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Editorial
setor de transportes é essencial para o desenvolvimento de um país. Ele corresponde a 

cerca de 10% do PIB brasileiro e é fonte de inúmeras reclamações por parte de usuários e 

operadores. Recentemente, as manifestações que ocorreram no Brasil tiveram sua origem 

na insatisfação de usuários relativamente à elevação da tarifa dos transportes coletivos, 

evidenciando a sensibilidade da população em relação ao setor.

Uma das limitações do país para que seus produtos possam competir no mercado in-

ternacional encontra-se no sistema de transportes, cuja eficiência é menor que a dos outros países. Por exemplo, o 

setor agrícola, responsável por uma grande parte da riqueza produzida no país, é considerado muito eficiente na 

produção, mas não no transporte e na distribuição. 

Desde o planejamento das vias até a sua operação, passando pela construção e implantação com materiais dis-

poníveis regionalmente, o setor envolve várias áreas do conhecimento.

Os recursos monetários dos projetos são elevados, as decisões, políticas e, frequentemente não amparadas por uma 

base teórica consistente, o que conduz a desperdícios pela não otimização dos resultados. A Confederação Nacional 

de Transportes estima serem necessários investimentos da ordem de R$ 980 bilhões, nos próximos anos, para que o 

setor opere com a qualidade desejada. Nesse campo, uma aparente pequena redução dos custos operacionais pode 

ser a diferença entre o sucesso ou o fracasso de um empreendimento. Essas características impares tornam o setor de 

transportes um cenário ideal para a aplicação, entre outras, de técnicas de otimização e de modelagens matemática 

e estatística. 

Na área militar, o setor de transportes é essencial, porque a guerra moderna, embora, ainda, baseada no fogo e no 

movimento, depende, para seu sucesso, da Logística.

Este número especial da RMCT aborda trabalhos na área de transportes, além de tópicos das engenharias civil e 

ambiental. Na área de planejamento e operações, os temas incluem Sistema de Informações Geográficas, roteiri-

zação e modais dutoviário, rodoviário e cicloviário. Com relação à infraestrutura, apresentam-se trabalhos de 

pavimentação e uso de geotêxteis. Adicionalmente exploram-se abordagens ambientais, tais como o uso de resíduos 

e o controle de poluentes.

Por fim, a edição desta RMCT reúne uma síntese das pesquisas sendo desenvolvidas no Programa de Pós-Gradu-

ação em Engenharia de Transportes do IME. 

Prof. Luiz Antonio Silveira Lopes 
e  Maj Carlos Alexandre Bastos de Vasconcellos
Antigo e atual Coordenadores da PGT)

O
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DISPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS CONTAMINADOS 
DE DRAGAGEM EM TUBOS GEOTÊXTEIS 

Analucia Meyrelles Monteiro* , José Carlos Cesar Amorim, Maria Esther Soares Marques
Instituto Militar de Engenharia - Pós-Graduação em Engenharia de Transportes  
Praça General Tibúrcio, 80, 22290-270 Rio de Janeiro – RJ, Brasil
*jcamorim@ime.eb.br

RESUMO

Este trabalho visa contribuir para a utilização de uma tecnologia inovadora em 
confinamento de material dragado contaminado em tubos geotêxteis. Para ilustrar 
a utilização da técnica de confinamento em geotêxteis são descritas as etapas 
da obra de dragagem do Canal do Fundão, uma das pioneiras na utilização dos 
geotêxteis para este fim, apresentando os benefícios e dificuldades associadas à 
operação e os resultados dos parâmetros ambientais necessários para a adequa-
bilidade da técnica aos padrões ambientais exigidos no Brasil.

Palavras-chave: sedimentos, tubos de geotêxtil, confinamento, dragagem, 
contaminação.

ABSTRACT

This work aims at to contribute for the use of an innovative technology in con-
finement of contaminated material dragged in geotextil tubes. To illustrate the use of 
the technique of confinement in geotextil the dredging of the Canal of the Fundão is 
described, a pioneer in the use of the geotextil for this end, presenting the benefits 
and difficulties associates to the operation and the results of the necessary ambient 
parameters for the adequateness of the technique to the demanded ambient stan-
dards in Brazil.

