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RESUMO 

A carência de estradas e vias pavimentadas de boa qualidade e a falta de recursos dos 
governos para tratarem essa deficiência instigam a procura de novos materiais 
alternativos, que sejam mais viáveis e que possam ser empregados na construção ou 
recuperação dessas vias. O método proposto neste trabalho se baseia na substituição do 
cascalho, comumente utilizado, por outros materiais que além de apresentarem bom 
desempenho mecânico para suportar as solicitações do pavimento sejam 
economicamente viáveis. Os materiais alternativos estudados nesta pesquisa foram: o 
fíler de pedreira, o fosfogesso e o resíduo da construção e demolição (RCD). Os 
desempenhos mecânicos desses materiais e suas viabilidades econômicas foram 
analisados com base nos resultados de estudos realizados por outros pesquisadores em 
trechos de pavimentos asfálticos experimentais construídos na região metropolitana de 
Goiânia-GO. Visando avaliar o desempenho mecânico, foram comparados os resultados 
dos ensaios de campo do tipo penetrômetro dinâmico de cone (DCP), prova de carga 
sobre placa e viga Benkelman. Para avaliar a viabilidade econômica, utilizou-se a 
metodologia utilizada por Silveira (2010). A partir de todos os resultados obtidos, fez-se 
uma comparação entre todos os materiais avaliados a fim de encontrar um substituto 
mais viável, mecânica e economicamente para serem empregados na construção de 
pavimentos asfálticos de baixo volume de tráfego. 
 
Palavras chave: Pavimentação. Materiais alternativos. Resíduos sólidos. Análise 
mecânica. Análise econômica. 
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ABSTRACT 

The lack of paved roads and good quality of them and absence of government resources 
to address this deficiency instigate the search for new alternative materials that are more 
viable and can be used in the construction or rehabilitation of these roads. The method 
proposed in this paper is based on replacement of gravel, commonly used by other 
materials in addition to having good mechanical performance to withstand the floor are 
economically viable. The alternative materials studied in this research were: the fíler 
quarry, the gypsum and construction and demolition waste (CDW). The mechanical and 
economic performance of these materials viability were analyzed based on the results of 
other studies by outside researchers in experimental patches of asphalt pavements built 
in Goiania’s (GO) metropolitan region. To evaluate the mechanical performance, the 
results of field trials of the type of dynamic cone penetrometer (DCP), proof load on 
board and Benkelman beam were compared. To estimate the economic viability, the 
methodology used was taught by Silveira (2010). From all the results obtained, it was 
realized a comparison of all the materials evaluated in order to find a more viable 
replacement, mechanical and economically to be used in the construction of asphalt 
pavements for low volume traffic. 
 
Keywords: Flooring. Alternative materials. Solid waste. Mechanical analysis. 
Economic analysis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que tanto o estado de Goiás como seus municípios apresentam 

carência de estradas e vias urbanas pavimentadas. Por outro lado, as vias existentes têm 

apresentado degradação precoce, o que pode estar ocorrendo devido aos tipos de 

materiais utilizados, problemas de execução ou excesso de carga utilizada pelos 

caminhões. Dessa forma, fica clara a necessidade da execução e reconstrução de várias 

extensões de pavimentos no estado.  

O mau uso dos recursos naturais não renováveis que servem de matéria-

prima para diversos fins, utilizados na construção civil, levou a escassez destes nas 

proximidades dos grandes centros. Sendo assim os recursos passaram a ser buscados em 

áreas mais afastadas. A redução da quantidade de recursos disponíveis no mercado e as 

grandes distâncias para seu transporte elevou bastante os custos. Houve, assim, um 

aumento da necessidade de encontrar novos materiais para substituição desses recursos. 

Por outro lado, observa-se que o acúmulo de resíduos gerados por diversas 

atividades têm se tornado um problema constante devido à diversidade e quantidade em 

que esses resíduos são gerados e pelo fato de a maioria das tecnologias disponíveis 

ainda não serem suficientes para tratar ou dispor adequadamente esses resíduos, sendo 

que na maioria das vezes esse material é disposto de maneira irregular em locais 

inadequados. É importante ressaltar que esses mesmos materiais não são degradáveis e 

acabam diminuindo a vida útil dos aterros sanitários, entupindo redes urbanas de 

drenagem e seu acúmulo pode acabar facilitando a proliferação de vetores de doença. 

Tentando suprir essas necessidades - descarte inadequado de resíduos e 

escassez de recursos naturais - a utilização de resíduos em pavimentos mostra-se uma 

solução bastante sustentável. Para tanto, é necessário que existam materiais disponíveis 

e que estes apresentem viabilidade técnica e econômica para serem utilizados nessas 

obras.
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Alguns resíduos acumulados em depósitos ou sem local adequado para 

serem dispostos e que podem ser utilizados em substituição aos materiais granulares já 

escassos comumente utilizados na pavimentação asfáltica são: os resíduos da construção 

e demolição (RCD), fosfogesso e finos de pedreira (material obtido após o processo de 

britagem das rochas – fíler de pedreira e pó de micaxisto). Assim, podem-se diminuir as 

externalidades negativas que o acúmulo de resíduos traz e mitigar os impactos ao meio 

ambiente, bem como solucionar a falta de materiais granulares e a dificuldade imposta 

pela legislação ambiental para exploração de jazidas naturais para construção e 

reconstrução de pavimentos. 

A obtenção de agregados para a construção civil, através do processo de 

britagem da rocha causa vários tipos de problemas ambientais, decorrentes 

principalmente da geração de resíduos. A minimização de tais resíduos renova o 

conceito de gerenciamento de resíduos baseado na sistemática de medidas que visam, 

em primeiro lugar, reduzir o máximo possível a quantidade de resíduos a serem 

tratados, dispostos ou reaproveitados, reforçando assim o princípio do gerenciamento de 

resíduos sólidos (PEREIRA, 2004). 

Estudos iniciais realizados por Araújo (2008) e Luz (2008) investigaram as 

características físicas e mecânicas de misturas de solos locais com finos de pedreira em 

laboratório. Com os dados obtidos, foi projetado e construído um trecho de pavimento 

experimental com a utilização desses materiais em suas camadas de base e sub-base. 

Silveira (2010) acompanhou o desempenho estrutural do trecho de 

pavimento experimental executado por Luz (2008) e Araújo (2008), onde foram 

utilizados finos de pedreira em suas camadas e verificou a viabilidade econômica da 

utilização do fíler de pedreira em base e sub-base de pavimentos. 

O fosfogesso tem potencial uso como material de construção de bases ou 

sub-bases de pavimentos, por isto suas propriedades mecânicas têm sido objeto de 

estudos em diversos centros de pesquisas. Contudo, geralmente, o fosfogesso apresenta 

baixa resistência à compressão simples e pouca durabilidade quanto sujeito somente a 

estabilidade mecânica devido à compactação (GUTTI et al., 19961 apud MESQUITA 

                                                           
1 GUTTI, C.S.; ROY, A., METCALF, J. B.; SEALS, R. K. The influence of admixtures on the strength 
and linear expansion of cement-stabilizid phosphogypsum. Cem. Concr. Res, 26 (7), 1996. 1083-1094 p. 
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2007). 

Como o fosfogesso é um subproduto da indústria de fertilizantes, sua 

produção supera seu consumo, resultando em depósitos do produto acumulado nas 

fábricas. Neste contexto, torna-se interessante a utilização prática do fosfogesso, dando-

lhe uma destinação viável do ponto de vista técnico e ambiental. Como alternativa, 

surge, então, a sua aplicação em pavimentação.  

Mesquita (2007) e Rufo (2009) investigaram características físicas e 

mecânicas de misturas de solos locais com fosfogesso em laboratório e com esses 

dados, Metogo (2010) projetou e construiu um trecho de pavimento experimental 

utilizando esse material em camadas de base e sub-base. 

Oliveira (2007) participou da construção de uma pista experimental 

utilizando resíduo da construção civil como parte integrante de um programa municipal 

de gerenciamento desse resíduo. Além de análises realizadas em laboratório, foi 

executada uma pista experimental nos meses de novembro e dezembro de 2003. Em 

2004, a prefeitura de Goiânia executou outra pista com o mesmo material. Ambas as 

pistas se localizam em uma área com baixo volume de tráfego e apresentaram desde sua 

construção um bom desempenho quando comparado as pistas de solicitação semelhante, 

construídas com os materiais granulares convencionais. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivos principais 

Os principais objetivos desse trabalho são comparar o desempenho 

mecânico dos diferentes trechos experimentais executados na região metropolitana de 

Goiânia-GO com diferentes resíduos e avaliar a viabilidade econômica dos diferentes 

materiais alternativos utilizados. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Como objetivos específicos têm-se: 
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• Analisar, de forma comparativa, os resultados de monitoramentos realizados nas 

pistas experimentais e apresentados nas pesquisas de Oliveira (2007), Resplandes 

(2008), Araújo (2008), Luz (2008), Silveira (2010) e Metogo (2010); 

• Comparar os custos da utilização de cada material alternativo; 

• Utilizar todos os parâmetros de análise para uma avaliação e comparação final do 

desempenho mecânico juntamente com a viabilidade econômica de cada material 

alternativo estudado. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 PANORAMA ATUAL DA PAVIMENTAÇÃO NO BRASIL 

As rodovias são hoje o principal modal da matriz brasileira de transporte. 

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2010), o modal 

rodoviário respondeu por cerca de 70% do total transportado no país ao longo das 

décadas de 1990 e 2000. A dependência das estradas é brutal, principalmente quando 

comparada com a realidade de outros países, como os Estados Unidos, onde a 

participação das rodovias para transporte de carga é de 26%, ou com a China, com 

média de 8% de uso. 

Nos últimos anos, as condições das estradas brasileiras melhoraram, mas 

ainda estão longe de um cenário ideal. Para que o país amplie sua competitividade no 

comércio internacional, será necessário superar obstáculos e ampliar os investimentos 

públicos e privados na área. Segundo estudo do IPEA (2010), órgão ligado ao 

Ministério do Planejamento, o setor demandaria R$ 183,5 bilhões em investimentos 

para corrigir as deficiências, sendo que R$ 144 bilhões deveriam ser aplicados em 

recuperação, adequação e duplicação de trechos, R$ 38,5 bilhões em construção e 

pavimentação e outros R$ 830 milhões em obras especiais.  

Visto a grande utilização do modal rodoviário no país, é claramente 

indispensável a recuperação da malha rodoviária como um todo, para que ela seja 

compatível com o processo de desenvolvimento industrial e agrícola, o que pode 

resultar em um crescimento anual do país. Pode-se afirmar ainda que as melhorias na 

pavimentação de estradas e rodovias terão um impacto direto também na redução do 

número de acidentes. 
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Na 14ª versão do estudo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 

2010), o levantamento de toda a rede pavimentada federal e das principais rodovias 

estaduais que se estendeu por cerca 91 mil km mostrou que 14,7% delas podem ser 

consideradas ótimas e 26,5% boas no ano de 2010 - no ano de 2009, esses índices eram 

de 13,5% e 17,5%, respectivamente. As regulares foram de 45% em 2009 para 33,4% 

em 2010 e por outro lado, comprova-se um aumento das estradas ruins, de 16,9% (em 

2009) para 17,4% em 2010, e das péssimas, de 7,1% para 8%. Do total pesquisado, 

76.393 km - 84% - estão sob gestão pública. O restante é administrado por 

concessionárias.  

Quando é realizada uma comparação à longo prazo, verifica-se que: em 

1997, mais de 80% da extensão analisada estavam em condições regular, ruim ou 

péssima para rodagem; em 2010, caiu para 59%.  

Na Figura 2.1 tem-se uma ideia da situação atual das rodovias federais, 

conforme dados do DNIT (2011). 

 

- Excelente (12%) (7%) Não considerado -  

 - Bom (25%)                   (17%) Ruim -  

 - Regular (32%)              (7%) Péssimo -  

Figura 2.1 – Situação das rodovias federais (DNIT, 2011). 

Na avaliação de Clésio Andrade, presidente da CNT, a melhora é reflexo do 

aumento no volume de investimentos. “De 2007 a agosto de 2010, foram investidos R$ 

27,7 bilhões na área de transportes, enquanto entre 1999 a 2002 foram investidos R$ 

4,15 bilhões”. Segundo o Instituto de Economia Aplicada (IPEA, 2010), os recursos 

destinados ao setor de transporte passaram de uma participação de 0,38% do Produto 

Interno Bruto (PIB) em 1999 para 1,15% em 2008. Mas o crescimento foi puxado pela 

iniciativa privada. Nesse período, os órgãos públicos investiram entre 0,1% e 0,2% do 
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PIB. Já inversões privadas cresceram de 0,24% para 1,05% do PIB. E não se pode 

esquecer que a malha viária nacional ainda tem cerca de 1,4 milhão de km em 

pavimentação, como cita o Plano de Logística 2008 da própria CNT (CNT, 2010).  

As disparidades regionais são enormes. Na região Norte, as estradas 

classificadas como boas ou ótimas representam só 15,9% do total, o menor do país, 

embora tenha ocorrido uma melhora substancial. Eram 6,4% em 2009. A média 

nacional é de 41,2%. Na região Sul, o índice é de 59,1%. Em relação às ruins ou 

péssimas, a malha viária nortista disparou de 40% para 54,8% do total, o pior do Brasil. 

No Sul, as vias nessas condições representam 14,1%. 

O avanço dos últimos anos nas condições das estradas é inegável. "Mesmo 

assim, o transporte de carga no Brasil é uma 'aventura rodoviária'. Ainda temos uma 

enorme malha sem pavimentação e boa parte das vias pavimentadas encontra-se em 

condições precárias, comprometendo a rentabilidade das transportadoras", comenta 

Flávio Benatti, presidente da Associação Nacional do Transporte de Carga e Logística 

(NTC&Logística). (VALOR ECONÔMICO, 2010). 

Atualmente, o Brasil possui 1,7 milhão de km de estradas, mas apenas 12% 

delas são pavimentadas, enquanto que nas rodovias americanas, as vias pavimentadas 

atingem 60%. No Brasil há uma significante escassez de investimentos e de recursos 

financeiros destinados a infra-estrutura. 

O custo do transporte de carga por rodovias, no Brasil, é, em média, 28% 

mais caro do que seria caso as estradas apresentassem condições ideais de pavimento. 

As condições inadequadas de boa parte dos trechos rodoviários são um dos elementos 

que contribuem para a alta taxa de acidentes: entre 2004 e 2009, o número de acidentes 

em rodovias federais apresentou elevação de 41,7%. (VALOR ECONOMICO, 2010). 

Na Figura 2.2 pode ser observada a relação entre investimentos nas rodovias 

e o custo operacional dos veículos. 

 



Análise comparativa de desempenho mecânico e viabilidade econômica da utilização de fíler...            27 

Almeida, B. F. de; Cabral, J. B. E.; Di Credico, M. F.   

 

- Diminuição do Custo Operacional dos Veículos      Investimento do Governo -  

Figura 2.2 – Investimentos x Custo Operacional dos veículos (DNIT, 2011). 

"Com a extinção do Fundo Rodoviário Nacional, em 1988, e a busca do 

superávit primário em boa parte da década de 1990 e início dos anos 2000, os 

investimentos públicos minguaram e só agora começaram a ser retomados, mas há 

muita demanda reprimida", diz o coordenador de infraestrutura econômica do IPEA, 

Carlos Alves da Silva Campos Neto (IPEA, 2010).  

Nas contas da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

(ABDIB, 2010), deveriam ser aplicados, por anos consecutivos e sem interrupção, R$ 

12,6 bilhões anualmente na malha rodoviária, em atividades de conservação, 

restauração e pavimentação, para melhorar as estradas. Segundo a entidade, haveria dois 

caminhos: melhorar a gestão do orçamento público para destinar mais investimentos 

para as estradas e atrair a iniciativa privada para este esforço por meio de leilões de 

concessão. 

O DNIT, através de sua Área de Planejamento Rodoviário, desenvolveu um 

Sistema de Gerência de Pavimentos, com base em critérios estritamente técnicos, 

abrangendo uma rede rodoviária pavimentada de aproximadamente 50.000 km (DNIT, 

2011). 

