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Resumo 

Este trabalho apresenta considerações sobre os custos de pavimentos rígidos, 

abordando os custos de construção, os custos de manutenção e reabilitação e 

os custos de operação dos veículos. Apresenta, inicialmente, uma revisão dos 

fatores intervenientes no dimensionamento de pavimentos rígidos, 

patticularmente os métodos adotados pela Associação Brasileira de Cimento 

Pmtland (ABCP) e pela American Association of State Highways anel 

Transpmtation Officials (AASHTO), e os procedimentos construtivos mais 

utllizados no Brasil. As atividades de manutenção e reabilitação são 

associadas às ptincipais formas de deterioração dos pavimentos tígidos, 

tomando-se como referência, neste trabalho, o Manual de Identificação de 

Defeitos do Programa SHRP. Quanto aos custos que incidem sobre os usuários 

e que dependem, principalmente, da condição da superficie de rolamento, são 

analisadas a influência da curva de desempenho e a estimativa elos custos ele 

operação dos veículos a partir ela irregularidade longitudinal dos pavimentos. 

Desenvolve-se uma programação fatorial de simulações que tem como fatores 

o método ele dimensionamento, o módulo de reação do subleito e o volume de 

tráfego. Analisam-se, ao fmal, a impottância relativa desses fatores sobre cada 

urna das parcelas que compõem o custo total de um pavimento dgido. 

Palavras-chave: pavimentos rígidos; custos; manutenção e reabilitação; 

gerência de pavimentos. 
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Abstract 

This work analyses the costs of rigid pavements, that are compound by 

construction, maintenance and rehabilitation, and user costs. It is presented the 

basic concepts of rigid pavement design, mainiy the Brazilian Âssociation of 

Pmtland Cement (ABCP) and the American Association of State Highways 

and Transportation Officials (AASHTO) methods, and the constmction 

procedures most used in Brazil. The maintenance and rehabilitation activities 

are related to tigid pavement distresses, and in this work the reference is the 

Distress Identification Manual developed by the SHRP Program. In tenns of 

user costs, which are due to pavement rolling condition, it is analyzed the 

impmiance of performance trends and the estimation of user costs from 

pavement rouglmess. It is developed a factorial simulation program 

considering the following factors: rigid pavement design method, modulus of 

subgrade reaction, and traffic volume. It is analyzed the rei ative effects of each 

factor on the rigid pavements total cost. 

Key-words: rigid pavements; costs; maintenance and rehabilitation; pavement 

management system. 
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1 -Introdução 

Ao tenno "pavimento'' são associadas muitas definições. Neste trabaU10, 

pavimento é considerado a porção superior de uma rodovia, aeroporto ou 

estacionamento, i11cluindo todas as camadas assentes sobre o subleito (solo de 

fundação). Apesar da terminologia rodoviária apresentar muitos tipos de 

pavimentos, neste trabalho. a exemplo do apresentado por HAAS et ai. ( 1994), 

haverá a distinção em apenas dois tipos básicos: pavimentos flexíveis, que 

nonnalmente apresentam uma mish1ra asfáltica como camada de revestimento, 

e pavimentos rígidos. que têm como principal camada estmh1ral o concreto de 

cimento Portland. 

O principal objeto de estudo deste trabalho. o pa\·imento rígido. surgm em 

L89l na cidade ele Bellefontaine. Estado de Ohio .. -\ expansão do uso da 

pavimentação de concreto se deu em razão de sua maior durabilidade, baixas 

despesas de manutenção e boas condições de rolamento, segurança de tráfego 

e visibilidade (PALAZZO. 1993). 

O pavimento de concreto, devido à sua rigidez e elevado módulo de 

elasticidade, dish·i bui as cargas do h'áfego ao subleito sobre uma área 

relativamente ampla do solo, sendo menos susceptível a variações na 

capacidade de supmte do subleito do que os pavimentos flexíveis (YODER e 

WICTZAC, 1975). 
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Os custos de construçào dos pavimentos rígidos e flexíveis, principal fator 

considerado quando da tomada de decisão dos organismos rodoviários sobre 

que tipo de pavimento adotar, sofreram algumas alterações ao longo do tempo. 

Segundo THOMAZ ( 1977), os baixos preços dos derivados de petróleo 

fizeram com que a construção de pavimentos rígidos fosse bastante limitada 

entre 1946 (fim da Segunda Guena Mundial) e 1973 (início da "ctise do 

petróleo"). 

Logo após t 973 este quadro se alterou, principalmente nos países 

importadores de petróleo, em razão do drástico aumento dos preços dos 

pavimentos asfálticos., Passada a segunda crise do petróleo de 1978, a 

tendência que se tem observado desde então é de uma queda relativa dos 

preços do petróleo em todo o mundo, excetuando-se, no entanto, períodos 

curtos de instabilidade econômica e política (Guerra do Golfo, por exemplo). 

Além dos fatores acima, no Brasil também devem ser considerados outros 

aspectos. A partir dos anos 50, a construção civil passou a absorver toda a 

produção de cimento e assim, com o aumento da demanda, praticamente não 

houve disponibilidade de cimento para pavimentação. Atualmente, a indústria 

cimenteira tem capacidade para fomecer cimento tanto para a constmção civil 

quanto para pavimentação (PALAZZO, 1993). 

No Brasil, tem-se utilizado basicamente pavimentos com revestimento de 

concreto asfáltico (aqui englobando também os tratamentos superficiais). No 

passado recente, poucas são as experiências com pavimentos rígidos nas 

rodovias brasileiras. Podem ser citadas a utilização de pavimentos rígidos em 

aeropmtos, pátios de indústrias, pontos de parada e conedores de ônibus 

urbanos, pátios de pedágios e apenas alguns trechos rodoviátios (interligação 

Anchieta-Imigrantes, h·echos da Rodovia dos Bandeirantes, algumas avenidas 

de grandes capitais e pavimento em túneis). 
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Com o início do processo de financiamento privado de rodovias, houve um 

súbito interesse por pavimentos rígidos por parte elas empresas que pretendem 

participar ou já estão participando dos processos licitatórios, a maciça maioria 

composta por empreiteiras com grande tradição na execução de serviços de 

pavimentação (até hoje, quase que exclusivamente de pavimentos flexíveis) . A 

convite de universidades e empresas, especialistas e professores de 

universidades estrangeiras têm vindo ao Brasil para palestras e cursos, e 

revistas técnicas têm dado muito mais espaço aos pavimentos rígidos. 

Umn eventual mudança nos rumos da pavimentação rodoviá1 ia nu Brasil, com 

pa11icipação considerável dos pavimentos rígidos, deve ser precedida por 

estudos que considerem todos os fatores intervenientes. Para dar subsídio aos 

organismos rodoviários. estudos devem contemplar não só os custos iniciais, 

mas também os custos de manutenção e reabilitação e, principalmente, os 

custos de operação dos veículos e a condição dos pavimentos ao fmal do 

período de concessão. 

Muitos são os tà tores intervenientes nos custos de pavimentação, dificultando 

a escolha do tipo de pavimento mais econônüco, ou seja, aquele que, dmante a 

vida em serviço, resulta em custo total mínimo. No presente trabalho, são 

apresentadas considerações sobre as parcelas que compõem os custos dos 

pavimentos rígidos. 

Os custos de consh11ção são apresentados no capítulo 2, que faz uma revisão 

bibliográfica dos tipos de pavimentos rígidos e os procedimentos construtivos 

mais utilizados no Brasil. incluindo-se a execução e selagem de juntas. São 

considerados os métodos de dimensionamento adotados pela Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e pela American Association of State 

Highways anel Transpmtation Officials (AASHTO, 1986). 
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O custos de manutenção e reabilitação (M & R), associados às principais 

formas de deterioração dos pavimentos rígidos, são apresentados no capítulo 

3. Neste trabalho, toma-se como referência o Manual de Identificação de 

Defeitos do Programa SHRP ( 1993), que fornece a descrição, os rúveis de 

severidade e as formas de quantificação de cada um dos dezesseis defeitos 

relacionados. É feito, também, um breve relato das causas e possíveis 

atividades de manutenção e reabilitação desses defeitos. 

Os custos de operação dos veículos, que incidem diretamente sobre os 

USUáriOS e dependem, principalmente, Ua (;Unàição da SUperfície de rolamento, 

são apresentados no capítulo 4. Analisam-se a influência da curva de 

desempenho e a estimativa dos custos de operação dos veículos a partir da 

irregularidade longitudinal dos pavimentos. Toma-se por base a relação entre 

custos operacionais e irregularidade longitudinal considerada no programa 

computacional de gerência de pavimentos HDM-III (ARCHONDO-CALLAO 

& F AIZ, 1993), pois os poucos estudos existentes sobre os custos de operação 

dos veículos em pavimentos rígidos ainda necessitam de trabalhos 

experintentais complementares, semelhantes aos desenvolvidos pela Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT) e pelo Banco Mundial 

quando da Pesquisa sobre o Inter-relacionamento dos Custos Rodoviários 

(GEIPOT, 1982). 

Desenvolve-se, no capítulo 5, uma programação fatorial de simulações que 

permitem a determinação de todas as parcelas que compõem o custo total de 

pavimentos rígidos e que têm como fatores o método de dimensionamento, o 

módulo de reação do subleito e o volume de tráfego. São apresentadas, em 

detalhes, todas as seqüências para a determinação dos custos de construção, de 

manutenção e reabilitação e de operação dos veículos, incluindo, neste caso, as 

curvas de desempenho e a relação destas com a irregularidade longitudinal. 
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A análise dos resultados obtidos com as simulações é apresentada ainda no 

capítulo 5, que destaca a importància relativa desses fatores sobre cada uma 

das parcelas que compõem o custo total de um pavimento rígido. Finalmente, 

no capítulo 6 são apresentadas as principais conclusões do trabalho e 

sugestões para pesquisas complementares sobre o tema principal e também 

sobre assuntos a ele relacionados. 
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2 - Custos de Construção de Pavimentos 
Rígidos 

2.1 - Pavimentos Rígidos 

O pavimento rígido é uma eshlitura que dish·ibui as cargas ao subleito, tendo 

como camada de revestimento placas de concreto de cimento Portland de 

relativamente alta resistência à flexão (AASHTO, 1986). 

Segundo YODER e WlTCZAC (1975), a maior diferença entre um pavimento 

rigido e o flexível é a maneira como eles dish·ibuem as cargas ao subleito. O 

pavimento de concreto, devido à sua rigidez e elevado módulo de elasticidade, 

tende a dish·ibuir a carga sobre uma área relativamente ampla do solo, pois a 

maior parte da capacidade estmtural é suprida pela própria placa e vaxiações 

nas propriedades elo subleito pouco influenciam a capacidade esh·utural do 

pavimento. 

Camadas de sub-base, apesar de pouco conh·ibuu·em para a distribuição de 

cargas, são utilizadas por várias razões, tais como: controle ele bombeamento. 

drenagem, conh·ole ela retração e dilatação do subleito e conh·ole da ação de 

congelamento (onde necessário). 
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Segundo PITT A ( 1991 ). as propriedades dos pavimentos rígidos favoráveis à 

sua utilização são: 

• maior durabilidade: ao longo do tempo, devido às propriedades estruturais 

do concreto. é menor a incidência de defeitos que reduzem o confmto e a 

segurança e podem conduzir o pavimento à destTuição total ou parcial; 

• menor necessidade de manutenção: devido à sua matar durabilidade os 

defeitos ocotTem com menor freqüência e, geralmente, são de pequena 

monta, necessitando apenas de manutenção de rotina. Manutenção pesada 

só é necessária após intervalos de tempo maiores, sem envoiver 

• 

necessariamente a reconstrução total das pistas: 

melhor atendimento ao usuário: as vias de concreto sofrem interrupções de 

h·áfego menos freqüentes ao longo do tempo e. desta maneira, o usuário 

sofre menos h·anstomos: 

., absorção de mão-de-obra local: em razão do pavimento de concreto ser 

constituído de materiais manipulados à temperatura ambiente e utilizar 

equipamento reduzido, pode-se utilizar pessoal nào especializado da 

própria região. 

YODER e WITCZAC ( 1975) classificam os pavimentos rígidos da seguinte 
maneira : 

1. JPCP: Jointed Plain Cuncrete Paveme111 - pavimento de concreto simples, 

sem banas de h·ansferência de carga. Este tipo de pavimento é utilizado em 

vias de baixo volume de h'áfego e geralmente é executado sobre uma sub

base h·atada com cimento; 



2. JRCP: .!ointed ReiJ?fórced Concrete Pavement - pavimento de concreto 

simples, com banas de transferência de cargas. Este tipo é executado para 

vias com tráfego pesado; 

3. CRCP: Contimwus~v Reinforced Concrete Pavement - pavimento de 

concreto continuamente armado. Este tipo de pavimento, sem juntas, a não 

ser as de construção. nunca foi executado no Brasil. 

Os pavimentos rígidos utilizados no Brasil, segundo a ABCP (PITTA, 1991), 

são pavimentos de concreto simples onde as tensões solicitantes são 

('f'ltnhatt'~ac:: ti'íf'l Sf'ln1PntP nPif'l p··Ap··io ('f'lllf'l'PtQ flllP na~f'l ('f'lntPtn llPI''1"'1, tinA 
..,..._, ...... .__ ·1." - t.o.J .. ,,.._., '-"• ,...,..._ .......... t"""'..I.V •v· ..t..l. ..,......._,,.,....,.._ '-'" ' ,, ............ .1.~ •v ""'V.l.l. ....... .l..t.J.. l..lV U U&. .1. \..I.PV 

de annadura dish·ibuída. não se considerando como tal eventuais sistemas de 

ligação ou h·ansferência de carga enh·e placas fonnadas pelas juntas 

longitudinais e transversais, nem armaduras de reh·ação, eventualmente 

exigidas pelo projeto e aplicadas em poucas placas isoladas. 

2.2 - Execução de Pavimentos Rígidos 

Nos períodos anteriores à Segunda Guena ivlundial, as placas ele pavimentos 

ele concreto eram consh·uíclas diretamente sobre o subleito, sem a consideração 

do tipo e condições ele drenagem. Com o aumento elo h·áfego ele caminhões, 

passou-se a considerar a influência elo tipo ele subleito no desempenho do 

pavimento. Nesta época, pavimentos com bordos espessados começaram a ser 

consh11ídos para aumentar a resistência em estados de tensão elevados nos 

bordos do pavimento e também passou-se a adotar o uso de bases granulares 

com espessuras variadas para proteger o pavimento do baixo suporte do 

subleito e, principalmente, para evitar o bombeamento (YODER e WITCZAC, 

1975). 



\) 

9 

Um pavimento rígido é uma estmh1ra sujeita a ações mecânicas de grande 

intensidade, ligadas às cargas do tráfego e também aos efeitos ambientais, 

resultantes das variações de temperarura e wnidade do meio, que exigem 

elevadas resistências à tração na flexão e à compressão simples. Além disso, o 

pavimento de concreto tem proporção entre área e volume muito grande e 

condições peculiares de concretagem, que requerem, geralmente, um tipo de 

concreto duro, de consistência seca, mas com wn nível mínimo de 

trabaUtabilidade (propriedade que lhe permite ser transportado, lançado 

distribuído, adensado e acabado) que permita a obtenção, em função do tipo de 

equipamento empregado, de uma camada homogênea, densa e de grande 

impenneabi!idade. Pm1anto, o concreto empregado em pavimentação deve sef 

dosado exclusivamente por método experimental, sempre considerando os 

seguintes requisitos básicos (PITT A, 1989a): 

• alta resistência mecânica; 

• baixa relação água/cimento (a/c); 

• conswno mini mo mtitário de cimento; 

• limitação da dimensão máxima característica do agregado; 

• consistência seca; 

• trabalhabilidade. 

Sobre esses requisitos básicos, PITT A ( 1989a) faz extensas considerações. Por 

exemplo, um pavimento rígido só deve ser aberto ao tráfego quando sua 

resistência efetiva for igual, no núnimo, à resistência característica indicada no 

dimensionamento (fctM.k), sendo viável fazê-lo antes desde que sejam 

verificados os possíveis efeitos que o canegamento precoce possa trazer à 

sanidade estmhlral e, por conseqüência, à dmabilidade do pavimento. Quando 

da necessidade de antecipação do uso do pavimento há, ainda, meios artificiais 

de garantir-lhe maior resistência inicial, como o emprego de cimentos 

especiais, de aditivos aproptiados e de procedimentos de cura acelerada. 
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A relação água/cimento (ale) deve ser a mais baixa possível, para produzir um 

concreto de consistência e h·abalhabilidade compatíveis com o tipo e 

capacidade de produção do equipamento de consh·ução, de modo a apresentar 

resistência capaz de assegurar a durabilidade da esh·utura, consideradas as 

condições de exposição e o período de projeto. 

A consistência ele um concreto simples de pavimentação deve ser seca, 

compatível com o elevado teor de agregado graúdo na massa. Em concretos 

conentes ele edificações, a medida de consistência faz-se pelo abatimento do 

h·onco de cone (Siwnp Test). mas no caso dos pavimentos aplicam-se melhor 

•"~c "lP.tndnc riP Pnsains d!·,a,nil'f\<:: l'"na7P<:: riP detPrtat· rf\tn n1aif\t' nt'Pl'l·S~f\ V.._, A& "'-V VoJ '"-f. ...... """&.l 'i.a.V & ,, ( , "'" '""" '-"'-'., _, .. 1_, .. .._ .... ....., -- • ... _ . ..,. ( • ..,......,,,, ' '''" .._.._,.._ t'.__,_. '-' '-" 

pequenas variações na consistenci:-t (por exemplo. mesa de Grafe fluidímetro 

de Lesage ). Recomenda-se que o valor de abatimento máximo seja fixado de 

acordo com o equipamento de consh·ução do pavimento (reduzido = 5 ± lcm ; 

fonnas deslizantes = 2 ± l em) . 

A h·abaUtabilidade do concreto depende ela dimensão máxima característica do 

agregado graúdo, do teor de argamassa, do consumo de cimento e da 

consistência do concreto. fi xados previamente no projeto, nas especificações 

ou no método de dosagem. Estabelecidos esses dados, basta o ajuste ela 

h·abalhabiliclade aos padrões desejados quando da verificação experimental da 

dosagem, pela observação da massa fresca, cujo aspecto e plasticidade 

orientarão as evenhmis modificações no teor de argamassa e na relação a/c. 

2.2.1 - Empenamento 

Segundo YODER e WICTZAC (1975), tensões no concreto podem resultar, 

além de canegamentos do h·áfego, de empenamento (causado por gradiente 

tétmico nas placas de concreto) e de variações voluméh·icas do sistema 

subleito/sub-base. 
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O empenamento (Figura 2.1) é um efeito de curvahtra produzido pelas 

diferenças de temperatura enh·e as faces supetior e inferior da placa. Durante o 

dia, o topo do pavimento é mais quente que a face inferior_ tendendo a placa a 

expandir-se na parte de cima e curvar, ou empenar, os bordos para baixo. Esta 

tendência é restringida pelas reações de ahito com a camada subjacente, 

produzindo, então, compressão no topo e tração na tàce inferior da placa. À 

noite ocone o inverso, o fundo da placa perde calor mais lentamente do que o 

topo, resultando em contração deste por estar mais ftio , enquanto a base se 

expande. 

Noite 

Dia 

Figura 2.1 - Empenamento de placas de pavimento rígido (YODER e 

WlTCZAC, 1975). 

Considerando-se as tensões devidas ao empenamento, tem-se que pavimentos 

rígidos carentes de juntas longitudinais trincam mais facilmente devido às 

tensões ele tração oriundas ela restrição feita ao empenamento nahtral da placa 

pelo peso próprio do concreto e pelo atrito da placa com a sub-base ou 

subleito. 
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2.2.2 -Juntas em Pavimentos Rígidos 

As trincas influem na durabilidade e no aspecto estético da superfície de 

rolamento de um pavimento. Sob a ação do tráfego e das condições 

ambientais. tendem a aumentar de tamanho e, no caso de pavimentos rígidos, 

causar a deterioração dos bordos, refletindo na qualidade de rolamento e na 

capacidade estmtural do concreto. aumentando as despesas de conservação e 

diminuindo a vida útil do pavimento. Podem permitir também a infiltração de 

água e materiais incompressíveis, prejudicando a uniformidade do suporte 

através de bombeamento e provocando danosas concentrações de tensões de 

"Oil'pt·esS;;A "0 !AtHJA rlo b~"•'rl" "''"'1S"e't'S" I ..,. a HV u. vuov \.a V1UV \lCll V CU. 

Segundo BASÍLO ( 1971 ), a execução de juntas é de fundamental importância 

para evitar que o pavimento h"inque aleatoriamente. servindo também para 

assegurar a transmissão de esforços de uma placa para outra. A distribuição 

das placas e o detalhamento das juntas devem atender a algumas 

recomendações básicas: 

• as juntas devem ser concordantes quanto à posição (por exemplo, paralelas 

ao eixo). mesmo que nào sejam quanto ao tipo (por exemplo. com e sem 

banas de transferência); 

• deve-se evitar que a superfície das placas de formato inegular contenha um 

ângulo agudo inferior a 80°. 

Os principais tipos de jtmtas em pavimentos rígidos apresentados pela ABCP 

(PlTT A, 1987) sao: 

l. Juntas transversais: executadas perpendicularmente ao eixo longitudinal 

do pavimento, são subdivididas em: 
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• de retração: tem por função controlar as trincas devidas à retração 

volumétiica do concreto nas primeiras horas após o ténnino da 

construção do pavimento. Ctia-se uma seção enfraquecida na placa 

através de uma ranhura feita na superfície da mesma após o 

endurecimento irúcial, com o emprego de mna serra de disco de 

diamante (Figura 2.2, a~ Fotos 19 e 20, Anexo A). Sua profundidade 

varia de 1/4 a 1/6 da espessura da placa, com tun mínimo de 4 em, 

devendo sua abertura ser de no mínimo 3 mm (valor usual igual a 6 

mm). O espaçamento deve atender às necessidades de controle não só 

das trincas devidas à variação inicial de volwne como das adicionais de 

empenamcnto. Para detenninação do espaçamento devemos levar em 

conta o tipo de agregado graúdo empregado no concreto (espaçamento 

menor para seixo rolado do que para agregado britado), as condições 

ambientais da região (espaçamento menor em regiões com grandes 

variações de temperatura ou umidade), o atrito entre a placa e a camada 

subjacente (menor espaçamento quanto maior o atrito) e o tipo do 

tráfego. No Brasil, o espaçamento comumente adotado é 6 mf{\; 

• de retração com barras de transferência: controlam as trincas de 

retração do concreto e propiciam mna transferência de carga de wna 

placa para outra através da junta (Figura 2.2, b; Foto 22, Anexo A). A 

adoção deste tipo de jw1ta é função do tráfego de projeto e da 

magnitude das cargas solicitantes. O tráfego pesado, juntamente com a 

deswllformidade do suporte, pode provocar deslocamento vertical entre 

placas contíguas, caracterizando uma situação uúcial de desconforto 

para o usuátio e a mína da superficie de rolamento na junta. Uma 

dÍininuição artificial da carga é possibilitada através da colocação de 

barras de aço lisas, com metade pintada e engraxada para não oxidar e 

pennitir a movimentação quando da contração ou expansão, em plano 

horizontal paralelo à superfície, sendo cada barra colocada na 
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interseção deste com um plano vertical paralelo ao eixo longitudinal. 

As banas pennitem a n·ansferência de uma certa porcentagem da carga 

atuante em um elos lados da junta n·ansversal para a placa seguinte, 

diminuindo a solicitação e evitando um possível deslocamento vertical 

das placas na região da junta. Esta redução ele cargas conduz a tensões 

menores que as tomadas no dimensionamento ela espessura, atuando 

como coeficiente adicional ele segurança de projeto. O uso ele sub-bases 

delgadas, não sujeitas ao bombeamento e com suporte homogêneo, 

diminui a necessidade de colocação de dispositivo de imnsferência. 

2. J untas longitudinais: executadas perpendicularmente ao eixo n·ansversnl 

do pavimento, são subdivididas em dois tipos: 

• de articulação: empregadas para conn·olar n·incas devidas ao 

empenamento. serYem também de juntas de consh11ção. O espaçamento 

depende do nível de tensões devidas ao empenamento, sendo o valor 

máximo de 3, 75 m (superior às larguras de faixas de n·áfego utilizadas), 

permitindo a utilização de juntas longitudinais coincidentes com a faixa 

de n·áfego. Esta junta pode ser de encaixe tipo macho-fêmea (Figura 

2.2, e), quando for de consn·ução, ou ele seção enfraquecida (senada, 

Figura 2.2, a); 

• de articulação com barras de ligação: o uso de dispositivo ele ligação 

serve para atender à necessidade de manutenção das faixas de n·áfego 

livres de possíveis movimentos laterais e assegurar que, unidas, 

possibilitem a n·ansferência de carga pela enn·osagem dos agregados ou 

pelo encaixe. Seu espaçamento máximo também é de 3, 75 m, podendo 

ser, também, ele encaixe tipo macho-fêmea (Figura 2.2, f; Fotos 3 e 17, 

Anexo A), quando for de construção, ou de seção enfraquecida 

(senada. Figura 2.2. c). 
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3. Juntas de expansão: controlam a movimentação longih1dinal por dilatação 

do concreto em função da temperatura elevada e são executadas 

especialmente em locais ou situações especiais, como encontro do 

pavimento com outro tipo de estrutura (viadutos, pontes). 