Keywords: sediments, geotextil pipes, confinement, dredging, contamination.
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INTRODUÇÃO

A preocupação com o meio ambiente vem se tornando cada vez mais fre-
qüente, e em todas as atividades causadoras de impactos ambientais são exigidas 
medidas para eliminar ou mitigar os efeitos negativos na região afetada. Nos em-
preendimentos que requerem dragagem, as ações para minimizar os impactos são 
implementadas em todas as etapas. Nesse sentido, devem ser analisados os locais 
de destino do material dragado do leito de rios e estuários.

O objetivo deste trabalho é discutir as questões ambientais envolvidas no 
processo de disposição de material dragado contaminado, avaliando as técnicas 
disponíveis no mercado, sejam técnicas de disposição aberta ou confinada de se-
dimentos.

Há diversas metodologias e tecnologias de disposição dos sedimentos dra-
gados, como o acondicionamento de sedimentos em tubos geotêxteis. O processo 
de disposição do material dragado nos tubos geotêxteis será abordado a partir do 
acompanhamento da obra de dragagem do Canal do Fundão, no município do Rio 
de Janeiro.

Esta obra foi uma das primeiras deste tipo a ser realizada no país em que o 
material confinado é contaminado com metais pesados, conforme resultados de 
ensaios que indicaram ocorrência de cromo, níquel, chumbo, cobre, mercúrio e 
zinco.

DRAGAGEM

A dragagem é o processo de relocação de sedimentos e solos para fins de 
construção e manutenção de vias aquáticas, de infraestrutura de transporte, de 
aterros e de recuperação de solos ou de mineração (Goes Filho, 2004).

As atividades de dragagem são classificadas baseadas principalmente nos 
seus objetivos de atuação, em termos de volume dos sedimentos a serem retira-
dos ou ainda referentes ao local de destinação dos mesmos. Os principais tipos de 
dragagem, segundo Goes Filho (2004) são divididos em quatro grupos distintos, 
baseados em sua operação:

• Dragagem de Aprofundamento ou Inicial - refere-se ao aprofundamento do 
canal que nunca sofrera esta intervenção.

• Dragagem de Manutenção – remoção do material oriundo de assoreamen-
to em local previamente dragado, devido às necessidades de garantia da 
profundidade e largura da calha do corpo hídrico.

• Dragagem Ambiental ou Ecológica – visa a retirada de uma determinada 
quantidade de sedimentos contaminados.

• Dragagem de Mineração – exploração de minerais como fonte de renda, 
principalmente areias, argilas e cascalhos, além do ouro e diamante.

Independente da finalidade da dragagem, elas serão executadas com os di-
ferentes tipos de dragas, que deverão ser escolhidas conforme as características 
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físicas, químicas e biológicas do sedimento, o local a sofrer a dragagem e a dispo-
sição, bem como a distância até a destinação do material, sejam eles contamina-
dos ou inertes, os métodos de disposição, levantamento quantitativo e a eficiência 
esperada do equipamento, além da profundidade a ser atingida e dos custos.

Técnicas de Disposição de Material de Dragagem 
A disposição dos sedimentos pode ser feita de diversas maneiras, confinando 

o material ou despejando no mar. Tais técnicas vêm sendo desenvolvidas para se 
adaptar melhor aos ambientes e às exigências dos órgãos ambientais. A técnica 
mais utilizada era a disposição irrestrita em mar aberto, mas recentemente, outras 
tecnologias foram sendo testadas e aplicadas com sucesso em todo o mundo.

Na intenção de se adequar aos padrões ambientais, as técnicas de disposição 
são desenvolvidas e vêm evoluindo, para causar os menores impactos. Algumas 
técnicas têm a finalidade de conter, tratar os sedimentos, como nos tubos geotêx-
teis, outras lançam o material de forma que seja depositado no fundo do corpo hí-
drico ou na terra, quando o mesmo tiver grau de contaminação nulo ou mínimo em 
relação aos parâmetros estabelecidos na legislação.

Quando há necessidade de dragar um solo que esteja contaminado, muitas 
são as dificuldades, devido aos cuidados extras que devem ser tomados, como a 
dispersão desses sedimentos, elevando o grau de turbidez e a concentração do 
contaminante na água.

Antes de iniciar a execução da obra de dragagem é importante saber o local, 
a quantidade e o tipo do sedimento que será removido. O tipo do sedimento será 
conhecido pela análise em laboratório, através de ensaios em amostras retiradas 
no campo, para auxiliar na gestão do material. As características do sedimento são 
fundamentais para determinação do local de descarte, tipo de tratamento que de-
verá ser realizado, ou ainda se será possível reutilizá-lo beneficamente.