A Gerência Rodoviária constitui-se atualmente em uma importante 

ferramenta do administrador para traçar a forma mais eficiente da aplicação dos 

recursos públicos disponíveis nas rodovias que necessitam de recuperação em vários 

níveis de intervenção, de forma que responda às necessidades dos usuários dentro de um 

plano estratégico que alcance o maior número de quilômetros recuperados possível. 
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Utiliza um programa informatizado - SGPII - que trabalha com as informações de um 

Banco de Dados onde estão armazenadas todas as características relevantes de cada 

segmento rodoviário, tais como tipo e estrutura do pavimento, tráfego, condições 

estruturais (deflectometria), condições de superfície (defeitos existentes) e condições de 

rolamento (irregularidade), bem como dados de localização e geometria. 

A Gerência de Pavimentos, através do SGPII, aliada aos programas 

desenvolvidos pelo Banco Mundial - HDM/EBM, pode traçar um Plano Gerencial que 

permite ao Governo Federal uma atuação que permita uma condição de uso mais 

favorável, aumentando o conforto e a segurança dos usuários. 

Os programas computacionais HDM e EBM foram idealizados pelo corpo 

técnico do Banco Mundial para investimentos na rede rodoviária com restrição 

orçamentária, buscando atingir a maior extensão possível, visando o maior retorno 

através do Valor Presente Líquido dos diversos cenários estudados, dentro de um 

horizonte de projeto (por exemplo, 20 anos), podendo analisar diversas alternativas de 

intervenção para cada célula, indicando a época para a realização dos investimentos, 

tendo como objetivo final a melhor condição da rede no final do horizonte de projeto. 

São dados de entrada para o HDM: as condições atuais dos pavimentos das 

rodovias, obtidas no Banco de Dados para cada célula (extensões, estrutura, volume de 

tráfego, defeitos, irregularidade, deflectometria, geometria - largura de pista, largura de 

acostamentos, declividades médias, índice de curvatura, etc. - condições climáticas, de 

topografia, idade do pavimento, idade da última restauração, etc.), dados da frota 

nacional (tipo de veículos, peso, custos de aquisição e de manutenção, custo do 

combustível), as políticas de intervenção (tipo de manutenção ou restauração e custo) e 

os cenários de investimento. 

Os resultados do HDM/EBM são traduzidos nos tipos de intervenção para 

cada segmento, custo e época, dentro de um cenário de investimentos. Basicamente, o 

plano consiste na adoção e desenvolvimento de intervenções planejadas, que alcancem 

uma conservação, revitalização ou restauração das rodovias, em substituição aos 

métodos clássicos e convencionais que demandam maior alocação de recursos e, 

portanto, menor percentual de recuperação da malha. 
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Para alcançar os resultados desejados, o banco de dados necessita ser 

constantemente atualizado e consolidado, através de levantamentos de campo 

periódicos, uma vez que a dinâmica de variação das condições dos pavimentos é 

bastante heterogênea, função das diversas condições de deterioração ou melhoria das 

rodovias.  

No entanto, no Brasil esse banco de dados ainda não é alimentado com a 

freqüência necessária para o desenvolvimento de um bom trabalho. 

 

2.2 RESÍDUOS UTILIZADOS EM PAVIMENTAÇÃO 

Os resíduos sólidos, atualmente, constituem um grave problema ambiental e 

econômico, devido à diversidade e quantidade em que são gerados, devido às restrições 

legislativas enfrentadas para a exploração de materiais naturais e devido às grandes 

distâncias de transporte das jazidas e a existência de materiais descartados pelas 

indústrias no meio ambiente, que apresentam potencial para serem utilizados. 

Como consequência, há o acúmulo de resíduos gerados pelas indústrias, o 

que tem se tornado um problema constante, uma vez que a maioria das tecnologias 

disponíveis ainda são insuficientes para tratar ou dispor adequadamente os resíduos 

gerados.  

Buscar formas adequadas de disposição desses resíduos de forma que não 

afete a qualidade do meio ambiente, é uma questão importante no contexto atual, 

principalmente nos grandes centros de pesquisas, que estudam materiais alternativos de 

baixo impacto ambiental. 

Segundo Araújo (2008), a reutilização de materiais tem se fortalecido como 

um eficiente mecanismo para minimizar os problemas oriundos dos resíduos gerados 

pelas atividades antrópicas. Além disso, tem-se a busca de novos materiais construtivos 

que possam substituir as matérias-primas retiradas do meio ambiente.  

No que se refere à problemática causada pelo acúmulo de resíduos surge a 

pavimentação asfáltica como grande potencializadora de absorção dos resíduos gerados 
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pelas ações humanas, sendo que a reutilização dos diferentes resíduos gerados em bases 

e sub-base de pavimento pode diminuir as externalidades negativas, bem como mitigar 

os impactos ao meio (SILVEIRA, 2010). 

Vários resíduos podem ser utilizados em pavimentação. Nesta pesquisa 

foram analisados três tipos de materiais: os finos de pedreiras também denominados 

fíler de pedreira (subproduto oriundo da britagem das rochas nas pedreiras), o 

fosfogesso (subproduto da indústria de fertilizantes) e os RCD (resíduos da construção e 

demolição). A seguir, são apresentados detalhes sobre esses materiais. 

 

2.2.1 Finos de pedreira 

A classificação dos produtos de pedra britada varia bastante de acordo com 

a região ou mesmo entre minerações situadas numa mesma área. Assim, a designação 

“finos de pedreira”, é também muito variável. Adotando a definição de Fujimura et al. 

(1996)2, citados por Araújo (2008), diz-se que finos de pedreira são materiais 

granulometricamente situados abaixo da fração 4,8 mm derivados do processo de 

perfuração, detonação e britagem de rochas, apresentando, normalmente, forma cúbica, 

superfícies rugosas e angularidades proeminentes.  

Os finos de pedreira são basicamente o pó de pedra e o fíler, sendo que o 

fíler é obtido na lavagem da brita após o processo de beneficiamento da rocha e 

britagem do agregado. Atualmente, esse fíler é estocado nas propriedades das 

mineradoras, ocupando áreas extensas e que poderiam ser aproveitadas para outras 

atividades com fins lucrativos. 

A utilização de finos de pedreira agregado ao solo para ser usado nas 

camadas de base e sub-base tem alcançado um destaque no meio científico, visto a 

necessidade de se achar uma utilização viável para esse resíduo. A estocagem desse 

material pode resultar em sérios problemas ambientais, tais como: poluição atmosférica, 

                                                           
2
 FUJIMURA, F.; SOARES, L.; HENNIES, W. T.; SILVA, M. A R. Enviromental issues and profitable 

uses ofstone quarry fines. . Fourth International Conference on Enviromental Issues and Waste 
Management in Energy and Mineral Production. (SWEMP). Proceedings. Cagliari, Italy. 1996. 
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assoreamento de drenagens, impacto visual e ocupação de áreas úteis com as pilhas de 

rejeitos (ARAÚJO, 2008). 

A maioria das pedreiras localizadas na região metropolitana de Goiânia-GO 

exploram a rocha conhecida como micaxisto. Do processo de beneficiamento da rocha e 

britagem do agregado, gera-se o resíduo denominado de pó de micaxisto. Araújo (2008) 

e Luz (2008) estudaram a possibilidade de utilização de finos de pedreiras de micaxisto 

da região metropolitana de Goiânia em bases e sub-bases de pavimentos de baixo 

tráfego e Silveira (2010) acompanhou o desempenho estrutural do trecho experimental 

antes executado e verificou a viabilidade econômica da utilização do fíler de pedreira 

em base e sub-base de pavimentos. 

De acordo com Araújo (2008), a dificuldade de encontrar materiais naturais 

na região onde será executada a obra, em alguns casos, eleva os custos da mesma, 

principalmente referente a escavações e transportes. Por outro lado, a proximidade de 

pedreiras de centros habitados é uma decorrência natural da forte influência do custo 

dos transportes no preço final do produto. Isso ocorre, principalmente, com os 

agregados, devido ao seu baixo valor unitário. 

De acordo com Luz (2008) e Araújo (2008), Goiânia, com uma população 

de cerca de 1,4 milhão de habitantes, consome atualmente cerca de 100.000 metros 

cúbicos de pedra britada por mês, embora tenha potencial para consumir até 250.000 

metros cúbicos.  

A partir desses dados fica clara a necessidade de se solucionar o problema 

do acúmulo de resíduos advindos do processo de britagem. Sendo assim, torna-se 

necessário o desenvolvimento de pesquisas que minimizem tal problema. 

Araújo (2008) destaca que estudos que possam viabilizar a utilização desse 

rejeito em atividades capazes de absorver o grande volume gerado do mesmo, como as 

obras de pavimentação, são de fundamental relevância, tanto para sanar ou mitigar os 

problemas oriundos da destinação desse material, bem como da escassez de materiais 

granulares utilizados na pavimentação. 

Nas análises feitas por Luz (2008), específicas sobre a utilização do fíler 

(resíduo proveniente da lavagem da brita) em pavimentação, observa-se que a utilização 
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de solo-fíler como camada de base e sub-base em substituição aos materiais 

tradicionais, apresentou respostas de comportamento mecânico adequadas para a 

aplicação em pavimentação, de acordo com as normas do Departamento Nacional de 

Infra-Estrutura de Transportes e que a utilização do fíler faz com que a problemática de 

seu acúmulo diminua e conseqüentemente sejam diminuídos os problemas gerados com 

seu armazenamento. 

Já Araújo (2008) fez análises sobre a utilização do resíduo de pedreira, aqui 

denominado de pó de micaxisto, (aquele em que durante o processo de extração não se 

faz a lavagem), e concluiu que ele possui viabilidade técnica para ser utilizado na 

estrutura de pavimentos asfálticos. Foi observado o ganho de resistência quando do 

acréscimo desse resíduo ao solo tropical fino. Dentre as porcentagens de resíduo 

estudado, a dosagem de pó de micaxisto que apresentou melhor desempenho foi de 

20%, sendo esta a proporção empregada na confecção da base do sub-trecho executado 

com esse material. 

Sabe-se também que a dosagem de 30% também oferece condições 

mecânicas para ser empregada na execução de sub-base. Deve-se tomar cuidado com 

essas dosagens dos subprodutos, já que o melhoramento do mesmo pode deixar esse 

subproduto muito caro, inviabilizando seu uso. Sobre o aspecto ambiental essa 

combinação de dosagens torna-se mais eficiente, pois absorve um volume maior desse 

resíduo. 

Após o monitoramento da pista experimental executada por Araújo (2008) e 

Luz (2008), Silveira (2010) pode concluir que de uma forma geral o desempenho 

estrutural da pista varia de regular a bom. Na superfície, não são observados defeitos 

graves, no entanto, nas medidas dos deslocamentos é possível identificar regiões com 

problemas que são ligados à topografia da pista e a inexistência de um sistema de 

drenagem. No período chuvoso observa-se que os parâmetros determinados apresentam 

os piores valores, principalmente onde ocorre a saída da água superficial, podendo se 

observar o desgaste prematuro nessa região, sendo que nos trechos onde os materiais 

utilizados são mais finos, há maior desgaste. 
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2.2.2 Fosfogesso 

O fosfogesso é um subproduto químico da fabricação do ácido fosfórico, 

comumente encontrado como dejetos das indústrias de fertilizante. Este subproduto é 

originado da reação da rocha de fosfato com o ácido sulfúrico. Quimicamente, a 

fórmula do fosfogesso é idêntica à da gipsita, conhecida como gesso natural 

(CaSo4*2H2O – gesso dihidratado). O processo químico para a obtenção do ácido 

fosfórico é realizado através do ataque do ácido sulfúrico aos minerais da rocha 

fosfatada. A reação pode ser ilustrada pela equação abaixo descrevendo o processo:  

      (2.1) 

A rocha fosfática, finamente pulverizada, tem uso limitado como fertilizantes, 

sobretudo, por ser relativamente baixa à disponibilidade de P2O3 (anidrido fosfórico). 

Seu principal consumo, entretanto, é na forma de matéria-prima para a manufatura de 

ácido fosfórico, de superfosfato, de fósforo e de componentes de fósforo 

(SHEREVE;BRINK, 19973 apud MESQUITA, 2007). 

As principais diferenças entre o fosfogesso e o gesso se encontram nas 

impurezas presentes no fosfogesso, impurezas essas que causam restrições ao descarte e 

utilização do mesmo.  

O fosfogesso não pode ser utilizado livremente para substituir o gesso 

natural sem um processo caro de purificação. O nível de impurezas encontradas no 

fosfogesso depende da origem da rocha fosfática, do processo de produção e da 

eficiência da planta de processamento. Dessa forma, o uso do fosfogesso requer uma 

investigação contínua e criativa. (CAJAZEIRAS et al., 1998 ) 

Estudos feitos por Cekinski et al. (1990) revelam que existem quatro tipos 

principais de jazidas de depósitos fosfáticos, de onde se retira o P2O5 (anidrido 

fosfórico) que é  matéria prima normalmente usada para produção de fertilizantes 

fosfatados. A indústria de fertilizantes utiliza principalmente de jazidas de origem ígnea 

ou magmática (com ou sem concentração residual) e as jazidas de fosforitos de origem 

                                                           
3 SHEVERE, R. N.; BRINK, J. A. JR. Industrias de processos químicos. Editora Guanabara Koagan S. A. 
Rio de Janeiro, RJ, 1997. 217-232 p. 
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sedimentar. Com menos frequência de utilização ainda destacamos as jazidas resultantes 

de acúmulo de matéria orgânica (guanos) e fosfatos lateríticos ou de enriquecimento 

supérgeno. 

De acordo com Cekinski et al. (1990), a produção de ácido fosfórico na 

indústria de fertilizantes é feita mais comumente a partir de ácido sulfúrico e 

concentrado fosfático pelo processo via úmida, sendo que cerca de 85% da produção 

mundial de ácido fosfórico baseia-se neste tipo de processo. Sendo a fluorapatita, o 

principal constituinte mineral fosfático presente no concentrado. 

As indústrias que se dedicam à fabricação do ácido fosfórico tem se 

preocupado em encontrar aplicações para o fosfogesso e assim evitar o acumulo deste 

subproduto. A estocagem de grande quantidade deste material envolve uma série de 

problemas, entre os quais se destacam: a necessidade de dispor-se de grandes áreas para 

o seu armazenamento e a realização do monitoramento das pilhas de subprodutos, por se 

tratar de um material que pode apresentar elementos radioativos e alguns traços de 

metais pesados, podendo causar riscos a saúde humana e ao meio ambiente. À 

disposição em pilhas decorre do fato de que o fosfogesso, embora compostos, 

principalmente, por sulfato de cálcio dihidratado (tipo de fosfogesso utilizado nessa 

pesquisa), contêm certas impurezas, metais pesados, que podem percolar através da 

pilha e atingir fontes de água superficiais e subterrâneas. Porém, o fosfogesso utilizado 

na pesquisa em ternos ambientais não apresenta riscos de contaminação do meio 

ambiente, pois os materiais foram classificados como pertencentes à Classe II-A - Não 

inerte e Classe II - Não Perigoso.  

Com base nos resultados de pesquisas de Mesquita (2007), Rufo (2009) e 

Metogo (2010) realizou estudos com o fosfogesso no trecho experimental localizado na 

Avenida Brasília, Setor Vila Brasília, Aparecida de Goiânia-GO, coordenadas 16º 

44’45.21”S – 49º 15’28.35”W. 

Com os dados obtidos pode-se verificar que o fosfogesso sozinho não pode 

ser utilizado em obras de pavimentação. Nesta pesquisa, concluiu-se que misturas com 

teores inferiores a 30% de fosfogesso são viáveis do ponto de vista técnico. Nesse 

contexto, verifica-se que o fosfogesso pode apresentar viabilidade técnica para a 

construção de camadas de pavimentos flexíveis. Sendo assim, é importante realizar 
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estudos que possam detectar suas potencialidades de utilização, considerando as 

questões técnicas, econômicas e ambientais. Podendo contribuir para a inclusão de um 

produto de baixo custo no mercado, e, ainda, refletir num impacto positivo no meio 

ambiente. 

