 

maio 2019 

 

 O horizonte mineral com material inconsolidado ou camada C é relativamente pouco 

afetado por processos pedogenéticos, ou seja, apresenta características herdadas do material 

parental (tipo de rocha do qual é proveniente). A camada R é a de material mineral consolidado, 

coeso, o qual constitui substrato rochoso contínuo ou praticamente contínuo (SANTOS et al. 

(1983)). 

 

4.4.3 Classificação dos solos 

 

O SiBCS, Embrapa 2006, conceitua e define as Classes de 1º Nível (ordens): Argissolos, 

Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, 

Nitossolos, Planossolos, Plintossolos, Organossolos e Vertissolos. 

Dentre os que têm utilidade para a atividade de pavimentação, tem-se os Argissolos, 

Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos e Luvissolos. Os Argissolos 

são constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais a presença de 

horizonte B textural de argila. Os Cambissolos compreendem aqueles constituídos por material 



 31 

mineral, com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial; além 

disso tem em sua composição 4% ou mais de minerais ou 6% ou mais de material na fração 

areia tem, ao menos, 5% do volume do solo como estrutura rochosa original em fragmentos. 

Chernossolos são solos constituídos por material mineral e têm alta atividade de argila. Os 

Espodossolos têm predominância arenosa e são desenvolvidos principalmente de materiais 

arenoquartzosos, o que proporciona uma baixa fertilidade. Os Gleissolos são encontrados 

imediatamente abaixo de horizontes A ou E e não apresentam textura exclusivamente arenoso, 

sendo que esses se encontram permanente ou periodicamente saturados por água (quando não 

drenados). Latossolos são constituídos por material mineral e estão em avançado estágio de 

intemperização, por consequência do fato deles serem virtualmente destituídos de minerais 

primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, o que culmina em menor 

degradação desses por conta das intempéries. Os Luvissolos são solos minerais que apresentam 

horizonte B e têm argila de atividade alta, sendo esse encontrado sob o horizonte A ou E. Os 

Nitossolos compreendem aqueles constituídos por material mineral e textura argilosa ou muito 

argilosa, sendo que esse compreende solos com horizonte B (SANTOS et al. (1983)). 

Para definir o melhor tipo de solos para a atividade de pavimentação há a necessidade 

de introduzir novos conceitos: Índice de Suporte Califórnia (ISC), Limite de Plasticidade (LP) 

e Limite de Liquidez (LL).  

O primeiro tem por finalidade determinar o potencial de ruptura do solo, sendo que esse 

índice compara a resistência à penetração de um cilindro em um solo compactado com a 

resistência à penetração desse mesmo cilindro na brita – o índice é obtido pela razão entre essas 

duas resistências, sendo que quanto maior o índice, maior a resistência do solo à penetração 

(caso o índice dê o valor de 100%, a resistência do solo seria equivalente a da brita). Pela 

definição de ISC tem-se que quanto maior o percentual de minerais no solo, maior esse índice 

(devido à dureza desse material ser superior à da argila, por exemplo), porém, pode-se obter um 

excelente ISC ao misturar minerais, argila e água, nas proporções corretas (PINTO, 2011). 

Portanto, não se é possível estabelecer uma classificação dos solos utilizando esse conceito, 

pois deve-se realizar uma análise de campo para obter resultados concretos. 

Limite de Liquidez corresponde à concentração de água no solo de forma que haja a 

modificação do estado líquido para o estado plástico desse. O Limite de Plasticidade é similar 

ao LL, diferenciando-se apenas na modificação do estado plástico para o estado semissólido, 

conforme pode ser observado na Figura 10 a seguir. Como último conceito, o Índice de 

Plasticidade (IP) é calculado da diferença entre o Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade 

(PINTO, 2011). Após estudo realizado por pesquisadores da Embrapa - SNLCS (Serviço 
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Nacional de Levantamento e Conservação de Solo) constatou-se que o IP tem tendência a variar 

em razão direta com o teor de argila, sendo que os solos que apresentam mais de 35% de argila 

no horizonte B apresentam as melhores condições de conservação das vias; assim permite-se a 

realização de uma avaliação preliminar do material dos solos para a implantação de estradas. 

Ressaltam ainda que os solos que apresentam menos de 35% de argila no horizonte B, apesar 

de fornecerem material de boa qualidade, não possibilitaram nos casos considerados a obtenção 

de correlações capazes de fornecerem esses índices.   