4. Juntas de construção: são coincidentes com as juntas longih1dinais de 

articulação, quando uma faixa de rolamento é construída de cada vez, 

coincidentes com uma junta transversal de contração, quando o ciclo de 

trabalho termina onde esta oconeria (junta de constmção planejada, Figura 

2.2. d. e). e quando há um imprevisto e a obra precisa parar (junta de 

constmção de emergencia, Figura 2.2, d). 

r I 
(a) (b) 

r [ 
(c) (d) 

~ ~ 
(e) (f) 

Figura 2.2 - Tipos de juntas em pavimentos rígidos (YODER e WITCZAC, 

1975). 
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2.2.3- Selagem de Juntas 

A selagem de juntas tem como função impedir a infiltração de água e íntmsão 

de material sólido nas mesmas (Foto 23, Anexo A). A infíltraçào de água nas 

juntas pode causar sérios danos à camada de fundação devido a expulsão de 

fínos que a compõem. descalçando a placa e levando o pavimento rapidamente 

à mína. 

A concentração de material sólido na região da junta produz, quando o 

concreto se exoande. tensões de comuressão elevadas ao imnedir aue a iunta 
I J l_ i .) 

feche nonnalmente. Dependendo da magnih1de destas tensões, a junta pode 

degenerar e precipitar o colapso das placas afetadas. 

Selante 

Fita Plástica 

Ranhura 

FIGURA 2.3 - Depósito de selante. 

2.2.4- Especificações para os J\1ateriais e Mão-de-Obra Utilizada 

A execução das placas de um pavimento rígido segue a seguinte ordem: 

• assentamento das formas; 

• lançamento do concreto; 

• adensamento; 
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• acabamento; 

• juntas: 

• cura; 

• desmoldagem (aproximadamente 12 h do acabamento). 

Os materiais utilizados devem atender aos seguintes itens (PITT A, l989b ): 

a) concreto: 

• resistência mecânica referida no projeto; 

• abatimento compatível com o equipamento de execução (reduzido, fonnas-

irilho ou formas deslizantes); 

• consumo mínimo de cimento requerido pela norma (320 Kglm\ 

b) aço: 

• banas ele transferência ou ligação segundo a NBR 7480 ( 1982); 

e ban·as de transferência lisas e retas, com aço CA-25, obrigatoriamente; 

• banas de ligaçào de aço CA-50 ou CA-25. 

c) material para enchimento das juntas: 

• retração/articulação: emulsões asfálticas catiônicas e cimento asfáltico de 

petTóleo de alta viscosidade, pastas à base de resinas epóxicas e silicones; 

o expansão: elastômeros pré-moldados, em toda a espessura da placa, sem a 

selagem fina I; 

d) película isolante e impenneabilizante: utilizada entre a placa e a sub-base, 

pode ser uma membrana plástica e flexível , com espessura entre 0,2 mm e 

0,3 nun ou um papel tipo Krafl impregnado com betume, com gramatura 

mínima de 200 g/m2
. O encontro das películas deverá ter um recobrimento 

mínimo de 20 em. 
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e) material para cura: 

• Fase l (de 24 a 72 h): aplica-se um produto químico apropriado, gerador de 

uma película plástica. ou cobre-se a superfície com tecido de juta moU1ado 

(Foto 16, Anexo A) ou lençol plástico; 

• fase 2 (até 7 dias): coloca-se uma camada de areia ele 5 em, palha com 

espessura de 1 O em ou qualquer outro material saturado por irrigação 

durante todo o período. 

f) equipamento de execução: 

e dt'st-.·ihnidf"'ll'a de ron r •·etA { Anr inn<> l) · lii V\. .. 1\,. V il\. """ l.l """ <v \'-'t' _ _. _ ..,., ( ;. .. ) 

• régua vibratória; 

• vibraclores de imersão (Foto 6, Anexo A); 

• régua acabaclont ( opcional); 

• conjunto ele fonnas (Foto 2, Anexo A); 

• sena de disco diamantado (Fotos 19 e 20, Anexo A); 

h) equipamentos complementares: 

• desempenadeiras de cabo longo (Foto I O, Anexo A): 

• rodos de cabo longo: 

• réguas ele 4 m comp1imento para nivelamento; 

• pontes de serviço de madeira (Foto 14, Anexo A); 

• fenamentas ele pedreiro e carpinteiro. 

i) laboratório móvel para controle tecnológico: 

• conjunto de f01mas para corpos de prova; 

• umidímetro; 

• fogareiro de pressão: 

• balança para I O kg. 
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j) pessoal: 

• encatTegado; 

• pedreiros; 

• serventes; 

• operador de sena; 

• operador de régua \~ bratória; 

• operador de distribuidora. 

2.2.5 -Acompanhamento da Execução de um Pavimento Rígido 

Visando complementar a revisão bibliográfica sobre a execução de 

pavimentos rígidos, acompanhou-se as obras de ampliação, construção e 

reconstrução do pátio de taxiamento do aeroporto Leite Lopes, da cidade de 

Ribeirão Preto - SP. No Anexo A apresenta-se o relatório fotográfico das 

fases de execução desta obra. 

O pátio existente, com idade aproximada de 20 anos, apresentava sérios 

problemas de trincas e aftmdamentos de placas em virtude de ter sido 

assentado diretamente sobre o subleito, sem nenhum tratamento (Fotos 5, 6, 7 

e 8, Anexo B). Estando ainda em serviço, em virtude dos problemas 

deconentes do bombeamento, não restou outra alternativa a não ser a 

reconstrução. 

As características técnicas de projeto foram as mesmas para todas as etapas. 

Executou-se o preparo do subleito, seguido por uma camada de sub-base de 

solo local ( 15 em de espessura), impenneabilizada antes de receber a base de 

brita graduada tratada com cimento (BGTC, 15 em de espessura), também 

impermeabilizada (Foto I , Anexo A) antes de receber a camada de 

revestimento em concreto de cimento Portland (fctM,k = 4,5 MPa). 
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As placas dos bordos de entrada da pista foram annadas (armadura sem função 

estrutural, Foto 4, Anexo A), as juntas transversais de retração, dotadas ele 

barras de transferência de carga (Fotos 11 , 12 e 13, Anexo A), foram senadas 

(Foto 22, Anexo A) e as juntas longihtdinais apresentavam-se setTadas e de 

encaixe tipo macho/fêmea. O equipamento utilizado para execução (Fotos 5, 

7, 8 e 9, Anexo A) era do tipo reduzido, sobre trilhos. 

2.3- ~'létodos de Dimensionamento 

O dimensionamento de pavimentos rígidos v1sa determinar a espessura da 

placa de concreto, com uma certa resistência à tração na flexão e apoiada em 

um solo com módulo de reação do subleito k, capaz de suportar as cargas 

repetidas do h·áfego pelo. período de projeto. 

Os h·abalhos desenvolvidos por \VESTERGAARD (1925), que apresentaram 

várias fórmulas analíticas para o cálculo da espessura das placas, foram 

precursores dos métodos de dimensionamento de pavimentos rígidos. 

Em suas equações para determinação da cleflexão em uma placa de concreto, 

apoiada em um líquido denso, para condições de caiTegamento no canto, 

bordos e interior, Westergaard inh·oduziu o termo módulo de reação do 

subleito (k) e o conceito de raio de rigidez relativa (<p) para descrever a 

rigidez da placa de concreto em relação à rigidez do subleito. 

Anteriormente. o conceito de placa suportada por um líquido denso havia sido 

apresentado por WTNKLER (J 867), apud HALL e DAR TER ( 1994), segundo 

o qual uma fundação sofre deflexão, sob uma força vettical aplicada, em 
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proporção direta a esta força. sem h·ansmissão para as áreas adjacentes da 

fundação que não estão sob a área canegada. 

O modelo de líquido denso simplifica o cálculo de tensões e deflexões nas 

camadas de subleito em solo natural ou base granular, pennitindo a 

determinação exata das respostas esh11turais nos bordos e cantos da placa. 

2.3.1 - Módulo de Reação do Subleito 

O módulo de reação do subleito (k) é a pressão da placa sobre o subleito 

dividida pela deslocamento que a placa causou (:MP?Jm). Seu valor pode ser 

determinado ah·avés do ensaio de carga em placa (Figura 2.4 ), válido somente 

para placas em total contato com o subleito, ou ah·avés de conelações com 

ouh·as propriedades que caracterizam a capacidade de sup01te do subleito (por 

exemplo, o Índice de Suporte Califómia, CBR- Figura 2.5). 

Altos valores ele k sào ah·ibuíclos a camadas de base granular e base 

estabilizada, baseando-se em testes no topo da base, enquanto os valores de k 

de solos coesivos são substancialmente mais altos sob canegamento dinâmico 

(movimento dos veículos), embora os modelos de desempenho de pavimentos 

rígidos sejam baseados em testes de carga estático. 

Originalmente o módulo de reação elo subleito (k) era considerado como sendo 

apenas um simples paràmeh·o para caracterização do suporte de solos natUrais 

de baixa resistência. Como os solos reais não são verdadeiros líquidos densos, 

cada pesquisa desenvol vida posterionnente padronizou métodos ele ensaio 

para detetminação do módulo de reação do subleito, conforme apresentado a 

segutr. 
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a) Arlington Road Test: desenvolvido na década de 30. investigou vários 

aspectos do compmtamento de pavimentos rígidos. Um dos objetivos 

ptincipais foi a verificação das equações de \Vestergaard, obtendo-se, no 

entanto, muitos outros resultados impmtantes, entre os quais um método de 

ensaio para detenninaçào do valor de k (repetição de carga em uma placa 

de 76 em de diâmetro. com deflexão de 1,25 nun), a observação do efeito 

da variação sazonal sobre o valor de k (a redução do teor de umidade no 

verão conesponde a um aumento no valor de k), o efeito do empenamento 

no canto da placa sobre o valor k e o efeito da melhoria do subleito sobre o 

valor de k (para cargas distribuídas em uma área da placa, o aumento 

aparente de k pela melhorü~ do subleito tende a desRpRrecer). A tensão 

produzida em placas pela combinação de carga de roda e variação de 

temperatura podem ser maiores que as prescritas nas equações de 

Westergaard para carga de roda e placa CUlta; 

b) ensaws de campo do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados 

Unidos: na década de 40 foram conduzidos testes de carga no subleito e os 

valores de k obtidos foram comparados com os resultados obtidos no 

'Arlington Road Test. O procedimento do ensaio de suporte de placas do 

CoqJo de Engenheiros não envolveu as repetições de canegamento e 

descarregamento, com o valor de k conespondendo ao k estático. Os 

resultados permitiram a consideração das camadas de base como 

altemativa para melhoria dos valores de k do subleito, sendo esta melhoria 

função da espessura e material da base; 

c) AASHO Road Test: realizado entre 1955 e 1962, investigou 

detalhadamente as propriedades da base e do subleito e suas variações 

sazonais. Relatou as tendências do aumento do CBR e do valor de k com a 

diminuição do teor de umidade. Como os ensaios de placa não estavam 

padronizados, foram utilizados procedimentos diferentes dos padrões do 
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Corpo de Engenheiros ou da American Society for Testing anel Matetials 

(ASTM). O procedimento utilizado foi similar ao do Arlington Road Teste 

o valor médio do k estático foi obtido através da divisao de cada carga 

individual pela defonnaçao que elas produziram (sem deformação 

pennanente), determinando-se um k total para cada nível de carga através 

da divisão da carga pela deformação total produzida. O valor de k total 

resultou o mais representativo das características de resistência do subleito, 

sendo utilizado nas equações de dimensionamento: 

d) P01tland Cement Association (PCA): foram realizados experimentos de 

laboratório e testes de carga em placa em subleito de solo preparado, bases 

granulares e sub-bases tratadas com cimento. Os testes de placa no topo da 

base granular resultaram em valores de k mais altos que os testes de placa 

no subleito. Testes em base tratadas com cimento resultaram em valores de 

k que aumentavam linearmente com a espessura da base, mostrando, 

p01tanto, um decréscimo na deflexao da borda e interior com o aumento da 

espessura da mesma. A PCA utilizou estes resultados para desenvolver 

curvas de correlação dos valores de k no topo da base em função da 

existência de bases granulares, solo-cimento ou tratadas com cimento 

(apresentadas a seguir. junto com o método de dimensionamento da PCA); 

e) AASHTO 1972: recomendou que o valor de k nas diferentes estações do 

ano fosse determinado a pattir do grau de saturação a uma profundidade de 

0,30 a 1,50 m do solo. Apresentou, também, COITelações para determinação 

do valor de k a pa1tir do módulo de resiliência (MK), do módulo de 

elasticidade (E) e do grau de saturação do subleito, obtidos em campo e em 

laboratório· , 

f) AASHTO 1986: propós algumas modificações para obtenção elo valor ele 

k: 
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• equação (k = iviR/19,4) para sub leito desprotegido. desenvolvida a partir 

de simulações em camadas elásticas; 

• ábacos para detenninaçào do valor de k no topo da base, desenvolvidos 

por simulações em camadas elásticas considerando-se camadas de bases 

e sub-bases; 

• procedimento para ajuste do k sazonal, atTavés de um método para 

detenninação de um k de projeto que represente a média dos k esperados 

11as vát ias eslayões do ano. ponderando os danos do pavimento nestas 

estações: 

• ajuste do k, atTavés de um ábaco, devido à depreciação elo suporte que 

ocone em pavimentos erodíveis. 

2.3.2 - Método de Dimensionamento da PCA/66 

O método ele dimensionamento da PCA/66 é um método semi-teórico, 

baseado em análise das tensões em placas desenvolvidas por PICKETT e 

RA Y ( 1951). 

O método da PCA analisa três fatores, do ponto de vista das tensões atuantes e 

da resistência dos mate1iais utilizados (PITT A, 1977): 

a) propriedades do concreto: a espessura da placa está diretamente ligada às 

tensões de tração na flexão produzidas pelas cargas solicitantes e a relação 

entre elas e a resistência do concreto à tração na flexão. Uma peça 

submetida a ciclos reiterados de cmTegarnento pode vir a romper após um 
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certo niunero de repetições de carga, ainda que a tensão máxima produzida 

seja inferior à resistência do material ao esforço. Este fenômeno, conhecido 

como fadiga, é aplicável ao caso de pavimentos de concreto sujeitos ao 

tráfego de veículos. Pesquisas desenvolvidas pela PCA sobre o fenômeno 

de fadiga em placas de concreto sob o efeito de cargas repetidas definiram 

o índice "relação de tensões" (R1) que é a relação entre a tensão aplicada na 

placa e o módulo de ruptura do concreto. Através de ensaios e análises 

verificou-se que o concreto supm1a wn número ilimitado de repetições de 

carga desde que R1 seja inferior a 0,51 ; 

b) suporte da fundação: adnüte-se que a pressão exercida em qualquer ponto 

da ftmdação seja diretamente proporcional à deflexão da placa naquele 

ponto, isto é, o subleito trabalha como uma fundação de Winkler. Desta 

maneira, para pavimentos rígidos, a hipótese de Winkler equivale a uma 

situação em que a placa é suportada por um conjunto de molas dispostas 

verticalmente, para as quais é válida a lei de Hooke. O módulo de reação 

do subleito varia com o tipo de solo, com a sua densidade de campo e com 

seu teor de umidade. Como a determinação do módulo de reação do 

subleito através do ensaio de carga em placa é demorada e necessita de 

equipamento muitas vezes não disponivel , utilizam-se ábacos para 

correlacionar k com os valores de CBR (Figura 2.5) e também ábacos para 

determinação do valor de k no topo do sistema subleito/sub-base (Figuras 

2.6 e 2. 7). A utilização de uma camada delgada de base, sem função 

estrutural , para dar suporte uniforme e constante e eliminar a ocorrência de 

bombeamento de fmos do subleito, aumenta o módulo de reação do 

sistema subleito/sub-base e este aumento acarreta uma economia na 

espessura da placa; 
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FIGURA 2.6 -Aumento de k devido à presença de sub-base granular (PITTA, 

1977) 
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c) tráfego: para a adoção de um critério de cálculo de tensões a PCA baseou

se nos estudos realizados por T ARAO IN ( 1958) sobre os efeitos devido à 

posição das cargas na placa de concreto. São consideradas três situações 

para faixas de tTáfego de 3,75 me tráfego no interior da placa: 

1. quando as cargas tangenciam a junta transversal e as tensões de 

tração máximas na flexão oconem na parte inferior da placa e 

paralela à junta; 

2. quando os eixos estão perpendiculares ao bordo longitudinal extemo 

e as rodas o tangencian1 oconendo tensões máximas de tração na 

flexão na parte inferior da placa e paralelamente ao bordo 

lnnoih·di·lal evterno· t.V.&.&.Ó&it& &..i. l. AL 1 ) 

3. quando as rodas extemas dos eixos estão atàstadas de 15 em do 

bordo longitudinal. 

Calculando-se as tensões máximas de tração na flexão, para cada um dos três 

casos, através das cartas de ulfluência de PICKETT e RA Y ( 195 1 ), chega-se à 

seguinte conclusão: 

• no caso 1, as tensões de tração na flexão são maiores que as derivadas do 

caso 2; 

• o caso 3 é muito mais favorável do que os dois antetiores pois determinar 

as tensões para eixos sÍlnples em 1 é mais desfavorável que em 2 quando o 

eixo estiver a mais de 7,5 em do bordo do pavimento; 

• para eixos em tandem, ocone o mesmo fato quando o eixo estiver a mais 

de 2,5 em do bordo e desta f01ma o caso 1 é o mais desfavorável. 

O método de dimensionamento da PCA/66, adotado pela ABCP, admite um 

fator de segmança para compensar as possíveis deficiências de avaliação das 

cargas solicitantes e da projeção do tráfego. O cálculo da espessura é realizado 

pelo processo de consumo de resistência à fadiga e pelo processo de carga 

máxima legal. 
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2.3.3 - Método de dimensionamento da AASHT0/86 

O método da AASHTO ( 1986) é um método empírico, desenvolvido após o 

AASHO Road Tesl, que utiliza equações de desempenho e relaciona o ctitério 

de ruptura com este desempenho, defmido como a vadação da serventia 

(medida de quão bem um dado pavimento serve ao tráfego de usuários com 

segurança, conforto e economia para qualquer estado climático) ao longo do 

tempo. Este método não tem um critério de fadiga, sendo seu critério de 

ruptura o nível de serventia mínimo admissível. 

O dimensionamento pode ser feito utilizando-se a equação de projeto, 

apresentada abaixo, ou ábacos. 

I [ MS/ ] 
ogto 4.5- 1.5 

log10 (N) = Zn x S0 + 7.35 x log10 (D + I) - 0.06 + 
7 

I+ 1.624 X lO 
(D + l)s.46 

+ ( 4.22 - 0.32 X p1 ) X Jog10 
s~ x cJ x (D0

·'
5 - 1.132) 

Eq. 2.1 

2 15.63 x J[D 0
.
75

-
18

.4
2 ~] 

. (Ec k)0.23 

onde: 

• N: número de repetições de carga do eixo padrão de 80 kN; 

• D: espessura da placa de concreto; 

• M>SI: diferença entre o índice de serventia inicial e o fmal ; 

• Pt: índice de serventia fmal; 

• Se': módulo de mptura do concreto utilizado no projeto; 

• J: coeficiente de transferência de carga; 
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• Cct: coeficiente de drenagem; 

• Ec: módulo de elasticidade do concreto; 

• k: módulo de reação do subleito; 

• R: túvel de confiança de projeto; 

• ZR: desvio padrão normal; 

• So: erro padrão combinado do tráfego e do desempenho. 

' ) . l -

No método de dimensionamento da AASHTO, o número de passagens dos 

eixos solicitantes é transformado em um número equivalente de passagens do 

eixo padrão (ESRD, 80 kN). Desta fom1a, utilizando-se fatores de 

equivalência de cargas, que dependem da carga solicitante, da espessura da 

placa e do índice de serventia fmal do pavimento, os efeitos destrutivos das 

diferentes cargas do tráfego podem ser expressos pelo número de repetições 

do eixo padrão (N). 

O módulo de reação do subleito, utilizado para quantificar a capacidade de 

suporte dos solos, é função das condições locais. Deve-se cmrigir o valor de k 

devido à presença de sub-base (k do sistema subleito/sub-base, k sist) e corrigir 

este k sist devido a va1iações sazonais e perda de suporte. 

O nivel de confiança (R) de projeto é a probalidade de que ele tenha um 

comportamento real igual ou melhor que o previsto dmante a vida útil 

adotada. 

As ca1·acterísticas do concreto aqui consideradas são a resistência média à 

tração na flexão aos 28 dias e o módulo de elasticidade (Ec) estático à 

compressão, médio, medido em corpos de prova cilíndricos. 
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A resistência utilizada no dimensionamento é um resistência equivalente : 

resistência média conigida por um coeficiente de drenagem (Cd) e por um 

coeficiente de transferencia de carga (J). 

O coeficiente de drenagem representa a eficiência drenante da sub-base. Seus 

valores variam entre O, 70 e 1,25, dependendo da porcentagem de tempo em 

que a estrutura esteja exposta a túveis de wnidade próximos da sahu-ação. 

A capacidade que um pavimento rígido tem de distribuir as cargas solicitantes 

através das jwltas é representada pelo coeficiente de transferência de carga (J) 

e sua eficiência depende da existência ou não de banas de ífansfer€ncia, do 

grau de entrosagem entre os agregados, do tipo de sub-base, da temperahJra 

ambiente e suas vruiações sazonais e se o acostamento é ou não pavimentado. 

A transferência de carga diminui durante a utilização da estrada e a existência 

de bruTas de transferência nas juntas transversais dilninui o J, resultando em 

aumento da resistência equivalente. Analogamente, sub-bases tratadas tem 

menores valores de J quando compru·adas com as granulares, o que também 

resulta em um aumento da resistência equivalente. 

De todos estes pru"âmetros, os que mais influenciam na espessura da placa são 

a resistência à flexão e o número de repetições de carga. No caso de não ser 

fomecido o valor do módulo de reação do subleito e sim o módulo de 

elasticidade, o manual da AASHTO apresenta ábacos e equações que 

pemutem a conversão. 
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2.4 - Custos Iniciais 

O custo inicial é função da espessura do revestimento, cuja detenninação no 

presente tTabalho, para todas as condições apresentadas no capítulo que faz a 

análise dos fatores que influenciam o custo total de um pavimento Iigido, é 

feita através dos métodos de dimensionamento acima mencionados. 

O custo inicial unitário, para cada espessura (função do método de 

dimensionamento, do volume de tráfego e do tipo de sub leito), é detenninado 

a partir de mna planilha para cálculo deste custo apresentada na Tabela 2. 1 

(CARVALHO el al. , 1994). 

TABELA 2.1 - Modelo de planilha para cálculo do custo inicial unitário. 

Concreto Simples Ewessura = o li m 
Equipamento Quantidade Utilização Operação Custo Horário 

Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo (R$/h) 

Usina de Concreto• I 0,20 0,80 17,42 12,12 13,18 
Régua Vibratória I 1,00 0,00 4, 15 3,85 4,15 
Caminluio Betoneira* 2 0,31 0,69 68,79 28,58 82,09 
Serra de Disco I 0,20 0,80 3,29 2,33 2,52 
Vibrado r de Imersão I 0,42 0,58 1,96 1,76 1,84 
Pá Carregadeira I 0,53 0,47 44,56 18,69 32,3 1 

Total 136,09 

"""""' ... li 

Mão de Obra (R$/h) 2 1,48 

Custo Unitário de Mão de Obra e Equipamento 3,94 

Materiais Unidade Custo Constuno Custo Unitário 

Cimento• kg 0,1 1 42,90 4,72 
Areia• m3 15,43 0,06 0,87 
Brita• m3 18,50 0,09 1,67 
aditivo• kg 1,77 0,13 0,23 
Produto de Cura kg 2,63 0,25 0,67 
Aço• kg 0,62 0,77 0,48 
Selante kg 12,13 0,03 0,39 
Isolante m2 o;n 1,00 0,27 
Disco de Serra un. 195,00 0,00 0,08 
Fônna m 1,48 0,29 0,42 

TOTAL 9,79 

Custo Unitário Total {RS/m1
) 13,73 

• variam de acordo com a espasunt 
Fonte: CARVALHO et aU (1994) 
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3 - Custos de Manutenção e Reabilitação de 
Pavimentos Rígidos 

3.1 - Introdução 

Os materiais utilizados em pavimentação apresentam, durante a vida em 

serviço, alguma fonna de deterioração, resultado das solicitações do tráfego e 

das condições climáticas (temperatura e teor de i; midade) a que são t 
submetidos antes mesmo de começarem a servir aos usuários. A manifestação, 

à superfície, desses diferentes mecanismos de deterioração da estrutura do 

pavimento resultam em defeitos capazes de diminuir ou contribuir para a 

diminuição da serventia (BERTOLLO, 1997). 

O aparecimento de defeitos nos pavimentos não deve ser encarado como algo 

alam1ante, a menos que eles ocorram precocemente, mas o reconhecimento do 

tipo de defeito, a quantificação de sua extensão e identificação do nível de 

severidade ( defmidas, respectivamente, como a freqüência de ocorrência ou 

quantidade de superfície de rolamento sujeita a um determinado tipo de 

defeito e o grau de deterioração associado aos vários tipos de defeitos, 

normalmente classificados em três túveis: baixo, médio e alto) e a 

determinação das causas dos defeitos são de vital importância para seleção das 

estratégias de intervenção e definição das atividades de manutenção e 

reabilitação. 
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O reconhecimento de que pavimentos diferentes apresentam diferentes taxas r 

de deterioração é importante para a escolha do momento mais indicado para a 

realização das atividades de manutenção e reabilitação (M & R). Qualquer \ 

pavimento, entre eles o pavimento rigido, deve ser projetado e construído de 

maneira que seja garantida, economicamente, a qualidade de rolamento. 