2.2.3 Resíduo de construção civil  

A indústria da construção civil por si só produz uma enorme quantidade de 

resíduos sólidos durante a execução de construções, demolições e reformas. Porém essa 

indústria possui algumas características peculiares, diferente dos outros tipos de 

indústrias. Possui uma alta rotatividade da mão de obra, esta que na maioria dos casos é 

bastante desqualificada, as instalações dos canteiros são bastante rudimentares, os 

orçamentos apertados e os prazos reduzidos levam as construtoras a visar à 

produtividade em detrimento da qualidade. Todos esses fatores levam a um considerável 

aumento da quantidade de materiais que são desperdiçados diariamente nos inúmeros 

canteiros de obras espalhados por todo Brasil.  

A produção de resíduos sólidos não aumenta apenas em função dessas 

peculiaridades, as deficiências dos processos construtivos também possuem uma grande 

relevância nesse assunto. Perdas causadas por erros e indefinições dos projetos, 

utilização de materiais de má qualidade, transportes, movimentações e estocagem 

inadequada de insumos e materiais, sem contar erros na execução, podem ser 

considerados os principais vilões no aumento desenfreado da produção de resíduos 

sólidos na construção civil. 

Dados levantados por Medeiros (2002)4 apud Oliveira (2007) mostram que 

no Brasil os resíduos sólidos da construção chegam a corresponder a 60% dos resíduos 

sólidos urbanos e a falta de soluções vem agravando a situação. Segundo Pinto (1999), 

também citado pelo mesmo autor, nas cidades brasileiras de médio e grande porte, a 

massa de resíduos gerados variava de 41% a 70% da massa total de resíduos sólidos 

urbanos. A deposição irregular dos resíduos estimada para cinco cidades de porte médio 

apresentou variação entre 10 e 47% do total gerado. 

                                                           
4
 MEDEIROS, F. (2002). Resíduos da construção – leis e projetos tentam solucionar o destino final do 
material que sobra nas obras. Revista Qualidade na Construção, SINDUSCON-SP, (26): 6-13. 
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Não bastando a sua grande quantidade, os resíduos sólidos possuem uma 

grande heterogeneidade e por serem não degradáveis, diminuem a vida útil dos aterros 

sanitários. Sua má disposição no meio gera desde impactos visuais a impactos 

ambientais, tais como enchentes, proliferação de vetores de doenças, redução da área 

verde e possíveis áreas habitáveis. Além dessas conseqüências, eles oneram muito os 

cofres públicos, que por fim devem retirar esses resíduos do meio, recuperar as áreas 

atingidas por desastres naturais e até mesmo degradadas por essa deposição irregular. 

A Resolução Nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

(CONAMA, 2002), de 05 de Julho de 2002, que entrou em vigor em 02 de Janeiro de 

2003, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos 

ambientais. A resolução leva em consideração que a disposição dos resíduos em locais 

inadequados contribui para a degradação da qualidade ambiental, que há viabilidade 

técnica e econômica para a produção e uso de materiais provenientes de resíduos da 

construção civil e que a gestão integrada dos resíduos deverá proporcionar benefícios de 

ordem social, econômica e ambiental. Segundo a resolução, os resíduos sólidos da 

construção civil, também conhecidos pela sigla RCD, são provindos de construções, 

reformas e demolições de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da 

escavação de aterros: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica e que são comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Esses resíduos subdividem-se em 

quatro classes, a saber: 

I – Classe A – São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 

tais como: 

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa e concreto; 

- de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas de 

concreto (blocos, tubos, meio-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 
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II – Classe B – São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel, metais, vidros, madeiras e outros; 

III – Classe C – São os resíduos para os quais não ainda não foram 

desenvolvidas ou consolidadas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 

permitam a sua reciclagem ou recuperação como os produtos oriundos do gesso. 

IV – Classe D – São os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

O objetivo principal da resolução é a não geração de resíduos, 

posteriormente sua redução, reutilização, reciclagem e destinação final. Sendo que essa 

destinação não pode ser em aterros domiciliares, áreas de bota-fora, encostas, corpos 

d’água, lotes vagos ou áreas protegidas por lei. Porém mesmo com a aprovação dessa 

resolução e as leis que regem nos municípios e estados, se observa que estas não estão 

sendo seguidas a risca, muito menos sendo fiscalizadas devidamente. Sendo que as 

medidas preventivas por parte do poder público são de caráter emergencial e são apenas 

corretivas, não preventivas, não surtindo o efeito adequado tornando toda gestão sobre o 

assunto ineficiente. 

A proposta ideal para solucionar todos os problemas citados, seria a 

reciclagem dos resíduos de construção, demolições e reformas. A reciclagem pode ser 

incentivada através de instrumentos legais que promovam o interesse econômico do uso 

do material reciclado. A intervenção do poder público, fazendo parcerias com a 

iniciativa privada seria um bom caminho a ser tomado. Algumas medidas que 

resolveriam os problemas seriam: 

• - Exigir a separação de todos os tipos de materiais que tem potencial para serem 

reciclados; 

• Subsidiar a implantação de centrais de reciclagem racionais em cidades onde se 

produz grandes volumes de resíduos sólidos da construção civil; 
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• Exigir a utilização destes agregados em construções públicas ou incentivar seu uso 

em construções privadas; 

• Incentivar a aquisição de equipamentos de grande, médio e pequenos portes 

próprios para reciclagem de resíduos sólidos, algum destes que poderiam ser 

implantados nos próprios canteiros, e os agregados ali mesmo serem reutilizados; 

• Incentivar pesquisas nessa área; 

• Manter uma fiscalização rigorosa em todos os aspectos que se referem à redução, 

reutilização, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos da construção. 

Os agregados reciclados resultantes do beneficiamento dos resíduos da 

construção civil apresentam aspectos econômicos viáveis para alguns tipos de aplicação, 

se forem comparados os preços médios finais da produção dos mesmos e o os preços 

dos materiais naturais usualmente utilizados. Segundo dados levantados pela Comissão 

de Meio Ambiente do Sindicato da Indústria da Construção de Minas Gerais, o valor 

final do metro cúbico de agregado reciclado foi igual a R$ 8,00, em Outubro de 2005 

(SINDUSCON – MG, 2005)5 apud Oliveira (2007). 

Esses agregados reciclados podem ser utilizados na execução de bases, sub-

bases e revestimento de pavimentos, no preparo de concretos sem função estrutural, na 

confecção de blocos para alvenaria e outros. É importante que haja uma análise prévia 

destes agregados, quanto à química envolvida, características físicas, sua 

microestrutura, para que se tenha uma idéia das possíveis aplicações desse material. Por 

fim deve-se realizar uma análise do seu ciclo de vida e dos diferentes impactos 

ambientais. 

As principais vantagens da utilização dos resíduos sólidos da construção 

civil em pavimentação, segundo Zordan (1997)6 apud Oliveira (2007), são: 

                                                           
5
 SINDUSCON – MG. Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil. Comissão de Meio 
Ambiente do SINDUSCON – MG e Parceiros, 2ª. Edição, Belo Horizonte MG, 2005, 68 p. 

6
 Zordan, S. E. A Utilização do Entulho como Agregado, na Confecção do Concreto. Dissertação de 
Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1997, 156 p. 
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• A pavimentação é a forma de reciclagem que exige menor utilização de 

tecnologia, o que implica em um menor custo do processo; 

• A pavimentação permite a utilização de todos os componentes minerais dos 

resíduos sólidos (concretos, argamassas, materiais cerâmicos, areias, pedras, etc.), 

sem a necessidade de separação de nenhum deles; 

• Ocorre uma economia de energia no processo de moagem dos resíduos sólidos 

(em relação à sua utilização em argamassas), uma vez que parte do material 

permanece em granulometrias graúdas; 

• Possibilidade de utilização de maior parcela dos resíduos sólidos produzidos, 

como o proveniente de demolições e de pequenas obras que não suportam o 

investimento em equipamentos de moagem / trituração; 

• Maior eficiência do resíduo quando adicionado ao solo, em relação à mesma 

adição feita com brita. Enquanto a adição de 20% de resíduos sólidos reciclados 

ao solo gera um aumento de 100% do ISC (Índice de Suporte California), na 

mistura com brita natural, o aumento do ISC só é perceptível com dosagens a 

partir de 40%. 

Para verificar a viabilidade técnica da utilização dos agregados reciclados de 

resíduos sólidos da construção civil foram realizados estudos de laboratório e de campo 

para a construção de uma pista experimental, no final de 2003, utilizando os agregados 

reciclados nas camadas de base e sub-base, sob um revestimento de concreto asfáltico. 

Em novembro e dezembro de 2003 foram realizados estudos de dosagem 

por Silva (2004) para a construção da pista experimental na Rua do Cipreste, St. 

Mansões Bernardo Sayão, acesso lateral ao CEASA. As dosagens foram feitas 

combinando as três frações granulométricas de resíduos sólidos processados e uma 

argila do local da pista experimental. Em todas as frações dos resíduos sólidos 

reciclados e na argila, bem como nas misturas realizadas com as quatro frações, foram 

feitos os seguintes ensaios: caracterização completa (massa específica dos grãos, 

granulometria e limites de consistência), compactação, ISC, equivalente de areia e 

índice de forma. Durante a caracterização verificou-se que os agregados reciclados 
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produzidos eram constituídos de 55,4% de concreto, 30,0% de argamassa, 11,7% de 

materiais cerâmicos e 2,9% de concreto celular. 

Depois da última coleta de dados realizada em maio de 2006 na pista 

experimental do CEASA, dois anos e nove meses da sua execução, a ação do tráfego 

sobre a pista experimental a mesma não apresentou defeitos superficiais aparentes nem 

deformações que comprometam a sua estrutura e funcionalidade, indicando assim, 

serem os agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, apropriados para 

o uso em bases e sub-bases de estruturas de pavimentos com características semelhantes 

às estudadas, o que corresponde à grande maioria dos pavimentos urbanos. 

Em 2004, a Prefeitura Municipal de Goiânia, executou um segundo trecho, 

com extensão de 140 m, utilizando base e sub-base com agregados reciclados de 

resíduos sólidos da construção civil, com características semelhantes à pista da CEASA. 

O trecho fica situado no Setor Recanto das Minas Gerais, Rua SR-68, em frente à 

quadra 93 e trata-se de uma via urbana de baixo volume de tráfego (tráfego local). 

 

2.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Segundo Toledo Júnior (2007), a viabilidade econômica é definida como um 

conjunto de técnicas, que permitem a comparação entre resultados obtidos nas 

alternativas possíveis de solução de um problema possibilitando a tomada de decisões 

de maneira científica. 

A decisão sobre a viabilidade de um projeto demanda a utilização de 

critérios e regras para que este projeto possa ser aceito, ou, no caso de comparação entre 

alternativas, além de aceitos, possam ser ordenados por preferência. Não há, porém, um 

critério único, aceito por empresários, acionistas, órgãos e instituições de financiamento 

e pelo meio acadêmico. (CONTADOR, 2000). 

De acordo com Baudson, (2008), para se fazer a verificação da rentabilidade 

de um determinado projeto são utilizados diferentes métodos de avaliação, sendo que 

estes tendem a enfocar, objetivamente a tomada de decisões por parte do investidor. Nos 

estudos de viabilidade econômica são utilizadas técnicas de engenharia econômica 
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fundamentada na matemática financeira. Além disso, para a utilização dos métodos de 

avaliação dos projetos que envolvem cálculos trabalhosos e repetitivos, é desejável a 

aplicação de planilhas eletrônicas ou aplicativos específicos de forma a automatizar o 

processo envolvido. 

A decisão de se construir e pavimentar uma via terrestre é obtida a partir da 

comparação entre os investimentos necessários à sua execução e os benefícios por eles 

gerados. Basicamente, os dados de custo utilizados são os custos decorrentes da 

construção, o custo de operação e tempo de viagem e o custo de conservação. 

Tecnicamente, uma via pode ser executada com diversos tipos de materiais. Contudo, 

deve-se escolher a alternativa técnica que apresente os menores custos, onde devido à 

escassez de recursos, tem-se que otimizar através da análise de alternativas atendendo a 

aspectos técnicos econômicos, financeiros, sociais, políticos e ambientais. 

(ALVARENGA, 2001). 

Para fins de programação das obras de pavimentação, integrando o projeto 

executivo correspondente, deve-se dispor de uma estimativa de custos das obras, 

estabelecida dentro de um nível de precisão compatível. Contudo, existem diversas 

fases definidas: primeiramente devem ser detectados os problemas específicos que 

envolvem a obra e que se refletirão na estrutura dos estudos a serem compostos; em 

seguida, serão então elaboradas listagens de equipamentos, materiais e mão-de-obra que 

serão utilizados na composição dos custos unitários dos serviços, bem como 

constituídas as equipes para os serviços mecanizados. (DNIT, 2006). 

Lopes, Machado e Sousa (2002) estimaram o custo de estradas construídas 

em florestas plantadas na região Sudeste. Com este estudo pode-se verificar que os 

custos estão relacionados principalmente nas atividades envolvidas com: construção, 

levantamento topográfico; limpeza e terraplanagem; drenagem; e pavimentação 

(revestimento primário ou asfáltico). A variação nos valores de custos de construção 

ocorreu, principalmente, em função do greide, da largura e do tipo de revestimento da 

pista de rolamento. 

Segundo Alvarenga (2001), ao analisar a estimativa de custos na execução 

de base e sub-base de pavimentos com incremento de escória de aciaria em substituição 

à brita graduada, a distância de transporte entre o depósito e a obra é o fator que mais 
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encarece a utilização deste como material de base. Para a determinação do custo 

correspondente ao transporte até a obra, devem-se levar em consideração vários fatores 

como: peso específico, grau de empolamento do material a transportar, as características 

geométricas e topográficas das vias existentes entre o depósito, o insumo e a obra, a 

capacidade de carga em peso e volume dos veículos utilizados no transporte, os 

volumes a transportar e as distâncias a transportar. 

As informações acerca das atividades que compõe o processo construtivo 

utilizado por Silveira (2010) foram obtidas na AMOB, conforme o Quadro 2.1. A partir 

dessas informações, foram selecionadas as etapas que realmente foram realizadas no 

trecho experimental e foi feita a composição de custos, mostrada no Quadro 2.2. 

Quadro 2.1 - Composição geral das atividades para a construção de vias urbanas na cidade de Goiânia 
(AMOB, 2010). 

Item Cód Descriminação dos serviços UD DT 
(km) 

Quant. Preços R$ 
 

unitário parcial 
I  Terraplanagem  -    
2 40600 Limpeza – pavimentação 

urbana 
m2 - 0,00 0,14 0,00 

3 45735 Ser. topográficos km - 0,00 986,22 0,00 
4 45765 Projeto geométrico e notas de 

serviços 
km - 0,00 7.323,10 0,00 

  Sub-total terraplenagem - - - - - 
II  Pavimentação      
9 40635 Regularização e compactação 

do sub-leito 
m2 - 0,00 1,60 0,00 

 40638 Escavação e carga material 
1°catoria 

m3  0,00 4,38 0,00 

12 P-4 Aquisição de material de jazida m3 - 0,00 3,52 0,00 
13 40640 Transporte de material de 

jazida – cascalho – 
pavimentação urbana (DT-
30km) 

m3 
km 

30 0,00 1,41 0,00 

14 40655 Imprimação – exceto material 
betuminoso 

m2 - 0,00 0,25 0,00 

15 40480 Fornecimento de CM-30 t - 0,00 2790,61 0,00 
16 40660 Pintura de ligação – 

pavimentação urbana 
m2 - 0,00 0,25 0,00 

17 40510 Fornecimento de RR-1C t - 0,00 1226,57 0,00 
18 40675 C.B.U.Q Concreto Betuminoso 

usinado a quente – 
pavimentação urbana – 
espessura 3cm 

m3 - 0,00 237,00 0,00 

19 40530 Fornecimento de CAP- 50/70 t - 0,00 1644,65 0,00 
20 40710 Transporte local de massa 

asfáltica – pavimentação 
urbana DT-25km 

tkm 25 0,00 0,89 0,00 

  Sub-total pavimentação      
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Quadro 2.2 - Adequação da tabela da AMOB para composição das atividades realizadas no trecho 
experimental (SILVEIRA, 2010). 