As técnicas de confinamento, para sedimentos contaminados, são muito im-
portantes para a mitigação dos impactos ambientais e para que a reutilização pos-
sa ser realizada depois do confinamento, como base para futuras construções, 
desde que realizados os ensaios adequados.

CARACTERÍSTICAS DOS GEOSSINTÉTICOS 

A partir da década de 70, o mercado de geossintéticos se expandiu, sendo de-
senvolvidos para atender as necessidades das obras geotécnicas, apresentando-se 
em grande variedade de forma e aplicabilidade. Os geossintéticos são elementos 
que se apresentam em diversas formas para atender as diferentes necessidades 
do mercado. Os geotêxteis são uma parcela dessas formas, sendo elementos têx-
teis permeáveis constituídos por fibras oriundas da fusão de polímeros. 

Os geotêxteis são produtos têxteis bidimensionais permeáveis, compostos de 
fibras cortadas, filamentos contínuos, monofilamentos, laminetes ou fios, formando 
estruturas tecidas, não tecidas ou tricotadas, cujas propriedades mecânicas e hi-
dráulicas permitem que desempenhe várias funções numa obra geotécnica (ABNT 



6    – 3o Trimestre de 2014

NBR 12553, 2003).
As principais classes dos geotêxteis são os geotêxteis tecidos e os não teci-

dos. A diferença entre as duas classes está na concepção, na forma em que as fi-
bras estão dispostas, sendo o primeiro com os fios seguindo direções preferenciais, 
denominadas trama (sentido transversal) e urdume (sentido longitudinal), enquanto 
no segundo os fios são distribuídos aleatoriamente e interligados por processos 
mecânicos, térmicos ou químicos.

De acordo com ABNT NBR 12553 (2003), referente à terminologia dos geos-
sintéticos, existe ainda os geotêxteis tricotados, os tecidos de bandas largas, os 
geotêxteis alveolares, os geotêxteis acolchoados e outros.

As características dos geotêxteis são fundamentais na escolha e no dimensio-
namento do material a ser utilizado, garantindo a qualidade necessária para o pro-
cesso do projeto. A seguir estão listadas as principais propriedades dos geotêxteis:

• Químicas - A variação do peso molecular dos polímeros influencia direta-
mente no seu comportamento: quanto mais elevado, maior a resistência 
à tração, ao impacto e a resistência ao calor, conduzindo à diminuição da 
fluência do material. O tipo de polímero influencia o comportamento dos 
materiais, sendo o polietileno, a poliamida (nylon), o poliéster (polietileno 
tereftalato) e o polipropileno os mais utilizados, pois apresentam resistência 
à temperatura.

• Físicas - As principais propriedades físicas dos geossintéticos são gramatura, 
espessura e porosidade, que definem as características necessárias ao ge-ge-
otêxteis para desempenharem a retenção necessária ao qual foi designado. 
O material geotêxtil requer uma resistência ao longo do tempo, referente às 
intempéries a que estiver submetido, de forma que garanta a sua durabili-
dade.

• Hidráulicas - As diversas propriedades hidráulicas dos geotêxteis garantem 
a retenção das partículas sólidas e a passagem do fluido, funcionando como 
um filtro. A permeabilidade dos geotêxteis é medida pela abertura de seus 
poros, em função do diâmetro das partículas que passam ou ficam retidas 
no tubo.

• Mecânicas - As principais características mecânicas dos geotêxteis são: 
compressibilidade, variação da espessura em função de um carregamento 
e resistência à tração, máxima carga que o geotêxtil será capaz de suportar.

Aplicação dos Tubos Geotêxteis 
Um dos métodos adequados para a disposição de materiais contaminados 

oriundos de atividades de dragagem são os tubos geotêxteis tecidos, cuja porosi-
dade é elevada permitindo a desidratação do material, mas fina o suficiente para 
retenção das menores partículas, permitindo ainda que o efluente tenha grau míni-
mo de turbidez.

O material é bombeado para o interior dos tubos, podendo ou não ser adicio-
nado polímero ou outro produto de tratamento, o excesso de água é drenado pelos 
pequenos poros do geotêxtil com a redução do volume contido. A água drenada 
deve ser conduzida a uma estação de tratamento e monitoramento e lançada de 
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volta ao ambiente quando atender padrões de qualidade aceitáveis para o lança-
mento (EIA RIMA Santos, 2008).

