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1 Resumo 

 

 

 Diante da necessidade de 

mobilidade de pessoas e objetos, 

houve um aumento considerável no 

uso do transporte público coletivo e nos 

transportes de cargas, que trafegam 

pelos centros urbanos que muitas 

vezes são desprovidos de 

infraestrutura suficientemente capazes 

de sustentar pesos excessivos dos 

veículos e movimentos repetidos. 

Como consequência do peso e 

movimentos repetidos, os pavimentos 

passam a apresentar patologias muitas 

vezes causadas por problemas 

geotécnicos. Com modernização 

transporte e o incremento dos terminais 

integradores, na cidade de Uberaba, as 

malhas viárias que receberam esse tipo 

de transporte passaram a apresentar 

patologias pouco polemizado na região. 

O substrato do solo apresentou falhas 

estruturais em determinados trechos da 

malha viária, sobretudo na estrutura de 

pavimento que não conseguiu obter 

uma resistência para suprir a camada 

superficial, gerando impacto e 

deformações (patologias), em toda 

superfície do pavimento. O concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

vem sendo o melhor meio de 

revestimento, constituindo parte mais 

importante da pavimentação asfáltica, 

mas existem outros vários fatores que 

influenciam na condição final desse 

processo. Em busca de uma melhoria 

na resistência e impenetrabilidade da 

umidade do solo, são necessários 

métodos e processos eficientes de 

compactação para resolver os grandes 

problemas de 

infraestrutura/pavimentação, 

aumentando o desempenho e 

durabilidade do projeto. Contudo, será 

feito um estudo em material 

especializado e consulta a profissionais 

aptos na ciência de compactação e 

pavimentação para análise do solo de 

Uberaba. O objetivo desse estudo é 

apresentar uma estratégia, analisando 

possíveis soluções para diminuir os 

impactos do solo e maior desempenho 

dos pavimentos asfálticos favorecendo 

melhor mobilidade a pessoas e objetos. 
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2  Introdução 

 

Com a evolução dos meios de 

transporte o homem viu a necessidade 

de aprimorar também a sua via de 



 

passagem. A conservação das 

estradas era de grande importância 

para a movimentação de pessoas e 

objetos e os pioneiros nesse quesito 

foram os Romanos, que descobriram 

que tão importante quanto obter o meio 

de locomoção, era também cuidar do 

bom estado da estrada. 

O gerenciamento da atividade de 

transporte é um desafio mediante as 

diretrizes do segmento global. A busca 

por uma infraestrutura com padrões 

técnico-científicos, capazes de 

modificar a pavimentação das vias de 

transporte é um dos maiores desafios, 

onde a pesquisa por soluções 

inovadoras altera o custo-benefício do 

processo. 

Os tráfegos de veículos pesados 

provocam sobrecargas nos pavimentos 

e diminuem a vida útil das vias. Se não 

houver qualidade no processo de 

preparação do solo, a pista estará 

propensa a se fragmentar, causando 

intervenções com reparos e 

consequentemente, custos. 

 

 

 

 

Figura 1- Pavimentação Asfáltica Eixo 

BRT 

 

Fonte: JM Online, 2016 

 

Durante a execução, existem dois 

momentos que requerem maior 

atenção dos colaboradores: o 

espalhamento, que deve ser feito com 

equipamentos apropriados e com mão 

de obra especializada e a 

compactação, que precisa ser bem 

controlada e executada com 

equipamentos apropriados, para 

garantir maior longevidade ao 

pavimento reduzindo os custos de 

manutenção do projeto. 

O processo de globalização e 

industrialização resultam na busca por 

novas alternativas para os problemas 

enfrentados na mobilidade nas grandes 



 

cidades. Como cada cidade tem sua 

estrutura geológica definida, o 

comportamento mecânico das 

partículas que constituem o solo a ser 

analisado será diferente em cada local. 

Pode-se concluir o objetivo geral do 

estudo tem por finalidade conhecer e 

analisar os custos finais da 

pavimentação asfáltica nas vias de 

acesso ao transporte coletivo alocadas 

no eixo Norte-Sul de Uberaba. Visto 

que o gasto com transporte de cargas e 

pessoas depende de vários fatores, 

onde o mais significante está na 

condição do pavimento. (SANTOS, 

2011). 

 

3 Objetivos 

 

A fabricação do asfalto deve ser 

minuciosamente controlada de forma a 

se obter, em escala industrial a 

composição adequada para aquele 

projeto específico, uma vez que a 

durabilidade da mistura asfáltica 

depende de diversas características. 

Para se ter melhor desempenho no 

revestimento asfáltico levam-se em 

considerações diversos fatores na 

preparação do solo: a permeabilidade, 

a compressibilidade e à sua propensão 

ao cisalhamento. (TERZAGUI; PECK, 

1962).  

É imprescindível destacarmos a 

necessidade de realizar vários ensaios 

com o solo a ser pavimentado, 

destacando a importância do cálculo da 

Umidade Ótima no trecho a ser 

pavimentado.  Deve-se levar em 

consideração também o tráfego de 

veículos previsto para aquela área, pois 

o fluxo de veículos provoca 

movimentos contínuos de compressão 

e alívio na pavimentação asfáltica, logo 

as camadas mais resilientes sofrem 

trincamentos precoces por fadiga. 

(FRANCO, 2004). 