 

Item Cód 
(AGETOP) 

Descriminação dos serviços UD DT 
(km) 

Quant Preços R$ 
unitário parcial 

I  Serviços preliminares  -    
1  Confecção de placas (chapa 

preta n° 22, requadro em 
metalon 30x30) e instalação 
com vigas (4) e caibros (4) 

m2 -  230,91 0,00 

II  Terraplanagem  -    
2 40600 Limpeza – pavimentação urbana m2 - 0,00 0,14 0,00 
3 45735 Ser. topográficos km - 0,00 986,22 0,00 
4 45765 Projeto geométrico e notas de 

serviços 
km - 0,00 7.323,10 0,00 

5 40615 Escavação e carga de material 
de 1° categoria – pavimentação 

urbana 

m3 - 0,00 5,03 0,00 

6 40620 Transp. De material de 1° 
categoria à caminhão – 

pavimentação urbana (DT=5km) 

m3 
km 

5 0,00 1,29 0,00 

7 40625 Espalhamento e compactação de 
aterro a 95% P.N 

m3 - 0,00 3,33 0,00 

8 40630 Espalhamento e compactação de 
aterro a 100% P.N 

m3 - 0,00 4,53 0,00 

  Sub-total terraplenagem - - - - - 
III  Pavimentação      
9 40635 Regularização e compactação 

do sub-leito 
m2 - 0,00 1,60 0,00 

10 40638 Escavação e carga material 
jazida 1° categoria 

m3 - 0,00 4,38 0,00 

11 40645 Estabilização granulométrica de 
solos sem mistura 

m3 - 0,00 12,08 0,00 

12 P-4 Aquisição de material de jazida m3 - 0,00 3,52 0,00 
13 40640 Transporte de material de jazida 

– cascalho – pavimentação 
urbana (DT-30km) 

m3 
km 

30 0,00 1,41 0,00 

14 40655 Imprimação – exceto material 
betuminoso 

m2 - 0,00 0,25 0,00 

15 40480 Fornecimento de CM-30 t - 0,00 2790,61 0,00 
16 40660 Pintura de ligação – 

pavimentação urbana 
m2 - 0,00 0,25 0,00 

17 40510 Fornecimento de RR-1C t - 0,00 1226,57 0,00 
18 40675 C.B.U.Q Concreto Betuminoso 

usinado a quente – 
pavimentação urbana – 

espessura 3cm 

m3 - 0,00 237,00 0,00 

19 40530 Fornecimento de CAP- 50/70 t - 0,00 1644,65 0,00 
20 40710 Transporte local de massa 

asfáltica – pavimentação urbana 
DT-25km 

tkm 25 0,00 0,89 0,00 

21 40665 Tratamento surpeficial duplo m2 - 0,00 3,76 0,00 
  Sub-total pavimentação      

IV  Drenagem superficial      

22 41250 Meio-fio sem sarjeta, inclusive 
escoramento 

m - 0,00 14,47 0,00 

23 41245 Meio-fio com sarjeta, inclusive 
escavação e escoramento 

m - 0,00 22,58 0,00 

  Sub-total Drenagem superficial      
  Total de pavimentação em R$      
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Os preços dos materiais alternativos analisados foram obtidos via pesquisa 

em pedreiras da região, mostrados no Quadro 2.3 e também através das composições da 

Agência Municipal de Obras (AMOB). 

Quadro 2.3 – Preços, em R$, dos produtos comercializados nas diferentes empresas. (SILVEIRA, 2010). 

Obs: (e)*= entregar na obra; (b)* buscar na pedreira 

Esta simplificação permite que os custos das diferentes alternativas possam 

ser comparados com maior facilidade, mas, por outro lado, não refletem, 

necessariamente, no custo real da construção. Silveira (2010) elaborou vários cenários 

de análise para os diferentes materiais que compõe o trecho total em estudo e as 

diferentes formas de obtenção dos mesmos.  

2.4 TRECHOS EXPERIMENTAIS EXECUTADOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE GOIÂNIA-GO 

Os trechos executados na região metropolitana de Goiânia-GO, apesar de 

serem confeccionados com materiais diferentes possuem características semelhantes, 

desde as espessuras do revestimento, base, sub-base até o volume de tráfego ao qual 

estão submetidos, tornando as comparações entre estes bem mais plausíveis, visto que 

estão sob as mesmas condições. A seguir, são apresentadas suas características. 

2.4.1 Trecho executado com fíler de pedreira 

O trecho executado com fíler de pedreira localiza-se na Rua Amélia Rosa, 

coordenadas 16° 37’ 33,58” S e 49° 11’ 50,75” W, bairro Sítio de Recreio Ipê, situado 

na região nordeste de Goiânia e possui uma extensão de 600 metros (Figura 2.3) e 

largura de 7 metros. Os aspectos construtivos foram determinador por Araújo (2008) e 

Luz (2008) e o trecho foi executado entre os meses de julho e agosto de 2007. Nesse 

trecho não houve construção de sistema de drenagem. 

Pedreira A B C 
Brita 1 (e)* 30,00 28,00 28,00 
Brita 1 (b)* 23,00 21,00 21,00 

Pó de pedra (e)* 27,00 25,00 27,00 
Pó de pedra (b)* 20,00 18,00 20,00 

Fíler (e)* 24,00 19,00 23,00 
Fíler (b)* 17,00 12,00 16,00 
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A seção transversal do trecho experimental é composta por 3 cm de 

revestimento em concreto asfáltico, 15 cm de base, 15 cm de sub-base e subleito. O 

trecho foi dividido em quatro sub-trechos. Na Tabela 2.4 estão indicados os sub-trechos 

e suas características. 

 

Quadro 2.4 – Quantidades percentuais de material em cada sub-trecho (SILVEIRA, 2010). 
Sub-Trecho Material de base Material de sub-base 

Solo + fíler 30% fíler + 70% solo 20% fíler r + 80% solo 

Solo + brita 1 30%brita + 70%solo 30% brita 1 + 70% solo 

Cascalho laterítico 100% cascalho 100% cascalho 

Solo + pó de micaxisto 20% micaxisto + 80%solo 30% micaxisto + 70%solo 

Os sub-trechos com fíler e pó de micaxisto têm 100 m de comprimento e os 

sub-trechos com brita e cascalho laterítico têm 200 metros de comprimento. 

 

 

Figura 2.3 - Localização do trecho experimental executado com fíler de pedreira (ARAÚJO, 2008). 

 

 

 

 

Área de 
empréstimo do 
solo fino 

Trecho 
experimental 
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2.4.2 Trecho executado com fosfogesso 

O trecho experimental executado com fosfogesso foi construído dentro do 

programa de pavimentação de vias vicinais iniciado pela prefeitura de Aparecida de 

Goiânia-GO. A pista está localizada na Avenida Brasília, Setor Vila Brasília, conforme 

mostrado na Figura 2.4.  

Essa pista experimental apresenta no total 360 metros de extensão e 9 metros 

de largura. No entanto, a parte referente à pesquisa utilizada como parâmetro para 

análise tem 240 metros de comprimento. Por ser uma via de baixo volume de tráfego, a 

seção projetada para este trecho foi base com 15 cm de espessura e revestimento pré-

misturado a frio (PMF) com 3 cm de espessura. Na Tabela 2.5 estão indicados os sub-

trechos, de 60 metros cada e suas características, se diferenciando apenas pelo tipo de 

material utilizado na base. 

 

Figura 2.4 - Localização da pista experimental a base de fosfogesso (METOGO, 2010). 

 
 

Quadro 2.5 – Quantidades percentuais de material em cada sub-trecho (METOGO, 2010) 
Sub-Trecho Material de base 

Solo + fosfogesso 20% fosfogesso + 80% solo 
Solo + fosfogesso + cal calcítica 11% fosfogesso + 9% cal calcítica + 

80%solo 
Solo + cal calcítica 9% cal calcítica + 91% solo 
Cascalho laterítico 100% cascalho 



Análise comparativa de desempenho mecânico e viabilidade econômica da utilização de fíler...            47 

Almeida, B. F. de; Cabral, J. B. E.; Di Credico, M. F.   

 

Segundo Metogo (2010), a escolha desses materiais e das porcentagens das 

misturas foi definida a partir de resultados de ensaios de laboratório, sendo que os sub-

trechos executados com misturas do solo encontrado no próprio local da obra com 

fosfogesso e com cal podem ser considerados ambientalmente corretos. A seção de 

cascalho foi executada para servir de comparação com as misturas alternativas e foi o 

material utilizado para a composição da base de todas as vias pavimentadas desse 

bairro. É importante destacar que nesse trecho houve execução de sistema de drenagem. 

2.4.3 Trecho executado com RCD 

O trecho experimental construído com o uso de RCD foi executado na Rua 

dos Ciprestes, Setor de Mansões Bernardo Sayão, Goiânia-GO, coordenadas S: 

16°37’24,88”; W: 49°12’21,83”e consiste no acesso de compradores a CEASA – 

Centrais de Abastecimento de Goiás S. A. (Figura 2.5). A construção da pista foi 

realizada nos meses de novembro a dezembro de 2003, com 56 metros de comprimento 

e 9 metros de largura. 

 

Figura 2.5 - Localização da pista experimental composta de RCD (OLIVEIRA, 2007). 
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A seção transversal do trecho experimental é composta por 5 cm de 

revestimento do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com teor de 

ligante de 5,4%, 15 cm de base (75% de agregados reciclados e 25% de solo argiloso), 

15 cm de sub-base (83% de agregados reciclados e 17% de solo argiloso) e subleito. 

O trecho recebe um volume de tráfego alto, porém sua solicitação é baixa, 

visto que a maioria dos veículos que trafegam por ali são veículos leves e caminhões em 

sua grande maioria descarregados. É importante destacar que nesse trecho houve 

execução de sistema de drenagem. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os resultados já 

obtidos em trabalhos anteriores de monitoramento das pistas executadas com RCD 

(OLIVEIRA, 2007, RESPLANDES, 2007), fosfogesso (METOGO, 2010) e finos de 

pedreira (ARAÚJO, 2008, LUZ, 2008, SILVEIRA, 2010), utilizando tanto os resultados 

da abordagem técnica quanto econômica. 

3.1 COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO MECÂNICO  

Para comparar os materiais escolhidos quanto a sua viabilidade técnica, 

foram avaliados os resultados de ensaios de campo já realizados nos trabalhos 

anteriores, quais sejam: penetrômetro dinâmico de cone (DCP), prova de carga sobre 

placa e viga Benkelman. Com esses dados foram confeccionados gráficos e tabelas para 

serem analisados os comportamentos das diferentes estruturas tanto durante a execução 

dos trechos como ao longo do tempo. 

3.1.1 Dynamic Cone Penetration (DCP) 

O DCP é um instrumento que permite realizar ensaios de penetração 

dinâmica em estruturas de pavimentos cujas camadas são de materiais levemente 

cimentados, materiais granulares ou solos. Consiste, geralmente, em uma barra de aço 

de 16 mm de diâmetro, sendo que em sua extremidade há um cone de aço fixo com 

ângulo de 60º e 20 mm de diâmetro. Faz parte também do equipamento, um martelo de 

aço com peso de 8 kg, que ao deslizar por uma barra de 25 mm de diâmetro e uma altura 

de queda de 575 mm, introduz a barra de 16 mm juntamente com o cone no solo 

(TERTULIANO et al., 2007). 
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Na forma gráfica de apresentação do ensaio DCP, tem-se a curva que 

relaciona a profundidade com o número de golpes a partir da qual se determina o índice 

de penetração DN (REZENDE, 2003). Foram realizados ensaios nos bordos e no eixo 

da pista. A partir desse ensaio foi possível determinar o índice de penetração (DN), em 

mm/golpe, a espessura das camadas em função da resistência e utilizando correlações, o 

valor de CBR in loco. Neste trabalho, os valores de DN e de CBR dos diferentes 

materiais também foram comparados. 

As correlações utilizadas para o cálculo do CBR in loco a partir do DN 

foram: 

Oliveira & Vertamatti, 1997 – Brasil – São Paulo: 

log ISC = 2,490 −1,057× (logDN)                                     (3.1) 

Heyn, 1986 – Brasil – Paraná:  

ISC = 443,45 × DN ^ (-1,30)                                                                (3.2) 

Kryckyj & Trichês, 2000 - Brasil – Santa Catarina (ISC sem imersão – em agregados 

reciclados): 

ISC = 126,35 × (DN) ^ (-0,6354)                                                     (3.3) 

- Kryckyj & Trichês, 2000 - Brasil – Santa Catarina (ISC com imersão – em agregados 

reciclados): 

ISC = 121,02 × (DN) ^ (-0,659)                                                          (3.4) 

 Utilizou-se a média dos valores obtidos nessas correlações na construção das 

tabelas de CBR. 

3.1.2 Prova de carga sobre placa 

O equipamento necessário para realização desse ensaio é composto por uma 

placa metálica com 25 cm de diâmetro e 2,54 cm de espessura, um caminhão carregado 

com 8,2 t como sistema de reação, um macaco hidráulico, no mínimo três 

deflectômetros com precisão de 0,01 mm instalados sobre a placa e uma viga metálica 

para fixação dos deflectômetros. O ensaio adaptado da norma ME 055 (DNIT, 2004) é 

iniciado com a montagem do macaco hidráulico sobre a placa, precedido pelo 
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posicionamento do caminhão sobre o conjunto citado anteriormente. Em seguida são 

posicionados os extensômetros fixados na placa de maneira diametralmente opostos. 

Após a montagem do equipamento, inicia-se  a fase operacional do experimento 

aplicando estágios de carregamento (0, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 kN) a cada 5 minutos. 

Após aplicação de todos os estágios de carregamento, foi realizado o descarregamento 

(40, 25, 15, 5 e 0 kN) também em estágios com tempo entre eles de 5 minutos cada. 

Mediante as leituras efetuadas, foram obtidas a curva tensão versus deslocamento, assim 

como o módulo de reação para o ensaio em placa (kplaca). Neste trabalho, foram 

comparados os deslocamentos máximos obtidos para a tensão de 560 kPa e o kplaca. 

3.1.3 Viga Benkelman 

O ensaio da viga Benkelman normalizado pela ME 024 (DNER, 1994a) 

consiste na mediação das bacias de deflexões de uma camada do pavimento pelo efeito 

da movimentação de um veículo com carga padrão de 8.2 toneladas por eixo traseiro. 

Após diversas leituras, realizadas com um extensômetro preso a uma extremidade da 

viga, em distâncias fixadas que vão de 25 cm até no máximo 10 metros, calcula-se as 

bacias de deflexões e os raios de curvaturas do pavimento analisado. Trabalhando 

estatisticamente, os resultados obtidos no campo associados aos coeficientes de 

correções climáticos, determina-se as deformações máximas (D0) de campo e de projeto 

(Dp). Além dos deslocamentos, determina-se o raio de curvatura da bacia (R) e o 

módulo de reação do ensaio de viga (k
VIGA

). Neste trabalho, foram comparadas as 

curvas médias, os valores de D0, R e do produto R.D0 das diferentes estruturas 

analisadas. 

3.2 ESTIMATIVA DE CUSTO  

Para se fazer a estimativa de custos das pistas, foi utilizada a mesma 

metodologia aplicada por Silveira (2010) proposta por Lopes, Machado e Souza (2002), 

bem como a utilizada por Giessen, Kladianos e Yong (2009). As informações de valores 

para cada atividade que compõe o processo foram obtidas na Agência Goiana de 

Transporte e Obras (AGETOP) e pesquisas em empresas de Goiânia, conforme pode ser 

observado nos Quadros 3.1 e 3.2. 
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Quadro 3.1 - Resumo da composição geral das atividades de terraplenagem para a construção de vias 
urbanas na cidade de Goiânia (AGETOP, 2009). 