Quando o pavimento deixa de atender satisfatoriamente à segurança e conforto 

ou quando sua estrutura está ameaçada, algum tipo de reparo deve ser 

empreendido para que ele volte a ser seguro e de rolamento suave. 

O conhecimento da condição de suporte de um pavimeniu fornece 

infonnações para o projeto das atividades de M & R, pennitindo a seleção de 

alternativas corretas de gerência. Para a obtenção destas infonnações são feitas 

avaliações da condição da superficie do pavimento, para as quais deve-se 

dispor de um método de identificação de defeitos que detennine o tipo, classe, 

severidade, magnitude e localização dos defeitos (DOMINGUES, 1994). 

O levantamento de defeitos no campo, quando utilizado para a gerência em 

nível de projeto, pennite a seleção de atividades de manutenção e reabilitação 

mais apropriadas, com as quais pode-se estimar os custos correspondentes ao 

longo da vida em serviço. 

3.2 - Tipos de Defeitos dos Pavimentos Rígidos 

As formas de deterioração de pavimentos rigidos consideradas neste trabalho 

são as apresentadas no Manual de Identificação de Defeitos do Programa 

SHRP (1993). Pode-se fazer wna adaptação, a partir do manual da AASHTO 

(1986), e distinguir suas causas principais (Tabela 3.1). 
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TABELA 3.1 - Causas dos principais defeitos dos pavimentos rígidos 

(adaptada de AASHTO, 1986). 

CAUSA PRINCIPAL 

TTPO DE DEFEITO Associada ao Materiais e 
Tráfego Meio Ambiente 

l .Trincas de canto X 

2.Trincas circulares X 

3.Trincas longitudinais X 

4.Trincas transversais X X 

5.Dctcrioraçào do sclante 'V 

'" 
6 e 7. Esborcinamento de juntas X X 

8. Trincas interligadas e escamação X 

9. Agregados polidos X X 

I O.Estilhaçamento X 

ll.Aiçamento localizado X 

12. Degrau na junta transYersal ou trinca X X 

13. Desnível pista/acostamento X X 

14.Separaçào pista/acostamento X 

15. Deterioração do remendo X X 

16.Bombeamento X X 

O SHRP (Strategic Highway Research Program) é um programa de pesquisa 

rodoviária que teve início em 1987 e terá, no total, uma duração de 20 anos, 

incluindo o acompanhamento do desempenho das seções-teste a longo prazo 

(LTPP, Long-Term Pavement Pe1jàrmance). Os dados coletados incluem a 

condição do pavimento, o clima, o volume e as cargas de tTáfego. 
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Desenvolvido pelos Estados Unidos e mais 15 países (SHRP, 1993), tem por 

objetivo principal 
1
'fi. a obtenção de pavimentos melhores e mais duradouros . 

Particularmente, o Manual de Identificação de Defeitos proposto descreve os I 
tipos de defeitos, o nível de severidade e fonna de medição, tanto para 

pavimentos rígidos quanto para flexíveis. 

3.2.1 - Defeitos do Programa SHRP para Pavimentos Rígidos 

O Manual de Identificação de Defeitos dos Pavimentos do programa SHRP 

(1993), adotado neste trabalho, considera 16 tipos de defeitos em pavimentos 

rígidos, identificando-os através de fotos e figuras. O Manual oferece, para 

cada tipo de defeito, a sua descrição, o seu nível de severidade (fotos) e o 

método para sua medição. 

Estes defeitos são agrupados com base em suas causas, e podem ser assim 

classificados: 

• trincas: de canto, circulares, longitudinais e transversais; 

• deficiências em juntas: selante deteriorado e esborcinamento de jmttas; 

• defeitos superficiais: trincas interligadas, escamação, agregados polidos e 

estilhaçamento; 

• defeitos diversos: alçamento localizado, degrau na junta transversal ou na 

trinca, desnível entre a pista e o acostamento, separação entre a pista e o 

acostamento, remendos e bombeamento. 

\ 

í 
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1. Trincas de Canto: placa com uma trinca qualquer que corte a junta 

adjacente transversal e longitudinal, descrevendo um ângulo de 45° com a 

direção do tráfego(Figura 3. 1) . 

Níveis de severidade: 

• baixo: pedaço do canto não quebrado, sem desnível entre os bordos~ 

• médio: desnível entre os bordos menor que 13 mm e ocoiTência de 

esborcinamento; 

• alto: desnível maior que 13 mrn e oconência dt= esuon;iuamenio. 

Como medir: registrar o número de cantos trincados, para cada nível de 

severidade. 

FIGURA 3. 1 - Trinca de canto com severidade média. 

2. Trincas Circulares: ocoiTem adjacentes à junta, trinca ou bordos livres, 

começando no canto da placa e com formato de meia-lua (Figura 3.2). 
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Níveis de severidade: 

• baixo: trincas com pequena abertura e sem perda de material; 

• médio: trincas bem definidas, com perda ou deslocamento de alguns 

pequenos pedaços; 

• alto: padrão bem defmido, com significativa perda de material. 

Como medir: registrar o número de placas com trinca circular e a área 

afetada, para cada nível de severidade. 

FIGURA 3.2 - Trincas circulares com severidade alta. 

3. Trincas Longitudinais: placa com trincas paralelas ao etxo da pista 

(Figura 3.3). 

Níveis de severidade: 

• baixo: sem perda de material, abertura inferior a 3 mm e sem desnível 

entre os bordos; 
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médio: perda de material, abertura entre 3 e 13 mm, e desnível de até 

13 mm; 

alto: perda de material e esborcinamento, abertura superior a 13 mm e 

desnível maior que 13 mm. 

Como medir: registrar a extensão das trincas longitudinais e os níveis de 

severidade correspondentes. 

FIGURA 3.3 -Trinca longitudinal com severidade alta. 

4. Trincas Transversais: ocorrem perpendiculannente à linha de centro do 

pavimento (Figura 3.4). 

Níveis de severidade: 

• baixo: sem perda de material, abertura inferior a 3 mm e sem desnível 

entre os bordos; 

• médio: perda de material, abertura entre 3 e 6 mm e desrúvel inferior a 

6mm; 
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• alto: perda de material e esborcinamento, abertura superior a 6 mm e 

desrúvel maior que 6 mm. 

Como medir: registrar o número de trincas, a extensão e os rúveis de 

severidade correspondentes. 

FIGURA 3.4- Trinca transversal com severidade alta. 

5. Junta com Selante Deteriorado: qualquer condição que possibilite que 

material incompressível ou significativa quantidade de água vinda da 

superfície do pavimento infiltre na junta (Figura 3 .5). 

5a. junta transversal 

5b. junta longitudinal 

Níveis de severidade: 

• baixo: descrição acima ocorrendo em menos de 10% da junta; 

• médio: descrição acima ocorrendo entre 10 e 50% da junta; 

• alto: descrição acima ocorrendo em 50% ou mais da junta. 
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Como medir: indicar se a jwlta transversal/longitudinal foi selada e registrar o 

número de juntas transversais/longitudinais seladas, para cada 

nível de severidade. 

FIGURA 3.5- Junta com selante deteriorado com severidade média. 

6. Esborcioamento de Junta Longitudinal: trinca, fratura, lascamento ou 

desgaste do bordo da placa dentro de wn limite de 0,6 m da junta (Figura 

3.6). 

Níveis de severidade: 

• baixo: lascamento com largura menor que 75 ~ medido em direção 

ao centro da junta, com perda de material e sem remendo; 

• médio: lascamento com largura entre 75 e 150 mm, medido em direção 

ao centro da junta, com perda de material; 

• alto: lascamento com largura maior que 150 mm, medido em direção ao 

centro da junta, com perda de material. 
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Como medir: registrar o comprimento (em metros) do esbocinamento nas 

juntas longitudinais, para cada nível de severidade. 

FIGURA 3.6- Esborcinamento de junta longitudinal com severidade alta. 

7. Esborcinamento de Junta Transversal: trinca, fratura~ lascamento ou 

desgaste do bordo da placa dentro de um limite de 0,6 m da junta (Figura 

3.7). 

Níveis de severidade: 

• baixo: lascamento com largura menor que 75 mm, medido em direção 

ao centro da jtmt~ com perda de material e sem remendo; 

• médio: lascamento com largura entre 75 e 150 mm, medido em direção 

ao centro da jWlta, com perda de material; 

• alto: lascamento com largura maior que 150 mm, medido em direção ao 

centro da junta, com perda de material. 

Como medir: registrar o número de juntas afetadas, para cada túvel de 

severidade, avaliando toda jWlta transversal no nível de 

severidade mais alto, desde que sua extensão corresponda a 

pelo menos 10% do comprimento total da jWlta. 
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FIGURA 3.7- Esborcinamento da junta transversal com severidade média. 

8a. Trincas Interligadas: série de trincas que se estendem somente na 

superfície da placa, freqüentemente orientadas na direção longitudinal do 

pavimento e interconectadas por trincas aleatória _; ou transversais com 

menor abertura (Figura 3.8). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o número de ocon-ências e a área afetada . 

.. 

FIGURA 3.8- Trincas interligadas. 
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8b. Escamação: deterioração do concreto da superfície da placa, nonnalmente 

entre 3 e 13 mm, podendo ocorrer em qualquer lugar da superficie do 

pavimento (Figura 3. 9). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o número de ocorrências e a área afetada. 

FIGURA 3.9- Escamação. 

9. Agregados Polidos: a argamassa da superficie e a textura usada são 

perdidas e o agregado fica exposto (Figura 3.10). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar a área da superfície afetada. 

FIGURA 3.10- Agregados polidos. 
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1 O. Estilhaçamento: pequenas partes do pavimento quebrado se soltam da 

superficie, com diâmetro entre 25 e 100 mm e uma profundidade entre 

13 e 50 mm. 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o número de ocorrências por metro quadrado. 

11. Alçamento Localizado: movimentos ascendentes localizados na 

superficie do pavimento na junta transversal ou trinca, muitas vezes 

acompanhados de quebra do concreto naquela área (Figura 3.11 ). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o número de placas alçadas. 

FIGURA 3.11- Alçamento localizado. 
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12. Degrau na Junta Transversal ou na Trinca: diferença na elevação 

transversal de uma joota ou trinca (Figw·a 3.12). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o desnível em milímetros. 

FIGURA 3. 12 - Degrau na trinca transversal. 

13. Desnível Pista/Acostamento: diferença na elevação entre o bordo da 

placa e o acostamento, ocorre principalmente quando o exterior do 

acostan1ento se adensa (Figma 3. 13). 

Níveis de severidade: não se aplicam . 

Como medir: medir o desnível, em milímetros, na junta longitudinal entre o 

bordo da faixa de tráfego e o acostamento, a cada 15m. 
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FIGURA 3.13 -Desnível pista/acostamento. 

14. Sepai'ação Pista/Acostarneuí.o: alargamento da junta entre o bordo da 

placa e o acostamento (Figura 3.14 ). 

Níveis de severidade: não se apJ icam. 

Como medir: medir a separação, em milímetros, ao longo da junta 

longitudinal entre o bordo da pista e o acostamento, em 

intervalos de 15m. 

FIGURA 3.14- Separação pista/acostamento, selante em boas condições. 
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15. Remendos: área do pavimento original, maior que de O, 1 m2
, removida e 

substituída, ou material adicional aplicado ao pavimento após a 

constmção (Figura 3.15). 

Níveis de severidade: 

• baixo: remendo apresentando defeitos com severidade baixa, sem 

desnível ou adensamento; 

• médio: remendo apresentando defeitos com severidade média ou 

desnível e adensamento de até 6 mm no perímetro do remendo; 

~ alto: remendo apresentando defeitos com severidade alta ou desnível e 

adensamento superior a 6 mm no perúnetro do remendo. 

Como medir: registrar o número de remendos e a área afetada, para cada 

nível de severidade, registrando em separado o tipo de material 

(rígido ou flexível) . 

FIGURA 3.15 - Remendo pequeno em concreto asfáltico com severidade 

baixa. 
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16. Bombeamento: vazamento ou ejeção de água através das trincas, 

podendo ser detectado pela deposição de material f mo (das camadas de 

supmte) sobre a superfície do pavimento (Figura 3.16). 

Níveis de severidade: não se aplicam. 

Como medir: registrar o número de ocorrências e o comprimento do 

pavimento afetado. 

FIGURA 3. 16 - Bombeamento . 
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3.3 - Estratégias de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos -

Rígidos 

À medida em que o pavimento se deteriora, aumenta a necessidade de medidas 

para restabelecer o conforto do rolamento e a segurança. A presença de um 

defeito na superficie do pavimento deve, portanto, ser descrita e caracterizada 

adequadamente, permitindo a tomada de decisão sobre a estratégia de 

manutenção mais apropriada. 

Conforme discutido por FERNÃNDES JR. ( 1996 ), dada uma condição atual 

de um pavimento, existe uma estratégia (conjunto de atividades, seja de 

manutenção ou de reabilitação) mais apropriada, capaz de resultar em uma 

vida em serviço mais longa e em maior capacidade de suporte das cargas do 

tráfego. Para tanto, a análise de estratégias deve garantir que a atividade de 

manutenção mais adequada seja aplicada no devido momento. 

As atividades de manutenção consistem, geralmente, de selagem, injeção, 

estriagem, remendos, tratamento superficial e recapeamento delgado, enquanto 

as atividades de reabilitação mais utilizadas em pavimentos rígidos são 

drenagem, recapeamento estrutural (espesso) e reconstrução. 

Apresenta-se, na Tabela 3.2, wn resumo das principais atividades de M&R 

indicadas para os dezesseis tipos de defeitos considerados no Manual de 

Identificação de Defeitos dos Pavimentos do Programa SHRP. 
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TABELA 3.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (SHRP - 1993, INSTITUTO DO ASFALTO - 1989, DNER - 1989). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
I • Transferência insuficiente de carga nas juntas • Manutenção: selag\.."ltl e injeção (reparos temporários) 

TRINCAS DE • Recalques da fundação • Rc.:abil iwçiio: n:capcam~:lllo 

CANTO • EmJX.--namento da placa 

• Bombeamento 

2 • Pressões de expansão do ciclo gelo-degelo sobre o concreto com • Manutenção: selagem e injeção (reparos temporários) 
TRINCAS 

agregados suceptlveis à ação do congelamento Reabilitação: recapeamento (nos estágios avançados) 
CIRCULARES • 

3 • Empenamento térmico • Manut•mção: trincas com abertura menor que 3 mm não precisam ser 

• Atraso na execução das juntas longitudinais preenchidas; trincas com abertura entre 3 e 20 mm devem ser limpas, com 

TRINCAS • Fadiga aplicação de selante (asfalto modificado com borracha ou elastõmeros) e 

LONGITUDINAIS • Perda de suporte da fundação lançamento de areia sobre o selante 

• Reabilitação: trincas com abertura maior que 20 mm devem ser reparadas 

com remendo ou, no caso de estar previsto um recapeamento, devem ser 

preenchidas com concreto asfáltico de granulometria fma 

4 • Retração volumétrica do concreto novo • Manut•:nção: selagem para evitar entrada de água e conseqüente 

TRINCAS • Transferência insuficiente de carga nas jwltas enfraquecimento estrutural e injeção 

TRANSVERSAIS • Perda de suporte do subleito • Reabilitação: trincas com abertura maior que 20 mm devem ser reparadas 

com remendo ou, no caso de estar previsto wn recapeamento, devem ser 

preenchidas com concreto asfáltico de granulometria fma 



TABELA 3.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (continuação). 

DEFEITO CA USAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
5 • So.:lagem mal ft: ita • Munutençiio: substituição do sclnnte 

DETERIORAÇÃO DO • So.:I:mte in:u.kquudo 

SELANTE 

6-7 • Tensão e:-:cessiva nas j untas d~.:vido às cargas de tráti::go • Munut\.'llçiio:selagem das juntas c:Jou tri ncas. remendos com concreto 

ESBORCINAMENTO • lne:-: istl:ncia (k sdunte nas j unt;ts e trinc;ts • Reahi lit;u;ão: r~.:cape;.unento. n.:construç;io 

DE JUNTAS • In ti ltmção de muh.:riul itH.:ompressívd nas juntas ou trincas 

8 • Pressões de e:-:pansiio do ciclo gelo-degelo sobre o concreto com • Manut<..'llçiio: selagem e injeção (r.:paros temporários) 
TRINCAS 

INTERLIGADAS 
ugregados suceptíveis ú ação do congelamento. • Re~thilil<lçiio: recapeamento (nos estàgios uv(Jnçados) 

9 • Emprego de concreto de bai:-.a qualid(Jde • Manut..::nçiio: estriag.:m. recapeamento delgado 

AGREGADOS • 1\çiio ahrasiva do tráti::go. que d imina as asperezas e anguktridodes 

POLIDOS dos purticulas 

lO • E:-:cesso de vibração ou adição de água :i massa • M:mutenção: aplicação de um tratamento superlicial ou recapeamento 

ESTILHAÇAMENTO • Gmnde qu:mtidude de arganwssu ddgudo 

• 1\grq:~tdo t.le mü qualidade 

• Cura inadequada . 

li • Restrições ti::itas à expansão linear do pavimento quando sujeito a • Manult:nção: remendo 

ALÇAMENTO 
temperatw·us d evad:Js • Re:thilitação: reconstmção 

LOCALIZADO • Presença de material incompressivd nas jw1tas c:Jou trincas 

'.J• .... 



TABELA 3.2 - Resumo das causas dos defeitos considerados no Programa SHRP e principais atividades de manutenção e 
reabilitação (continuação). 

DEFEITO CAUSAS DOS DEFEITOS ATIVIDADES DE M&R 
12 • Erosão ou adensamento do acostamento • Reabilitação: recomposição do acostamento 

DESNívEL NA JUNTA 
TRANSVERSAL OU 

TRINCA 
13 • Erosão do subleito ou sub-base • Reabilitação: drenagem e recapeamento 

DEGRAU 
Bombeamento do subleito 

PISTA/ACOSTAMENTO • 

14 • Erosão do acostamento • Reabilitação: recomposição do acostamento 
SEPARAÇÃO • Consolidação do acostamento 

PISTA/ACOSTAMENTO 

15 
REMENDOS 

16 • Existência de água nos vazios sob o revestimento • Reabilitação: Drenagem 

BOMBEAMENTO • Pressão exercida pelas cargas do tráfego 
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3.4 - Custos de Manutenção e Reabilitação 

To da estrutura sofre um processo de deterioração ao longo do tempo e estradas 

e ruas não constituem exceção. Os pavimentos deterioram-se mais lentamente 

nos anos iniciais de sua vida em serviço, mas à medida em que se aproximam 

do fmal da vida de projeto a taxa de deterioração aumenta. Quase sempre, ) 

atividades de manutenção e reabilitação têm de ser efetuadas para corrigir os I 
defeitos e, dessa fonna, proteger os investimentos e proporcionar aos usuário/ 

conforto, segtrrança e tráfego com economia (FERNANDES JR., 1996). 

Existe íntüna relação entre o desempenho dos pavimenios, as estratégias de 

intervenção, as datas de realização das atividades de manutenção e os custos. 

A Figura 3.17 é um exemplo de que atrasos nas atividades de manutenção e 

reabilitação quase sempre resultam em gastos adicionais quando a manutenção 

é finalmente executada, pois as estruturas dos pavimentos sofrem deterioração 

acelerada à medida em que as intervenções são adiadas. 

Índice de Serventia 

5 75% 

o 

! 
! 
i 

:-············· 

17% 
40% 1 

.. .. 

R$1,00 
gasto neste 

ponto ... 

custará 
R$ 4,00 

se adiado 
até este 
ponto 

TEMPO (ano) 

FIGURA 3.17- Exemplo de inter-relação entre desempenho dos pavimentos, 

estratégia de intervenção, data da manutenção e custos 

(FHW A, 1989). 
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FERNANDES JR. (1996) destaca que os organismos rodoviários, mediante 

utilização de mn sistema de gerência de pavimentos, podem avaliar a 

aplicação de várias estratégias de manutenção e reabilitação, simulando seus 

efeitos sobre a condição dos pavimentos e os custos associados (de construção, 

de manutenção e reabilitação e de operação dos veículos). Podem, dessa 

forma, escolher a mell10r estratégia ("o que fazer"), selecionar a atividade 

mais indicada ("como fazer"), indicar as seções prioritárias ("onde fazer") e 

definir a melhor época para execução dos serviços de M & R ("quando 

fazer"). 

Este trabalho, no capítulo que desenvolve a análise dos fatores que 

influenciam os custos dos pavimentos dgidos, apresenta os custos de M & R 

para as estruturas dimensionadas pelos métodos da PCA/66 e da AASHT0/86, 

considerando os fatores módulo de reação do subleito e volume de tráfego. 

Determinam-se as curvas de desempenho, segundo o método da AASHT0/86, 

para todas as estruturas consideradas, através das quais são determinadas as 

datas em que os pavimentos atingem o túvel de serventia mínimo admissível 

(ano da reconstrução). O custo de reconstmção considerado neste traball10 é de 

70% do custo inicial. Quanto aos custos de M & R, adotam-se as intervenções 

e custos recomendados pela ABCP (CARVALHO et ai., 1994): 

• manutenção de rotina (todos os anos): 0,30% do custo inicial, com 

acréscimo de 10% ao ano~ 

• resselagem de juntas e trincas (a cada cinco anos, incluindo material e mão

de-obra): R$ 0,65 I m2
. 

Apresentam-se, nas Figuras 3.18 e 3.19, exemplos das curvas de desempenho, 

e nas Tabelas 3.3 e 3.4 exemplos de cálculo dos custos de M & R 

correspondentes. 

) 
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PSI 

4 

3 

2 

o +-------~-----.------~------~------.------. 
o 5 lO 15 20 25 30 

anos 

FIGURA 3.18 - Curva de desempenho para dimensionamento pelo método da 

PCN66: espessura de 27 em, k = 41,40 MPa/m e N = 108
. 

TABELA 3.3 - Custos de M & R, inclusive Valor Presente Líquido (VPL), 

para dimensionamento pelo método da PCN66. 

Mhodo de DimerudoruoDMnlo: PCA/66 k = ·U 40 MPa/m 

I :::::::::::::::::::::::: :~.:82R6:0. : 56.829,60 50.740,71 
2 : ·:::::::::::::::::::::: "fi?..:S 1·2;?6: 62.512,56 49.834,63 
3 :-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-: 68.763.:8.2 : 68.763.82 48.944,73 

75.640.20 48.070,71 
55 1.204.22 3 12.768,08 
91.524.64 46.369,23 

100.677, 10 45.54 1,21 
110.744,81 44.727,97 
12 1.819,29 43.929,26 
602.001,22 193.828,28 

11 :-:- .-:-:-:-:-:-: - :-:-: t:.r7..J~L35.· 147.401,35 42.374,36 
12 ·.·.-:-:-:-:-:>>:<:·162:1AL4.8 : 162.141,48 41.617,68 

178.355,63 40.874,5 1 
196.19 1, 19 40.144,60 
683.810,31 124.929,59 
237.391,34 38.723,67 
261.130,48 38.032,18 

18 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·2&7.·243,52· 287.243,52 37.353,03 
19 -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-31-S.%7.·88: ·-:- l3:260:24ó:oo-· 13.576.207,88 1.576.289,74 

815.564.66 84.546,95 
21 >-:-:>-:-:-::<<::<382.121JJ: 382.321.13 35.387,50 
22 :::::::::::::::::::::: :-w.:ss~:24.: 420.553,24 34.755,58 

462.608,57 34.134,94 
508.869,43 33.525,39 

25 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-55.9.-75620\7.- -:-:-:-:468.000'00· 1.027.756,37 60.456,03 
26 -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:61·5.73200: 615.732,00 32.338,74 
27 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:>-_6.·tt30S..2f 677.305,21 31.761,27 

745.035,73 31.194, 10 
8 19.539,30 30.637,06 

1.369.493,23 45.710,84 

Total 25.416.369,51 3.319.542,56 



,, 

.. 

59 

PSl 

o 5 10 15 20 25 30 

anos 

FIGURA 3.19 - Curva de desempenho para dimensionamento pelo método da 

AASHT0/86: espessura de 28 em, k = 2, 76 MPa!m, N = 108
. 

TABELA 3.4 - Custos de M & R, inclusive Valor Presente Líquido (VPL), 

para dimensionamento pelo método da AASHT0/86. 

i\l~lodo de Dimensionamento: AASHT0/86 N = 10' k = 2,76 i\IPalm 

Ellensào do Tnocho a 100.000 m Esl)('ssura = 28 em Custo Inicial de RS 19.512.000 00 

Ano iUUDÜDlm1~tTIG~~~~:i !l:mm.mmm ~j ~~mfWtlml: custo T~~ ~t&R) vc:s~ 
·::::::::::::::::: :: :::~~;~99:: 58.536,00 52.26-J,29 

2 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:.;-:&U&9Jí0> 6-J.389,60 51.330,99 
3 ::::::::::: ::::::::::::1o.m.:~6-. 70.828,56 50.414,37 
4 -:-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-77:91]:42·' 77.911,42 49.514 11 

:-:-:-:-:-:>-:-:-:-:-:8;,16206:- -:-:-:-468.000,00: 553.702.56 314.185,70 
6 :::::::::-:::::.;::::. :94:272;81 :- 94.272,81 47.761,54 
7 ... 