Antes da acomodação dos tubos geotêxteis na área de disposição, deverá 
ser executada a impermeabilização e rede de drenagem para coletar o fluido pro-
veniente do desaguamento e posterior destinação ao tratamento ou devolução ao 
corpo hídrico de origem.

Para resistirem aos esforços solicitados nas diferentes fases do processo de 
confinamento do material, os tubos de geotêxtil são costurados de maneira que su-
porte aos esforços solicitados quando das etapas de enchimento e desaguamento 
dos mesmos, sendo a primeira considerada crítica, pois as tensões são elevadas, 
a segunda as tensões são aliviadas.

DISPOSIÇÃO DO MATERIAL DRAGADO EM TUBOS GEOTÊXTEIS 

A utilização de materiais geossintéticos em obras de engenharia civil está em 
crescimento, principalmente devido às constantes pesquisas e desenvolvimento tec-
nológico para a solução das dificuldades enfrentadas no campo.

Os impactos ambientais gerados, principalmente pelas atividades geradoras de 
resíduos contaminados, utilizam os tubos geotêxteis visando à minimização dos efei-
tos, para se adequarem aos padrões ambientais exigidos pela legislação. O aspecto 
visual também é um fator positivo para os segmentos que utilizam tubos geotêxteis, 
pois o local onde os tubos ficam dispostos é limpo, sem proliferação de vetores, faci-
litando a aceitação da população.

O processo de disposição do material dragado nos tubos geotêxteis foi aplicado 
na obra de dragagem do Canal do Fundão, no município do Rio de Janeiro, sendo 
uma das primeiras obras deste tipo a ser realizada no país, em que o material confi-
nado é contaminado com metais pesados, conforme resultados de ensaios indicaram 
cromo, níquel, chumbo, cobre, mercúrio e zinco.

Para minimizar um dos piores passivos ambientais da Baía da Guanabara foi 
idealizado um projeto de revitalização dos Canais do Cunha e do Fundão, melho-
rando o aspecto do ambiente da entrada do Rio de Janeiro, que estão degradados 
(Barbosa et al., 2004) e apresentam grande quantidade de lixo sólido e esgoto do-
méstico, que contribuem para o assoreamento. A obra de revitalização do Canal do 
Fundão consistiu em dragar os sedimentos do referido canal, com dragas mecânicas, 
de calado compatível com o Canal devido à sua pequena profundidade.

A draga recalcou o material até a área dos tubos geotêxteis por uma tubulação 
que recebe contribuição de polímeros floculantes (Figura 1a), seguindo por uma chi-
cana (Figuras 1b), e posteriormente para os tubos. O polímero serve para flocular 
as partículas do material dragado, visando facilitar a decantação e inibir a passagem 
pelos poros dos tubos. Este produto tem ação rápida, podendo observar a formação 
dos flocos, a decantação dos mesmos e o clareamento da água em seguida. A água 
drenada dos tubos é límpida, conforme observado in loco, indicando que a maioria 
das partículas sólidas foram retidas (Figura 1c). Na configuração final, os tubos geo-
têxteis podem ser utilizados como base para material de aterro de cobrimento.
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Figura 1. Área dos tubos geotêxteis: a) adição de polímero; b) chicana; c) desaguamento dos tubos; d) vista 
geral da disposição dos tubos.(Fonte: Monteiro, 2010)

Licenciamento Ambiental

O principal motivo de aprovação do projeto de dragagem do Canal do Fundão 
com a contenção do material contaminado em tubos geotêxteis foi devido à preo-
cupação com os riscos e impactos causados pelo processo de dragagem. Para o 
licenciamento ambiental foi elaborado um documento com estudos e análises, que 
apresentam a situação da região e como a interferência da obra irá influenciar po-
sitivamente, contribuindo para um meio ambiente menos degradado.

O Projeto de Monitoramento do Solo e de Líquidos Percoláveis foi elaborado 
em atendimento a condicionante da Licença de Instalação da Obra de Dragagem 
do Canal do Fundão e ao Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - “Programa de 
Revitalização, Urbanização e Recuperação Ambiental dos Canais do Fundão e do 
Cunha”. Para a implementação do monitoramento foram realizadas amostragens 
de líquido percolável proveniente dos tubos geotêxteis.