 

Figura 10. Limites de Consistência 

 
Fonte: PINTO, Carlos. Mecânica dos Solos 

 

Daqueles que têm a utilização inadequada e indevida para pavimentações tem-se os 

Planossolos, Plintossolos, Neossolos, Organossolos e Vertissolos. O primeiro tipo de solo é 

constituído por material mineral com horizonte A ou E, fato que resulta na mistura desses 

minerais com compostos orgânicos. Os Plintossolos compreendem solos minerais formados sob 

condições de restrições à percolação da água, ficando sujeitos ao efeito provisório de excesso 

de umidade. Neossolos também são constituídos por material mineral e material orgânico pouco 

espesso. Os Organossolos compreendem solos pouco evoluídos, com preponderância 

características consequentes do material orgânico e, por fim, os Vertissolos são solos 

desenvolvidos normalmente em ambientes de bacias sedimentares ou a partir de sedimentos 

com predomínio de materiais finos (quanto à granulometria) e apresentam grandes teores de 

cálcio e magnésio;  



 33 

Figura 11. Mapa de solos do Brasil na escala de 1:5.000.000 

 
Fonte: Embrapa. Solo brasileiro agora tem mapeamento digital. Disponível em <https://www.embrapa.br/busca-

de-noticias/-/noticia/2062813/solo-brasileiro-agora-tem-mapeamento-digital>. Acesso em 03 junho de 2019 

 

 A partir da Figura 11 constata-se que a Região Norte apresenta majoritariamente 

Argissolos e Latossolos, enquanto a Região Nordeste tem predominantemente Planossolos, 

Neossolos e Luvissolos. Tanto a Região Sudeste quanto à Região Centro-Oeste tem em sua 

maioria Latossolos. A Região Sul, por sua vez, é composta principalmente por Cambissolos e 

Neossolos. 

  

4.4.4 Climatologia 

  

Os principais fatores climatológicos que influenciam na pavimentação são a temperatura 

e o regime de chuvas. A temperatura influencia na questão da dilatação do pavimento e na 

necessidade de gastar maior quantidade de combustível para manter o revestimento aquecido 

(para aqueles que têm necessidade de lançamento em temperaturas específicas). O regime de 

chuvas interfere na terraplanagem (quanto a dificuldade de obter a umidade ótima para a 

https://www.embrapa.br/image/journal/article?img_id=10718148&t=1458044668532
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compactação); no lançamento do revestimento, devido à impossibilidade de o fazer enquanto 

se chove; além desses, também é responsável por parte do desgaste no pavimento. 

  

Figura 12. Climas do Brasil 

 
Fonte: Freitas, Eduardo de. Clima brasileiro. Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-

brasileiro.htm>. Acesso em 03 junho de 2019. 

 

Observa-se na Figura 12 a tipologia climática em cada região brasileira, na qual 

predomina-se: na Região Sul o Clima Temperado (ou Subtropical); nas Região Sudeste o 

Tropical de Altitude e Tropical Atlântico; na Região Centro-Oeste o clima Tropical; na Região 

Nordeste o Semiárido e Tropical Atlântico; e na Região Norte o Equatorial. 

O clima Temperado tem média anual de temperatura de aproximadamente 18ºC com alta 

amplitude térmica; quanto aos índices pluviométricos, esses superam 1.250 mm ao ano. O clima 

Tropical de Altitude tem baixa amplitude térmica, temperatura anual média varia entre 17 e 

22ºC e tem índices pluviométricos de 1.500 mm ao ano. O Semiárido é caracterizado por longos 

períodos de seca (média anual de 750 mm, sendo mal distribuídas) e altas temperaturas durante 

o ano (tendo como média anual valores entre 26 e 28ºC). O clima Tropical apresenta, em geral, 

temperaturas elevadas (média de 24ºC) e chuvas de aproximadamente 1.500 mm ao ano, sendo 

que esse apresenta duas estações bem definidas (uma seca, de maio a setembro, e outra chuvosa, 

de outubro a abril). O clima Equatorial caracteriza-se pela elevada temperatura (média anual 

entre 24 e 26ºC) e pelos índices pluviométricos superiores a 2.000 mm (praticamente sem 
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períodos de estiagem). O clima Tropical Atlântico, por sua vez, é caracterizado pela alta 

temperatura e teor de umidade, os quais giram em torno de 25ºC e 1.250 mm a 2.000 mm 

(Eduardo de Freitas, 2012. Clima brasileiro. Disponível em 

<https://brasilescola.uol.com.br/brasil/clima-brasileiro.htm>. Acesso em 03 junho de 2019). 