Item Cód.(AGETOP) Descriminação dos serviços Und Preço Unitário 
I Terraplanagem 
1 40005 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)  m² 0,19 
2 40010 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.D>15cm) m² 0,33 
3 40015 Carga de entulhos  m³  1,19 
4 40020 Transporte de entulhos  m³km  1,01 
5 40025 Escavação e carga de material de 1ª cat  m³  4,68 
6 40030 Escavação e carga de material de 2ª cat.  m³  6,79 
7 40045 Escavação e carga de material de 3ª cat. m³  35,35 
8 40050 Escavação e carga de solo mole  m³  8,11 
9 40055 Transporte mat.1°e2°cat(dt<=1km)  m³km  6,77 
10 40060 Transporte mat 1°e2°cat(1<dt<=2km)  m³km  5,86 
11 40065 Transporte mat 1°e2°cat(dt>=2km)  m³km  1,11 
12 40070 Transporte mat esc 3°cat  m³km  7,52 
13 40075 Transporte mat esc de solo mole  m³km  7,52 
14 40080 Compactação a 95% do P.N.  m³ 3,21 
15 40085 Compactação a 100% P. N.  m³ 4,58 
16 40090 Compactação manual  m³ 13,96 
17 40095 Acabamento e recomposição de empréstimo m² 0,24 
18 40100 Revestimento primário - Espalhamento  m² 0,28 
19 45735 Serviços topográficos km 986,22 
20 45765 Projeto geométrico e notas de serviços km 7323,1 

 
Quadro 3.2 - Resumo da composição geral das atividades de pavimentação e drenagem para a construção 

de vias urbanas na cidade de Goiânia (AGETOP, 2009). 

Item Cód.(AGETOP) Descriminação dos serviços Und 
Preço 
Unitário 

II Pavimentação 
21 40600 Limpeza-pavim.urbana m² 0,14 
22 40605 Carga de entulhos-pavim.urbana  m³ 1,19 
23 40610 Transporte de entulhos-pavim.urbana   m³km  1,12 
24 40615 Escavação e carga de mat. de 1ºcat.-pavim. urbana  m³ 4,62 
25 40620 Transporte de mat. de 1º cat.-à caminhão-pavim. urbana   m³km  1,16 
26 40625 Compactação à 95% do P.N.-pavim.urbana  m³ 3,16 
27 40630 Compactação à 100% do P.N.-pavim.urbana m³ 4,28 
28  Compacatação à 100% do P.I.-pavim.urbana m³ 5,14 
29  Compactação à 100% do P.M.-pavim.urbana m³ 6,16 
30 40635 Regularização e compactação do sub-leito - pavim. urbana  m³ 1,51 
31 40638 Escavação e carga de mat. de jazida - pavim. urbana  m³ 3,99 
32 40639 Esc. e carga de mat. de jaz-. c/ indeniz.pavim.urbana  m³ 5,74 
33 40640 Transporte de mat. de jazida-cascalho-pavim. urbana    m³km  1,13 
34 40645 Estabilização granulométrica sem mistura - pavim. urbana  m³ 11,43 
35 40650 Estabilização solo-cimento 2% peso-pista-pavim.urbana  m³ 33,54 
36 40655 Imprimação - pavim. urbana  m² 0,25 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana  m² 0,24 
38 40665 Tratamento superficial duplo - pavim. urbana  m² 3,59 
39 40670 Capa selante com pó-de-pedra-pavim.urbana  m² 0,96 
40 40675 Concreto betum.usinado à quente-cbuq-pavim.urbana m³ 216,14 
41 40680 Pré misturado à frio-pmf-pavim.urbana m³ 107,84 
42 40685 Blokret 8 cm - concreto fck = 22 Mpa m² 34,43 
43 40690 Paralelepípedo  m² 60,4 
44 40695 Lama asfáltica fina-pavim.urbana m² 1,25 
45 40700 Lama asfáltica grossa-pavim.urbana m² 1,63 
46 40705 Transporte local de material betuminoso-pavim.urbana  tkm 3,02 
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Quadro 3.2 - Continuação 
47 40710 Transporte local de massa asfáltica-pavim.urbana  tkm 0,79 
48 40715 Transporte local de agregado-pavim.urbana  m³km  1,4 
49 40480 Fornecimento de CM-30 t 2790,61 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 1226,57 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 1644,65 
52  Aquisição de material jazida m³ 3,52 
53 40325 Transporte da mistura  m³km  1,13 

III Drenagem superficial 
54 41245 Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m - com máquina m 21,17 
55 41250 Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m³/m - com máquina m 13,58 
56 41285 Valeta mec. De proteção para corte e aterro m³ 1,02 

 

Os preços atuais praticados para fíler, brita, cascalho, fosfogesso e RCD, 

foram obtidos através de pesquisas em empresas da região metropolitana e em Catalão – 

GO e são mostrados no Quadro 3.3, considerando para análise o valor mais caro obtido 

para cada material. 

Foram consideradas duas situações para análise de custo das pistas. Uma 

primeira análise e comparação foi realizada fazendo-se as composições considerando 

suas características reais de construção utilizadas nos trechos experimentais onde os 

materiais foram aplicados. Já na segunda realizou-se as composições considerando uma 

situação hipotética onde as pistas foram consideradas com a mesma estrutura e 

geometria, executadas sob o mesmo subleito e utilizando o mesmo método construtivo. 

Quadro 3.3 - Preços, em R$, dos produtos comercializados nas diferentes empresas. 

Material 
Empresa A 
– Goiânia-
GO 

Empresa B 
– Goiânia-
GO 

Empresa C 
– Catalão-
GO 

Empresa D 
- Goiânia-
GO 

Empresa E 
– Goiânia-
GO 

Fíler 48,00 33,00       
Fosfogesso     51,00*     
Areia e brita de 
RCD 

        33,00 

Cascalho       10,53*   
Brita 54,00 40,00       
* sem frete      

A partir da tabela de composições, a modelo de Silveira (2010), determinou-

se quais os serviços foram feitos em cada pista experimental, construídos com os 

materiais alternativos já descritos, RCD, fíler e fosfogesso, juntamente com os sub-

trechos construídos com cascalho e brita, que são materiais comumente utilizados e 

adequou-se a tabela para a composição das atividades realizadas em cada pista, 

conforme observado no Quadro 3.4.  
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Essa análise permite um método comparativo de situações reais, visto que 

cada pista futuramente executada utilizando materiais alternativos terá suas 

particularidades e condições específicas de construção, mas por outro lado, não 

possibilita a análise clara dos parâmetros desejados, que são em específico os materiais 

alternativos, considerando o fato de que as pistas não foram executadas no mesmo 

lugar. A análise de custo passa então a ser considerada uma estimativa.  

 
 
Quadro 3.4 - Adequação da tabela da Agetop para composição das atividades realizadas em cada trecho 

experimental, para os materiais em análise. 

Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos serviços Und 

Preço 
Unitário 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 986,22 
20 45765 Projeto geométrico e notas de serviços km 7323,1 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana m² 0,14 
24 40615 Escavação e carga de mat. de 1ºcat.-pavim. urbana  m³ 4,62 
25 40620 Transporte de mat. de 1º cat.-à caminhão-pavim. urbana   m³km  1,16 
28   Compacatação à 100% do P.I.-pavim.urbana m³ 5,14 
29   Compactação à 100% do P.M.-pavim.urbana m³ 6,16 

30 40635 
Regularização e compactação do sub-leito - pavim. 
urbana  m³ 1,51 

31 40638 Escavação e carga de mat. de jazida - pavim. urbana  m³ 3,99 
33 40640 Transporte de mat. de jazida-cascalho-pavim. urbana    m³km  1,13 
36 40655 Imprimação - pavim. urbana  m² 0,25 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana  m² 0,24 
40 40675 Concreto betum.usinado à quente-cbuq-pavim.urbana m³ 216,14 
41 40680 Pré misturado à frio-pmf-pavim.urbana m³ 107,84 
46 40705 Transporte local de material betuminoso-pavim.urbana  tkm 3,02 
47 40710 Transporte local de massa asfáltica-pavim.urbana  tkm 0,79 
49 40480 Fornecimento de CM-30 t 2790,61 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 1226,57 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 1644,65 
52   Aquisição de material jazida m³ 3,52 

III Drenagem superficial 
54 41245 Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m - com máquina m 21,17 
55 41250 Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m³/m - com máquina m 13,58 

 

A partir da tabela de composições e considerando-se, então, os mesmos 

serviços para cada pista experimental, adequou-se a tabela da AGETOP para as 

composições das atividades consideradas e materiais alternativos de cada pista 

hipotética, conforme observado no Quadro 3.5. 
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Quadro 3.5 - Adequação da tabela da Agetop para composição das atividades realizadas em trecho 
hipotético, para os materiais em análise. 

Item Cód (Agetop) Descriminação dos serviços Und Preço Unitário 
I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 986,22 
20 45765 Projeto geométrico e notas de serviços km 7323,1 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana m² 0,14 
24 40615 Escavação e carga de mat. de 1ºcat.-pavim. urbana  m³ 4,62 
25 40620 Transporte de mat. de 1º cat.-à caminhão-pavim. urbana   m³km  1,16 
28   Compacatação à 100% do P.I.-pavim.urbana m³ 5,14 
30 40635 Regularização e compactação do sub-leito - pavim. urbana  m³ 1,51 
31 40638 Escavação e carga de mat. de jazida - pavim. urbana  m³ 3,99 
33 40640 Transporte de mat. de jazida-cascalho-pavim. urbana    m³km  1,13 
36 40655 Imprimação - pavim. urbana  m² 0,25 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana  m² 0,24 
40 40675 Concreto betum.usinado à quente-cbuq-pavim.urbana m³ 216,14 
46 40705 Transporte local de material betuminoso-pavim.urbana  tkm 3,02 
47 40710 Transporte local de massa asfáltica-pavim.urbana  tkm 0,79 
49 40480 Fornecimento de CM-30 t 2790,61 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 1226,57 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 1644,65 
52   Aquisição de material jazida m³   
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, são apresentadas as análises realizadas para os trechos 

experimentais em termos de comportamento mecânico e estimativa de custos. 

4.1 ANÁLISE DO DESEMPENHO MECÂNICO 

Nos quadros 4.1 a 4.6 apresentam resumos com os valores médios obtidos a 

partir dos resultados dos trabalhos dos autores que acompanharam as execuções das 

pistas experimentais para os ensaios de DCP, prova de carga sobre placa e viga 

Benkelman durante o período construtivo. 

Quadro 4.1 – Resultados médios em termos de DN durante a construção das pistas para ensaio de DCP. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(mm/golpe) 

Sub-base 
(mm/golpe) 

Base 
(mm/golpe) 

Autor 

Rua Amélia Rosa 

Solo-fíler - - - - 

Solo-brita 1 16,0 14,8 12,6 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho 14,6 15,2 6,4 
ARAÚJO 
(2008) 

Solo-pó de micaxisto 7,3 13,8 7,0 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 

Solo + fosfogesso 4,0 12,3 
METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso + cal 4,67 4,33 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal 6,67 4,33 
METOGO 
(2010) 

Cascalho 5,0 2,33 
METOGO 
(2010) 

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 2,8 1,8 3,2 
OLIVEIRA 
(2007) 
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Quadro 4.2 – Resultados médios em termos de CBR de campo obtido por correlação com DN durante a 
construção das pistas. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(%) 

Sub-base 
(%) 

Base 
(%) 

Autor 

Rua Amélia Rosa 

Solo-fíler - - - - 

Solo-brita 1 15 16 20 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho 17 16 38 LUZ (2008) 

Solo-pó de micaxisto 34 18 35 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 

Solo + fosfogesso 59 20 
METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso + cal 51 55 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal 36 55 
METOGO 
(2010) 

Cascalho 48 103 
METOGO 
(2010) 

Rua dos Ciprestes RCD 64 85 58 
OLIVEIRA 
(2007) 

No caso do ensaio de DCP, é possível realizar também análises para o 

subleito considerando diferentes períodos de abertura ao tráfego. Com base nos dados 

disponíveis em pesquisas realizadas por outros autores, são apresentados os valores de 

DN e de CBR de campo obtidos por correlação para 1 e 2 anos após a abertura dos 

trechos ao tráfego (Quadros 4.7 e 4.8). 

Quadro 4.3 – Resultados médios em termos de DN (mm/golpe) um e dois anos após a abertura das pistas 
ao tráfego. 

Período: 1 ano após abertura ao tráfego 
Período: 2 anos após abertura ao 

tráfego 

Trecho Subtrecho Subleito 
Sub-
base 

Base Autor Subleito 
Sub-
base 

Base Autor 

Rua 
Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 9,2 31,4 11,3 LUZ (2008) 9,3 8,3 2,4 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 - - - 
SILVEIRA 
(2010) 

6,4 3,6 2,7 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho - - - 
SILVEIRA 
(2010) 

4,3 2,8 3,6 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de 
micaxisto 

1,9 5,1 3,0 
SILVEIRA 
(2010) 

3,7 7,0 5,5 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + 
fosfogesso 

8,0 8,3 
METOGO 
(2010) 

- -  

Solo + 
fosfogesso 
+ cal 

7,3 5,3 
METOGO 
(2010) 

- -  

Solo + cal 3,7 4,3 
METOGO 
(2010) 

- -  

Cascalho 5,0 3,7 
METOGO 
(2010) 

- -  

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 5,5 1,8 2,4 
OLIVEIRA 
(2007) 

15,7 4,7 2,9 
RESPLAN
DES 
(2007) 
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Após um ano de abertura ao tráfego, os valores de DN do subleito variaram 

entre 2,9 e 9,3 mm/golpe. Assim, conforme apresentado na Figura 4.1, observa-se a 

tendência é que o subleito tenha menor variação nos valores de DN, mostrando a sua 

estabilização em termos de comportamento mecânico. Isso pode ocorrer devido ao fato 

do solo atingir sua umidade de equilíbrio durante esse período. E essa estabilização gera 

ganho de resistência do solo, pois os valores obtidos foram menores. Dois anos após a 

abertura ao tráfego, com exceção da Rua dos Ciprestes, os valores de DN se mantiveram 

constantes. 

Quadro 4.4 – Resultados médios em termos de CBR de campo obtido por correlações um e dois anos após 
a abertura das pistas ao tráfego. 

Período: 1 ano após abertura ao tráfego 
Período: 2 anos após abertura ao 

tráfego 

Trecho Subtrecho Subleito 
Sub-
base 

Base Autor Subleito 
Sub-
base 

Base Autor 

Rua 
Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 26 30 100 
SILVEIRA 
(2010) 

26 30 100 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 38 66 90 
SILVEIRA 
(2010) 

38 66 89 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho 55 85 66 
SILVEIRA 
(2010) 

55 85 66 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de 
micaxisto 

131 47 79 
SILVEIRA 
(2010) 

64 35 44 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + 
fosfogesso 

31 30 
METOGO 
(2010) 

- - 
METOGO 
(2010) 

Solo + 
fosfogesso 
+ cal 

33 45 
METOGO 
(2010) 

- - 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal 65 54 
METOGO 
(2010) 

- - 
METOGO 
(2010) 

Cascalho 48 63 
METOGO 
(2010) 

- - 
METOGO 
(2010) 

Rua dos 
Ciprestes  

RCD 41 84 70 
OLIVEIRA 
(2007) 

21 46 62 
RESPLAN
DES 
(2007) 

 

Os valores de CBR de campo obtidos por meio de correlações com DN 

existentes na literatura são considerados elevados. Um material argiloso compactado na 

energia Proctor normal em laboratório dificilmente apresenta valores de CBR superiores 

a 20%. Dois fatores podem explicar essa constatação: 

• Em laboratório, o CBR é obtido após a realização do ensaio de expansão. Essa 

situação de imersão em água não ocorre na pista. Sendo assim, o valor de CBR obtido 

em campo pode ser superior ao de laboratório se a correlação utilizada para o cálculo 

não considerar essa diferença; 
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• Existem várias correlações entre CBR e DN na literatura. No entanto, com a 

grande variabilidade de solos existentes na natureza, elas podem não se aplicar 

corretamente a todos os tipos de materiais. Sendo assim, é importante, sempre que 

possível, determinar uma correlação específica para cada tipo de material. 

Como os valores de DN melhoraram após um ano de funcionamento dos 

trechos, consequentemente, os valores de CBR de campo obtidos aumentaram (Figura 

4.2). Dois anos depois, os valores obtidos permanecem constante, mostrando a 

integridade do subleito após aplicação do carregamento e exposição a diversos períodos 

secos e chuvosos. 

 

 

Figura 4.1 – Comportamento dos subleitos argilosos em termos de DN. 
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Figura 4.2 – Comportamento dos subleitos argilosos em termos de CBR de campo. 