Os resultados das análises do monitoramento do líquido percolado de 16 
amostras (Geo 1 até Geo 16), comparado com os limites da Res. CONAMA nº 
357/2005, estão apresentados nas Tabelas 1 e 2.
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Tabela 1. Concentrações de Parâmetros Físico-Químicos (mg/L)dos Líquidos Percolados – Disposição Final 
do Material Dragado na Área 1 em tubos geotêxteis.

Parâmetros Físico-Químicos (mg/L)
N-Amoniacal N-Kjeldahl N-nitrato N-nitrito P-Total

Resolução CONAMA No 
357/2005 – classe 2 0,70 - 0,70 0,20 0,19

Geo 1 31,27 44,8 nd 0,112 3,511
Geo 2 4,53 nd 1,448 17,011 2,616
Geo 3 4,8 nd 0,788 17,822 2,43
Geo 4 16,6 nd 1,032 11,044 2,19
Geo 5 17,93 25,8 0,454 4,103 2,419
Geo 6 32,5 37,0 0,023 0,661 nd
Geo 7 19,84 24,1 0,094 0,594 nd
Geo 8 23,3 23,5 0,247 7,277 1,569
Geo 9 12,29 36,9 0,420 8,423 2,974

Geo 10 3,44 12,7 0,293 12,463 1,946
Geo 11 18,25 26,1 0,737 0,45 2,225
Geo 12 7,06 15,1 0,018 0,018 1,388
Geo 13 24,32 9,17 0,106 0,081 2,821
Geo 14 14,08 19,4 0,273 0,457 2,396
Geo 15 12,62 14,2 0,208 0,616 2,206
Geo 16 25,56 30,0 0,031 0,423 3,817

Fonte: Adaptado de INEA – Relatório Preliminar de Monitoramento, 2010.

Segundo INEA (2010), o processo de tratamento dos sedimentos confinados em 
tubos geotêxteis é eficiente, contendo os metais pesados, apesar do resultado do líquido 
percolado para os parâmetros que compõe a série nitrogenada e fósforo total, que apre-
sentam concentrações desses nutrientes acima do limite estabelecido pela legislação.

Tabela 2. Concentrações de Metais Pesados e Arsênio (mg/L)dos Líquidos Percolados – Disposição Final do Mate-
rial Dragado na Área 1 em tubos geotêxteis.

Metais Pesados e Arsênio (mg/L)
As Cd Pb Cu Cr Hg Ni Zn

Resolução CONA-
MA No 357/2005 – 
classe 2

0,069 0,004 0,21 0,078 1,1 0,0018 0,074 0,12

Geo 1 nd nd nd 0,004 0,003 nd nd 0,014
Geo 2 nd nd nd nd nd nd nd 0,005
Geo 3 0,014 nd nd nd nd nd nd 0,005
Geo 4 0,01 nd nd 0,004 nd nd nd 0,011
Geo 5 0,012 nd nd 0,002 nd nd nd 0,009
Geo 6 0,012 nd 0,006 0,002 0,002 nd nd 0,009
Geo 7 0,027 nd nd nd 0,002 nd nd 0,012
Geo 8 0,013 nd nd 0,002 0,001 nd nd 0,009
Geo 9 nd 0,001 nd 0,002 0,001 nd nd 0,009
Geo 10 nd nd nd 0,002 nd nd nd 0,016
Geo 11 nd nd nd 0,006 nd 0,0003 nd 0,027
Geo 12 nd nd nd 0,004 0,003 nd nd 0,031
Geo 13 nd nd nd 0,004 0,002 0,0002 nd 0,022
Geo 14 0,009 nd nd 0,003 0,001 0,0003 nd 0,020
Geo 15 0,014 nd 0,004 0,009 0,001 nd nd 0,045
Geo 16 0,009 nd nd 0,004 0,004 nd nd 0,029

Fonte: Adaptado de INEA – Relatório Preliminar de Monitoramento, 2010. 
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Instalação dos Tubos Geotêxteis
O solo da área que abriga os tubos foi analisado para averiguar a capacidade 

de suportar o excesso de peso. As áreas definidas foram terraplanadas com cai-
mento de 0,05% para receber camadas de reforço, isolamento, proteção, imperme-
abilização e nivelamento, com geogrelhas, geomembranas, geotêxtil e brita. 

Ao redor das áreas de disposição há uma canaleta de drenagem, para coleta 
do efluente dos tubos e posterior destinação ao Canal, podendo ou não passar 
por tratamento. Sobre as camadas preparadas do terreno, os tubos também foram 
distribuídos em camadas, com altura final de 7m com sobreposição de três tubos 
dispostos na mesma direção, com desencontro das juntas para amarração do con-
junto.