Deve-se demandar muito cuidado para 

as consequências da aplicação de uma 

camada asfáltica em determinada 

região, pois o asfalto é obtido através 

da mistura química de vários 

agregados e não só sua fabricação e 

aplicação, mas até o seu rejeito 

requerem cuidado especial para não 

ocasionar grande impacto no meio 

ambiente. 

 

 

4 Metodologia 

 

O processo de pavimentação no 

Brasil é derivado de métodos usados 

em outros países, a quente com uso de 

concreto asfáltico, o chamado concreto 

betuminoso usinado a quente (CBQU) 

ou a frio com o uso de emulsão 



 

asfáltica (EAP). Já, o projeto logístico 

Bus Rapid Transit (BRT) utilizado em 

Uberaba é extraído do sistema de 

transporte coletivo de Curitiba. O 

estudo proposto consiste na análise 

dos pavimentos utilizados nas faixas de 

rolamentos do transporte público 

coletivo no eixo norte-sul (BRT), da 

cidade de Uberaba. A metodologia 

proposta segue os princípios da 

comparação sólida sem o aspecto 

cultural envolvido, analisando a 

qualidade, durabilidade e custos ao 

longo do período de vida do pavimento. 

 

5  Desenvolvimento 

  

O revestimento asfáltico é um polímero 

feito a partir da junção de diversos 

agregados, atuando como um ligante 

que controla a flexibilidade. É a 

principal forma de revestimento no 

Brasil, uma vez que o asfalto é durável, 

impermeabilizante e resistente a 

maioria dos ácidos, sais e álcalis. 

Ao se fazer o exame de um solo, 

procura-se identificar informações 

sobre o tipo de solo, que é determinado 

a partir das condições geológicas e 

topográficas do local onde ele se 

encontra. Os materiais que compõem o 

solo interferem diretamente na sua 

resistência, umidade e em sua 

compactação, então os materiais que 

serão utilizados para se pavimentar 

estão sujeitas as características do 

solo. 

As deficiências apresentadas na 

pavimentação asfáltica do sistema 

BRT, no decorrer dos anos, são 

provenientes de diversos fatores. O 

trafego de veículos causam máximas 

tensões nas camadas superficiais e 

diminuem a vida útil da infraestrutura 

das vias de transportes. Durante a 

implantação de uma via deve-se 

considerar desde aspectos geológicos 

até a aplicação dos polímeros na fase 

final. “Os revestimentos das estruturas 

de pavimento em geral são submetidos 

a esforços de compressão e tração 

devidos a flexão, ficando as demais 

camadas submetidas principalmente a 

compressão” (BERNUCCI et. al., 2003, 

p. 338). 

Existem vários tipos de mistura, onde o 

uso de cada uma depende das 

características presentes no local a ser 

revestido. 

O asfalto propriamente dito é composto 

de uma mistura de hidrocarbonetos e 

derivados do petróleo de forma natural 

ou separados por destilação, do qual 

principal componente é o betume (outro 

tipo de revestimento composto 

principalmente por hidrocarbonetos 

solúveis no bissulfeto de carbono), 

podendo conter ainda outros materiais, 



 

como oxigênio, nitrogênio e enxofre, 

em pequena proporção.  

Existe também o alcatrão (designação 

genérica de um produto), que é 

composto por hidrocarbonetos, obtidos 

a partir da queima ou destilação 

destrutiva do carvão, madeira, etc. 

(BERNUCCI; MOTTA; CERATTI; 

SOARES, 2008). 

É importante conhecer os pontos 

frágeis e buscar solucioná-los de 

maneira que não gere grandes 

impactos ambientais em face do 

relacionamento entre a necessidade de 

um eixo rodoviário ampliado, que 

suporte as vias de estrutura do sistema 

BRT Eixo Norte-Sul e ao mesmo tempo 

minimize o conflito com o meio 

ambiente, sem afetar de maneira 

desfavorável o custo final deste 

processo. Surge assim o desafio de 

buscar alternativas tecnológicas com 

intuito de interferir nas propriedades 

mecânicas do solo que utilizamos nas 

vias de transportes coletivo, 

pesquisando novas formas de 

pavimentação com maior 

sustentabilidade ambiental alterando o 

custo, minimizando os recursos futuros 

a obter maior aproveitamento. Os 

aspectos econômicos adquiriram 

grande importância na obra, uma vez 

que a demanda de gastos pode ser 

prejudicial para a economia do 

município. Logo, assim que os 

resultados vão sendo obtidos, nota-se 

a quantidade de recursos destinados 

aquele projeto. 

 

 

6 Resultados Preliminares 

  

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES DE 

USO: A pavimentação tornou-se uma 

necessidade para obter maior e melhor 

locomoção das pessoas. Devido a 

ocorrência de falhas estruturais do 

projeto, torna-se necessário um estudo 

de novas tecnologias em 

pavimentação, alinhado a durabilidade 

e economia. 

 

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL: 

Inovações construtivas no setor de 

engenharia; disponibilização da matéria 

prima; desempenho térmico e acústico.  

 

TIPOLOGIA CONSTRUTIVA: Os 

métodos de pavimentação são 

utilizados de acordo com as 

propriedades mecânicas do local a ser 

pavimentado e do tráfego que ocorrerá 

na região. 

 

CUSTO-BENEFÍCIO: Comparação 

entre o custo-benefício dos diferentes 

métodos de pavimentação.   
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