: I 03.7.00.09 . 103.700.0 9 46.908,66 .. 
8 -:::;:-: ::::::-::::: :l t:tmoJJ>: 114.070.10 46.071,00 
9 :-: ·:-: ·: ·: · :-:.; · :-: 12S:~77-.11 :- 125.477.11 -15.248,31 
10 ·: ·: ·: ·: -: ·:-: ·: ·:.; ·l38Jl24JIJ. ' :. :. :. :468.000,00: 606.024.83 195.123,77 
11 ::::::::::::::::::::: ~- ~~;~7..:3.1 : 151.827.31 -13.6-J6,72 
12 :-:-:.:::-:-:.:.;.:.: 167.010.0:4:- 167.010,04 42.867,32 
13 ::::::::::::::::::::: l8);7_U ;Q+: 183.711,0-1 -12.101,83 
14 . :. :-: .:.:-:::-:-:-: ·202:(J82:.11·' 202.082,15 -11.350,01 
15 :-:-:-:-:::-:-:-:-:--222i90,3.6:- . :. :. : ·468.000;00 690.290,36 126.113,47 
16 ::::::::::::::::::::: :t~4;S I.?,'I(f : 244.519,40 39.886,41 
17 .; : :::-:-:-:::-:-.-268Y.T.L34·. 268.97 1,34 39.174,15 
18 :::::::::: : :-: : :::::: ~!!ts:63J1:: 295.868.47 38.474,61 
19 :-:-:-:-:-:':' :-·' :-'325:-1?5-.32:- 325.455.32 37.787,57 
20 -:-:-: ·: ·: ·: ·: -: -:-:-358.'000.8Y :. :. :': 468.000,00: 826.000,85 85.628 84 
21 ::::: :::<::-:-:::<)~3:m.c>.~:: 393.800.94 36.450,06 
22 :-:-:-:': -:-:-:-: <<433: 181·.03:- 433.181.03 35.799,17 
23 :-:::::::-:::::: ::A16:49:9;t~ : 476.499,13 35.159,90 
2-1 ':.:.:.:.:.:':.:.:.:. 52.U.:.G".05·: 524.149,05 34.532,04 
25 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-::S7.M63-,9.5:- -:-:-:-J68.000;00- 1.044.563,95 61.444,71 
26 :::::: :: ::: :::::::: ::!S~(ní>Ã.$:: 634.220,35 33.309 77 
27 -:.:' :-:-:-:-:-:-: -:·697:642.38-: 697.6-J2,38 32.714,95 
28 :::.::::::::::::::::: ~ii'I..4M.6Z.: 767.406,62 32.130,75 
29 :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:844:1-H-28:- 844.147,28 31.556,99 
30 ':.;.:.:': ' :':' :-:.: ·928;562.()1 -: :-:-:-:468.000,00: 1.396.562,01 -16.614,34 

Total 12.436.822,11 1.81S.S66,3S 
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4 - Custos de Operação dos Veículos em 
Pavimentos Rígidos 

4.1 - lntl'odução 

Enquanto os custos de construção e de manutenção e reabilitação dos 

pavimentos consomem grande prute dos recursos orçamentários de qualquer 

nação, os custos que incidem sobre os usuários quando da operação dos 

veículos e em virtude da depreciação são ainda maiores. 

Para a detenninação do custo total da modalidade rodoviária, portanto, são de 

vital impottância os métodos quantitativos para a previsão do desempenho dos 

pavimentos e dos custos de operação dos veículos conespondentes, sob 

diferentes condições de pavimento, tipos de veículos, políticas de investimento 

e estratégias de manutenção. 

Neste trabalho, toma-se por base pru·a a análise dos custos de operação dos 

veículos em pavimentos rígidos as pesquisas desenvolvidas pelo Banco 

Mundial no "Estudo de Normas de Projeto e de Manutenção de Rodovias" 

(HDMSS - Highway Design and Atfaintenance Standardv Study), que 

resultru·am o modelo HDM (Highway Design and Jvlaintenance Standards 

Model), capaz de fornecer os custos e beneficios ao longo da vida em serviço 
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da rodovia e, dessa fonna. pennitir a análise técnico-econômica dos 

investimentos rodoviários. 

Conforme apresentado por FERNANDES JR. ( 1994 ), os estudos do Banco 

Mundial foram iniciados em 1969 visando o desenvolvimento de uma 

metodologia para análise econômica de projetos rodoviá1ios em países em 

desenvolvimento. A Fase I, completada em 1971 , foi executada pelo MIT 

(Massachusells lnstitute of Technology), pelo TRRL (British Transport and 

Road Research Laborat01y) e pelo LCPC (Laboratoire Centrale eles Ponls et 

Chaussees). Foram desenvolvidos, na Fase I, a esti·utura conceit11al e o 

primeiro Modelo de Custos Rodoviários, inter-relacionando os cüstos de 

consti·ução, de manutenção e de operação dos veículos. 

Embora a esti11h1ra conceitual do modelo fosse sã. havia falta de evidências 

empíricas para o inter-relacionamento das diferentes parcelas que compõem os 

custos rodoviários. Por exemplo, a detetioração das rodovias só podia ser 

baseada nos resultados do AASHO Road Test, desenvolvido sob condições 

pa1ticulares de esh·un1ra de pavimentos, clima e tJ·áfego acelerado, e os custos 

de operação dos veículos existentes não podiam ser relacionados às condições 

das rodovias. Conseqüentemente, foram iniciados em vários países em 

desenvolvimento (Quênia, iU1as do Caribe, Brasil e Índia) estudos visando a 

obtenção de evidências empíricas que pudessem servir de base para o 

desenvolvimento teórico do modelo. 

O eshtdo desenvolvido no Quênia, de 1971 a 1975, fomeceu modelos de 

deterioração para pavimentos flexíveis sob condições de clima tJ·opical e sub

tropical e para rodovias não pavimentadas. Fomeceu, também, a primeira 

relação quantitativa entre os custos de operação dos veículos e as condições da 

rodovia, mosti·ando pela plimeira vez a magnihtde da economia que poderia 

ser conseguida com a adequada manutenção rodoviáiia. Os resultados do 



" 

) 

62 

estudo realizado no Quênia pennitiram o desenvolvimento do programa 

computacional RTIM2 (Road Transportlnvestment/\1/ode/ - TRRL). 

No estudo realizado no Quênia foi limitada a consideração de diferentes 

estmturas. mateliais, volumes de tTáfego, climas, traçados geométricos e tipos 

de veículos. Assim, um estudo muito mais amplo foi conduzido no Brasil de 

1976 a 1981, com pruticipação de equipes técnicas brasileira e intemacional, 

sob a coordenação do Prof. Dr. W. Ronald Hudson, da Universidade elo Texas 

em Austin. No mesmo petiodo, nas Ilhas Catibenhas de Bru·baclos, São 

Vicente, Santa Lúcia e Dominica, foi desenvolvido um estudo dos custos 

operacionais sob condições extremas de teiTeno e traçado geométrico. Na 

Índia, ele 1977 a 1982. foi desenvolvido um quarto estudo, resttito aos custos 

ele operação elos veículos e elas condições ele congestionamento e acidentes 

que prevalecem na Índia. 

A fase de conclusão constou ela revisão de todas as pesquisas de campo 

realizadas. O esforço principal foi concentrado nas análises elos resultados 

obtidos no Brasi l, visru1clo produzir modelos para pre,~são elos custos ele 

operação elos veículos e das velocidades ele operação. para previsão ela 

evolução da cletetioração das rodovias e dos efeitos da manutenção, e para 

previsão dos quantitativos para constt11Ção. A base empírico-mecanística 

desses modelos permite que eles sejam mais facilmente adaptados a condições 

diferentes daquelas para as quais eles foram desenvolvidos. Muitos dos 

modelos, particularmente os de deterioração rodoviária, forrun validados com 

dados de diferentes países. 

Os modelos resultantes foram incorporados à terceira versão elo modelo HDM 

(HDM-111), lançada em 1987 (a versão para microcomputadores foi lançada 

em 1989). O modelo HDM-III tem sido utilizado em aproximadamente 40 

países em desenvol~mento para avaliação de projetos, desenvol~mento ele 
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programas rodoviários e planejamento em túvel de rede. Tem sido, também, 

adaptado para utilização em diversos países industrializados (Austrália, 

Bélgica. Canadá, Finlândia. Nova Zelândia e Reino Unido). 

4.2- Modelo HD!VI-111 

4.2.1- Estrutura Conceitual 

O objetivo da metodologia técnico-econômica utilizada pelo modelo HDM-III 

é minimizar o custo total da modalidade rodoviária. Os dados t:unsiderados 

incluem as características fisicas da estrutura inicial (tipo e resistência do 

pavimento), a geometria da rodovia (largura, curvas horizontais e curvas 

verticais), características dos veículos (volume de tráfego e cargas por eixo) e 

características ambientais (altitude e pluviosidade). 

Resumidamente. a inter-relação entre os fatores é a seguinte : a geometria da 

via e a irregulatidade longitudinal da superficie do pavimento influenciam a 

velocidade de operação dos veículos: as características da superfíc ie do 

pavimento (particularmente a irregularidade longitudinal) afeta o consumo de 

combustível e pneus e o desgate dos equipamentos, influenciando também o 

risco de acidentes; a operação dos veículos afeta o meio-ambiente através da 

poluição do ar e da poluição sonora, esta última dependente tanto do barulho 

dos motores como da interação pneu-pavimento. 

As diferentes parcelas de custos são somadas ao longo do tempo e descontadas 

para a obtenção do valor presente líquido. Comparações podem, então, ser 

feitas, com base em outros ctitérios econômicos (taxa intema de retomo, 

relaçãó beneficio/custo, beneficios do primeiro ano etc.). A otimização 

) 
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econômica busca minimizar o custo total da modalidade rodoviária, conforme 

apresentado na Figura 4.1 . 

CUSTOS 

Custo Total 

Operação dos Veículos · 

Manutenção 

CONDIÇÃO DA RODOVIA 

Figura 4.1 - Parcelas que compõem o custo total da modalidade rodoviária. 

4.2.2 - Estrutura Lógica 

O modelo HDM-111 compara estimativas de custos e faz avaliações 

econômicas de diferentes alternativas de construção e manutenção, incluindo 

diferentes estratégias de intervenções ao longo do tempo. O HDM-111 estima o 

custo total das diferentes opções de projeto e manutenção, ano a ano, 

descontando os custos futuros a diferentes taxas de desconto, de modo que o 

usuário possa procurar pela alternativa com o menor custo total descontado. O 

usuário também pode obter a taxa interna de retorno, o valor presente líquido 

ou os beneficios no primeiro ano. O modelo também pennite a análise de 

I 
I 
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sensibilidade dos resultados a mudanças dos parâmetros mats importantes 

(custos unitários, composição do tráfego, taxas de crescimento do tráfego, taxa 

de desconto, custo dos atTasos e custos dos acidentes: dentre outros). 

São necessáiios os seguintes dados de entrada: 

• características da rodovia existente e fatores ambientais; 

• construção e custos conespondentes; 

• manutenção e custos unitários: critérios de ÍJltervenção e tipos de 

atividades: 

• ~..:ara~,;lerísti~,;as dos veículos e custos unitários; 

• volume de tráfego, distribuição e taxa de crescimento; 

• custos e beneficios exógenos; 

• altemativas de intervenção; 

• estudos, comparações econômicas e análises de sensibilidade. 

O período de análise, a moeda, a unidade da irregularidade longitudiJ1al e os 

tipos de relatórios também são definidos pelo usufu·io. Embora o número total 

de dados de etmada seja elevado, uma vez estabelecidos os arquivos básicos, 

pouco esforço é requerido para a análise de diferentes combiJ1ações. 

O programa computacional que contém as equações do modelo HDM-III 

estiJna, para cada segmento e estratégia de intervenção, ano a ano, o tráfego, a 

condição da rodovia e os recursos utilizados, as velocidades e os recursos 

constmlidos pelos veículos, e os custos conespondentes aos recursos utilizados 

e à operação dos veículos. A lógica computacional é estmtmada em cinco sub

modelos: 

I 
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L. Tráfego (dados de entrada: tipos de veículos, volume, taxa de crescimento, 

cargas, parâmetros fisicos) : calcula, para cada classe de veículos, a 

evolução do volume do tráfego e o número de solicitações equivalentes do 

eixo-padrão; 

2. Construção (dados de entrada: teneno, materiais, pluviosidade, geometria, 

espessura. custos unitários): estima as quantidades e os custos da estratégia 

de constmção especificada, bem como a condição logo após a construção; 

3. Deterioração da Rodovia e Manutenção (dados de entrada: tipo de 

pavimento e resisteneia, número de aplicações do eixo-padrão, idade, 

condição, estratégia de manutenção): calcula as variações na condição do 

pavimento para vários modos de deterioração (trincas, deformação 

pem1ru1ente nas trilhas das rodas, inegularidade longitudinal), em função 

do tipo e resistência do pavimento, volume do tráfego e cargas por eixo, 

idade e meio ambiente. Determina, para as diferentes estratégias de 

manutenção, os efeitos sobre o desempenho dos pavimentos, seus 

quru1titativos e custos: 

4. C usto de Operação dos Veículos (dados de entrada: geometria e 

inegularidade longitudinal , dados de potência e outros parâmetros físicos, 

por tipo de veículo. e custos unitários): estima a velocidade de operação 

dos veículos, o consumo de pneus, combustíveis e lubrificantes, o desgaste 

dos equipamentos e a depreciação. Utiliza as equações empírico

mecanísticas desenvolvidas a partir do estudo realizado no Brasil; 

5. Custos e Beneficios Exógenos (dados de entrada: atrasos, acidentes, 

problemas ambientais etc.): são adicionados em anos específicos, devendo 

ser em tennos econômicos (excluindo taxas). 
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Após os quantitativos e custos para todos os anos e estratégias terem sido 

computados. o programa calcula o valor presente líquido das várias 

altemativas. em termos econômicos e financeiros (sem e com a inclusão de 

taxas, respectivamente). O usuário pode especificar vários tipos de relatórios, 

dentre os quais: 

• Condição elas rodovias: evolução elos diferentes tipos de deterioração 

(patticulc:mnente ela inegulariclade longitudinal), manutenção anual para 

cada altemativa; 

• Custos dos usuários: velocidade, custos operacionais por classe ele veículo, 

recursos consmnidos: 

• Resumo da comparação de alternativas: custos totais, valor presente 

líquido, beneficios do primeiro ano, taxa intema de retorno. 

4.2.3 - Limitações 

Embora o modelo HDM-ITI tenha uma sólida e ampla base empírica, também 

apresenta algumas limitações: 

• submoclelo para cálculo dos custos de operação dos veículos não inclui os 

efeitos de tráfego sob condição de congestionamento; 

• a manutenção de rotina não pode ser alterada diretamente; 

• os acidentes rodoviátios e os custos con espondentes, os impactos 

ambientais e os atrasos são considerados a partir de estimativas exógeneas 

ao programa: 

• o submodelo de deterioração da rodovia não inclui pavimentos rígidos nem 

condições de congelamento. 

Apesar dessa última limitação, utiliza-se neste trabalho o modelo HDM-III 

para a previsão dos custos operacionais, patticulannente para quantificação da 
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evolução desses custos com a inegularidade longitudinal, obtida a partir de 

conelação desta com a curva de desempenho determinada segundo o método 

da AASHTO. 

4.2.4- Modelo HDM-IV 

O HD!'vl-IV (Highway Developme111 and Managemem Too/s), que está sendo 

desenvolvido em cinco centros de pesquisas: na Suécia (Swedish National 

Roads Administration). no Reino Unido (University of Birmingham), na 

Malásia (Highway Research lnstitute), nos Estados Unidos (Wor/d Bank, 

WHshington D.C.) e no Chile (Lmin Americam Study Team), é uma 

atualização do HDM-III (CARVALHO et ai., 1996). Seus objetivos principais 

são: 

• inclusão de outros tipos de pavimento, dentre eles o pavimento rígido; 

• considerações sobre pavimentos asfálticos em climas fiios; 

• atualização das características da fi"ota de veículos; 

• considerações sobre aspectos de segurança e meio ambiente; 

• considerações sobre os efeitos de congestionamento; 

o atualização elo programa computacional (versão para Windows). 

A Federação Interamericana de Cimento (FICEM) é a responsável pelo 

desenvolvimento elos estudos relativos à inclusão dos pavimentos rígidos na 

nova versão do programa, particularmente elos modelos de deterioração 

(RDME - Road Deterioration and Maintenance Ejfects), que permitirão 

análises técnicas do desempenho de pavimentos rígidos a longo prazo em 

função elas estratégias de manutenção ou reabilitação adotadas. Os objetivos 

da equipe latino-americana formada pela FICEM são: 
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• definir modelos de deterioração para pavimentos rígidos antes e depois de 

sofrerem intervenções: 

• definir ações de manutenção para pavimentos rígidos; 

• definir e/ou sugerir valores limites de intervenção; 

• fomecer infonnações à equipe sediada na Inglatena, responsável pela 

elaboração do programa computacional HDM-IV; 

• elaborar um programa para avaliação de diversas altemativas de 

intervenção (HDM-IV/FICEM). 

No que diz respeito aos pavimentos rígidos, a estmhtra do programa 

computacionai HDM-iV apresenta como dados de enn·ada a condição atual 

dos pavimentos (representada pelos valores do índice de serventia ou da 

inegularidade longirudinal), caractetisticas do projeto. padrões de manutenção 

e reabilitação e definição da frota de veículos. Com esses dados, os modelos 

de deterioração fomecem a evolução da irregularidade longih1dinal ao longo 

do tempo, utilizada para o cálculo dos custos de operação dos veículos. 

Portanto, a estrurura do HDM-IV será. no que diz respeito aos custos 

operacionais. semelhante à do HDM-llL ou seja, baseada na determinação 

desses custos a pattir da inegularidade longirudinal. Além disso, conforme 

apresentado por CA RVALHO et ai. ( l996), pretende-se utilizar no HDM-IV 

os mesmos modelos de custo de operação dos veículos (VOC, Vehic/e 

Operation Costs) existentes na versão HDM-111. 

4.3- Custos de Operação dos Veículos 

Neste tTabalho, os custos de operação dos veículos em pavimentos Iigidos são 

calculados seguindo-se a seqüência: 
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• determinação da curva de desempenho (variação da serventia ao longo do 

tempo), segundo o método da AASHTO ( 1986); 

• conelação entre o Íltdice de serventia (IS) e a inegulatidade longitudinal 

(IRI); 

• utilização de modelos de custos de operação dos veículos (HDM-III), em 

função da evolução da ÜTegularidade longitudinal ao longo do tempo. 

4.3.1 - Relação entre Serventia e Irregularidade Longitudinal 

A serventia, conceito apresentado por CAREY & IRICK (1960), é definida 

como a habilidade de uma seção de pavimento, à época da observação, para 

servir ao tráfego de automóveis e caminhões com elevados volumes e altas 

velocidades (AASHTO, 1972). A capacidade de wn pavimento servir 

satisfatotiamente ao tráfego durante um período de tempo é o seu f 
desempenho, que pode ser interpretado como a vadação da serventia com o / 

tempo e/ou tráfego (Figura 4.2). 

o .... 
o 

NÍVEL MÍNIMO ACEITÁVEL 

VIDA ÚTIL 

TEMPO E/OU TRÁFEGO 

FIGURA 4.2- Conceito de serventia-desempenho (CAREY & IRICK, 1960). 

/ 
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O PSI (Presenl Serviceabili~v Jndex) foi padronizado pelo DNER como ISA 

(Índice de Serventia Atual), ou simplesmente IS (Índice de Serventia), sendo 

detenninado objetivamente a pattir de medidas da inegularidade longitudinal, 

que pode ser quantificada por perftlômetros, perftlógrafos e equipamentos do 

tipo ''resposta". como por exemplo o integrador de inegularidade IPR/USP. 

A inegularidade longitudinal é definida como o desvio que a superfície do 

pavimento apresenta em relação a uma superficie plana de referência. Afeta a 

dinâmica dos veículos. o confmto e a segurança do rolamento e os custos 

operacionais. sendo expressa pelo Índice de Irregularidade Longitudinal 

Internacional (IRI - lntem ational Rouglmess !11Ciex) ou por conelações com 

outras unidades utilizadas (QI, Quarler-car Jndex e BI, Bump lnlegrator, por _ 

exemplo). 

A inegulatidade longitudinal afeta diretamente os itens que compõem o custo 

de operação dos veículos: 

• velocidade: afeta os custos relacionados ao tempo dos passageiros e das 

cargas. A velocidade de operação calculada pelo programa computacional 

HDM-IIJ não considera os efeitos de atrasos provocados por ouh·os 

veículos (congestionamento de tráfego, por exemplo). Depende, portanto, 

somente dos tipos de veículos, da geomehia da via e da inegularidade 

longitudinal; 

• conswno de combustível: conforme apresentado por ARCHONDO

CALLAO & FAIZ (1993), depende da potência exigida do motor pelas 

condições da via (geomeh·ia e irregulatidade longitudinal) e da velocidade 

do motor (rpm); 

<· 
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• consumo de lubrificantes: é função da irTegularidade longitudinal 

(CHESHER & HARRISON, 1985) elo tipo de veículo; 

• desgaste de pneus: depende do tipo de veículo ( carTos de passeiO ou 

veículos de carga) e da ilTegularidade longitudinaL 

• mão-de-obra e peças utilizadas na manutenção dos veículos: dependem da 

inegularidade longitudinal e da idade do veículo (CHESHER & 

HARRISON, 1985). 

Portanto, para uma dada geometria de v1a e uma deiernÜJlctdct fruta de 

veículos. os custos de operação passam a depender, significativamente, tão 

somente da inegularidade longitudinal. 

ARCHONDO-CALLAO & FAIZ ( 1993) apresentam uma tabela que pennite a 

estimativa do IRI a partir de avaliações qualitativas da condição do pavimento 

(Tabela 4. I ). Outra estimativa do IRI a partir da condição dos pavimentos é 

apresentada na Tabela 4.2 (OECD, 1989). 

TABELA 4. 1 - Estimativa do IR! por avaliações qualitativas da condição do 

pavimento (ARCHONDO-CALLAO & FAIZ, 1993). 

Avaliação IRREGULARIDADE LONGITUDINAL (IRI, m/km) 

Qualitativa Pavimentada Não Pavimentada 

Excelente 2 4 

Bom 4 8 

Regular 6 12 

Ruim 8 15 

Péssimo lO 20 

\ 

\ 
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TABELA 4.2 - Estimativa do IRl a prutir da condição do pavimento (OECD, 

1989). 

INDICE DE SERVENTIA IRREGULARIDADE 

(IS) LONGITUDINAL (IRI) 

4,5 1,50 
4,0 3,00 
3,5 4,50 
3,0 6,00 
2,5 7,00 
2 8,00 
I ,5 9,50 

Neste t:raball10, adota-se a relação entre o índice de serventia (IS) e a 

irregularidade longitudinal (IRI) apresentada na Equação 4.1, obtida através de 

análise de regressão polinomial (Figura 4.3). Desta forma, a partir das curvas 

de desempenho, detenninadas segundo o método da AASHTO e 

exemplificadas na Figura 4.4 (Método PCA/66, k = 41,40 MPafm e N = 108
), 

obtém-se, para cada wna das estruturas consideradas, a evolução da 

irregularidade longitudinal ao longo do tempo (Figura 4.5). 

!RI = 0,2121 x (/S)4
- 2,6566x (/S)3 + 11,78 x (/S)2

- 24,276 x (IS) + 27,298 Eq. 4.1 

R2 = 0,9998 

0:: 10 1 
::::. 9 J .. 
c 

8 ~ 'õ 
:I 

7 ~ ~ c 6 ~ o 
.J 

5 i .. , .. 4 J , 
'l: .. 

; j :; 

f 
o 2 3 4 5 

lnãce de Serventia (IS) 

FIGURA 4.3 - Relação entre o índice de serventia (IS) e a irregularidade 

longitudinal (IRI). 
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IS 

0 ~------------~------------------~-----. 

o 5 lO 15 20 25 30 

anos 

FIGURA 4.4 - Curva de desempenho pelo método da PCA/66, espessura de 

27cm, k = 41,40 MPa/m e N = 108
. 

IRI 9,00 l 
8,00 i 

7,00 ~ 
I 

6,00 J 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 +------.------,--------.---------.------,----------, 

o 5 10 15 20 25 30 

Ano 

FIGURA 4.5 - Evolução da irregularidade longitudinal (IRI) no tempo 

(PCA/66, espessura de 27 em, k = 41,40 MPa/m e N = 108
). 
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4.3.2 .- Relação entre I ..regularidade Longitudinal e Custos Operacionais 

Nos pavimentos rodoviátios, a inegularidade longitudinal é a va1iável ligada à 

condição dos pavimentos que mais influencia os custos de operação dos 

veículos, tendo impacto sobre a segurança, o confmio e a velocidade do 

tráfego. Apesar de fatores como a velocidade dificultar a transferência dos 

modelos de custos do HDM-III para outras situações (vias urbanas, por 

exemplo), não existem evidências de que a inegularidade longitudinal 

observada em um pavimento rígido tenha efeitos muito diferentes sobre os 

A partir de simulações com o HDM-III, são obtidos os custos de operação dos 

veículos em função da inegulatidade longitudinal. Os dados de entTada 

específicos para os estudos deste trabalho, diferentes dos que fazem palie do 

banco de dados ("default'') do Banco Mundial, são: 

• extensão: IOO km: 

• largura do pavimento: 7,20 m: 

o curvas verticais ("subida mais descida''): LO m/km ; 

• curvatura horizontal: 15 graus/km; 

• altitude: 800 m; 

• pluviosidade: 1.300 mm/ano; 

e CBR do subleito: vmiável, confonne apresentado no capítulo 2; 

• volume de h·áfego: variável, conforme apresentado no capítulo 2, 

constando somente de dois tipos (automóveis e caminhões); 

• porcentagem de caminhões: 25%; 

• fator de veículo dos automóveis: zero; 

• fator de veículo dos caminhões: 2,5; 



'·' 

76 

• taxa de crescimento: 4% nos primeiros 5 anos, 3% nos lO anos seguintes e 

2% nos últimos 15 anos; 

• período de análise: 30 anos; 

• taxa de desconto: l2%; 

• moeda: real (R$); 

• equações de Custos de Operação de Veículos (COV): Brasil. 