Tais índices podem ser observados nas Figuras 13 e 14 a seguir. 

  

Figura 13. Mapa climático brasileiro 

 
Fonte: IBGE. Mapa de clima do Brasil. Disponível em: 

<http://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/Map_BR_clima_2002.pdf>. 

Acesso em 03 junho de 2019. 
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Figura 14. Mapa climático brasileiro (legenda ampliada para melhor visualização) 

 
Fonte: IBGE. Mapa de clima do Brasil. Disponível em: 

<http://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/climatologia/mapas/brasil/Map_BR_clima_2002.pdf>. 

Acesso em 03 junho de 2019. 

 

5. RESULTADO E ANÁLISE 

 

 Essa parte do trabalho será apresentada em uma única fase, que será constituída pela 

compatibilização do tipo de pavimentação a ser utilizado com cada região brasileira, 

apresentando uma subdivisão para cada região. O intuito dessa compatibilização é permitir um 

aperfeiçoamento do serviço de pavimentação e da qualidade deste através da capacitação 

técnica-profissional dos militares serventes em BEC. 

 

5.1 Compatibilização da pavimentação com as regiões brasileiras 

 

 A tipificação e caracterizações dos tipos de pavimentos e das regiões do Brasil permite 

um estudo comparativo. Será determinado através da compatibilidade entre bioma, solo e clima 

das regiões com os pavimentos que apresentam melhores vantagens e menores desvantagens 

para cada característica regional. 

 

5.1.1 Região Norte 

 

 A Região Norte apresenta dificuldades logísticas e excessividade de cargas nas rodovias. 

A primeira é consequência da grande rede fluvial presente na região, a qual dificulta a 



 37 

implementação de rodovias devido à necessidade de construção de obras de arte para transpor 

tais obstáculos naturais; além dessa, tem-se o desgaste rodoviário resultado do alto índice 

pluviométrico regional. A segunda é consequência da exploração mineral, o que traz a 

necessidade de maior resistência às tensões aplicadas pelas cargas veiculares. 

 Os altos índices pluviométricos prejudicam o lançamento de pavimentos na fase de 

terraplanagem devido à necessidade de se atingir a umidade ótima para a compactação de cada 

camada do solo. Por conta disso há a necessidade de se utilizar um pavimento com menor 

número de camadas. Além disso, essa característica, juntamente às altas temperaturas na região, 

resultam em fortes intempéries climáticas para a pavimentação – faz-se útil a utilização de um 

pavimento que requeira menor necessidade de manutenção. 

Em referência à dificuldade logística da região, cujo principal meio de transporte é 

fluvial, o que causa lentidão nos processos de transporte, não permite a constante manutenção 

de rodovias, tomando-se como base o fato da necessidade de transpor caminhões de material 

asfáltico (betuminoso) para a manutenção das mesmas. 

 Quanto à pedologia da região, a grande presença de Argissolos e Latossolos facilita a 

multicamadas de pavimentos. O primeiro tipo de solo se enquadra naqueles que têm horizonte 

B com mais de 35% de argila, resultando em um maior IP; consequência a isso, tem-se melhor 

viabilidade para as pavimentações. Os Latossolos, também propícios para a pavimentação, 

sofrem menores danos por conta das intempéries, o que reduz os danos climáticos (altos índices 

pluviométricos e temperaturas). 

 A Floresta Amazônica traz como desvantagem para a pavimentação a grande 

necessidade de desmatamento da área em que será construído o pavimento e para o fazimento 

das caixas de empréstimo. Quanto mais caixas de empréstimos forem necessárias, maior será o 

desmatamento. Portanto, um pavimento que possua multicamadas não é aconselhável para a 

região, por conta de aumentar a área desmatada e gastar-se mais com medidas mitigadoras. 

 Por conta das extensas regiões inabitadas transpostas pelas rodovias na região deve-se 

preocupar com o fator segurança da via (devido à falta de atendimento emergencial ao longo 

da rodovia). A excessividade de chuvas na região aumenta o risco de aquaplanagem, tornando 

perigosa a utilização de pavimentos semirrígidos ou flexíveis. Além disso, tem-se a questão da 

necessidade de iluminação ao longo da rodovia, a qual poderia ser reduzida com a implantação 

de pavimentos rígidos e permitiria uma maior segurança para os condutores nos períodos 

noturnos. 