Juntando todos os dados obtidos para os materiais de subleito dos diferentes 

trechos experimentais no ensaio de prova de carga sobre placa, é possível verificar a 

existência de correlação entre o deslocamento e o módulo de reação (Figura 4.3). 

 Quanto aos materiais alternativos, principal objetivo deste trabalho, em 

termos de resultados de DCP, observa-se com o auxílio da Figura 4.4 que: 

• Durante o período construtivo, ocorreu maior variação dos valores médios de 

DN. Adotando um valor limite de 10 mm/golpes pelo fato da maioria dos resultados 

obtidos para os subleitos serem menores que esse número, a expectativa seria que os 

materiais de sub-base e base apresentassem valores menores que este. No entanto, nos 

subtrechos executados com solo-fíler, solo-brita 1, solo-pó de micaxisto e solo-

fosfogesso, esse limite não foi atendido, mostrando que naquele momento, essas 

camadas estariam em condições estruturais inferiores ao subleito. Alguns fatores 

executivos podem ter contribuído para essa situação, tais como: dificuldades em 

homogeneizar as misturas e atingir o teor de umidade adequado para a compactação. No 

caso específico do trecho da Av. Brasília, Metogo (2010) relata sobre o período 

inadequado em que a obra foi executada (durante a estação chuvosa) e das influências 

desse fato nos dados de campo obtidos; 
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• No entanto, mesmo com essas dificuldades construtivas dessas misturas 

alternativas, observa-se que após um ano, com exceção do ponto circulado, os materiais 

apresentaram valores de DN inferiores a 10 mm/golpes e semelhantes, mostrando suas 

potencialidades de utilização; 

• Desataca-se a qualidade do RCD, que manteve os menores valores de DN desde 

a execução; 

• Com exceção das misturas solo-fíler e solo-fosfogesso, um ano após a execução 

das vias e a liberação do tráfego, os demais materiais alternativos apresentaram 

resultados semelhantes ao cascalho tradicionalmente utilizado; 

• Dois anos depois, a tendência é de ligeira redução nos valores de DN e maior 

semelhança ainda de comportamento entre os diferentes materiais analisados. 

 

Figura 4.3 – Valores médios de DN obtidos para os diferentes subtrechos ao longo do tempo. 

Quanto ao CBR de campo obtido por meio de diversas correlações com DN 

(Figura 4.5), verifica-se uma maior dispersão dos resultados, com uma larga faixa de 

variação dos valores obtidos (de 4 a 103% de CBR). Isto gera questionamentos sobre o 

uso dessas correlações. Os valores obtidos podem ser considerados irreais, o que 

prejudica as análises comparativas entre os diferentes materiais estudados. Dessa forma, 

constata-se que, nesse caso, o ideal é que as comparações sejam realizadas apenas com 
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base nos valores de DN, parâmetro este obtido diretamente do ensaio. Mesmo assim, ao 

longo de dois anos de monitoramento, é possível observar uma certa tendência de 

estabilização dos materiais o que mostra que todos suportam as ações do tráfego e do 

clima. 

 

Figura 4.4 – Valores médios de CBR de campo obtidos para os diferentes subtrechos ao longo do tempo. 

 

Quadro 4.5 – Resultados médios em termos de deslocamento para uma tensão de 560 kPa durante a 
construção das pistas para ensaio de prova de carga. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(cm) 

Sub-base 
(cm) 

Base 
(cm) 

Revestimento 
(cm) 

Autor 

Rua Amélia Rosa 

Solo-fíler 2,24 2,24 0,79 0,57 LUZ (2008) 

Solo-brita 1 1,55 1,61 1,73 0,88 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho 1,22 1,18 1,52 0,60 
ARAÚJO 
(2008) 

Solo-pó de micaxisto 0,94 0,94 0,60 0,98 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 

Solo + fosfogesso 0,83 - 4,07 2,61 
METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso + 
cal 

1,23 - 2,36 1,46 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal 1,70 - 2,31 1,32 
METOGO 
(2010) 

Cascalho 1,73 - 1,55 1,10 
METOGO 
(2010) 

Rua dos Ciprestes RCD 1,17 1,31 1,37 1,25 
OLIVEIRA 
(2007) 
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Quadro 4.6 – Resultados médios em termos de kplaca durante a construção das pistas para ensaio de 
prova de carga sobre placa. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(MPa/m) 

Sub-base 
(MPa/m) 

Base 
(MPa/m) 

Revestimento 
(MPa/m) 

Autor 

Rua Amélia Rosa Solo-fíler 257 257 1174 1253 LUZ (2008) 

Solo-brita 1 376 358 361 687 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho 479 505 392 983 
ARAÚJO 
(2008) 

Solo-pó de 
micaxisto 

623 653 976 604 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 
Solo + fosfogesso 680 - 139 217 

METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

460 - 239 388 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal 332 - 245 428 
METOGO 
(2010) 

Cascalho 260 - 365 514 
METOGO 
(2010) 

Rua dos Ciprestes 
RCD 497 480 472 466 

OLIVEIRA 
(2007) 

 

 

Quadro 4.7 – Resultados médios em termos de deslocamento máximo durante a execução das pistas para 
ensaios de viga Benkelman. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(10-2 mm) 

Sub-base 
(10-2 mm) 

Base 
(10-2 mm) 

Revestimento 
(10-2 mm) 

Autor 

Rua Amélia Rosa 

Solo-fíler 

- - - 

- LUZ (2008) 

Solo-brita 1 - 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho - 
ARAÚJO 
(2008) 

Solo-pó de 
micaxisto 

- 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 

Solo + fosfogesso 51 

- 

154 62 
METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

73 117 50 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal - 97 59 
METOGO 
(2010) 

Cascalho - 100 64 
METOGO 
(2010) 

Rua dos Ciprestes RCD 75 79 82 48 
OLIVEIRA 
(2007) 
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Quadro 4.8 – Resultados médios em termos de raio de curvatura durante a execução das pistas para 
ensaios de viga Benkelman. 

Período: Durante a construção 

Trecho Subtrecho 
Subleito 
(m) 

Sub-base 
(m) 

Base 
(m) 

Revestimento 
(m) 

Autor 

Rua Amélia Rosa 

Solo-fíler 

- - - 

- LUZ (2008) 

Solo-brita 1 - 
ARAÚJO 
(2008) 

Cascalho - LUZ (2008) 

Solo-pó de 
micaxisto 

- 
ARAÚJO 
(2008) 

Avenida Brasília 

Solo + fosfogesso 221 

- 

36 100 
METOGO 
(2010) 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

271 103 355 
METOGO 
(2010) 

Solo + cal - 156 844 
METOGO 
(2010) 

Cascalho - 99 154 
METOGO 
(2010) 

Rua dos Ciprestes RCD 174 263 99 171 
OLIVEIRA 
(2007) 

 

 

Os materiais de subleito facilmente encontrados na região constituem-se de 

solos argilosos finos. Analisando os dados dos subleitos dos diferentes trechos 

experimentais avaliados, durante o período de construção, verifica-se que: 

• No ensaio de prova de carga sobre placa, os valores de deslocamento para a 

tensão de 560 kPa variaram entre 0,83 e 2,22 cm; 

• No ensaio de viga Benkelman, os valores de deflexão máxima variam entre 51 e 

75 x 10-2 mm; 

• No ensaio de DCP, os valores de DN variaram entre 2,8 e 14,6 mm/golpe. 

Em relação aos ensaios de prova de carga e viga Benkelman, ressalta-se que 

as tensões aplicadas no subleito nunca ocorrerão depois da estrutura terminada e da 

abertura ao tráfego. Mesmo assim, numa situação extrema, verifica-se que os valores 

encontrados não são elevados e podem ser considerados satisfatórios, mostrando 

qualidade adequada do material. 
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Figura 4.5– Correlação entre parâmetros do ensaio de prova de carga sobre placa para os subleitos 
considerando uma tensão de 560 kPa. 

 Durante a construção, nos ensaios de prova de carga realizados sobre as 

camadas de sub-base e base (Tabela 4.3), verifica-se que: 

• O subtrecho de solo-pó de micaxisto apresentou valores de deslocamento 

inferiores a 1,00 cm, sendo este o melhor resultado obtido nessa fase em relação aos 

demais subtrechos; 

• A maioria dos outros materiais (solo-brita 1, solo-fíler, cascalho e RCD) 

apresentaram valores de deslocamento situados entre 1,00 e 2,00 cm; 

• No entanto, os subtrechos executados com solo-cal, solo-fosfogesso-cal e solo-

fosfogesso apresentaram valores de deslocamento superiores a 2,00 cm. O subtrecho de 

solo-fosfogesso atingiu valores superiores a 4,00 cm. No entanto, pelo fato do trecho da 

Av. Brasília ter sido executado no período chuvoso, esses resultados devem ser 

analisados com cautela. 

Com a execução do revestimento e realização de uma nova etapa de ensaios, 

todos os valores de deslocamentos foram reduzidos. Todos os subtrechos da Rua 

Amélia Rosa apresentaram valores inferiores a 1,00 cm. Nos demais subtrechos, os 

deslocamentos médios determinados variaram entre 1,00 e 2,00 cm. A exceção 

continuou sendo o subtrecho de solo-fosfogesso. Este fato deve ser destacado e junto 

com os resultados de outros ensaios deve ser melhor avaliada a utilização ou não dessa 

mistura.  
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Nas Tabelas 4.9 a 4.10 estão apresentados os valores médios obtidos para os 

parâmetros determinados nos ensaios de prova de carga sobre placa ao longo do tempo 

de monitoramento. Nas Figuras 4.6 e 4.7 tem-se a representação desses dados em forma 

de gráfico.  

Quadro 4.9 – Resultados médios em termos de deslocamento (cm) para uma tensão de 560 kPa no ensaio 
de prova de carga após a liberação das pistas para o tráfego. 

1 ano após abertura ao tráfego 2 anos depois 

Trecho Subtrecho Revestimento Autor Revestimento Autor 

Rua Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 0,80 LUZ (2008) 0,86 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 - - 0,65 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho - - 0,82 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de 
micaxisto 

- - 0,85 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + fosfogesso 1,33 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

1,14 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + cal 0,81 
METOGO 
(2010) 

- - 

Cascalho 1,21 
METOGO 
(2010) 

- - 

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 0,79 
OLIVEIRA 
(2007) 

0,43 
RESPLANDES 

(2007) 
 

Quadro 4.10 – Resultados médios em termos de kplaca (MPa/m)  no ensaio de prova de carga sobre placa 
após a liberação das pistas para o tráfego. 

1 ano após abertura ao tráfego 2 anos depois 

Trecho Subtrecho Revestimento Autor Revestimento Autor 

Rua Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 811 LUZ (2008) 691,00 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 - - 911,80 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho - - 714,70 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de 
micaxisto 

- - 705,90 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + fosfogesso 427 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

496 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + cal 700 
METOGO 
(2010) 

- - 

Cascalho 468 
METOGO 
(2010) 

- - 

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 775 
OLIVEIRA 
(2007) 

1302,33 
RESPLANDES 

(2007) 
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Observa-se que ao longo do tempo, a tendência é que os valores de 

deslocamento diminuam e kplaca aumentem, mostrando o bom desempenho de todos os 

materiais no início da vida útil dos pavimentos, inclusive da mistura solo-fosfogesso. 

Constata-se que os deslocamentos médios determinados foram inferiores a 1,50 cm. 

Para o caso das misturas estabilizadas quimicamente e dos materiais granulares é 

possível obter valores inferiores a 1,00 cm. 

 

Figura 4.6 – Valores médios de deslocamento do ensaio de prova de carga sobre placa obtidos para os 
diferentes subtrechos ao longo do tempo. 

 

Figura 4.7 – Valores médios de kplaca obtidos para os diferentes subtrechos ao longo do tempo. 
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Na Figuras 4.8, são apresentadas as correlações obtidas entre os valores de 

deslocamento e o módulo de reação da placa para os ensaios realizados em diferentes 

camadas. Verifica-se que independente da estrutura do pavimento, dos materiais 

utilizados, da camada ensaiada e do período de realização do ensaio, é possível verificar 

a existência de correlações aceitáveis entre esses parâmetros. 

 

  

  

 

 

Figura 4.8 – Correlações entre deslocamento e módulo de reação obtidos no ensaio de prova de carga 
sobre placa: (a) ensaios realizados sobre a sub-base; (b) ensaios realizados sobre a base; (c) ensaios 

realizados sobre o revestimento durante a construção; (d) ensaios realizados no revestimento um ano após 
a abertura ao tráfego; (e) ensaios realizados no revestimento dois anos após a abertura ao tráfego 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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 Durante a construção, nos ensaios viga Benkelman realizados sobre as 

camadas de sub-base e base (Tabelas 4.5 e 4.6), verifica-se que: 

• Alguns autores não obtiveram muitos resultados na análise dos ensaios devido à 

perda de algumas informações na época da construção. Com isso, as avaliações ficaram 

prejudicadas, principalmente para o trecho da Rua Amélia Rosa; 

• Com relação aos ensaios realizados nas camadas de sub-base e base, os valores 

obtidos para D0 podem ser considerados elevados. No entanto, após a execução do 

revestimento, fora obtidos valores de D0 inferiores a 65 x 10
-2 mm; 

• Durante a construção, com os dados disponíveis, destaca-se o bom 

comportamento do subtrecho em RCD. 

Nas Tabelas 4.11 a 4.12 estão apresentados os valores médios obtidos para 

os parâmetros determinados nos ensaios de viga Benkelman ao longo do tempo de 

monitoramento. Nas Figuras 4.9 e 4.10 tem-se a representação desses dados em forma 

de gráfico e na Figura 4.11 tem-se os resultados em termos do produto R.D0. Verifica-se 

que em termos de D0, todos os valores podem ser considerados satisfatórios, sendo que 

os subtrechos executados com solo-pó de micaxisto, solo-brita 1 e cascalho 

apresentaram os menores valores. 

Quadro 4.11 – Resultados médios em termos de Do (10-2 mm) no ensaio de viga Benkelman após a 
liberação das pistas para o tráfego. 

Período: 1 ano após abertura ao tráfego 2 anos depois 

Trecho Subtrecho Revestimento Autor Revestimento Autor 

Rua Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 43 LUZ (2008) 64 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 - 
ARAÚJO 
(2008) 

31 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho - 
ARAÚJO 
(2008) 

32 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de 
micaxisto 

- 
ARAÚJO 
(2008) 

34 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + fosfogesso 58 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + fosfogesso 
+ cal 

49 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + cal 44 
METOGO 
(2010) 

- - 

Cascalho 64 
METOGO 
(2010) 

- - 

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 62 
OLIVEIRA 
(2007) 

61 
RESPLANDES 

(2007) 
 

 



Análise comparativa de desempenho mecânico e viabilidade econômica da utilização de fíler...            70 

Almeida, B. F. de; Cabral, J. B. E.; Di Credico, M. F.   

Quadro4.12 – Resultados médios em termos de R (m) no ensaio de viga Benkelman após a liberação das 
pistas para o tráfego. 

.Período: 1 ano após abertura ao tráfego 2 anos depois 

Trecho Subtrecho Revestimento Autor Revestimento Autor 

Rua Amélia 
Rosa 

Solo-fíler 300 LUZ (2008) 831 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-brita 1 - - 543 
SILVEIRA 
(2010) 

Cascalho - - 542 
SILVEIRA 
(2010) 

Solo-pó de micaxisto - - 579 
SILVEIRA 
(2010) 

Avenida 
Brasília 

Solo + fosfogesso 148 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + fosfogesso + 
cal 

485 
METOGO 
(2010) 

- - 

Solo + cal 336 
METOGO 
(2010) 

- - 

Cascalho 327 
METOGO 
(2010) 

- - 

Rua dos 
Ciprestes 

RCD 109 
OLIVEIRA 
(2007) 

105 
RESPLANDES 

(2007) 
 

 

 

Figura 4.9 - Valores de deslocamento em função do tempo para ensaios da viga Benkelman. 

Valor máximo admissível 
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Figura 4.10 – Valores de R em função do tempo para ensaios de viga Benkelman. 

 

Figura 4.11 – Valores de R.D0 em função do tempo para ensaios de viga Benkelman. 