Para cada valor de irregularidade tem-se o custo de operação unitário 

(R$/veículo/ano, válido apenas para a composição de tráfego e fator de veículo 

adotados neste trabalho, wna vez que se utiliza como variável representativa 

do tráfego o número de apiicações equivalentes do eixo-padrão, N) 

conespondente, confonne equação de regressão polinomial (Equação 4.2) 

apresentada na Figma 4.6, a partir da qual podem ser obtidos os custos de 

operação, ano a ano, para cada combinação de vohune de tráfego (N) e 

condição do pavimento (IRI). A Tabela 4.3 e Figma 4. 7 apresentam um 

exemplo de determinação dos custos operacionais ao longo do período de 

análise, inclusive do cálculo do VPL. 

COV = -0,0203x (IRJ) 3 + 0,5406x (IRJ) 2
- ~3964x (!RI) + 66,215 Eq. 4.2 

R2 = 0,998 

g 90 , 
.. .!! 
.g~ 85 -l 

~ ~ so I 
.2 .. 1 
~ ~ 75 1 

g 8 70 i .. ~ . 
~ ~ 65 
:::~:; 

o.!! 60 -+-----~-~-------
~ o 2 4 6 8 10 12 

!regularidade Longitudinal (IR!) 

FIGURA 4.6 - Relação entre a irregularidade longitudinal (IRI) e o custo de 

operação unitário (R$/veículo/ano ). 
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TABELA 4.3- Custo operacional e valor presente líquido (VPL): método da 

PCA/66, espessura de 27 em, k = 41,4 MPa/m e N = I 08
. 

:::::.~ióiódi>:<ic:Oim~i'iswfiimiffi•o :d3:rcA::::: ::::: N:~: i (/::::: ::::::::: : :::: : ::::::i<:;;;Ai;1:Q : ~iP.iifii1· : :::::::: :::::::::::: . . . . . . . . . . . 
Ano PSI nu Custo Op./\-eldano Tráfego/ano Custo Operacional V.P.L. 

(RS) (nlcuJos) (RS) (RS) 

I 4,22 2,25 65.58 2.130.000 139.688.914,08 124.722.244,72 
2 4, 11 2,60 65.88 2.215.200 145.931A66.75 116.335.671,84 
3 4,00 2,95 66.28 2.303.808 152.691.860.33 108.683.050,18 
4 3,89 3,31 66.78 2.395.960 159.999.471 ,51 I O 1.682.556,68 
5 3,78 3,67 67.37 2.491.7cy;) 167.870.655,21 95.254.318,05 
6 3,67 4,03 68.05 2.566.553 174.647.440,09 88.481.828,38 
7 3,56 4,39 68.79 2.643.549 181.838.566.56 82.254.532,90 
8 3,44 4,73 69.57 2.722.856 189.41 6.967,80 76.502.336,39 
9 3,33 5,06 70,37 2.804.541 197.352.508,09 71.167.292,87 
lO 3,22 5,38 71.18 2.888.678 205.615.249,76 66.202.607,46 
li 3,10 5,69 72.04 2.975.338 214.347.972,74 61.619.920,12 
12 2,98 5,99 72.88 3.064.598 223.361 .308,90 57.33 1.284,72 
13 2,86 6,27 73.70 3.156.536 232.639.206,48 53.314.901,74 
14 2,74 6,53 74.49 3.251.232 242. 179.562.87 49.554.736,77 
15 2,62 6.77 75.25 3.348.769 251,cy;}6,652.64 46.038.846.29 
16 2,47 7.Ut< 76.21 3.415.745 260.314.337.59 42.462.907,35 
17 2,31 7,37 77.17 3.484.059 268.864.067,76 39.158.529,95 
18 2, 15 7,69 78.21 3.553.741 277.922. 110,94 36.140.877,39 
19 2,00 8.0 1 79.27 3.624.!115 287.344.266,27 33.362.616,61 
20 4,11 2,60 65.88 3.697.3 12 243.569.032.67 25.250.013,69 
21 3,95 3. 10 66.48 3.771.258 250.697.310,45 23.204.445,70 
22 3,80 3,61 67.27 3.846.683 258.755. 188,23 21.384.178,3<1 
23 3,64 •1, 12 68.21 3.923.617 267.646.344,73 19.749.076,64 
24 3,49 4,61 69.27 4.002.089 277.222.463.75 18.263.999,00 
25 3,33 5,07 70.38 4.082.131 287.3 14.096,74 16.900.765, 19 
26 3,15 5,57 71,70 4.163.774 298.536.396,82 15.679.373,20 
27 2,97 6,02 72.98 4.247.049 309.954.180.94 14.534.861,13 
28 2,78 6,43 74.20 4.331.990 321.446.477.25 13.458.728,61 
29 2,60 6.81 75.36 4.418.630 333.001.331.79 12.448.680.28 
30 2,42 7,16 76.49 4.507.002 344.727.518.88 11.506.288,88 

Total = ·.·-:-f:5J~:~5l:4?.r10. : 

FIGURA 4. 7 - Evolução dos custos operacionais em função da irregularidade 

longitudinal: método da PCA/66, espessura de 27 em, k = 41,4 

MPalm e N = 108
. 
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5 - Custo Total de Pavimentos Rígidos: 
Análise Fatorial 

5.1 - Introdução 

Neste capítulo apresentam-se os cálculos dos custos de construção, custos de 

manutenção e reabilitação e custos de operação dos veículos, confonne 

discutido anteriormente. e também a análise do custo total dos pavimentos 

rígidos em função elos seguintes fatores: 

• volume de tráfego: representado pelo número de aplicações equivalentes 

do eixo-padrão de 80 kN; 

• capacidade de sup011e elo subleito: representada pelo módulo de reação do 

subleito; 

• método de dimensionamento: selecionados o Método da PCA/66 e o 

Método da AASHT0/86. 

Para os fatores selecionados, foram considerados os seguintes túveis: 

• volume de tráfego (N): 106
, 107 e 108

; 

• capacidade de supo11e do subleito: baixa (k = 2, 76 MPa/m; CBR = 3%) e 

alta (k = 13,80 MPa/m: CBR = 12%). 
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5.2- Custos de Construção 

Os custos de construção são determinados a pattir de planilha para cálculo do 

custo inicial unitário utilizada pela ABCP (CARVALHO et ai. , 1994 ), cujos 

itens variam em função da espessura do pavimento, determinada através dos 

dois métodos de dimensionamento adotados. As espessuras calculadas para os 

fatores selecionados são apresentadas na Tabela 5. I: 

TABELA 5.1 - Dimensionamento pelos métodos da AASJ lT0/86 e PCA/GG 

em função do volume de n·áfego e tipo de subleito 

(espessuras em em). 

!v{étodo de AASHT0/86 PCA/66 
Dimensionamento 

N k = 2,76 k = 13,8 k = 4 1,40 k = 138,0 
(MPalm) (MPalm) (MPa/m) J.MPa/m) 

106 14 13 13 li 
LO ' 20 19 18 17 
I OIS 28 27 27 25 

' Obs: os , ·;ti ores k = 2. 7ó MPa/m (AASHT0/8ó) e k = 41AO MPa/m ( PCA/óó) sao eqlllva lcntes e 
corrcspondem a um sublcito fraco (CBR = 3%). assim como os ,·alores k = 13.8 MPalm 
(AASHTO/Sú) c k = 138.0 MPa/m (PCA/66) corrcspondcm a um subleito mais resistente 
(CBR = 12%). 

Deve-se destacar que no dimensionamento pelo Método ela AASHTO 

consideram-se, além dos fatores apresentados, os seguintes valores: 

• Zr = -1 ,282 (R = 90%); 

• So = 0,35; 

• Pt = 2,0; 

• Se= 5 MPa: 
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• SD = 0,60 !viPa; 

• z = 1,645 (5%); 

• cd = 1,1o; 

• J = 2,5 (concreto simples com bana de transfen!ncia): 

• Ec = 28.000 MPa: 

• LS = 2 (sub-base granular). 

A ABCP utiliza a planiU1a para detemünação dos custos unitários apresentada 

na Figura 2. I. Para as espessuras calculadas anteriotmente. tem-se os custos de 

conshltçào unitátios (Tabela 5.2), que muitipiicados peia extensão do h·echo 

(100 km) e pela largma da pista (7,20 m) fomecem o custo itúcial (Tabela 

5.3). 

TABELA 5.2 - Custos de constmção tmitár1os em função da espessura. 
.. . . . . . :-:·.·-: · . .. · ·.-: <·.· ......... ·.·.·· <·z ··· 

::::< BSpessun1~{(çi~F\ :çü~tc.{üi1itarió {R$/01:-:) 
1 1 13,73 
13 15,30 
14 16,09 
17 18,45 
18 19,24 
19 20,02 
20 20,81 
25 24,74 
27 26,31 
28 27,10 
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TABELA 5.3- Custos de construção totais para cada uma das espessuras. 

Largura do Trecho 7,20 m 

Extensão do Trecho 100.000 m 

Espessuras Custo Inicial Custo Inicial Total 
(em) (R$/m2) (R$) 

11 13 ,73 9.885 .600,00 
13 15,30 ll.O 16.000,00 
14 16,09 11 .584.800,00 
17 18,45 13 .284.000,00 
18 19,24 13 .852.800,00 
19 20,02 14.414.400,00 
20 20,8 1 14.983.200,00 
25 24,74 17.812 .800,00 
27 26,3 1 18.943.200,00 
28 27, I O 19.5 12.000,00 

5.3- Custos de !VIanutenção e Reabilitação 

Os custos de manutenção e reabilitação são detetminados a prutir de 

recomendações da ABCP. discutidas ante1iormente no capítulo 3, e da ctuva 

de desempenho dos pavimentos rígidos, utilizada, neste caso, apenas para a 

determinação da data de reconsh·ução (nível de serventia mínimo admissível). 

Apresentam-se, a seguir. as cwvas de desempenho (Figuras 5.1 a 5. 12) e os 

custos de manutenção e reabilitação de pavimentos rígidos para todas as 

combinações dos fatores selecionados (Tabelas 5.4 a 5. 15). 
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FIGURA 5.1 -Curva de desempenho: PCA/66 (e = 13 em), k = 4 1,40 MPa/m, 

N = i 06
. 

TABELA 5.4- Custos de M & R: PCA/66, k = 41,40 ivlPa/m, N = 106
. 

. . . . 
:-:-:-:-: · ~(éitído de l)iihtnsionamemti.d;{I>tx:-:- ... 
::~lt-i\s":Í"Ó do Trec.tii:í,; ·foo;txJo m . . ::::-:: :·:: :&i;e~ti~~:~1J·t:tt; :: :: ·:. :::ÔlSto W~iai"d{il:s:Ji;(ij6_:0(j(j;6J} > 

Ano :\lanulençào d e Rolina Ressrlagcm Rcconslrução Cuslo Tola( (:\I& R) V.P.L. 
(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 

.B.04R.OO 33.048.00 29.507. 14 
2 36.35:!.80 36.352.80 28.980.23 

39.988.08 39.988,08 28.462.73 
4.\.986.89 43.986.89 27.954,46 

5 4!U85.58 468.000.00 5 I 6.385.58 293.0 11,04 
6 53.224. 13 53.224.13 26 .965.00 
7 58.546.55 58.546.55 26.483.49 
8 64.40 1.20 64.401.20 26.0 10.57 

70.841.32 70J'I4 1.32 25.546.09 
lO 77.925. -16 -168 .000.00 5-15.925.46 175.773.39 
li 85.7 18.00 85.7 18.00 24.641.88 
12 9-1.289.80 9-1.289.80 24.201.84 
13 i03.71 8.78 i03.718.78 23.769,67 
14 i I 4.0')(1.66 i 14.090.66 23.345.21 
15 125.499.73 468.000.00 593.499.73 108.430.18 
16 JJ8.0.J9. 70 138.049.70 22.5 18,90 
17 i 5 1.854.6 7 15 1.854.67 22.116,77 
18 167.040.13 167.040.13 21.72 1,83 
19 IR3.7.J.J . I 5 183.7-14.15 21.333,94 
20 202.118.56 468.000.00 670.118.56 69.469,02 
21 222.330.42 7.7 11 .200.00 7.933.530.42 734.324.49 
22 244.563.46 244.563.46 20.211.34 
23 269.019.8i 269.0 19.8 1 19.850,42 

295.921.79 295.921.79 19.495,95 
25 325.5 IJ.'.J7 468.000.00 793.5 13.97 46.677.12 
26 358.065.36 358.065,36 18.805,88 
27 393.871.90 393.871.90 18.470.06 
28 433.259.09 -133.259.09 18.140.24 
29 476.585.00 476.585.00 17.816.3 1 
30 524.243.50 468.000.00 992.243.50 33 .119,03 

Tola I 15.955.398,46 1.997.154,22 
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FIGURA 5.2- Curva de desempenho: PCA/66 (e= 11 em). k = 138,0 MPalm. 

N = 106 
. 

•• 
TABELA 5.5 - Custos de l\tl & R: PCA/66, k = 138,0 MPalm, N = 106

. 

-· - ....... . 
f 

. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 
:::: Custo Iniciafcit: riS :9.R$~:~(l;Q<F : : 

Ano :\lanutenção de Rotina Resselagem Reconstrução Custo Total (:\I& R) V.P.L. 
(RS) (RS) (llS) (llS) (RS) 

29.656.80 29.656.80 26.479.29 
2 32.622.-18 32.622.48 26.006,44 
3 35.884.73 35.884.73 25.542.04 
.J 39.473.20 39.47.l.20 25.085.93 

.JJ.4 20.)2 468.000.00 5 11 .-120.52 290. 193.74 
6 -1 7.762.57 -17.762.57 24.198.0 1 
7 52.53K.R3 23.765.90 
R 57.792.7 1 57.792.71 23.341.5 1 
9 63.571.98 63.5 7 1.98 22.924.69 
10 69.929.18 -168.000.00 537.929. 18 173 .1 98,80 
11 76.922. 10 76.922. 10 22. 113.27 
12 84.6 14.3 1 84.6 1-1.31 21.718.39 
13 93.075. 7-l 93.075.7<1 21.330.56 
14 102.383.32 102.383.32 20.949.66 
15 11 2.62 1.65 -168.000.00 580.62 1.65 106.077.40 
16 123.883.8 1 123.883.8 1 20.208,13 
17 136.272. 19 136.272. 19 19.847.27 
18 149.R99..11 149.899.41 19.492.86 
19 164.889.36 164.889.36 19.1 44.77 

" 
20 181.378 . .::9 .J6R.OOO.OO 6 .9 19.9 20.00 7.569.298.29 784.684.67 
21 199.516.12 199.5 16. 12 18.467. 13 
22 219.467.73 219.467.73 18.137,36 
23 241.41-1.5 1 241.414.5 1 17.813,48 
24 265.555.96 265.555.96 17.495.38 

' I 25 292.111.55 468.000.00 760. 111.55 44.7 12.27 
26 321.322.71 321.322.71 16.876. 13 
27 3 53.45-1.98 353.454.98 16.574.77 
28 388.800.-18 388.800.48 16.278.79 
29 427.680.52 427.680.52 15.988. 10 
30 -170.448. 58 468.000.00 938.448.58 3 1.323 ,47 

Total 1-1.606.286,33 1.929.970,22 



TABELA 506 - Custos de M & R: AASHT0/86, k = 2, 76 lvlPa/m, N = 1060 
o0

o o0
• o. o. . .. . . .. o o o . . . . . . '6 ... 

.<<:>,\tctíitlil'dé Oímrnsionomento d:rA:ASHTO ·> .·. · .·. ;\'·;.;·to.::···: · : · k = ·2.16 ~ ~P'~iYi::::<::: : ·: : ::::: 
.. . . . . 

.'Úi~nsif~ ti~ 1·~·crhõ .; toooono m · Es~é~s·u'.'),; ·~ ü ·~rti. ::· .- · · : . . 00 
Cu.•tto.ln.icl3l Je·ttS ·I {58-i.SÔÓ OÚ ::: ., 

Ano .\lanutt>nçào de J{otlna nrssclagcm ncconstruçiio Custo Total (.\1& R) VoPoLo 
(RS) cns> (RS) IR~;) . (RS) 

I J .J o75-UO J.l.754.40 3 1.030071 
2 38.22908-l 38.229084 30.476,59 
J -12.052.82 -12.052082 29.932037 
4 .J6o25801 1 -16.2580 11 29.397.86 
5 50.883092 .J68o000o00 518.883092 294.428067 
6 55.972.3 1 55.972.3 1 28.357031 
7 6 1.569.5-1 6 1.569054 270850093 
8 67.726.-19 670726.49 27.353,59 
9 74.4990 1-1 74.499014 26.865.14 
10 íl l .9.J9.0(, .J680000o0fl 549.949.06 177.068088 
li 90. 1-H o96 90.14].96 25.9 14.24 
12 •J9.158.36 <J9.15lU6 25.451,48 
D I 09.07-1020 I 09.07-1.20 2.J .<J96.99 
I.J 11 9.9R I.6 1 11 9.9R1.6 1 24.550.62 
15 13 1.979.78 -1680000000 599.979.7R 109.614006 
16 145.177075 145.1 77.75 23.681.64 
17 159.695.53 159.695053 23.258075 
18 175 .665.08 175.665008 22.843.42 
19 193.231.)9 193 .23 1.59 22.435.50 
20 2 12055-lo 75 4680000000 680055-1075 70.550091 
21 233.8 10022 233.8 10022 21.641.38 
22 2570 1 9 1.2~ 257.19 1.25 21.254.93 
23 28209 10037 2820910037 20.875038 
24 3 11.201..J I 3 11.201.4 1 20.502060 
25 .H 2.32U5 -168.000.00 R I 0.321.55 47.665,79 
26 .J76o553o 70 376.553.70 190776.9 1 
27 414.209007 4 140209.07 19.423.75 
28 -155.629.98 -155.629.911 190076.89 .. 29 50 1.1 92.98 50 1.1 92.98 18.736.23 
30 55 1.3 12.28 468.000.00 1.01 9.3 12028 340022.53 

Total 8.SH.891 ,06 1.319.036,06 
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FIGURA 5.4 Cmva de desempenho: AASHT0/86 (e 13 em), k 13,8 

MPa/m. ~ = 106
0 

TABELA 50 7 - Custos de M & R: AASHT0 /86, k = 13,8 MPalm, N = 106
0 

0 :::::
00

Sit~j!iclo Ót' Diní~Jlsion:~rnrnto ela A..\S IIT0°0 000 o ::0 ),i :~o ilf. : :> o 
00 

k -= IÚÓ~ii!nfrÍ c ::::::>:<:>; 
00 ....... -· --

- (\csto Jntciai d(' i{s:t úi6:oooo:oi(: f,~tens:in do Tl'('rfio = lllOoiiOO m F,<llrS~lllo:l~ Ú âii --: 
Ano .\lanulençüu tlt> l{otinll Ressrlagrm Reconsl ruç:lo Custo Tutnl (.\I& R) \'oPoLo 

(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 
I 330048000 33o048o00 29.5070 14 • 
2 36.352080 36o352o80 28o980o23 
3 390988008 390988008 28.462073 
4 430986089 43o986o89 270954.46 
5 48038~_58 -1680000000 516.385058 293001 1.04 
6 5302240 JJ 530224013 26o965o00 
7 5805-1605 5 580546.55 26.483.-19 
8 64.40 1020 64.-101.20 2600 10057 
9 7008-11 032 7008-11 032 250546009 
lO 77.9250 -16 .J(,ll_(J()()o(JO 5-1 5.925.-16 175.773039 
li 85.7 18.00 8507 18000 240641.88 
12 ')402890!':0 9-1.289080 2-1020 1.8-1 
13 103o7 l 8o?R 103o7 l 8o78 230769067 
1-1 1140090066 ll4o090o66 23034502 1 
15 125.499073 468o000o00 593.499073 108.4300 18 
16 13800-19070 138.0-19070 2205 18090 
17 15 1.85-106 7 15 1.85-1067 220 116077 
18 16700-lOoiJ 167o040ol3 21.72 1.83 
19 183o7Hol 5 18307-1-10 15 2 1.333094 
20 202oll 8o56 -168o000o00 670oll8o56 69.469002 
21 2220330.-12 2220330042 200578082 
22 2-140563.46 2-140563.46 2002 11.34 
23 269.0 19.8 1 269.0 1908 1 190850.-12 
24 2950921.79 295092 1.79 19.495095 
25 325.5 13 09 7 4680000000 793.513097 460677,12 
26 3580065036 3580065036 180805,88 
27 3930871.90 3930871.90 18.470006 

•• 28 433o259o09 4330259009 180 14002•1 
29 -176058.5000 -176o.58.5o00 1708 1603 1 
30 52402-13050 .J68o000o00 99202-13050 330119,03 

Total 11.2-l-lol9f!.-16 lo283.-108,5-l 
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FIGURA 5.5 - Cwva de desempenho: PCA/66 (e = 18 em), k = 41 ,40 iv1Pa/m, 

N = 107
. 

TABELA 5.8 - Custos de ivl & R: PCA/66, k = 41,40 MPa/m, N = 107 
. 

<::<::\t~Íódo de Dimt>"nsi<inam~nt~>.Júc.~ :-:::-:::-: >::>:·N :~ ili :-: 
.. . . ... . . .... 

· k,.; :4i ;~o ~W;iJiii<< · ::::·:::-::: 
. . ... . . .. . . .. .. . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' " . . . . · - . . . ... .. .. . . 

t-; xt~il~ó: d o Trecho;.,·ioo.ooo m :::: :. : ': > t-:s'P.8!iiii':i:.; )ii ·ii;i.:::' ': . ' ·:: tlis<ii liiid~1 ae:·rts ú:ss2:sóó,<~>:: 
Ano :\lanutrnç-.io de Rotina Rrssr lagem Reconstrução C usto Total (M&R) V.P.L. 

(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 

I 41 558.40 .j 1.558,40 37.105.7 1 
2 45714.2-1 45.7 14.24 36.443, li 
3 50285.66 50.285,66 35.792.34 
4 55314.23 55.314.23 35.153.19 
5 60845.65 468.000.00 528.845.65 300.081,2 3 
(j 66930.22 66.930.22 33.908.93 
7 73623.24 73.623.24 33.303.42 
s l-:0985.56 80.985.56 32.708.7 1 
') l':908-U 2 89.084.1 2 32.1 24.63 

10 97992.53 468.000.00 565.992.53 182.234,45 
11 107791.79 107.791.79 30.987.56 
12 11 8570.97 118.570.97 30.434.21 
13 130428.06 IJ0.428.06 29.890.75 
14 143470.87 143.470.87 29.356.98 
15 1578 17.95 468.000.00 625.8 17.9 5 114.334.60 
16 173599.75 173.599.75 28.317.88 
17 190959.73 190.959.73 27.8 12.20 · 

18 210055.70 9.696.960.00 9.907.01 5.70 I .288.304.26 
19 23106 1.27 231.061.27 26.827,78 

20 254167.39 468.000.00 722.167.39 74.864.76 
2 1 279584. 13 279.584.13 25.878,20 
22 307542.55 307.542.55 25.416,09 
23 338296.80 338.296.80 24.962,23 
24 372126.48 372. 126.48 24.516.48 

25 409339. 13 468.000.00 877.339, 13 51.607.99 
26 450273.04 450.273.04 23.648.70 

27 495300.35 495.300.35 23.226.41 
28 544830.38 544.830,38 22.8 11 ,65 
29 599313.42 599.313,42 22.404,30 
30 659244.76 468.000.00 1.12 7.244.76 37.625,09 

Tota l 19.341.068.39 2.722.083,84 
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FIGURA 5.6- Curva de desempenho: PCA/66 (c = 17 em). k = t38,0 MPa/m, 

" 
TABELA 5.9- Custos de M & R: PCA/66. k = 138.0 MPalm. N = 107 

. 
.. 

• 
.. .... . . .. · • · 

i"\ =-Jo:: .-: . .. .. . ·· · ·· - · 
:-:>>-:-::\tétodo M Dimcnsion:un eniO·tla:PCA·:-:>.·-: ·. k .;. 13ifo i\·Jr,'itiii<::::::::.:-::: .. 