 Como consequência dos fatores apresentados anteriormente, constata-se que o 

pavimento mais adequado para essa região seria o pavimento de concreto simples com barras 
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de transferência – de forma a suportar maiores tensões superficiais. Apesar da dificuldade 

logística para transportar o material necessário (principalmente o cimento Portland), faz-se 

compensatório ao se comparar com a necessidade de transportar revestimentos que utilizam 

material betuminoso; além disso tem-se a questão da dificuldade de se realizar a manutenção 

da rede de estradas – a qual torna ainda mais viável a pavimentação rígida. 

   

5.1.2 Região Nordeste 

 

 Fator presente nesta região que também afeta a pavimentação é a escassez de recursos 

hídricos que dificulta a obtenção da umidade ótima para a pavimentação pela aridez dos solos 

nordestinos. Por consequência tem-se a necessidade de realizar o transporte de água através de 

caminhões pipa. A falta desse recurso traz prejuízos para todos os tipos de pavimentação: a 

semirrígida e flexível por conta da necessidade de realizar a terraplanagem/compactação das 

multicamadas necessárias a esses pavimentos; e a rígida pela necessária utilização de água 

como um dos reagentes da equação para produzir o concreto. 

 A questão da predominância do clima Semiárido na região não traz a necessidade de 

constante manutenção das redes rodoviárias – a intempérie climática que mais ocasiona 

desgastes na pavimentação é a chuva – sendo essa afetada principalmente pelas elevadas 

temperaturas. Portanto, o maior desgaste seria provocado por ocasião da tensão aplicada ao 

pavimento pela trafegabilidade de veículos. A relação entre problemas logísticos e necessidade 

de manutenção não pode ser afirmada nesse território, pois esses problemas nessa região são 

consideravelmente reduzidos quando comparados à Região Norte. 

 A respeito da pedologia nordestina pode-se afirmar que não é muito propícia para a 

pavimentação. Constituído principalmente por Planossolos, Neossolos e Luvissolos, tem-se que 

os dois primeiros são inviáveis para a pavimentação. Os Luvissolos, por sua vez, por 

apresentarem horizonte B e terem argila de atividade alta, tornam-se altamente propícios para 

a pavimentação. Porém esses têm a menor representação entre as três tipagens de solo, o que 

provoca dificuldades na busca por um solo de qualidade (ISC ideal) ou para a produção desse 

(através de misturas testadas em laboratórios). 

 Por ocasião da Caatinga ser o bioma de maior representatividade na região, a questão 

de impactos ambientais causados pela implementação de pavimentos (desmatamento e 

alterações na constituição do solo na utilização de caixas de empréstimo) não se apresenta como 
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um ponto negativo. Este fator é consequência da baixa densidade arbórea, característica do tipo 

de bioma. 

 Quanto à segurança dos condutores, a questão da iluminação seria favorecida pela 

utilização de pavimentos rígidos, mas a utilização desse seria infundada se fosse direcionada 

para resolver situações de aquaplanagem nas vias (por conta da escassez hídrica na região). A 

questão da iluminação poder-se-ia resolver através da utilização de energia eólica ou solar para 

alimentar os postes de iluminação, tendo em vista que ambas já são utilizadas de forma 

significativa na região.   

 Após a análise desses fatores, constata-se que o melhor pavimento para essa região seria 

o semirrígido; pavimento esse que proporcionaria uma maior durabilidade das vias quando 

comparado à pavimentação flexível, por conta de sua base reforçada. Apesar do fato da não 

existência em grande quantidade de um solo ideal para a pavimentação e da necessidade de 

utilização de água para obter a umidade ótima nas terraplanagens de cada camada, esse 

pavimento tem vantagens compensatórias para seu emprego, como a não necessidade de um 

pavimento com bom escoamento de água, um menor custo de implantação e um reduzido custo 

de manutenção (por conta da escassez hídrica). 

 

5.1.3 Região Centro-Oeste 

 

 Nessa região os problemas logísticos não são consideráveis. Entretanto, as condições 

climáticas se assemelham à Região Norte por conta dos índices pluviométricos e das altas 

temperaturas. Como consequência, essas intempéries climáticas proporcionam maiores danos 

ao pavimento, necessitando, por conseguinte, de uma maior preocupação com a manutenção. 

 A presença do Cerrado na região marca a presença de grande biodiversidade e potencial 

hídrico (grande concentração de lençóis freáticos na região). Segundo Rafaela Sousa (2014), 

esse bioma é um dos que mais sofre com a devastação. Por conta disso há a necessidade da 

preocupação ambiental. Portanto, quanto menos agressivo a implantação de pavimentos, 

melhor para a região. 