 

Valor mínimo admissível 

Valor mínimo admissível 
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Como todas as pistas experimentais apresentam tráfego baixo, 

considerando-se o número de operações do eixo padrão (N) igual 5 x 106  e usando a 

Equação 4.1 (DNER, 1979) para cálculo da deflexão admissível, obtém-se o valor de 69 

x 10-2 mm. Sendo assim, todos os subtrechos analisados apresentam valores médios de 

deflexão inferiores a esse limite. 

       (4.1) 

Onde: 

Dadm = deflexão admissível (10-2 mm); 

N = número de operações do eixo padrão. 

Considerando os ensaios realizados sobre o revestimento, pode-se analisar o 

R que é um índice que indica o estado do pavimento em relação às deflexões. De acordo 

com o procedimento PRO 011 (DNER, 1979), valores de R<100 m sugerem a 

existência de problemas no pavimento que devem ser confirmadas ou não por 

determinações adicionais. A avaliação da condição em que se encontra o pavimento a 

partir do levantamento da bacia de deflexão também pode ser feita com base no produto 

R x D0. Segundo Paiva e Causim (2000), valores de R x D0 < 5500 indicam uma 

possível existência de problemas estruturais no pavimento. Embora essa análise não 

sirva como critério único de avaliação, ela pode auxiliar no entendimento do 

comportamento do pavimento. No caso dos trechos experimentais analisados, pode-se 

observar que todos os subtrechos atendem os níveis considerados admissíveis, 

confirmados verificado nas Figuras 4.10 e 4.11 por meio da marcação da linha 

admissível. 

4.2 COMPARAÇÃO DE CUSTOS 

Com base nas atividades de levantamento topográfico, limpeza, 

terraplanagem e pavimentação que fizeram parte da construção das pistas experimentais 

em estudo, são apresentados aqui os itens e os custos de construção para a execução dos 

três trechos de pavimentos experimentais selecionados para este estudo. 



Análise comparativa de desempenho mecânico e viabilidade econômica da utilização de fíler...            73 

Almeida, B. F. de; Cabral, J. B. E.; Di Credico, M. F.   

Várias misturas solo-fíler foram avaliadas por Luz (2008), sendo que 

aquelas que apresentaram melhores resultados e que foram selecionadas para serem 

utilizadas na construção do trecho experimental foram as misturas com 20% de fíler 

compactada na energia Proctor intermediária utilizada na sub-base e 30% de fíler 

compactada na energia Proctor modificada utilizada na base, totalizando 82,69 t de fíler 

na base e 53,01 t de fíler na sub-base, ou seja, 135,7 t, considerando o fator de 

empolamento de 1,4 para o cálculo das quantidades em massa, uma extensão de 100 m e 

uma área de 700 m². 

Na pista experimental executada por Metogo (2010), no trecho executado 

com fosfogesso foi feita uma mistura de 20% de fosfogesso e 80% de solo para uma 

extensão de 60 m, uma área de 540 m² e a espessura da camada de solo + fosfogesso é 

de 15 cm, totalizando 27,05 t de fosfogesso, considerando um fator de empolamento de 

1,67. 

Na pista experimental acompanhada por Oliveira (2007), foram consumidos 

83% de agregado reciclado e 17% de solo argiloso na sub-base e 75% de agregado 

reciclado e 25% de solo argiloso na base, totalizando 65,66 m³ de RCD na base e 72,79 

m³ na sub-base, considerando um fator de empolamento de 1,16 e um sub-trecho de 56 

m de extensão e uma área de 504 m². 

Para o trecho em cascalho, escolhido para comparação, executado por 

Araújo (2008), utilizou-se 100% de cascalho, tanto na base quanto na sub-base, 

compactado na energia intermediária. Segundo cálculos feitos por Araújo (2008), 

considerando o fator de empolamento igual a 1,3, foram consumidos na execução do 

trecho 535,1 t de cascalho para uma extensão de 200 m e área de 1400 m². 

Ainda sobre o cascalho laterítico, a AGETOP considera em sua planilha de 

custos que as jazidas para serem usadas em pavimentação estejam localizadas até 30 km 

de distância da obra. Para esta análise, foi considerada a limitação imposta pela 

AGETOP. No entanto, ressalta-se que quanto mais distante da obra a jazida está, maior 

é o custo do transporte do material e no caso da região estudada, esse tem sido um fator 

preocupante para o setor. 

Araújo (2008), para comparação, também avaliou a utilização da mistura 

solo+brita 1, composta de 30% de brita 1 e 70% de solo, tanto na base quanto na sub-



Análise comparativa de desempenho mecânico e viabilidade econômica da utilização de fíler...            74 

Almeida, B. F. de; Cabral, J. B. E.; Di Credico, M. F.   

base, compactado na energia modificada. Considerando o fator de empolamento igual a 

1,25, foram consumidos na execução do trecho 50,1 t de brita 1 e 351 t de solo para uma 

extensão de 200 m e área de 1400 m². 

A composição da estimativa de custos para cada sub-trecho, a modelo de 

Silveira (2010), foi dividida em duas partes de execução: terraplenagem e 

pavimentação. Os serviços que compõem cada parte foram obtidos na tabela de 

composições da AGETOP conforme descrito no Capítulo 3, mas, para adequação aos 

trechos, selecionou-se somente os serviços que foram executados na construção de cada 

trecho experimental. 

Para os sub-trechos analisados, na parte de terraplenagem destaca-se: 

limpeza (pavimentação urbana), serviços topográficos e projetos geométricos. Para a 

composição da pavimentação tem-se: regularização e compactação do subleito, 

imprimação (exceto material betuminoso), fornecimento de CM – 30 com taxa de 

aplicação de 0,0012 t/m2, pintura de ligação, fornecimento de RR – 1C com taxa de 

aplicação de 0,0005 t/m2, concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), pré 

misturado a frio (PMF), fornecimento de CAP – 50/70 com taxa de 6% da tonelada de 

CBUQ e PMF e transporte de massa asfáltica.  

Para o fosfogesso, a mistura foi feita numa área de empréstimo, do lado da 

pista experimental. Nesse caso, o preço gasto com equipamento e mão de obra para 

realizar-se a mistura foi desconsiderado por não haver dados que informem esse tempo. 

Nos outros casos, o material foi aplicado diretamente na pista, não necessitando de área 

de empréstimo para as misturas. Outra peculiaridade da pista de fosfogesso foi que 

houve aplicação do CM-30 também no subleito, para se ter certeza que não haveria 

nenhum tipo de contaminação do subleito pelo resíduo. 

Nos Quadros 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 são mostrados os serviços 

considerados para cada sub-trecho, bem como suas quantidades e preços totais. 
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Quadro 4.13 – Composição de custos reais do trecho em fíler. 

 Item 
Cód 

(AGETOP) 
Descriminação dos serviços Und. Qtdde. 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Fíler 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 0,1 986,22 98,62 
       

  

Fíler 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana m² 700 0,14 98,00 

24 40615 
Escavação e carga de mat. de 
1ºcat.-pavim. urbana  

m³  261,7 4,62 1209,05 

28   
Compacatação à 100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 93,66 5,14 481,41 

29   
Compactação à 100% do P.M.-
pavim.urbana 

m³ 98,44 6,16 606,39 

30 40635 
Regularização e compactação do 
sub-leito - pavim. urbana  

m² 700 1,51 1057,00 

36 40655 Imprimação - pavim. urbana  m² 700 0,25 175,00 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana  m² 700 0,24 168,00 

40 40675 
Concreto betum.usinado à quente-
cbuq-pavim.urbana 

m³  21 216,14 4538,94 

47 40710 
Transporte local de massa 
asfáltica-pavim.urbana (25 km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 Fornecimento de CM-30 t 0,84 2790,61 2344,11 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 0,35 1226,57 429,30 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 3,02 1644,65 4966,84 

    
Aquisição de material (embutido o 
preço de transporte) 

t 135,7 48 6513,60 

 Total (R$) 24.413,97 

 Total (R$/m²)  34,88 

 Total (R$/km)  244.139,70 

 
 

Quadro 4.14 – Composição de custos reais do trecho em cascalho laterítico. 

 Item 
Cód 

(AGETOP) 
Descriminação dos serviços Und Qtdade 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço 
Total (R$) 

Casc
alho 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 0,2 986,22 197,24 

20 45765 
Projeto geométrico e notas de 
serviços 

km 0,2 7323,1 1464,62 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana m² 1400 0,14 196,00 

29   
Compactação à 100% do P.M.-
pavim.urbana 

m³ 180,29 6,16 1110,59 

30 40635 
Regularização e compactação do 
sub-leito - pavim. urbana  

m² 1400 1,51 2114,00 

31 40638 
Escavação e carga de mat. de jazida 
- pavim. urbana  

m³ 273 3,99 1089,27 

33 40640 
Transporte de mat. de jazida-
cascalho-pavim. Urbana (30 km) 

m³k
m 

273 1,26 10319,40 

36 40655 Imprimação - pavim. urbana  m² 1400 0,25 350,00 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana  m² 1400 0,24 336,00 

40 40675 
Concreto betum.usinado à quente-
cbuq-pavim.urbana 

m³ 42 216,14 9077,88 
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Quadro 4.14 – continuação 

 

47 40710 
Transporte local de massa asfáltica-
pavim.urbana (25 km) 

 tkm 100,8 0,79 1990,80 

49 40480 Fornecimento de CM-30 t 1,68 2790,61 4688,22 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 0,7 1226,57 858,60 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 6,04 1644,65 9933,69 
52   Aquisição de material  t 535,1 10,53 5634,60 

 Total (R$) 49.360,91 

 Total (R$/m²) 35,26 

 Total (R$/km) 246.804,55 

 
Quadro 4.15 – Composição de custos reais do trecho em brita. 

 Item 
Cód 

(AGETOP) 
Descriminação dos serviços Und Qtdde. 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Brita 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 0,2 986,22 197,24 

20 45765 
Projeto geométrico e notas de 
serviços 

km 0,2 7323,1 1464,62 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana  m²  1400 0,14 196,00 

29   
Compactação à 100% do P.M.-
pavim.urbana 

m³ 142,38 6,16 877,06 

24 40615 
Escavação e carga de mat. de 
1ºcat.-pavim. urbana  

m³  184 4,62 850,08 

30 40635 
Regularização e compactação do 
sub-leito - pavim. urbana  

 m²  1400 1,51 2114,00 

36 40655 Imprimação - pavim. urbana   m²  1400 0,25 350,00 
37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana   m²  1400 0,24 336,00 

40 40675 
Concreto betum.usinado à quente-
cbuq-pavim.urbana 

m³  42 216,14 9077,88 

47 40710 
Transporte local de massa 
asfáltica-pavim.urbana (25 km) 

 tkm 100,8 0,79 1990,8 

49 40480 Fornecimento de CM-30 t 1,68 2790,61 4688,22 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 0,7 1226,57 858,60 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 6,04 1644,65 9933,69 

52   
Aquisição de material (embutido o 
preço de transporte) 

t 50,1 54 2705,40 

 Total (R$) 35.639,59 

 Total (R$/m²) 25,45 

 Total (R$/km) 178.197,95 

 
Quadro 4.16 – Composição de custos reais do trecho em fosfogesso. 

 Item 
Cód 

(AGETOP) 
Descriminação dos serviços Und Qtdde. 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Fosf
oges
so 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 0,06 986,22 59,17 

20 45765 
Projeto geométrico e notas de 
serviços 

km 0,06 7323,1 439,39 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana  m²  540 0,14 75,6 

28   
Compacatação à 100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 45,57 5,14 234,23 

30 40635 
Regularização e compactação do 
sub-leito - pavim. urbana  

 m²  1620 1,51 2446,20 

36 40655 Imprimação - pavim. urbana   m²  540 0,25 135,00 
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Quadro 4.16 - continuação 

 

37 40660 Pintura de ligação-pavim.urbana   m²  540 0,24 129,60 

41 40680 
Pré misturado à frio-pmf-
pavim.urbana 

m³ 16,2 107,84 1747,01 

47 40710 
Transporte local de massa 
asfáltica-pavim.urbana (25 km) 

 tkm 38,9 0,79 570,78 

49 40480 Fornecimento de CM-30 t 1,3 2790,61 3616,63 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 0,27 1226,57 331,17 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 2,33 1644,65 3832,03 

    Aquisição de material  t 27,05 51 1379,55 
   Transporte de material t 27,05 50 1352,50 
III Drenagem superficial 

54 41245 
Meio fio com sarjeta 
Vc=0,040m³/m - com máquina 

m 120 21,17 2540,40 

 Total (R$) 18.889,26 

 Total (R$/m²) 34,98 

 Total (R$/km) 314.821,00 

 
Quadro 4.17 – Composição de custos reais do trecho em RCD. 

 Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos serviços Und Qtdde. 

Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

RCD 

I Terraplanagem 
19 45735 Serviços topográficos km 0,056 986,22 55,23 

20 45765 
Projeto geométrico e notas de 
serviços 

km 0,056 7323,1 410,09 

II Pavimentação  
21 40600 Limpeza-pavim.urbana  m²  504 0,14 70,56 

28   
Compacatação à 100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 63,84 5,14 328,14 

30 40635 
Regularização e compactação do 
sub-leito - pavim. urbana  

 m²  504 1,51 761,04 

36 40655 Imprimação - pavim. urbana   m²  504 0,25 126,00 

40 40675 
Concreto betum.usinado à quente-
cbuq-pavim.urbana 

m³ 25,2 216,14 5446,73 

47 40710 
Transporte local de massa 
asfáltica-pavim.urbana (25 km) 

 tkm 29,9 0,79 590,52 

49 40480 Fornecimento de CM-30 t 0,6 2790,61 1674,37 
50 40510 Fornecimento de RR-1C t 0,25 1226,57 306,64 
51 40530 Fornecimento de CAP-50/70 t 1,8 1644,65 2960,37 

    Aquisição de material  t 138,45 33 4568,85 
III Drenagem superficial 

54 41245 
Meio fio com sarjeta 
Vc=0,040m³/m - com máquina 

m 56 21,17 1185,52 

55 41250 
Meio fio sem sarjeta 
Vc=0,024m³/m - com máquina 

m 56 13,58 760,48 

 Total (R$) 19.244,5 

 Total (R$/m²) 38,18 

 Total (R$/km)  343.651,78 

Considerando, então, as pistas com suas características reais, observa-se que 

o menor valor é o da pista executada com fosfogesso, mesmo utilizando sistema de 

drenagem, o que eleva um pouco o custo da pista. Esse levantamento de custos reais das 

pistas não permite uma análise específica da viabilidade da utilização dos materiais, 
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visto as diferenças nos métodos executivos apresentados nos Quadros 4.13, 4.14, 4.15, 

4.16 e 4.17, inclusive na quantidade de vezes que alguns serviços foram executados. 

Para uma análise mais real da viabilidade econômica quanto à utilização de 

cada material alternativo e considerando a adequação já descrita, os valores obtidos para 

cada sub-trecho hipotético são mostrados nos Quadros 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22.  

Em todos os casos foi considerado o preço de transporte, visto que esse é 

um dos fatores determinantes da viabilidade da utilização de cada material, já que a 

metodologia de construção foi considerada a mesma, sendo diferente apenas nos casos 

de materiais em que há escavação para a sua exploração: fíler, cascalho e brita. 

Cada sub-trecho hipotético foi considerado com 100 m de comprimento e 

700 m² de área. Considerando um tráfego (N) de 5 x 106, resultados laboratoriais iguais 

à pista executada com fíler e considerando os métodos de dimensionamento do DNIT, a 

seção fica definida com camadas de sub-base com 15 cm, base com 15 cm e 

revestimento com 3 cm por questões executivas adotadas pela prefeitura de Goiânia-

GO. Na Figura 4.12 está apresentado um croqui dessa seção hipotética.  

Na parte de terraplenagem destaca-se: limpeza, serviços topográficos e 

projetos geométricos. Para a composição da pavimentação tem-se: regularização e 

compactação do subleito na energia Proctor Normal, compactação da base e sub-base na 

energia Proctor intermediária, imprimação (exceto material betuminoso), fornecimento 

de CM – 30 com taxa de aplicação de 0,0012 t/m2, pintura de ligação, fornecimento de 

RR – 1C com taxa de aplicação de 0,0005 t/m2, concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ), fornecimento de CAP – 50/70 com taxa de 6% da tonelada de CBUQ e 

transporte de massa asfáltica.  