. . . . . . . .. .. . . 
:::: .:.::-: Esl\é:S~úi'à,. l7 em · . :· 

. . . . . . . . . . . . . . 
)~i.t~iis~Ó do T~tió· -? ' 00.000 m · . ::.: custo h'iici::il d C: IKI~;is~;ooMo:-

. -\no :\lanut('nç:io dr Rotina Jl('sselagem lleconstru ç:\o Custo Tota l (;\I& R) \'.P.L . 
(RS) (HS) (HS) (HS) (HS) 

I 39.852.00 39.852.00 35.582,14 
2 43.837.20 43.837.20 34.946,75 
3 48.220.92 48.220.92 34.322.70 
4 53.043.0 I 53.0-13.0 I 33.709.79 
5 58.H7.3 1 -168.000.00 526.3-1 7.3 1 298.663.60 
6 <i4.182.04 cl-1. 182.04 32.5 16.62 
7 70.<i00.2 5 70.600.25 31.935.97 
8 77.660.27 77.660.27 3 1.365.68 
9 85.426.30 85.426.30 30.805.58 
lO 93.968.93 -168.000.00 56 1.968.93 180.938.96 
li 103.365.82 103.365.82 29.7 15.20 
12 I IJ. 702 .-1 I IIJ . 702.-1 I 29. 184.58 
13 125.072.65 125.072.65 28.663.42 
14 137.579.91 137.579.91 28. 151.58 
15 15 1.33 7.90 468.000.00 6 19.337.90 113. 150,72 
16 166.47 1.69 166.47 1.69 27. 155,14 
17 183. 118.86 183. 11 8.86 26.670.23 
18 20 1.430.75 9.298.800.00 9.500.230.75 1.235.406,1 I 
19 221.573.82 221.573.82 25.726.22 
20 243.731.2 1 -168.000.00 711.73 1.2 1 73.782.87 
21 26!!. 1 0-1.33 268. 10-1.33 24.8 I 5.63 
22 294.9 1-1.76 294.9 14.76 24.372,50 
23 324.406.24 324.406.24 23.937,27 
24 356.8-16.86 356.8-16.86 23.509,82 
25 392.53 1. .<5 468.000.00 860.531.55 50.6 19,3 1 
26 43 1.784.70 -13 1.78-1.70 22.677.68 
27 474.963. 17 -174.963. 17 22.272,72 
28 522.459.-19 522.459.49 2 1.875,00 
29 574.705.4-1 574.705.44 2 1.484,37 
30 632. I 75.98 468.000,00 1.100. 175.98 36.72 1,59 

Total 18.662.215.79 2.634.679,76 
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FIGURA 5.7 - Curva de desempenho: AASHT0/86 (e = 20 em), k 2,76 

MPa/m. N = 107
. 

TABELA 5.10 - Custos de M & R: AASHT0/86, k = 2,76 MPa/m, N = 107
. 

\• :<:\ ütódo dl' :Dií;tPnsion:imrnlo .ihi>.ü:~iiro<: ::· ! : <:: N:=i·tlf :> ·. ;-::::: ·.·.:·:ii ;;.2: 76\ÍpiiJ,i'/ :::::::::::::::<: 
. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... . ...... . . . . . .... 

):tiú·nS.lu' iJ~>r~il;ó:, 100~000 m: ::: -: ::: :liliir'sSura·, :2o ·nn .· ·.: :. cmio Iniêiai d~ iis ú~9lri.:ioo;iJii :·: 
Ano Manulen\·:io de l~olina Uess l'lagl'rn Rl'Cons lruçüo Cuslo Tot.JI ( :\I& R) V.P.L. 

(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 

I 44.949.60 44.949.60 40. 133,57 
2 49.44·t56 49.444.56 39.416,90 
3 54.389.0 2 54.389.0 2 38.713.03 
4 59.827.92 59.82 7.92 38.02 1.72 
5 li5.8 10.7 1 468.000.00 533.810.7 1 302 .898. 53 
6 72.391.78 72.391 .78 36.675.93 
7 79.630.96 79.630.96 36.021 .00 
8 87.594.0 5 87.594.0 5 35.377.77 
9 96.353.-1 6 96.353.46 J.l.746.02 
lO 105.988.8 1 -168.000.00 573.988.8 1 184.809.03 
li 116 .587.69 116.587.69 33.516. 17 
12 128.246.-15 128.2 -16.-15 32.9 17.67 
13 14 1.071.1 0 14 1.07 1.1 0 32.329,86 
14 155. 178.2 1 155.1 78.2 1 31.752.54 
15 170.696.03 -168.000.00 638.696.03 116.687.38 
16 187.765.63 187.765.63 30.62 8.64 
17 206.5-12.20 206.542.20 30.08 1.70 
18 227. 196.42 227. 196.42 29.544.53 
19 2-19.91 6.06 2-19 .9 16.06 29.01 6.95 
20 274.907.67 468.000.00 742.907.67 77.014,83 
2 1 302.39R.-13 302.398.43 27.989,88 
22 332.638.27 332.638.27 27.490.06 
23 365.902.10 365.902. 10 26.999, 17 
24 -102.492.3 I 402.492.31 26.51 7.04 
25 -142.7 -1 1.5 -1 468.000.00 9 1 O. 7-1 1.54 53.572.83 
26 -187.01 5.70 -187.01 5.70 25.578.46 
2 7 535.7 17.2 7 535.71 7.27 2 5.121.70 
28 589.288.99 589.288.99 24.673, 10 
29 648.217.89 648.21 7.89 24.232,5 1 
30 7 1J.OJ9.68 468.000.00 1.1 8 1.039.68 39.420.6 5 

Tola! 10.201.9-10,52 1.531.899,18 
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FIGURA 5.8 - Curva de desempenho: AASHT0/86 (e 

MPa/m. N = I 07
. 

19 em), k = 13,8 

TABELA 5.11 -Custos de M & R: AASHT0/86, k = 13,8 MPa/m, N = 107 
. 

.. 
!(_;, 13,80 ~IP:.;t'ji:::_. ::-:- : - : ::::: 

Ano .\lanulençiio !Ir Uolina Urs.wlagrm Reronscruçào Cu.~lo Toca i (.\!SeR) V.P.L. 
(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 

43.243. 20 43.243.20 38.6 10.00 
2 47.567.5:! 47.567.52 37.920.54 
J 52.324.17 52.324.27 37.243.38 

57.556.70 57.556.70 .!6.578.32 
5 63.3 12.3 7 468.000.00 53 1.31 2.37 301.480,91 
6 69.643.61 69.643.6 1 35.283.62 
7 76.607.97 76.607.97 34.653.55 

!14.26!1. 76 84.268.76 34 .034.74 
92.695.64 92.695.64 33.426.98 

lO 10 1.965.20 ..t 68.000.00 .569.965.20 183.513.54 
11 11 2. 1 6 1. 7 ~ 112.161.72 32.243.82 
12 123.377.90 123.377.90 3 1.668.03 
13 135.715.69 135.715.69 3 1.1 02.53 
14 149.287.:!5 149.287.25 30.547.13 
15 164.2 15.98 468.000.00 632.215.98 11 5.503.50 
16 180.637.58 180.637.5!1 29.465.90 
17 198.701.34 198.701.34 28.939.73 
I !; 218.57 1.47 218.57 1.47 28.422.94 
19 240.428.62 240.428.62 27.915,39 
20 264.47 Ull 468.000.00 732.471.4!; 75.932.95 
21 290.9 18.63 290.918.63 26.927.32 
22 320 .0 10.49 320.010.49 26.446.47 
23 352.011.54 352.011.54 25.974.2 1 
24 .!87.2 12.69 387.212.69 25.510,39 
25 425.9.B.96 468.000.00 !193.933 .96 52.584,15 
26 468.527 . .!6 468.527.36 24.607.44 
27 5 15.380.09 515.380.09 24.168.02 
28 566.918. 10 566.9 18. 10 23.736.45 
29 623.609.91 623.609.9 1 23.312.58 
30 685.970.90 468.000.00 1.1 53.970.90 38.517. 15 

Tocai 9.921.2-t7 ,92 1.--196.271,67 

., 
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FIGURA 5.9 - Curva de desempenho: PCA/GG (e- ?.7 ~.:m), k _, 41 ,40 MPa/m, 

N = 108
. 

TABELA 5. 12 - Custos de M & R: PCA/66, k = 4 1.40 MPa/m, N = 108 
. 

. - -- . 
;-,; = Ilt. .. · 

.......... 
:-:::::: 1\létodo tlc Oiin<'n.slonammto: 1-'C',Vtili ·· k ,.. .u;~o 1\triiirii::::::::::·:::: 

... --· .. . .. . . . 
Eiien.Sãii d o T rt-r.h6 =100.000 m :- ~pc-ssui-a = 27'cm Custo lnlciallte l~S 18.9-t:J:.ioiJ,Uij::: 

Ano .\ l:mutençào ti e Rotina Ressela(!<'nt Reconstmção Custo Total (.\I& R) VPL 
(RSl CRSl (HS) (RS) (RS) 

I 56.!!29.60 56.829.60 50 .740.71 
2 62.512.56 62.5 12.56 49.834.63 
3 68.763.82 68.763.82 -18 .944.73 
4 75.640.20 75.640.20 -18.070.7 1 
5 :!3 .20-1.22 --168.000.00 55 1.20-1 .22 312.768.08 
6 91.5 2-1.6-1 ? 1.52-1.64 -16.369.23 
7 100.677.10 100.677. 10 -15.54 1.21 
8 11 0.7-1-l. lS I 11 0.7-1--1.8 1 -14 .727.97 
') 121.819 . .::9 121.8 19.29 43.929,26 
lO 134.001.22 -168.000.00 602.001.22 193.828.28 
li 1--17.-101.35 147.40 1.35 42.374.36 
12 162. 141.-18 162. 1-1 1.48 4 1.617.68 
13 171\.355.63 178.355.63 <10 .874.51 
14 196.19 1.1 9 196.191.1 9 -10. 144.60 
15 215.810.3 1 -168.000.00 683.8 10.3 1 124.929.59 
16 237.391.3 -1 237.391.34 38.723.67 
17 261.130.-18 26 1.130.48 38.032.18 
18 287.2 -13.~2 287.2-13 .52 37.353,03 
19 .1 15.967.88 13.260.240.00 13.576.207.88 1.576.289.74 
20 347.56--1 .66 468.000.00 815.564.66 84.546.95 
21 .\82.32 1.1 3 382.321.1 3 35.387.50 
22 420.553.2-1 -120.553.24 34.755.58 
23 -162.608.57 -162.608.57 34.134,94 
24 508.869.-13 508.869.43 33.525,39 
25 559.756.3 7 -168.000.00 1.027.756.37 60.456.03 
26 615.7J:.oo 6 15.732.00 32.338.74 
27 677.305.21 677.305.2 1 31.761 ,27 
28 745.035.73 745.035.73 31.194.10 
29 819.539.30 819.539.30 30.637.06 
30 90 1.493.:?3 468.000.00 1.369.493.23 45.710.84 

Total 25.-116.369,51 3.319.5-12,56 
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FIGURA 5.10 - Cmva de desempenho: PCA/66 (e 25 em), k 138,0 

MPa/m. ='! = 1 08
. 

TABELA 5.13- Custos de ivl & R: PCA/66, k = 138,0 MPa/m, N = 108 
. 

. . ... . . 
., 

Ano :\lanutençào dr Rotina 
:·<: .E:.ip~sStirit .;:i s ·<·in : :-

Rrsselagem Reconstmçào Custo Total (:\!&R) VPL 
(HS) (ltS) (RS) (RS) (RS) 

53.438.40 I 53.438.40 -17.712.86 
2 58.782.2-l 58.782.2-l 46.860.84 
3 64.660.46 64.660.-16 46.024.04 
4 71.1 26.5 1 71.1 26.5 1 -1 5.202.18 
5 78.239. 16 468.000.00 q6.239.16 309.950.77 

86.063.08 I 86.063.08 43.602.23 
7 94.669 .. 19 9-1 .669.39 42.82J.62 
8 1 04.136.J2 I 104 .136.32 42.058.91 

11 4.549.96 I 114 .549.% 4 1.307.86 
l O 126.004.95 468.000.00 594.004.95 191.253.70 
li I 38.605.45 138.605.-15 39.845,75 
12 152.465.99 152.-165.99 39.134.22 
13 167.7 12.59 167.712.59 38.435.40 
14 184.483.85 18-1.483.85 37.749.05 
15 202.932.24 468.000.00 670.932.24 122.576.8 1 
16 223.225.-16 223.225.46 36.4 12.91 
17 245.548.00 2-15 .5-18.00 35.762.68 
18 270. 102.80 270.102.80 35. 124,06 
19 297.113.09 297.113.09 34.496.84 
20 326.824.39 -168.000.00 79-1 .824.39 82.396.87 
21 359.506.83 359.506.!13 33.275.81 
22 395.457. 5~ 395.-157.52 32.681.60 
23 -135.003.27 -135 .003.27 32.098.00 
24 478.503.60 12.468.960.00 12.9.J7..J63.60 853.006. 13 
25 526.353.95 468.000.00 99-1 .353.95 58.491' 19 
26 578.989.35 5 78.989.35 30.408.99 
27 636.88!1.29 636.888.29 29.865.97 
28 700.577.11 700.577. 11 29.332.65 
29 770.634.82 770.634.82 28.808,85 
30 847.698.3 1 -168 .000.00 1.315.698.3 1 43.9 15,28 

Total 2-1.067.257,38 2.530.616,10 
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FIGURA 5.11 - Curva de desempenho: AASHT0/86 (e = 28 em), k = 2,76 

M Pa/m. N = L08
. 

TABELA 5. 14- Custos de !vi & R: AASHT0/86, k = 2,76 tviPa/m, N = L08
. 

---
:-EXtl'r;sãÔ iiô :úcélio~ ioo.üOO rn _ :: :- - -ÊsJir~úra .= is em:-:.::: :- : : c\isi~ r~icia"!tie:R.s : ü'(sii;OOô;oo:::: 

.-\no 

2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 
lO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

~lanutt'nçào tlt' Rotina 
(RS) 

58.536.00 
64389.60 
70.828.56 
77.9 11.42 
85.702.56 
94.272 .81 

103.700.09 
114 .070. 10 
125.477. 11 
138.024.83 
15 1.827.3 I 
167.010.0-1 
183.7 11.0--1 
202.082. 15 
222.290.36 
244.5 19.--10 
268.97 1.3--1 
295.868.--17 
325.455.32 
358.000.85 
393.800.9--1 
-I.B . 181.03 
476.499.13 
524.1-19.05 
576.563.95 
634.220.35 
697.642.38 
767.406.62 
844. 14 7.28 
928.562.0 1 

Rcssrlagt'm Rl'Construção C usto Total (.\I& R) V.P.L. 
(RS) (RS) , n S) (RS) 

58.536.00 52.264,29 
64.389,60 51.330,99 
70.828.56 50.414,37 
77.9 11 .42 49.5 14. 11 

468.000.00 553.702.56 314.185.70 
94.272.8 1 47.761.54 

I 03 .700.09 46.908.66 
I 14.070.1 O 46.071.00 
I 25 .477.11 45.2•18.3 I 

-Hil! .OOO.OO 606.024.83 195. 123.77 
151.827 .. 1 I 43.64ó.72 
167.010.04 42.867.32 
183.711.04 42. 101.83 
202.082 .15 41.350.0 1 

468.000.00 690.290.36 126. 113.47 
244.5 19.40 39.886.4 1 
268.971.34 39. 174. 15 
295.868.47 38.474.6 1 
325.455.32 37.787,57 

468.000.00 826.000.85 85.628.84 
393.800.94 36.450.06 
433.181.03 35.799.17 
476.499.13 35.159.90 
524 .149.05 34 .532.04 

468.000.00 1.044.563.95 6 1.444,7 1 
634.220.35 33.309.77 
697.642.38 32.7 14.95 
767.406.62 32. 130,75 
844.147.28 31.556,99 

-168.000.00 1.396.562.0 I 46.6 14 ,34 

Total 12..436.822, 11 1.815.566,35 
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FIGURA 5.12 - Curva de desempenho: AASHT0/86 (e = 27 em), k = 13,80 

MPalm. \1 = I Os. 

TABELA 5. 15 - Custos de ~vf & R: AASHT0/86, k = 13,80 MPa/m, N = L08
. 

. . .... ·. ·. -.·.-.-. ··.·.·-s·· . . 1·- .. 
- &.; ;; 13.801\milm-::::::<:}:: . ;<: ~-~IOO:H.It-.Úúill'll'liUII:llllffitOthtÁASHfO .-:> i -:-·:<N:':-10: -: _ :-:· -

F.Ifêi&tu llo 'Írl'dJtr 7 I 00 IXXJ m 
.. . FS~i.ó-a·:;;27_ffi~ -:_: .-:: :-:'Os! o IlliéinJ ,1(, ns: ui9:!J.:uKi:oo::: 

Am l\hnutl'lli,<.IJ tk- Rotina J{l'SSclngmr Rl.-t-onsbuc;ào ili1o Total (l\I&R) V.P.L 
(RS) (RS) (RS) (RS) (RS) 

I :56.8.."9.60 :56.829.60 50.740.71 
2 62.51 "1 56 62.512.56 -t9.834,63 
3 68.76~.82 68.763.82 48.9-14.73 
4 75.6-tO..:O 15.6-t020 48.070.71 
5 &3.20-122 -t68.0<XJ.OO 551.20-t22 3 1 2.768.~ 

6 91.52-t.6-t 91.52-t.64 '-16.36923 
7 11 Xl.f>7i. lll I00.6n. IO 455412 1 
8 11 0.7-t-t.&l 110.7-t-t.81 44.727.97 
') 121.&19.:9 121.81 929 -t3.9292 6 
lO 134.001.22 --t6K.()()().OO W2.00122 193.82828 
11 147.'101.35 l-t7.-t01.35 42.374.36 
12 162.1-tiA8 162.1-tl.48 41.617,68 
13 178.355.63 178.355.63 -t0.874.51 
1-t 196.191.1 9 196.191.19 ..J0. 144.60 
15 215.810.31 ·l6lUXXJ.OO 683.8103 1 124.929.59 
16 237.3913 -1 237391.3--t 38.723.67 
17 :61.130.--t& 261.1 30.48 38.03218 
18 287.2-t~.52 287"-t3.52 37.353.03 
19 315.%7.88 315.967.88 36.686.01 
10 347.56-t.66 -t68.CXXl.OO 815.56-t.66 84.YI695 
21 382.321.13 382.321.13 35.387.50 .,., 420.553 "-t 420.553 '>4 34.755.58 
23 --162.6(.8.57 --l62.608.57 34.134.9-l 
24 508.!!69A3 .508.869.43 33.525,39 
25 559.756.37 468.()()().00 1.027.75637 (i).456.03 
26 615.732.00 615.732.00 32.338.74 
27 677.30521 617.30521 31.76127 
28 745.035.73 745.035.73 31.194.10 
':!;) 819.539.30 819.539.30 30.637.06 
30 '.XJ1.4932.3 468. CXXJ.OO 1.369.49323 45.710.84 

Total 121~129.51 1. 7'i9. 938,8--1 



5.4 - Custos de Operação dos Veículos 

Os custos de operação dos veículos são detenninados a pattir da curva de 

desempenho dos pavimentos, através de conelações entre o índice de serventia 

e a inegularidade longitudinal e desta com o consumo dos itens que compõem 

os custos operacionais (combustível, lubrificantes, pneus etc.). 

Com os custos operacionais unitátios (Equação 4.2. Figura 4.6), função da 

itTegularidade longitudinal, pode-se detemlinar os custos de operação dos 

veículos, ano a ano, a pa1tir dos volumes ele h·áfego (Tahela 5. 16). As Tabelas 

5.1 7 a 5.28 apresentam os custos de operação dos veículos, inclusive já 

descontados à taxa de 12% (VPL), em função dos fatores método de 

dimensionamento (PCN66 e AASHT0/86), volume de tráfego (N = 106
, 107 e 

1 08
) e tipo de subleito. 

TABELA 5. 16 - Volume de tráfego acumulado (N, número de solicitações 

equivalentes do eixo padrão de 80 k.t'l). 

Aro 
. . '\6 l07 ::::::··108:: · 10 . Affi 106 .. · .. ·107:: . ·:::·. · l o~.:· ·· 

... . .. 

I 2, 13E+04 2,13E-r-05 2, 13E+{X) 16 4,44E+05 4,44E+<:XS 4,44E+07 
2 4,35E+04 4,35E+05 4,35E+<:XS 17 4,79E+05 4,79E+<:XS 4,79E+07 
3 6,65E+04 6,65E--D5 6,65E+<:XS 18 5, 14E+05 5,14E+<:XS 5,14E+07 
4 9,04E+04 9,04E+05 9,04E+<:XS 19 5,50E+05 5,50E+<:XS 5,50E+07 
5 1,15E+05 1,1 5E+<X5 1,15E+07 20 5,87E+05 5,87E+<:XS 5,87E+07 
6 1,41E+05 1,41E-(X) 1,41E+07 21 6,25E+05 6,25E+<:XS 6,25E+07 
7 1,67E+05 1,67E+OS 1,67E+07 22 6,64E+05 6,64E+<:XS 6,64E+07 
8 l,95E+05 1,95E-T{X) 1,95E+07 23 7,03E+05 7,03E+<:XS 7,03E+07 
9 2,23E+05 2,23E~ 2,23E+07 24 7,43E+05 7,43E+<:XS 7,43E+07 
10 2,52E+05 2,52E-'-()5 2,52E+07 25 7,84E+05 7,84E+<:XS 7,84E+07 
11 2,81E+05 2,81E-+<X5 2,81E+07 26 8,25E+05 8,25E+<:XS 8,25E+07 
12 3, 12E+05 3, 12E+<:XS 3, 12E+07 27 8,68E+05 8,68E+<:XS 8,68E+07 
13 3,44E+05 3,44E+<X5 3,44E+07 28 9, 11E+05 9, 11 E+<:XS 9, 11E+07 
14 3,76E+05 3,76E-r{X) 3,76E+07 29 9,55E+05 9,55E+<:XS 9,55E+07 
15 4,10E+05 4.10E--D6 4,lOE+07 30 l,OOE+<:XS l,OOE+07 l,OOE+08 



,, 

TABELA 5.17- Custos operacionais: PCN66, k = 41, 10 MPa/m, N = 106 
. 

... · i\'~ooo de Din.-nsionmrt?nto.dÍ .. PCA . N;;,; 106
. k=41,10 M~Vni.: · .. 

Ano PSI IRI OlSto Op./veic/ano Tráffg(Yano OlSto Qx>rncional V.P.L 
(R$) (veictdos) (R$) {R$) 

I 4,22 2,25 65,58 21.300 1.3%.889,14 1.247.222,45 
2 4,22 2,25 65,58 22. 152 1.452. 764,71 1.158.135, 13 
3 4,22 2,25 65,58 23.038 1.510.875.29 1.075.411,19 
4 4,22 2,25 65,58 23.%0 1.571.310,31 <JJ8.5%,11 
5 4,22 2,25 65,58 24.918 1.634.16272 W.7.267,81 
6 4,22 227 65,59 25.({)6 1.683.416.37 852.871, 12 
7 4,21 2,28 65,(f.) 26.435 I. 734.158.12 784.445,07 
8 4,21 2,29 65,61 27.229 I. 786.433.05 721.510,35 
9 4,20 2,30 65,62 28.045 1.840.287,59 663.626,15 
10 4,20 2,31 65,63 28.887 1.895.769,60 610.387,07 
11 4, 15 2,48 65,76 '29.753 1.956.679,35 562.498,56 
12 4, lO 2,64 65,W. 30.646 2.020.260,84 518.550,64 
l3 4,04 2,81 66, 1 I 31.565 2.006.638,32 478.203,65 
14 3,99 2,98 66,31 32.512 2.155.930.32 441.146,<X> 
15 3,% 3,00 66,45 33.488 2.225.223,99 4<X>.S40, 10 
16 3,(f) 3,% 67,c.JJ 34. 157 2.319.169,66 378.3<X5,81 
17 3,42 4,79 (f),71 34.841 2.428.660,28 353.720,63 
18 3,16 5,55 71_64 35.537 2.545.938,6 1 331.072,81 
19 2,89 6,20 73,51 36.248 2.&>4.705,38 300.3c.JJ,35 
20 2,62 6,77 75,25 36.973 2.782.246.67 288.426,51 
21 2,00 8,01 79,27 37.713 2.989.529,75 276.700,71 
22 4,22 2,25 65,58 38.467 2.522.718.24 200.483,77 
23 4,22 2,25 65,58 39.236 2.573.172 61 189.8(f), 15 
24 4,22 2,25 65,58 40.021 2.624.636,<X> 172.9 16,54 
25 4,22 2,25 65,58 40.821 2.677.128,78 157.477,57 
26 4, 18 2,38 65,68 41.638 2.734.641.07 143.625,56 
27 4,14 2,50 65,79 42.470 2.793.973,33 131.019,41 
28 4,10 2,63 65,91 43.320 2.855.1c.JJ,63 119.544,74 
29 4,<X> 2,75 66,05 44.186 2.918.354.54 100.097,65 
30 4,02 2,88 66,20 45.070 2.983.523,03 99.583,80 

Total= ·. ::_:·:i4;1lS~4t 
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TABELA 5. 18- Custos operacionais: PCA/66, k = 138,0 MPa/m, N = 106 

. 