 A pedologia da região é caracterizada pela presença predominante de Latossolos; esses 

que, por conta de sua constituição de material mineral e avançado estágio de intemperização, 

têm menor degradação consequente das intempéries, o que reduz os efeitos dos grandes índices 

pluviométricos e temperaturas. 
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 Em relação à segurança, vale ressaltar a estação chuvosa da região, a qual concentra a 

maioria do percentual dos índices pluviométricos anuais, ocasionando riscos de ocorrer 

aquaplanagem nas pistas. A questão da iluminação pode ser solucionada tanto com a utilização 

de um revestimento mais claro quanto com a utilização de energia elétrica para fornecer 

iluminação no período noturno. 

 Apesar do exposto acima, a escolha de pavimento que melhor se enquadra às 

características dessa região pode ser definida com exatidão, pois a pavimentação de concreto 

simples (na região não há a excessividade de cargas a ponto de necessitar de barras de 

transferência) atende às necessidades regionais, sendo que o único aspecto negativo dessa, para 

a região, seria o custo de implantação. 

 

5.1.4 Região Sudeste 

 

 A Região Sudeste tem a característica de ser a região mais povoada do Brasil. Por conta 

desse fator, há uma maior trafegabilidade de veículos, pesados inclusive, nas vias dessa região. 

Para tal faz-se necessário, se possível, a utilização de pavimentos que tenham maior resistência 

às tensões aplicadas a estes. 

 A predominância do clima Tropical de Altitude e Tropical Atlântico tem como 

consequência uma boa temperatura para a pavimentação, com médias entre 17 e 25ºC em 

ambos, e os dois trazem um médio índice pluviométrico anual, os quais ocasionam danos 

consideráveis aos pavimentos; danos superiores no período chuvoso anual, o qual é responsável 

pela maior representatividade nesse índice. Além disso, essa região geralmente apresenta 

períodos de seca de 5 a 6 meses, o que proporciona uma facilidade para o lançamento de 

pavimentos – assim, o fator da utilização de multicamadas não dificulta consideravelmente a 

obra de pavimentação. 

 Quanto à pedologia, essa se assemelha à Região Centro-Oeste, por conta da presença 

majoritária de Latossolos, os quais têm menor degradação por conta das intempéries.    

 No que tange à segurança das vias, por conta da concentração das chuvas em um período 

específico, tem-se a preocupação com a drenagem dos pavimentos. A utilização de pavimentos 

com baixa capacidade de drenagem, como pavimentos semirrígidos ou flexíveis, traria grande 

insegurança aos condutores, assim como um elevado número de acidentes por conta de 

aquaplanagem no período chuvoso do ano. Quanto à iluminação, deve-se tomar providências 

caso seja utilizado pavimentos com revestimento betuminoso. Caso haja a utilização desse tipo 



 41 

de pavimento e o descaso na questão da iluminação pública, reduzir-se-ia, também, a segurança 

viária; isso ocorreria por conta da necessidade de utilização do “farol alto” veicular. 

 A Mata Atlântica, bioma predominante na região, encontra-se em estado de risco de 

extinção. Portanto a preocupação ambiental é primordial na execução de obras de 

pavimentação. A considerável parcela regional que possui a Caatinga como bioma é similar à 

Região Nordeste, ou seja, é menos afetada pela atividade de pavimentação (por conta da baixa 

densidade de árvores). 

 Assim, por conta da preocupação ambiental envolvida e dos riscos à segurança dos 

condutores consequente das chuvas periódicas, a melhor compatibilidade à essa região seria a 

pavimentação de concreto simples com barras de transferência. Principalmente pelo tráfego 

intenso de grandes cargas na região, consequência dessa ser a mais povoada do Brasil. 

 

5.1.5 Região Sul 

 

 Por fim, a Região Sul tem, no quesito pedologia, Neossolos e Cambissolos. O primeiro 

é inviável à pavimentação; já o segundo pode ser utilizado. Por conta disso torna-se mais 

trabalhoso a obtenção de solos com diferentes qualidades, ISC, o que dificulta a pavimentação 

que tem como característica as multicamadas. 

 A região tem o clima Subtropical (Temperado) como majoritário, o qual apresenta baixa 

média térmica, cerca de 18ºC, baixos índices pluviométricos e não apresenta períodos de seca. 