As quantidades de materiais alternativos foram consideradas 

proporcionalmente à quantidade que foi utilizada nas pistas já executadas, em todos os 

casos na base e sub-base. Para o caso do fosfogesso, sabe-se que a pista experimental 

existente foi executada somente com base. Neste trabalho, considerou-se uma pista 

executada com base e sub-base e a quantidade de material dividida entre essas duas 

camadas. 
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Figura 4.12 – Seção transversal do trecho hipotético. 

 
Quadro 4.18 – Composição de custos do trecho hipotético em fíler. 

 Item 
Cód 

(AGETOP) 
Descriminação dos 
serviços 

Und Qtde 
Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Fíler 

I Terraplanagem 

19 45735 
Serviços 
topográficos 

km 0,1 986,22 98,62 

20 45765 
Projeto geométrico 
e notas de serviços 

km 0,1 7323,10 732,31 

II Pavimentação  

21 40600 
Limpeza-
pavim.urbana 

 m2  700 0,14 98,00 

24 40615 
Escavação e carga 
de mat. de 1ºcat.-
pavim. urbana  

m3  261,7 4,62 1209,05 

28   
Compacatação à 
100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 192,10 5,14 987,39 

30 40635 

Regularização e 
compactação do 
sub-leito - pavim. 
urbana  

m2 700 1,51 1057,00 

36 40655 
Imprimação - 
pavim. urbana  

m2  700 0,25 175,00 

37 40660 
Pintura de ligação-
pavim.urbana  

m2  700 0,24 168,00 

40 40675 

Concreto 
betum.usinado à 
quente-cbuq-
pavim.urbana 

m3  21 216,14 4538,94 

47 40710 

Transporte local de 
massa asfáltica-
pavim.urbana (25 
km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 
Fornecimento de 
CM-30 

t 0,84 2790,61 2344,11 

50 40510 
Fornecimento de 
RR-1C 

t 0,35 1226,57 429,30 

51 40530 
Fornecimento de 
CAP-50/70 

t 3,02 1644,65 4966,84 

    

Aquisição de 
material (embutido 
o preço de 
transporte) 

t 135,70 48,00 6513,60 

 Total R$ 24.313,57  
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Quadro 4.19 – Composição de custos do trecho hipotético em cascalho laterítico. 

 Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos 
serviços 

Und Qtde 
Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Cascalho 

I Terraplanagem 

19 45735 
Serviços 
topográficos 

km 0,1 986,22 98,62 

20 45765 
Projeto geométrico 
e notas de serviços 

km 0,1 7323,1 732,31 

II Pavimentação  

21 40600 
Limpeza-
pavim.urbana 

 m2  700 0,14 98,00 

28   
Compacatação à 
100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 90,15 5,14 463,35 

30 40635 

Regularização e 
compactação do 
sub-leito - pavim. 
urbana  

m2 700 1,51 1057,00 

31 40638 
Escavação e carga 
de mat. de jazida - 
pavim. urbana  

m³ 136,5 3,99 544,64 

33 40640 

Transporte de mat. 
de jazida-cascalho-
pavim. urbana  (30 
km) 

m3km 136,5 1,13 4627,35 

36 40655 
Imprimação - 
pavim. urbana  

m2  700 0,25 175,00 

37 40660 
Pintura de ligação-
pavim.urbana  

m2  700 0,24 168,00 

40 40675 

Concreto 
betum.usinado à 
quente-cbuq-
pavim.urbana 

m3  21 216,14 4538,94 

47 40710 

Transporte local de 
massa asfáltica-
pavim.urbana (25 
km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 
Fornecimento de 
CM-30 

t 0,84 2790,61 2344,11 

50 40510 
Fornecimento de 
RR-1C 

t 0,35 1226,57 429,30 

51 40530 
Fornecimento de 
CAP-50/70 

t 3,02 1644,65 4966,84 

    
Aquisição de 
material  

t 267,55 10,53 2817,30 

 Total R$  24.056,16 
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Quadro 4.20 – Composição de custos do trecho hipotético em brita. 

 Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos 
serviços 

Und Qtde 
Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Brita 

I Terraplanagem 

19 45735 
Serviços 
topográficos 

km 0,1 986,22 98,62 

20 45765 
Projeto geométrico 
e notas de serviços 

km 0,1 7323,1 732,31 

II Pavimentação  

21 40600 
Limpeza-
pavim.urbana 

 m2  700 0,14 98 

24 40615 
Escavação e carga 
de mat. de 1ºcat.-
pavim. urbana  

m3  92 4,62 425,04 

28   
Compacatação à 
100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 71,19 5,14 365,92 

30 40635 

Regularização e 
compactação do 
sub-leito - pavim. 
urbana  

m2 700 1,51 1057,00 

36 40655 
Imprimação - 
pavim. urbana  

m2  700 0,25 175,00 

37 40660 
Pintura de ligação-
pavim.urbana  

m2  700 0,24 168,00 

40 40675 

Concreto 
betum.usinado à 
quente-cbuq-
pavim.urbana 

m3  21 216,14 4538,94 

47 40710 

Transporte local de 
massa asfáltica-
pavim.urbana (25 
km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 
Fornecimento de 
CM-30 

t 0,84 2790,61 2344,11 

50 40510 
Fornecimento de 
RR-1C 

t 0,35 1226,57 429,30 

51 40530 
Fornecimento de 
CAP-50/70 

t 3,02 1644,65 4966,84 

    

Aquisição de 
material (embutido 
o preço de 
transporte) 

t 25,05 54,00 1352,70 

 Total R$  17.747,18 
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Quadro 4.21 – Composição de custos do trecho hipotético em fofogesso. 
 

 Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos 
serviços 

Und Qtde 
Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

Fosfogesso 

I Terraplanagem 

19 45735 
Serviços 
topográficos 

km 0,1 986,22 98,62 

20 45765 
Projeto geométrico 
e notas de serviços 

km 0,1 7323,1 732,31 

II Pavimentação  

21 40600 
Limpeza-
pavim.urbana 

 m2  700 0,14 98,00 

28   
Compacatação à 
100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 59,07 5,14 303,62 

30 40635 

Regularização e 
compactação do 
sub-leito - pavim. 
urbana  

m2 700 1,51 1057,00 

36 40655 
Imprimação - 
pavim. urbana  

m2  700 0,25 175,00 

37 40660 
Pintura de ligação-
pavim.urbana  

m2  700 0,24 168,00 

40 40675 

Concreto 
betum.usinado à 
quente-cbuq-
pavim.urbana 

m3  21 216,14 4538,94 

47 40710 

Transporte local de 
massa asfáltica-
pavim.urbana (25 
km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 
Fornecimento de 
CM-30 

t 0,84 2790,61 2344,11 

50 40510 
Fornecimento de 
RR-1C 

t 0,35 1226,57 429,30 

51 40530 
Fornecimento de 
CAP-50/70 

t 3,02 1644,65 4966,84 

    
Aquisição de 
material  

t 35,65 51,00 1818,15 

     
Transporte de 
material 

t 35,65 50,00 1782,5 

 Total  R$  19.507,80  
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Quadro 4.22 – Composição de custos do trecho hipotético em RCD. 
 

 Item 
Cód 

(Agetop) 
Descriminação dos 
serviços 

Und Qtde 
Preço 
Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

RCD 

I Terraplanagem 

19 45735 
Serviços 
topográficos 

km 0,1 986,22 98,62 

20 45765 
Projeto geométrico 
e notas de serviços 

km 0,1 7323,1 732,31 

II Pavimentação  

21 40600 
Limpeza-
pavim.urbana 

 m2  700 0,14 98,00 

28   
Compacatação à 
100% do P.I.-
pavim.urbana 

m³ 88,67 5,14 455,76 

30 40635 

Regularização e 
compactação do 
sub-leito - pavim. 
urbana  

m2 700 1,51 1057,00 

36 40655 
Imprimação - 
pavim. urbana  

m2  700 0,25 175,00 

37 40660 
Pintura de ligação-
pavim.urbana  

m2  700 0,24 168,00 

40 40675 

Concreto 
betum.usinado à 
quente-cbuq-
pavim.urbana 

m3  21 216,14 4538,94 

47 40710 

Transporte local de 
massa asfáltica-
pavim.urbana (25 
km) 

 tkm 50,4 0,79 995,40 

49 40480 
Fornecimento de 
CM-30 

t 0,84 2790,61 2344,11 

50 40510 
Fornecimento de 
RR-1C 

t 0,35 1226,57 429,30 

51 40530 
Fornecimento de 
CAP-50/70 

t 3,02 1644,65 4966,84 

    
Aquisição de 
material  

t 192,3 33,00 6345,90 

 Total  R$  22.405,19  

No quadro 4.23 abaixo são apresentados os preços de cada sub-trecho 

hipotético em R$/m² para uma análise em casos de vias urbanas e em R$/km para uma 

análise em casos de rodovias. 

Quadro 4.23 – Custos dos sub-trechos em R$/m² e em R$/km. 

Sub-trecho 
hipotético 

R$ R$/m² R$/km 

Solo-Fíler  R$  24.313,57   R$  34,73   R$  243.135,75  
Cascalho  R$  24.056,16   R$  34,37   R$  240.561,59  
Solo-Brita  R$  17.747,18   R$  25,35   R$  177.471,84  
Solo-Fosfogesso  R$  19.507,80   R$  27,87   R$  195.077,97  
RCD  R$  22.405,19   R$  32,01   R$  224.051,91  
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Quanto à viabilidade econômica, observa-se com a análise da Tabela 4.14, 

com os valores de custos totais obtidos para os trechos hipotéticos, e por meio da Tabela 

4.15 com os valores dos trechos por m² e por km, que quando comparados aos materiais 

comumente utilizados, brita e cascalho, os materiais alternativos, principalmente o 

fosfogesso, têm preços competitivos, embora essa análise ainda tenha sido bastante 

superficial, visto a simplificação nas considerações. Pode-se notar também que os 

principais fatores que influenciam na variação dos preços são: o valor de venda de cada 

material, a distância de transporte e a execução de dispositivos de drenagem. 

As considerações feitas para distâncias de obtenção de cascalho e brita 

foram sugeridas na tabela da AGETOP. A distância considerada para obtenção de 

cascalho foi de 30 km e de brita 25 km, o que deixou o trecho executado com esses 

materiais com o preço bastante aproximado de alguns materiais alternativos. por 

exemplo, o trecho em cascalho, se aproximou bastante do preço do trecho em fíler e o 

trecho com brita ficou mais barato que o trecho em fosfogesso, visto que o preço do 

cascalho é mais barato que os preços dos materiais alternativos. Apesar do preço da 

brita ser mais caro, é necessário uma menor quantidade de material, visto suas 

características mecânicas. 

Fazendo-se uma análise mais próxima do que existe hoje, pode-se observar 

que muitas vezes as distâncias de obtenção da brita e do cascalho são bem maior, o que 

onera o custo, levando os materiais alternativos a serem bem mais viáveis. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, são apresentadas as principais conclusões obtidas e sugestões 
para trabalhos futuros. 

5.1 CONCLUSÕES 

De uma maneira geral, os ensaios de campo realizados nas pistas 

experimentais mostraram que os materiais estudados para uso como sub-base e base de 

pavimentos são considerados viáveis quanto ao comportamento mecânico. Observa-se 

que a mistura de solo só com fosfogesso apresentou resultados inferiores aos demais 

materiais, talvez pelo fato de esse trecho não ter sub-base. Porém, com a incorporação 

de cal, houve um substancial ganho de resistência tanto para essa mistura como para o 

solo+cal. A cal ainda ajudou na limitação do efeito prejudicial da água, pois alguns 

ensaios sofreram alterações devido ao período chuvoso no qual foram realizados. O 

ideal é que durante o período construtivo todos os ensaios sejam realizados sem a 

ocorrência de chuva.  

Entre os materiais alternativos estudados, o RCD apresentou o melhor 

desempenho nos ensaios de DCP e de prova carga sobre placa. Isso pode ser explicado 

pelo fato do RCD ser um material granular que apresenta uma grande resistência 

mecânica, sendo que esse parâmetro pode inclusive melhorar ao longo do tempo devido 

à existência de reações pozolânicas. Porém, nos ensaios de viga Benkleman, esse sub-

trecho apresentou resultados próximos aos valores mínimos de utilização. Mesmo 

assim, observa-se como aspecto positivo que não houve variação significativa nos 

valores obtidos ao longo do tempo, fato que comprova a qualidade do material.  
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Os sub-trechos de solo-fíler e solo-pó de micaxisto apresentam grande 

similaridade de comportamento nos períodos analisados. Isso pode ser explicado pelo 

fato dessas composições apresentarem maior quantidade de finos, sendo que quando 

submetidos à ação da água da chuva apresentam perda de resistência maior que os 

materiais mais granulares, solo-brita 1 e cascalho.  A presença ou não de dispositivo de 

drenagem afetou os resultados como um todo, fazendo com que os resultados fossem 

um pouco alterados, ou seja, com a presença de um projeto de drenagem eficiente os 

materiais alternativos empregados provavelmente se comportarim de forma semelhante 

àqueles tradicionalmente utilizados, e poderiam substituir os mesmos nos serviços de 

pavimentação. 

Na superfície, não foram observados defeitos graves. No entanto, nas 

medidas dos deslocamentos é possível identificar regiões isoladas com alguns 

problemas. Esses problemas não estão diretamente relacionados com o tipo de material 

utilizado em cada subtrecho, mas sim com a topografia da pista e a inexistência, em 

alguns casos, de dispositivos de drenagem. 

Notou-se que o revestimento ajudou no ganho de resistência de todas as 

pistas, comprovando que mesmo com os 3 cm de concreto asfáltico tradicionalmente 

executados na região, esta camada é importante na impermeabilização das demais e no 

ganho de resistência estrutural.  

Em termos mecânicos todos os materiais alternativos estudados podem ser 

utilizados para substituir os materiais comumente aplicados na confecção de base e sub-

base de pavimentos. A partir dos dados analisados, em termos de desempenho 

mecânico, pode ser organizada uma lista com a sequência dos melhores materiais 

alternativos na seguinte ordem: Solo + pó de micaxisto, Solo + fíler, RCD, Solo + 

fosfogesso + cal e Solo + fosfogesso. 

Na estimativa de custos, dentre os materiais alternativos, o que mais se 

apresenta viável economicamente é o fosfogesso, que mesmo com o preço do transporte 

de Catalão a Goiânia, apresenta um preço competitivo em relação ao o cascalho. Quanto 

ao RCD, a proposta também se apresenta competitiva em relação ao cascalho, mas 

ainda observa-se um custo elevado, visto que a quantidade a ser utilizada também é 

grande. O fíler, por estar com um preço elevado, não apresenta, nesse momento, tanta 
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viabilidade em relação aos outros materiais alternativos, mas em substituição ao 

cascalho, dependendo das distâncias de obtenção do último, pode ser mais viável. 

Sendo assim, pode-se concluir que os materiais alternativos analisados 

apresentam viabilidade técnica e econômica para serem utilizados em substituição aos 

materiais tradicionais, mas deve-se analisar cada situação isoladamente, principalmente 

em relação à facilidade de obtenção e preço dos materiais juntamente com as distâncias 

para obtenção dos mesmos. 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, sugere-se a continuidade nesta 

linha, conforme listado a seguir: 

- Realizar o monitoramento do trecho experimental periodicamente por 

meio de ensaios de campo; 

- Desenvolver novas correlações para encontrar os valores de CBR a partir 

do DN, que se assemelhem com os valores obtidos em campo, principalmente para o 

fíler de pedreira e o fosfogesso; 

- Envolver um estudo voltado para o meio ambiente correlacionando os 

impactos positivos da retirada do fíler de pedreira, fosfogesso e o RCD do meio. 

- Realizar uma pesquisa com o enfoque na viabilidade econômica dos 

materiais alternativos, relacionando cada serviço realizado, podendo-se executar sub-

trechos com vários materiais alternativos, utilizando a mesma metodologia de 

construção para os trechos. 
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