. ::lVrttido:de~ionmnento da PCA:: . .:- N·;,;, 106 -:· · .. k := 1381\tiPà/ni . :-:-:·:-:::·:-: 

Ano PSI IRI O.ISto Op./vciclano Tráfeg<Yano OIS to ~'acionnl V.P.L 
(m') (veículos) (m') (m) 

I 4,22 2,25 65,58 21.300 1.396.889,14 1.247.222,45 
2 4,22 2,25 65,58 22. 152 1.452.764,71 1.158.135,13 
..., 
.> 4,22 2,25 65,58 23.038 1.510.875,29 1.075.411,19 
4 4,22 2,25 65,58 23.9(í) 1.571.310,31 m.596, 11 
5 4,22 225 65,58 24.918 1.634.162 72 927.267,81 
6 4,22 2,27 65,59 25.666 1.683.416,37 852.871,12 
7 4,22 2,25 65.58 26.435 I. 733.683.23 784.230,25 
8 4,22 2,25 65,58 27.229 1.785.693,73 721.211,75 
9 4,22 2,25 65,58 28.045 1.839.264,54 fi53. 257,23 
lO 4,22 2,25 65,58 28.887 1.894.442,47 @. 959,77 
ll 4,20 2,3 1 65,63 29.753 1.952.642,69 561.338,11 
12 4,18 2,38 65,68 30.646 2.01 2.715.79 516.619,15 
13 4,16 2,44 65,73 31.565 2 074.786,85 475.487,60 
14 4,14 2,50 65,79 32.512 2138.863,02 437.653,75 
15 4,12 2,56 65,85 33.488 2.205.033,55 402.851,39 
16 3,70 3,94 67,87 34. 157 2.318.319,54 378.168,14 
17 3,27 5,23 70,80 34.841 2. 4fi5.827, 77 359.279,50 
18 2,85 6,29 73,78 35.537 2.621.979,99 340.961,20 
19 2,42 7,15 76,46 36.248 2. 771. 622,çX) 321.804,20 
20 2,00 8,01 79,27 36.973 2.930.911 ,52 303.838,12 
21 4,22 2,25 65,58 37.713 2.473.253.18 228.923,35 
22 4,22 2,25 65,58 38.467 2.522.718,24 208.483,77 
23 4,22 2,25 65,58 39.236 2.573. 172,61 189.869,15 
24 4,22 2,25 65,58 40.021 2.624.636,06 172.916,54 
25 4,22 65,58 40.821 2.677. 128,78 157.477,57 
26 4,19 2,33 65,64 41.638 2 733. 186.17 143.549,15 
27 4,17 2,41 65,71 42.470 2. 7çX)_663.48 130.864,20 
28 4,15 2,46 65,75 43.320 2. 848.369,59 119.259,15 

o 29 4,14 2,51 65,80 44.186 2. çX)7_ 366.51 108.686,88 
30 4,W 2,fi5 65,94 45.070 2.CJ72.027,00 99.200,09 

TOOtJ = · ·: · -<t4:()95;m~t: 
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TABELA 5. L9- Custos operacionais: AASHT0/86, k = 2,76 MPa/m, N = 106
. 

'!$IEt&h(~w~intodaAAsffib. ,:;:=-N~itf.: : '': ,_ >>>~t#:2,76~t:WiH:, .::_:::,:,:H::: 
Ano PSI llU 08o Q>./vek/mo T1a ego'a l0 GI'ito Qlernci<Ja V.P.L 

(R$) (veÍCÜCl;) (R$) (R$) 

4,22 2,25 65,58 21.300 1.3%.889,14 1.2A7.222,45 
2 4,22 2,25 65,58 22. 152 1.452 7&l,71 1.158. 135,13 
3 4,22 2,25 65,58 23.038 1.510.875,29 1.075.411,19 
4 4,22 2,25 65,58 23.~ 1.571.310,31 ~5%,11 

5 4,22 2,25 65,58 24.918 1.634. 162, 72 WJ.2E7,81 
6 4,22 2,TI 65,59 25.&XJ 1.00.416,37 852871,12 
7 4,21 65.ffJ 26.435 I. 7.34. ! 58, 12 784.445,07 
8 4,21 65,61 TI.ZE 1.786.433.05 721.510,35 
9 4.~ 2,30 65.62 28.C»5 1.840.287,59 é63.626,15 
10 4,~ 2_31 65.63 2.8.887 1.&95. 7(f),00 610.387,07 
11 4,18 65,68 29.753 1. 954.112,41 561.700,62 
12 4,16 244 65.73 30.646 2 014.356,16 517.035,a5 
13 4,14 2,50 65,79 31.565 2076.5é6,C» 475.895,34 
14 4,12 2,56 65,85 32512 2 140. &E,T/ 438051,<)) 
15 4,10 2,63 65,91 33.488 2'XJ7. 155.22 403.239,01 
16 4,C» 2,82 é6, 12 34.157 2258.502,a5 368.410,61 
17 3,58 3,01 é6,36 34.841 231200,50 336742,46 
18 3,92 3,21 é6,63 35.537 2367.958,54 307.928,36 
19 3,&S 3,41 é6.93 36.2A8 2426.144,68 28l.éfJ1,84 

3,00 3,61 67.2E 36.973 2486.659.a5 257.7in,CXJ 
21 3,(f) 3,% 67,CXJ 37.713 2Sé0.550,70 237.003,58 
22 3,58 4,30 68,00 38.467 2638.693,a5 218a>8,22 
23 3,48 4,&l CfJ,34 39.236 2W.619,94 200.748,98 
24 3,37 4,% 70, 11 40.021 2005.830,45 184.854,01 
25 3,26 5,TI 70,89 40.821 2893.830,38 170.224,67 
2E 3,00 5,94 72,75 41.638 3.028.%1,95 159.00,53 

2,76 6,49 74,39 42470 3.159.172,39 148 144,CXJ 
2.8 2,50 7,00 75,g] 43.32) 3.291.015,40 137.792,40 

2,25 7,48 77,54 44. 186 3.426.077,52 128.078,00 
30 2,00 8,01 79,TI 45.070 3.572 7&l,78 119.251,47 
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TABELA 5.20 - Custos operacionais: AASHT0/86, k = 13,8 MPa/m, N = 106
. 

:: i\iit~~ llii~~modáÁ.i\SHIÓ' '/N~:i<fk. . ''== : ::- k* 13)~nv.wu~,::::::=::' ::u:: 
Ano PSI IRl GNo Q>J'oo:mo Tráfego'am GNo Qx>tiDolri V.P.L 

(m) (\oojos) (m) (m) 

I 4,')') 2,25 65,58 21.300 1.3%.889,14 1.247.222.,45 
2 4,22 2,25 65,58 22. 152 1.452 764,71 1.158.135,13 
.., 
.) 4,22 2,25 65,58 21038 1.510.875,29 1.075.4ll, 19 
4 4,22 2,25 65,58 Z3.~ 1.571.310,31 9;8.5%,11 
5 4,22 2,25 65,58 24.918 1.634. 16272 m.'lfil,81 
6 4,22 2,27 65,59 25.fUJ 1.00.416,37 852871,12 
7 4,22 ')')c; .....,...... 65,58 26.435 I. 733. ffi3,Z3 784.230,25 
8 4,22 2,25 65,58 27.729 1.785.6J3,73 721.211,75 
9 4,22 2,25 65,58 28.045 1.839.ill4,54 f&.257 ;JJ 
lO 4,22 2,25 65,58 28.887 l.õ94.442,47 @. 959,77 

(\ 

ll 4,22 2,27 65,59 '29.753 I. 951.540,95 561.021,39 
12 4,21 2,28 65,fiJ 30.&16 2 010.364,55 516.010,51 
13 4,21 2,'29 65,61 31.565 2 C00.%5,52 474.611,85 
14 4,a) 2,30 65,62 32512 2133.397,(9 436.535,44 
15 4~ 2,31 65,63 33.488 2 197.716,55 401.514,fiJ 
16 4,17 2,41 65,70 34.157 2244.246,'29 3é6.ffi5,18 
17 4,14 2,50 65,7) 34.841 2292.ffi l,27 333.821,38 
18 4,11 2,fiJ 65,88 35.537 2341.100,50 304.436,92 
19 4,00 2,(9 65,98 36.248 2 391.518.<XS 277.671,52 
a) 4,05 2,79 <XS,ffi 36.973 2 443.2<X>, (X) 253.288,fiJ 
21 3,88 3,33 <X5,81 37.713 2519.534.43 233.207,13 
22 3,72 3,87 67,74 38.467 2fiJ5.5%,45 215.333,03 
Z3 3,55 4,40 ffl,81 39.236 2(:1}).958,91 lg).224,45 
24 3,39 4,91 ffJ,98 40.021 2~.650, 1 3 184.512,72 
25 3,22 5,38 71,18 40.821 2<x)5.649,ffi 170.919,89 
'}f> 2,98 6,00 72,91 41.638 3. 035. h92,00 159.447,51 
27 2,73 6,54 74,54 424iD 3. 165. 754,01 148.453,54 
28 2,49 7,03 76,07 43.3a) 3.295.283,89 137.971,12 
'29 2,24 7,50 77,59 44.186 3.428.342,98 128.162,ff) 
30 2,00 8,01 79,27 45.0iD 3.572 764,78 119.251,47 

T~= L4.(d).643, 74 
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TABELA 5.21 -Custos operacionais: PCN66, k = 41 , 10 MPa/m, N = 107
. 

<)~~~ ~orliunno~ ro\ : _ :: :-N;:·io7 - -. :·- ... ' .. . .. 

k:i:4t;1ol\;~v~:f::::: ·: ::: : : :::::::: - · . .. -

ArM> FSJ IRI Gasto Cp./veíchmo Thlfego'ano Gasto Qleroci~lal V.P.L 
(Rb) (n'Íru~) (Rb) (R$) 

1 4,22 425 65,58 213.<m 13.~.891,4 1 12472.224,47 
2 4,15 2,48 65,76 221.5~ 14.568.192,30 11.613.673,71 
3 4,00 471 65,g) 230.381 15.203.644,77 1 o. 821.654,04 
4 4,00 2,~ fn,27 239.5% 15.877.497,88 10.a:xl.436,~ 

5 3,93 3,18 fn,59 249.100 16.591.818,88 9.414643,62 
6 3,82 3,55 67,16 256.655 17.235.~,00 8. 7322fn,04 
7 3,71 3,91 67,81 264.355 17.925.832 54 8.100.736,28 
8 3,59 471 68,53 TT2_'J2i) 18.659.647.81 7.536.318, í9 
9 3,48 4,62 (f),30 200.454 19.434.763,26 7.<m.370,46 

,, 10 3,37 4,95 70,00 288.868 ~.248.112, 76 6.519.350,40 
11 3,21 5,40 71,25 297.534 21.1g)_875,~ 6.<»:J.457,75 
12 3,05 5,82 72,40 3QS_48) 22.186.335,13 5.W4.6í9,63 

·, 13 489 6,20 73,50 315.654 23.200.342,33 5.316.919,67 
14 473 6,55 74,55 325.123 24.238.~,28 4959.758,42 
15 457 6,87 75,56 334.877 25.304.015,01 4622~,~ 

16 2,38 7,24 76,73 341.574 26.210.36425 4275.477,85 
17 4 19 7,61 77,~ 348.4QS 27. 154.4%,44 3.954.~,74 

18 2,00 8,01 í9,27 355.374 28. 17Ulli,50 3.fn3.346, 14 
19 4,22 225 65.58 362.482 23.m B7A4 2 7fiJ 1(X),26 
~ 4,04 482 fn, 12 3(f)_73 1 24.446.75262 2534.315,76 
21 3,88 3,34 fn,83 377.126 25.202~5,33 2332774,83 
22 3,74 3,81 67,63 384.é68 26.014. H~, 40 2 149.871,(X) 
23 3,58 4,30 ffi,ffJ 392.362 26.914.é69,23 1.~5.978,42 

24 3,43 4,77 (f),65 400.200 27.874.871,92 1.836.455,19 
25 3,28 5,21 70,75 400.213 28.8/9.161,07 1.&8.767,74 
26 3,04 5,84 72,47 416.377 30.173.167,55 1.584.719,18 
27 2,82 6,36 73,g) 424.íDS 31.425. 156,11 1.473.638,07 
28 458 6,84 

D 
75,48 43J1g) 32695.763,05 1.368.~7,fn 

'E 435 7,'E 76,91 441.863 33.~5g),56 1.270.300,86 
30 412 7,75 78,41 450.ím 35.339.16446 1.179.547,87 

Totà = · -::::: : i_$.,1;ot'~?): 
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TABELA 5.22- Custos operacionais: PCN66, k = 138,0 l\tlPalm, N = 107
. 

_:: - : ~~6ibdbti@N.o.Wimtoelli:PCA•.• .::: : : N.:;;;:to1 : · :·- ~ •. ::····· · ···: -.•• :•k=·t~:MPiviíi :.:•:: • :: · :• : • :•: : :•: : :· 
Ano PSI IRI Custo Op./veíc/ano Tráfeg<v'a10 GlSto Opemci01~ V.P.L 

(R$) (n'Ícul~) (R$) (R$) 

I 4,22 2,25 65,58 21J<ro 13.5X)8.891,41 12.472.224,47 
2 4,17 2,41 65,íD 221.520 14.554.526,44 11.002.7i9,37 
3 4,12 2,56 65,85 230.381 15.169.674,99 10.í97.475,02 
4 4,07 2, 72 66,01 239.596 15.815.976.10 10.051.338,74 
5 4,02 2,88 66,20 249.180 16.495.085.52 9.359.754,51 
6 3,92 3,21 66,63 256.655 17.101.671.40 8.664.238,96 
7 3,82 3,54 67,15 264.355 17.750.125,10 8.029.255,16 
8 3,72 3,87 67,72 m'2B6 18.440.270,35 7.447.715,91 
9 3,62 4,19 68,36 280.454 19.171.176,11 6.913.318,30 
10 3,52 4,50 69,03 288.868 19.941.343,39 6.420.5'78,87 
11 3,36 4,98 íD,I7 297.534 20.876.988.37 6.001.635,28 
12 3,20 5,43 71 ,32 3(X).4W 21.858.00..) 2 5.610.405,44 
13 3,04 5,84 72,47 315.654 22.874.128,98 5.242159,98 
14 2,88 6,22 73,57 325.123 23.918.246.82 4.894. 147,18 
15 2, 72 6,57 74,62 334.877 24.987.571,55 4.565.135,90 
16 2,48 7,05 76,12 341.574 25.m.907,68 4.241.148,15 
17 2,24 7,51 77,61 348.4(X) 27.041.203,80 3.938.398,31 
18 2,00 8,01 7),27 355.374 28.171.005,50 3.663.346,14 
19 4,22 2,25 65,58 362482 23.772.137,44 2 7({).l(X),26 
20 4, li 2,60 65,88 369.73 1 24.356.~)3,27 2 525.001,37 
21 3,98 3,03 66,38 377. 126 25.033.252, 14 2 317.(X)8,10 
22 3,84 3,47 67,03 384.668 25.782.873.({) 2 130.761,40 
23 3,71 3,91 67,80 392362 26.({)1.104.49 1.962841, 12 
24 3,57 4,33 68,66 400.209 27.47).877,21 1.810.432,11 
25 3,44 4,75 69,59 408.213 28.400.157,67 1.671.120,59 
26 3,20 5,44 71,35 416.377 29.700.807,51 1.5({).383,14 
27 2,95 6,(X) 73,08 424.íD5 31.036.328,63 1.455.404,55 
28 2, 71 6,59 74,69 433.199 32.357.376,29 1.354.7i9,65 
29 2,46 7,08 76,22 441.863 33.677.153,82 1.258.962,29 
30 2,22 7,55 77,74 450.700 35.038.891,39 1.169.525,45 

T<d =· •: •:::::J~L89I;44l,7J: • 
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TABELA 5.23- Custos operacionais: AASHT0/86, k = 2,76 MPa/m, N = 107
. 

.i$tt&lo:~ llri~~&mmto<ti:~:: ::: :-:r~~Jo::::= :::::::·:::::•·::::::-li;;f~iG.m•ri:::•:• : ::::=·•::·:::• 
Ano PSI lRI ON-o Op./wíc/a)() TráfegG'a)() OJSto Opemci(Jlai V.P.L 

(R$) (n'ÍrukJS) (R$) (R$) 

I 4,22 2,25 65,58 213.<XX> 13.çX)8.891,41 12472224,47 
2 4,18 2,37 65,67 221.520 14.547.356,79 11.597JEJ,77 
3 4,15 2,49 65,77 230.381 15.152562,0:l I O. 785.294,37 
4 4, 11 2,ffJ 65,89 239.5% 15.785.851,49 10.032194,01 
5 4,07 2,72 66,01 249.180 16.448.615.14 9.333.385,97 
6 4,01 2,~ 66,22 256.655 16. m. O:l8. 18 8.610. 726,95 
7 3,% 3,00 66,46 264.355 I 7.568.473.87 7.947.085,37 
8 3,~ 3,27 66,72 272'22EJ 18.166.793,13 7.337.263,05 
9 3,85 3,45 67,01 280.454 18.791.831,17 6.776.522,71 
10 3,79 3,64 67,31 288.868 19.444.339,40 6.2ro.556,89 
11 3,73 3,85 67,W 297.534 20. 139.349,33 5.789.581,69 
12 3,66 4,05 68,00 3<X>.4ffJ 20.865.522,29 5.355.659,87 
13 3,ffJ 4,26 68,50 315.654 21.623.234,53 4.955.487,26 
14 3,53 4,46 68,94 325.123 22412 774,29 4.5Ff>.007,67 
15 3,47 4,66 W,38 334.877 23.234.362,07 4.244.831,00 
16 3,39 4,89 W,95 341.574 23.893.470,83 3.897.542,67 
17 3,31 5, 13 70,53 348.4ili 24.572 3~,48 3.578.829,62 
18 3,23 5,35 71,11 355.374 25.269.720,35 3.'22EJ.<X>4,08 
19 3,15 5,56 71 ,68 362482 25.~. 1 88, 10 3.016.940,33 
20 3,07 5,77 72,25 3W.731 26.714.700,71 2 7W.427,54 
21 2,98 5,99 72,88 3n.l 26 27.486.576,47 2544.146,84 
22 2,89 6,20 73,50 384.668 28.272879,68 2 336.541,75 
23 2,80 6,40 74,10 392362 29.073. 2<.X),9l 2 145.258,70 
24 2,71 6,59 74,68 400.2W 29.888. o:J.S, 48 1. 9(f). <ro,ffJ 
25 2,62 6,77 75,25 400.213 30.718.251,34 1.805.949,12 
26 2,50 7,02 76,(f2 416.377 31.652 730,73 1.662427,04 
27 2,37 7,25 76,78 424.705 32 610.320,68 1.529.214,68 
28 2,25 7,49 77,56 433.199 33.@.001,57 I. 4(Xj_ 811,23 
29 2,12 7,74 78,38 44l.Ff>3 34.634.120,~ 1.294.736,Ff> 
30 2,00 8,01 79,27 450.700 35.727.647,83 1.192.514,71 

Totj= 1S>.520.4';U,88 
íf 



102 

TABELA 5.24- Custos operacionais: AASHTO, k = 13,8 MPalm, N = 107
. 

::i\~t.óCk>·ooun~loii-~éito <h\:Ai\SilR): :}i'f;;;:lO\ ::. . . .. . . . ... 
_: ·•k=:t3;8lMl'âfnf :::::::·:::::::::: 

Ano PSI 1Rl Gasto QJJ,ndaiO TnlfegG'mo Gasto~morA V.P.L 
(m) (U'ÍCl~OS) (m) (m) 

1 4,22 2,25 65,58 213.ro:J 13.%8.891,41 12472.224,47 
2 4,19 2,34 65,65 221.520 14.541.837,64 11.592&53,93 
3 4,17 2,42 65,72 230.381 I5.139.m,F~J 10.776.194,84 
4 4,14 2,51 65,79 239.5% 15.763.866,28 10.018.222,01 
5 4, 11 2,(JJ 65,88 249.180 16.415.305,34 9.314.485,10 
6 4,07 2., 71 65,00 256.655 16.938.482,32 8. 581. 562,29 
7 4,04 2,83 «>,13 264.355 17.481.238,35 7.W7.624,45 
8 4,00 2,94 66,27 272.2'81J l8.0-M.318,45 7.2'ir7. 797,58 
9 3,97 3,CX5 «>,42 280.454 18.628.474,62 6.717.614,-m 

•) 

lO 3,93 3,18 «>,59 288.868 19.234.465,48 6.192983,10 
11 3,89 3,32 66,79 297.534 19.871.932,22 5. 712 'm5,65 
12 3,85 3,45 67,01 3CX5.4(JJ 20.534.341,30 5.2-m.653,% 
13 3,80 3,59 67,23 315.654 21. 222. 495,CX5 4.863.648,12 
14 3,76 3,73 67,47 325.123 21. 937.1'ir7,80 4. 488.783,26 
15 3,72 3,87 67,72 334.'irl7 22 679. 2CX5,58 4.143.4CX5,25 
16 3,66 4,05 @,07 341.574 23.251.9-m,~ 1m<m,B 
17 3,61 4,23 @,44 348.4CX5 23.843.753,49 3.472. 707,76 
18 3,55 4,40 @,81 355.374 24.454.359,@ 3. 180.034,91 
19 3,50 4,58 69,20 362482 25.003.549,16 29123íU,OS 
20 3,44 4,75 69,59 369.731 25.731.049,39 2667.454,65 
21 3,38 4,91 69,99 377.126 26.3%.569,01 2 443.256,18 
22 3,33 5,07 'm,40 384.6@ 27.079.811,29 2 237.943,59 
23 3,27 5,23 'm,80 392362 27.780. 4'ir7,30 2 049.'81J5,37 
24 3,22 5,39 71,21 400.200 28.498.328,84 l.'irl7.529,85 
25 3,16 5,54 71,61 400.213 29.233.100,98 I. 719. 5'irl,ff> 
26 2,93 6,11 73,24 416.377 30. 4%.162,42 l.Wl.OO, 13 
27 2,'m 6,62 74,77 424.-ms 31.755.448,99 1.489.126,@ 
28 2,46 7,08 76,22 433.199 33.016.817,47 1.382389,97 
29 2,23 7,52 77,67 441.863 34.317. 552,52 L282m49 
30 2,00 8,01 79,27 450.700 35.727.647,83 1.192514,71 

Total ~ 148.642836,84 
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TABELA 5. 25 - Custos operacionais: PCA/66, k = 41, 1 O l'v1Pa/m, N = 108
. 

<>~~j)dó :<ie oo.~~&.mniiti:&.:iltA: : ::: :::::N~i<f. >" 
..... 

- -: k=At,lO.MiWn•>:<:<:<: :>: 
Ano PSI IRI GJSto Ql./wíc/mo Tnüfg{)'mo Gmo ~aciooa V.P.L 

(R$) (u,ctb) (R$) (R$) 

1 4,22 2,25 65,58 2130.<:XX> 139.688.914,00 12A. 722.244,72 
2 4,11 2/:IJ 65,88 2215.200 145.931.466,75 116.335.671,84 
3 4,00 2,95 66,28 2303.808 152691.8ro,33 I 00.683. QSO, 18 
4 3,89 3,31 66,78 2395.<x:D 159.9'E.471,51 10 l. 682.. 556,68 
5 3,78 3,67 67,37 2491.799 167.870.655.21 95.254.318,Q5 
6 3,67 4,03 68,05 2.566.553 174.647.440,00 88.481.828,38 
7 3,56 4,39 68,79 2643.549 181.838 . .566,56 82 254.532,~ 
8 3,44 4,73 69,57 2722856 189.416.%7,80 76..502336,39 
9 3,33 5,()5 70,37 2804.541 197.352~.00 71.167.?92,87 
10 3,22 5,38 71,18 2888.678 205.615.249,76 66.202 (ffl, 46 
11 3,10 5,69 72,04 2975.338 214.347.972,74 61.619.920,12 
12 2,98 5,99 72,88 3.064.598 223.361.300,~ 57.331.284,72 
13 2,86 6,27 73,70 3.156.536 232 639. 2QS, 48 53.314.~1,74 

14 2,74 6,53 74,49 3.251.232 242179.562,87 49. 554.736,77 
15 2,62 6,77 75,25 3.348.769 25l. 9%.652,64 46.038. 846,29 
16 2,47 7,00 76,21 3.415.745 2(:{)_314.337,59 42462~,35 

17 2,31 7,37 77,17 3.484_Q59 268_ 864_ íb7, 76 39. 158.529,95 
18 2,15 7,69 78,21 3.553.741 277.922. li O,~ 36.140877,39 
19 2,00 8,01 79,27 3.62A.815 287. 344_ ')H),27 33.362616,61 
20 4, 11 2,(:JJ 65,88 3.697.312 243.5(f).032,67 25.250.013,69 
21 3,95 3, 10 66,48 3.77 l.258 250.697.310,45 23.204.445,70 
22 3,80 3,61 67,27 3.846.683 258.755. 188,23 21.384. 178,34 
23 3,64 4,12 68,21 3.923.617 267. 646_ 344,73 19.749.076,64 
2A 3,49 4,61 69,27 4.002009 m.222463,75 18.263. 9'E, 00 
25 3,33 5,07 70,38 4.082131 287.314.0%,74 16. <xX>. 765, 19 
26 3,15 5,57 71,70 4.163.774 ~.536.396,82 15.679. 373,2D 
27 2,97 6,(]2 72,98 4.2A7.049 300.954.180,94 14.534.861,13 
28 2,78 6,43 74,20 4.331.~ 321_446_477,25 13.458.728,61 
29 2,(:JJ 6,81 75,36 4.418.630 333.001.331,79 12 448.600,28 
30 2,42 7,16 76,49 4.507.002 344.727.518,88 11. 506 288,88 

T<tà :; ::- :~~l)f7l;W: 
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TABELA 5.25- Custos operacionais: PCA/66, k = 138,0 tvlPa/m, N = 108 
. 