Como consequência desses fatores, tem-se que a temperatura ambiente ocasiona o aumento 

com o gasto proveniente do aquecimento de material betuminoso (como o CBUQ); afeta no 

tempo de cura do concreto e dificulta a obtenção da umidade ótima para a terraplanagem 

(devido à ausência de períodos de seca e à dificuldade de secar o solo com umidade elevada, 

por conta das baixas temperaturas); o baixo índice pluviométrico é positivo para todas as 

pavimentações, pois facilita a terraplanagem e o lançamento do revestimento; porém, a não 

existência de períodos de seca dificulta a questão do lançamento de revestimentos, pois a chuva 

não prevista (pode ocorrer durante todo o ano, não se podendo realizar uma previsão dos 

melhores meses para se executar a obra) pode comprometer tanto as camadas quanto o 

revestimento (quando estes forem recém lançados ou estiverem inacabados). 

 A predominância da Mata-Atlântica na região traz maior preocupação com os impactos 

ambientais causados pela pavimentação. Logo, quanto menor a área desmatada, menor o 

impacto ambiental e quanto menor o número de caixas de empréstimo necessárias à obra, menor 
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a área desmatada; como consequência deste fator, os pavimentos que apresentam a necessidade 

de construir multicamadas se tornam menos viáveis para a região. Na região do Rio Grande do 

Sul tem-se a questão dos pampas gaúchos, os quais se caracterizam por serem grandes áreas 

destinadas à pecuária, ou seja, são campos com vegetação baixa. Nessa região, o impacto 

proveniente da pavimentação se torna menos alarmante quando comparado às regiões que têm 

como predominância a Mata-Atlântica. 

 Ao se tratar da segurança das vias, estas não têm necessidade de excepcional drenagem, 

por consequência dos baixos índices pluviométricos. Porém, a necessidade de iluminação para 

pavimentos betuminosos ainda se faz necessária.  

 Para essa região, após a análise pedológica, climática e da biotipologia conclui-se que a 

pavimentação mais indicada seria a pavimentação rígida, podendo ser empregada o pavimento 

com concreto simples com ou sem barras de transferência, por conta do fato da carga aplicada 

ao pavimento e constância dessa serem significantes, porém não muito representativas. 

 

 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE PESQUISAS FUTURAS 

 

 O estudo realizado nesse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como principal 

objetivo a compatibilização do tipo de pavimentação com cada uma das regiões brasileiras, de 

forma a facilitar e aperfeiçoar a qualidade dos trabalhos realizados pelos Batalhões de 

Engenharia de Construção, instalados ao longo da extensa e diversa territorialidade brasileira, 

através da especialização de suas tropas em um pavimento apropriado à região. 

 Após a análise sumária e generalizada de cada região e das caraterísticas, vantagens e 

desvantagens das pavimentações pôde-se realizar a compatibilidade mais indicada entre essas 

e cada tipo de pavimento, na qual se tornou mais propício a utilização de pavimento semirrígido 

na região nordeste e a utilização de pavimento rígido nas demais regiões. Observo que os fatores 

que mais pesaram para realizar a compatibilização pavimento-região foram os fatores segurança 

e impacto ambiental, por conta dos impedimentos ambientais previsto na legislação e pelo alto 

número de acidentes automobilísticos, os quais foram responsáveis por mais de 19,3 mil mortes 

e 20 mil casos de invalidez, apenas no período de seis meses (janeiro a junho de 2018), 

conforme dados divulgados pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) – Pimentel, Carolina. 

Mais de 19,3 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito em 6 meses: a maioria das 

vítimas é formada por homens de 18 a 65 anos. Disponível em 
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<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/notícia/2018-09/mais-de-m193-mil-pessoas-morreram-

em-acidentes-de-transito-em-3-meses?amp>. Acesso em 06 junho 2019. 

 Por conta da transitoriedade e rotatividade dos oficiais e praças, os quais permanecem 

no máximo 5 e 8 anos (respectivamente) em cada OM – há também a questão da incorporação 

de recrutas –, torna-se necessário fixar o estudo e aperfeiçoamento técnico-profissional em cada 

BEC e manter a doutrina acessível aos novos militares que forem incorporados ao Batalhão. 

 Analisando do ponto de vista prático, recomenda-se a realização de estudos de tráfego 

e de segurança rodoviária, assim como verificações dos aspectos geográficos, biológicos, 

econômicos e laboratoriais no local específico de implantação do pavimento, antes da decisão 

sobre o tipo de pavimento. Para tal se faz necessário a utilização de equipes técnicas habilitadas 

em cada especialidade, como laboratorista de solo, geógrafos e biólogos. 
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