.:~:~~~ rellno\'iioRlnmom PO\ ·:· 
. . · .. . ·.<f .. · -:-: ;:;; .-: · ·.· .l'l.-:-·1. -:· .. :.-: .· .. :-... ·· . -:·:-. <:<>< .:.:.: .. · ... :: .. k:== J38!\'P.Vm :-·. :-: 

Am PSr IRI G1rt0 Q>Aooru~ ThUego'aao GrstoQmma V.P.L 
(m) (wícrb) (m) (m) 

1 4,22 2,25 65,58 2 130.<XX> 139.00.914,00 124.722244,72 
2 4,15 2,46 65,75 2215.:m 145.653.007,76 116.114.323,í9 
3 4,00 2,ffi 65,% 23ffi.~ 151.%5.262,32 I 00.165. 'ifT2, (Jl 

4 4,02 2,g:) (:6,21 2395.~ 158.644.537,42 100.821.471,57 
5 3,88 3,34 é6,83 2491.1}) I é6.524.454,53 94.4Sü.447,63 
6 3,00 3,61 67,71 25é6.553 172.644.537,51 'ifl/iS7JE5,ffJ 
7 3,72 3,88 67.75 2643.549 I í9.ffi5.2DL24 81.014.026,10 
8 3,63 4,14 ffi,7J 2 722856 185.878.752,48 75JJ73.3 10,56 
9 3,55 4,40 ffl,81 2rot.541 192988.945,02 (J),'Jl3.7~ 

10 3,47 4,é6 (J),38 2888.678 200.421. &18,.25 64.530. 4lJJ, 77 
11 3,38 4,92 70,02 2975.338 Lrn.341. 534,62 59.~.212,(J) 

12 3,29 5,18 70,61 J.(X)4.5~ 216.583. 9-"f\ ~ 55.591.704,72 
13 3~ 5,43 71,32 3. 156.536 225.137.4SO,é6 51.595.(J)2,92 
14 3, 11 5,67 71,97 3.251.232 233.9)2.228, 14 47.8í9.445,88 
15 3,02 5,h9 72,61 3.348.7(J) 243.141.002,92 44.42D.<Xii,81 
16 2,91 6,15 73,36 3.415.745 250.592977;zõ tiJ.877.142,()J 
17 2,00 6,tiJ 74,10 3.484.059 258.1625{)3, l2 37.599.WI,62 
18 2,(J) 6,63 74,81 3.553.741 265.851.174,00 34.571.177,00 
19 2,58 6,85 75,SO 3.624.815 m.673.ff9,97 31.775.367,74 
2D 2,47 7,(J7 76,18 J.(J)7.3 12 281.658. 87l,22 29. 1~.é64,04 

21 2,35 7,29 76,CXJ 3.771.258 2CXJJJ215. 497,23 26.844.739,% 
22 2,24 7,52 77,65 3.846.00 ~.6&).539,5 1 24.00. 70J,ffJ 
23 2,12 7,75 78,43 3.9Z3.617 m. 716. QJS,28 22.1J5.739,63 
24 2,00 8,01 í9,7J 4.002009 317.25 1.288,30 2D.CXJ1.182,16 
25 4,11 2,f!J 65,88 4.002131 2ffl.919.~,22 15.818.757,32 
26 3,~ 3,01 é6,36 4.163.774 276.315.859,37 14.512332,59 
7J 3,85 3,44 é6,~ 4.247.049 284.483. ?h9,88 IJ.JtiJ. 463,31 
28 3,72 3,'ifl 67,72 4.33I.m 293.3í9. 72D,02 12283.594,04 
29 3,59 4,28 68,56 4.418.630 302.92.5.370,58 11.324.342,36 
30 3,46 4,(J) (J),45 4.5(J7.002 313.021.722, 10 10.448.015,21 

Troi = • J,S18.~.IJ)S;4l: 
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TABELA 5.27- Custos operacionais: AASHT0/86, k = 2,76 MPa/m, N = 108
. 

~:$ii.t&ih~ ~!8Umto~·;MSmó . /'N#J~< :-:: :":-·::· k =2, 761\i~viú• , ::.:: :::cu> 
Am PSl IRI GISto Q>.AOO'an lhíft'gO'an G&o Qx>rnci<m Y.P.L 

(m) (u~uCii) (m) (Rb) 

1 4,22 2,25 65,58 2130.<XXJ 139.ffl8.914,ffi 124.722.244,72 
2 4,16 2,45 65,74 2215.21> 145.619.977,01 116.00.354,12 
3 4,10 2,64 65,93 2303.~ 151.00.45755 100.105.500,72 
4 4,03 2,84 (:6, 15 2395.~ 158.4SD.ffi5~ 100.723.321,38 
5 3,CJ7 3,05 (:6,41 2491.1}) 165.468.001,30 93.~.987,íU 

6 3,91 3,24 (:6,63 2%.553 171.139.672,59 86. A». ffl4,Al 
7 3,85 3,44 é6,S"S 2643.549 rn.m5. URSO OO.W.813,~ 

8 3,79 3,64 67,31 27?2..856 183.281. 547,77 74.024.343,14 
9 3,73 3,83 67,(:fj 2004.541 1~.764.925.97 63.431.134, íU 
10 3,67 4,03 63,03 2888.678 1%.530.567.17 63.277.~ff) 

' ) 

11 3,61 4,23 63,45 2CJ75.338 2Q3. (X) I. ílli, 79 58.547.874,02 
12 3,54 4,43 63,~ 3.<X>4.m 211. OJ.3. ffi), 11 54. 182 484,83 
13 3,48 4,63 $,33 3.156.536 218.828.582.,40 50.149.863, 15 
14 3,41 4,82 $ ,78 3.251.232 226.~. 167, 11 46.421.72~84 

15 3,35 5,01 iD,24 3.348.76) 235.213.859,85 42 CJ72ffJ2., 79 
16 3,27 5,23 iD,79 3.415.745 241.~.3íU,ffi 39.442225,71 
17 3~ 5,44 71,34 3.484.059 248.548.ffJJ,93 36. 19).622,~ 

18 3,12 5,64 7 1 ,~ 3.553.741 255.459. ~.ffi 33.219.847,25 
19 3,05 5,83 72,42 3.624.815 262 522 ffi5.41 30.400. @ ,54 
Al 2,CJ7 6,01 72,95 3.6J7.312 2é9.73 1.755,83 27.%2.218,57 
21 2,~ 6,22 73,57 3.771.258 277.439.056,23 25.6i9.65~3 1 

22 2,79 6,42 74,16 3.846.633 285.284.36),26 23.576.616,46 
23 2,70 6,61 74,75 3.923.617 293.271.1~,53 2 1.639.88~55 

24 2,61 6,79 75,31 4.00200 301.400.653,00 19.857.501,91 
25 2,52 6,CJ7 75,87 4.002.131 :IJ)_717Jm,58 18.218.582,72 
'}.fJ 2,42 7,17 76,51 4.163.774 318.577. 5é0,52 16.731.95~34 

27 2,31 7,37 77, 16 4.247.00 327.8Xl%,01 15.3(i).Sff),91 
28 2,21 7,57 77,[2 4.33l.gx) 337.121.044,28 14.115.011,26 
29 2,10 7,78 78,52 4.418.630 346.950.349,45 12970.140,24 
30 2,00 8,01 79,27 45JJJJJ2 357.276.478,34 11.925. 147, lO 

- T~ = 1.515. 7ri:1S2)!A 
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TABELA 5.28 - Custos operacionais: AASHT0/86, k = l3,8 MPalm, N = 108
. 

·:.~<d>ík·IÍirnNmmnto m AASHib. . .. cf . · · k;:: 13Jl}l\~v·~\:> · 22 : .. N=:t ·: . . . 

Am PSl IR[ GISto Q>.Aooam llmegiar•J Gtsto Qnana V.P.L 
(Rb) (wírua;) (RS) (m) 

1 4,22 2,25 65,58 2 130.cro 139.~.914,CB 124.722244,72 
2 4,16 2,45 65} 4 2215.200 145.619.977,01 116.00.354, 12 
3 4,10 264 65,93 2303.~ 151.00.457,55 IC8.105.500,72 
4 4,03 284 é6.15 2395.<x:{) 158.49JOC6,al I 00.723.321,38 
5 3,W 3.05 (X},41 249l."m 165.4ffi.001,:.U 93.89).987,70 
6 3,91 324 é6.67 25é6.553 171.114.923,65 &J.ffJ2.145,62 
7 3,85 3.43 fii% 2643.549 177.019.8Jl,19 00.074.679, a5 
8 3,00 3.62 67.253 2722856 183. 1ffi.224,00 73.987.055,44 
9 3,74 3,81 67.62 2004.541 1ffi.630.lffi,34 ~.382539,74 

10 3,~ 4,00 67,W 2888.678 I %.348. ffi2,38 63.218.827,58 
() 11 3,62 4,xl 68,38 2W5.338 2ffi. 465.250,38 58.491.3W,50 

12 3,55 4,40 68,81 3.CX>4.598 210.884.W93 54. 128.729,57 
13 3,49 4,é0 ff)Jf5 3. 156.536 218.é07.200,56 so.rm. I46,48 
14 3,42 4,79 ff),71 3.251.232 226.636. 159,12 46.374.248,41 
15 3,36 4,98 íD.l7 3.348.7ff) 234.972343,32 42928.568,63 
16 3,28 5,21 íD.73 3.415.745 241.598.412,25 39.400.934,50 
17 3,xl 5,42 7~30 3.484.059 248JW 171,53 36. 177.642,34 
18 3,13 5,63 7l &J 3.553.741 255.357.892,71 33.2ili.635,70 
19 3,05 5,82 7241 3.624.815 262.471.646,19 30.474.736,&5 
a) 2,W 6,01 7295 3.@.312 26J.731.755.83 27.%2.218,57 
21 2,88 6.22 73.55 3.771.258 277.388.324.83 25.674.955,63 
22 2,79 6,41 74, 14 3.846.00 285.183.617,32 23.~.2SD,07 

23 2,71 6,é0 74,71 3.923.617 293. 1al.88l,g) 21.628.í'X>,67 
24 2,62 6,78 75115 4.002.009 30l.:n>.431,84 19.844.310,91 
25 2,53 6,95 75,81 4CB2 131 3aJ.465. 144,25 18.203.763,05 
2f> 2,42 7,15 76.46 4 163.774 318.372.3::0,16 16.721.173,53 
27 2,32 7,36 77,12 4.247.049 327.530. FIJJ,J7 15.359.001,74 
28 2,21 7,56 77,00 4.331.9:U 3J7.CXB.110,xl 14. 110.282,79 
29 2,11 7,78 78,51 4.418.630 346. Sffi. 057,75 12%7.848,95 
30 2,00 8,01 7),27 4507JJJ2. 357.276.478,34 11.925.147,10 

T<tal= 1.515.141.578,07 
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5.5- Custos Totais 

Os custos totais. resultado da soma dos custos de construção, manutenção e 

reabilitação e de operação dos veículos, todos eles descontados à taxa de 12%, 

são apresentados nas Tabelas 5.29 e 5.30. 

TABELA 5.29 - Custos totais considerando-se o dimensionamento pelo 

método da PCA/66. 

Espessura k N Custo Inicial Custo (M &R) Custo tlc Opemçiio C'n~tn Total 
(em) (MPa/m) (R$) (R$) (R$) (R$) 

13 .j 1.40 8E 11.016.000.00 1.997. 15422 1-1 .710.000.00 27.723. 154.22 

li 138.00 9.885.600.00 1.929.97022 1-1.690.000.00 26.505.570.22 
o 

18 -t 1.40 10 13.852.800.00 2.722.083.00 153.o7o.o=oo.oolr= 169.644.883.00 

17 138.00 10 13.284.000.00 2.634.679.00 151.890.0 11 
167.808.679.00 

27 -11.40 lOS 18.943.200.00 3.3 19.542.00 1.5-12.650.000.00 1.564.9 12.742.00 

25 138.00 108 
17.812.800.00 2.530.616.1 o 1.528.250.000.00 1.548.593.4 16.10 

TABELA 5.30 - Custos totais considerando-se o dimensionamento pelo 

método da AASHT0/86. 

Espessura k N Custo Inicial Custo (M & R) Custo de Operação Custo Total 
(em) ( t'vlPa/m) (R$) (R$) (R$) (R$) 

14 2.760 10° 11.584.800.00 1.319.036.06 1-1.690.000.00 27.593.836.06 

13 13.800 10° 11.016.000.00 1.283.408.54 1-1.650.000.00 26.949.408.54 
-

20 2.760 lO 14.983.200.00 1.531.899.18 150.520.000.00 167.035.099.18 

19 13.800 lO 14.414 .'100.00 1.4%.271.67 148.MO.OOO.OO 164.550.671.67 

28 2.760 I 08 19.512.000.00 1.8 15.566.35 1.515. 720.000.00 1.537.047.566.35 

27 13.800 I 08 I 8.943.200.00 1.779.938.84 I .51 5. 140.000.00 1.535.863. I 38.84 
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5.6- Análise dos Resultados 

Apresenta-se. a seguir. um resumo dos resultados obtidos (Tabelas 5.3 1 a 

5.34) e a análise da influência dos fatores selecionados sobre os custos dos 

pavimentos rígidos. 

TA BELA 5.3 1 - ~vi atriz fatorial : custo de construção ( I 06 R$). 

Tráfego Subleito 
PCN66 AASHT0/86 

(N) (CBR. %) 

106 
3 11 ,01 6 11 ,584 

12 9,885 11,016 

l07 
3 13,852 14,983 

12 13,284 14,144 

108 
3 18,943 19,5 12 

12 17,8 12 18,943 

TABELA 5.32 - Matriz fatorial: custo de lvt & R ( LOc, R$). 

Tráfego Subleito 
PCN66 AASHT0/86 

(N) (CBR, %) 

lOc, 
3 1,997 1,319 

12 1,929 1,283 

" 2,722 1,53 1 .) 

107 

12 2,634 1,496 

l08 
3 3,3 19 1,815 

12 2,530 1,779 
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TABELA 5.33 - tvtatriz fatorial: custo operacional ( 106 R$). 

Tráfego Subleito 
PCA/66 AASHT0/86 

(N) (CBR. %) 

106 
3 14,71 o 14,690 

12 14,690 14,650 

107 
" ..) 153,070 150,520 

12 151,890 148,640 

108 
3 1.542,650 1.515, 720 

12 1.528,250 1.515, 140 

TABELA 5.34- Matriz fatorial: custo total (106 R$). 

Tráfego Subleito 
PCA/66 AASHT0/86 

(N) (CBR, %) 

106 
3 27,723 27,593 

12 26,505 26,949 

107 
3 169,644 167,0.34 

12 167,808 164,280 

108 
3 1.564,9 12 1.537,047 

12 1.5482,592 1.535,862 

5.6.1 -Método de dimensionamento 

O método de dimensionamento da PCA/66, adotado pela ABCP, resulta, para 

todas as combinações de tráfego e tipo de subleito, em menores espessuras e, 

pmtanto, menores custos iniciais. Por outro lado, os custos de manutenção e 

reabilitação e também os custos de operação dos veículos são menores para as 
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estmturas dimensionadas pelo método da AASHT0/86. Em razão da elevada 

sensibilidade do desempenho dos pavimentos rígidos a valiações na espessura, 

tem-se menores custos totais utilizando-se o método da AASHT0/86. 

Sobre a elevada sensibilidade do desempenho dos pavimentos rígidos à 

espessura da placa de concreto, deve-se destacar que essa sensibilidade é 

observada tanto no modelo de desempenho da AASHTO, utilizado neste 

trabalho, como também na curva de fadiga (Equação 5. 1) adotada pelo método 

da PCA/66 a partir de estudos desenvolvidos por VESIC & SAXENA (1969). 

/ ' .t 

JV = 225000 X lfctM,k J 
a,!" 

Eq. 5.1 

5.6.2 -Tipo de subleito 

A capacidade de sup01te do subleito apresenta-se como um fator significativo 

no dimensionamento de pavimentos rígidos, sendo sua influência maior no 

método de dimensionamento da PCA/66, chegando a acanetar diferenças 

superiores a 5% nos custos de construção. Apesar da diferença em termos de 

espessura ser pequena, dada a sensibilidade do desempenho dos pavimentos 

dgidos à espessura, tem-se que o tipo de subleito afeta não só os custos 

iniciais mas também as outras parcel.as que compõem o custo total, embora tal 

efeito resulte em diferenças da ordem de apenas 1% . 

5.6.3- Volume de tnífego 

O volume de tráfego afeta todas as parcelas do custo total. Para uma análise 

mais detall1ada dos efeitos do volume de tráfego, apresentam-se as Tabelas 

3.35 a 3.37. 
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TABELA 3.35- Custos (106 R$) para volume de tráfego igual a 106
. 

PCA/66 AASHT0/86 
CUSTO 

CBR = 3% CBR = 12% CBR=3% CBR= 12% 

11 ,016 9,885 11 ,584 11,0 16 
Const111ção 

(40%) (37%) (42%) (41%) 

1,997 1,929 1,319 1,283 
tvl & R 

(7%) (7%) (5%) (5%) 

14. 7 15 14,695 14.691 L4,650 
Operação 

(53%) (56%) (53%) (54%) 

1) 

TABELA 3.36- Custos (106 R$) para volume de n·áfego igual a 107
. 

PCA/66 AASHT0/86 
CUSTO 

CBR = 3% CBR = 12% CBR = J% CBR = 12% 

13,852 13,284 14,983 14, 144 
Construção 

(8%) (8%) (9%) (9%) 

2,722 2,634 1,53 1 1,496 
M&R 

(2%) (2%) (1%) (1%) 

153,075 151 ,891 150,520 148,642 
Operação 

(90%) (90%) (90%) (90%) 
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TABELA 3.37- Custos (l06 R$) para volume de tráfego igual a 108 
. 

PCN66 AASHT0/86 
CUSTO 

CBR = 3% CBR = 12% CBR = 3% CBR = 12% 

18,943 17,812 19,5 12 18,943 
Consnução 

(1%) (1%) (1%) (1%) 

3,319 2,530 
M&R 

1,815 1,779 

(0%) (0%) (0%) (0%) 

1.542,651 1.528,259 1.515, 727 1.515, 141 
Operação 

(99%) (99%) (99%) (99%) 

À medida em que ocone um aumento no volwne de tráfego, tem-se um 

aumento da imp01tància relativa do custo de operação dos veículos ou, de 

outra forma, uma diminuição da importância dos custos de constlução e de 

manutenção e reabilitação dos pavimentos rígidos. Sendo os elevados custos 

iniciais a causa mais citada para justificar a não utilização de pavimentos 

tigidos, observa-se que para volumes de n·áfego supeiiores a 107 aplicações do 

eixo-padrão os custos operacionais passam a representar acima de 90% do 

custo totaL valor compatível com o que se observa em rodovias com 

pavimentos flexíveis. 

Embora a escolha entTe os tipos de pavimentos (rígido ou flexível) deva ser 

baseada no custo total mínimo, pode-se utilizar os resultados deste n·ab~Uw 

como uma evidência quantitativa de que os pavimentos rígidos apresentam-se 

vantajosos para volumes de tráfego elevados. 
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6 - Conclusões e Sugestões para Trabalhos 
Futuros 

Este trabalho desenvolveu uma revisão bibliográfica sobre pavimentos rígidos, 

patticuiannente àa detemlinação das parcelas que compõem o custo total 

mediante utilização de conceitos de gerência de pavimentos. Apresentou, 

também, o h·abalho de acompanhamento da execução das obras de 

restauração. reconsh11çào e ampliação do pavimento rígido do pátio de 

taxiamento do aeropotto Leite Lopes, de Ribeirão Preto - SP. Suas principais 

conclusões e sugestões para a continuidade dos estudos desenvolvidos são 

apresentadas neste capítulo. 

O custo de construção dos pavimentos rígidos depende. basicamente, da 

espessura da placa de concreto, função do volume de h·áfego, da capacidade de 

suporte do subleito e das características dos materiais constituintes das 

camad~ Comparando-se os métodos da PCN66 e da AASHT0/86, o método 

de dimensionamento da PCA/66 resultou, para todas as combinações de 

h·áfego e tipo de subleito, em menores espessmas e, por1anto, menores custos 

truclats. 

A capacidade de supot1e do subleito também apresentou-se como wn fator 
1 

significativo no dimensionamento de pavimentos rígi~endo sua influência 

maior no método de dimensionamento da PCA/66, chegando a acarretar 

diferenças superiores a 5% nos custos de consh·ução. 
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O levantamento de defeitos no campo pennite a seleção de atividades de 

manutenção e reabilitação mais apropriadas, com as quais pode-se estimar os 

custos conespondentes ao longo da vida em serviço. Visando facilitar a 

análise da causa dos defeitos e suas prováveis soluções, recomenda-se a 

adoção do manual de levantamento de defeitos no campo utilizado no 

Programa SHRP, em vü1Ude da necessidade de unifonnização da avaliação da 

condição dos pavimentos rígidos e do compromisso dos países envolvidos, 

entre eles o Brasil, para o acompanhamento do desempenho das seções a 

longo-prazo. Outro manuais publicados em língua pm1Uguesa podem ser 

utilizados de fmma complementar. 

Confonne o esperado, os custos de manutenção e reabilitação apresentaram-se 

menores para as estruturas dimensionadas pelo método da AASHT0/86 

(maiores espessuras) e para subleito com maior capacidade de supm1e. 

Nos pavimentos rodoviários, a inegularidade longitudinal é a variável ligada à 

condição dos pavimentos que mais influencia os custos de operação dos 

veí.culos. Apesar de fatores como a velocidade dificultar a tTansferência dos 

modelos de custos do HDM-111 para outras situações (vias urbanas, por 

exemplo), sua utilização neste trabalho é justificada pela inexistência de 

evidências de que a inegulatidade longitudinal observada em um pavimento 

rígido tem efeitos diferentes sobre os custos de operações dos veículos. 

Os custos de operação dos veículos apresentaram-se menores para as -. 

estmturas dimensionadas pelo método da AASHT0/86 (maiores espessuras) 

em razão da sensibilidade do desempenho dos pavimentos dgidos à espessura 

da placa de concreto. Pavimentos com maior capacidade de suporte do 

subleito, por outro lado, resultaram em menores custos operacionais. 
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Os elevados custos iniciais são a causa mats citada para justificar a não 

utilização de pavimentos rígidos À medida em que ocone um aumento no 

volume de tráfego. no entanto tem-se uma diminuição da importância relativa 

dos custos de construção e de manutenção e reabilitação. Neste trabalho , para 

volumes de tráfego superiores a 107 aplicações do eixo-padrão os custos 

operacionais passaram a representar acima de 90% do custo total, valor 

compatível com o que se obsetva em rodovias com pavimentos flexíveis. 

A quantificação dos custos de construção, manutenção e reabilitação e de 

operação dos veículos é essencial para o planejamento e a gerência dos 

investimentos rodoviários. Visando dar subsídios aos organismos rodoviários 

brasileiros que estão iniciando o processo de financiamento privado sob a 

forma de concessão de rodovias, recomendam-se estudos complementares 

sobre outros fatores que afetam as parcelas que compõem o custos total de 

uma obra de pavimentação, particularmente dos pavimentos rígidos. 
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ANEXO A 

FOTOS DO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO 

PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO DE TAXIAMENTO DO 

AEROPORTO "LEITE LOPES" DE RIBEIRÃO PRETO 
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Foto I - Execução de sub-base de brita graduada tratada com cimento 

(BGTC) e imprimação. 

Foto 2 - Montagem das fonnas para execução do pavimento de 

concreto. 
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Foto 3 - Detallie de fonna de jw1ta de construção com encatxe 

macho/fêmea. 

Foto 4 - Colocação de annadura sem fimção estrutural. 
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Foto 5 - Lançamento do concreto. 

r. 

Foto 6 - Vibração do concreto. 
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Foto 7 - Vista do interior de equipamento utilizado na execução de 

pavimentos rígidos. 

F o to 8 - Rolo desempenador com parafuso sem fim. 
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,. Foto 9- Desempenadeira atuando próxima à extremidade. 

Foto 10- Desempenadeira manual de cabo longo. 
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Foto 11 -Detalhe das baiTas de transferência de carga (metade pintada 

e metade engraxada). 
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Foto 12 - Colocação das baiTas de transferência de carga. 
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Foto 13 - Detalhe da colocação das barras de transferência. 

Foto l4 - Ponte utilizada para vassouramento e aplicação de agente de 

cura química ("antisol"). 
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Foto 15 - Detalhe do vassouramento do concreto fresco .. 

Foto 16 - Vista geral do processo de cura do concreto. 
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Foto 17 - Detalhe de jw1ta longitudinal de construção, no concreto, de 

encaixe macho-fêmea. 

Foto 18- Vista do bordo espessado. 
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Foto 19 - Sen·agem de jtmtas com serra de disco diamantado. 

Foto 20 - Detalhe do disco de diamante. 
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Foto 21 - Detalhe de junta serrada. 

Foto 22 - Vista lateral da junta transversal serrada, com direcionamento 

da trinca. 
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Foto 23 - Aplicação de selante. 

Foto 24 - Vista do pavimento rígido do acostamento, previamente à 

aplicação de revestimento em concreto asfáltico. 
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Foto 25 - Acostamento com concreto asfáltico já executado. 

Foto 26- Vista geral da junção do pavimento rígido com o acostamento 

com revestimento em concreto asfáltico. 
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ANEXOB 

FOTOS DOS DEFEITOS NO PAVIMENTO RÍGIDO DO PÁTIO 

DE TAXIAMENTO DO AEROPORTO "LEITE LOPES" DE 

RIBEIRÃO PRETO 
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Foto l - Trinca de retração em concreto novo, próxima a junta 

transversal. 

Foto 2 - Trinca de retração em concreto novo, no centro da placa. 
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Foto 3 - Esborcinamento em junta senada. 

Foto 4 - Detalhe de início de esborcinamento em junta. 



( 

.. 

136 

Foto 5 - Trinca de canto, bombeamento e esborcinamento de juntas e 

trincas . 

Foto 6 - Vista geral de pavimento velho com trincas e bombeamento. 
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F o to 7 - Pavimento velho, ainda em serviço, mas com muitos defeitos 

com severidade alta. 

Foto 8 - Pavimento velho, ainda em serviço, mas sem suporte em 

virtude de bombeamento do subleito. 