A precipitação de chuva prejudica o desempenho do geotêxtil devido à umidi-
ficação da superfície do bag e redução da temperatura externa, o que reduz a eva-
poração, mas não ocorre infiltração de água no tubo, pois há uma pressão interna 
no tubo que é superior à externa.

O tempo estimado para o enchimento inicial dos tubos é de 7 dias em média, 
quando atinge a marca de 2,40 m pela primeira vez, devido à variação de volume 
comportado pelo tubo e às dimensões. Após esse período, outro grupo de tubos 
é preenchido, para a secagem dos primeiros, que em 7 dias, em função do clima, 
será desaguado e voltará a ser enchido.

Ao final da obra a área cedida ao confinamento do material foi urbanizada, como 
medida compensatória dos eventuais impactos ambientais causados pelo processo.

CONCLUSÕES

A dragagem tem papel fundamental para o aumento das atividades portuárias, 
contribuindo para o desenvolvimento do país. As técnicas e equipamentos utilizados 
nas dragagens são desenvolvidas para viabilizar ambientalmente a remoção dos sedi-
mentos do fundo dos corpos hídricos.

Após a dragagem, a continuidade das atividades é planejada a partir de um le-
vantamento e caracterização dos sedimentos, para escolha da alternativa que propor-
cionará mais benefícios, seja financeiro ou ambiental. Todo o processo de dragagem 
deve ser planejado antes de ser iniciado, coletando amostras dos sedimentos, caracte-
rizando-os e também o ambiente das áreas afetadas, de remoção e disposição.

Essa preocupação com o meio ambiente se desenvolveu com a consciência da 
população e da política em todo o mundo, que culminou na elaboração de legislação 
específica para tratar do assunto. A regulamentação nacional é recente e baseada 
legislação internacional, especialmente canadense, que possui parâmetros rigorosos 
devido às características daquele país, cuja navegação lacustre é muito utilizada, dife-ção lacustre é muito utilizada, dife-dife-
rentemente da realidade brasileira.

Na intenção de se adequar aos padrões ambientais, as técnicas de disposição 
são desenvolvidas e vêm evoluindo, para causar os menores impactos. Algumas téc-
nicas têm a finalidade de tratar os sedimentos, outras de conter, como nos tubos ge-
otêxteis, algumas lançam o material de forma que seja depositado no fundo do corpo 
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hídrico ou na terra, quando o mesmo tiver grau de contaminação nulo ou mínimo em 
relação aos parâmetros estabelecidos na legislação.

As técnicas de confinamento, para sedimentos contaminados, são muito impor-
tantes para a mitigação dos impactos ambientais, sendo que devem ser incentivadas 
as pesquisas para desenvolvimento e aprimoramento das mesmas, que também deve-
riam contribuir para desenvolvimento do tratamento do material dragado contaminado 
e sua posterior utilização. A reutilização pode ser realizada depois do confinamento, 
como base para futuras construções, desde que realizados os ensaios adequados.

Concluiu-se, a partir deste trabalho, que dentre as diversas técnicas para dis-
posição de material dragado contaminado, deve ser avaliado em cada caso os 
aspectos mais importantes, como a distância entre os locais de dragagem e de 
destino, transporte adequado para a realização do percurso realizado pelo material, 
custos da operação, nos riscos e impactos ambientais.

As atividades de dragagem e a posterior disposição de material oriundo delas 
oferecem riscos ambientais, os quais a legislação visa atenuar, evitando a disposi-
ção inadequada de material dragado em alto mar ou em terra. Para alcançar bons 
resultados, o empreendedor realiza investigações nos sedimentos a serem draga-
dos, através de metodologias de coleta e análises laboratoriais, para a comparação 
com os limites estabelecidos na legislação e definir qual a alternativa de disposição 
ou reutilização que poderá ser aplicada a cada caso.

Em todas as situações o aspecto ambiental é fundamental, pois a atividade de 
dragagem é uma atividade com risco de impacto ambiental e deverá ser licenciada. 
A análise ambiental deve incluir características do sedimento a ser dragado e da 
água do corpo hídrico onde será realizada a dragagem, os impactos ambientais 
inerentes ao processo de dragagem e a interação com o ambiente do entorno da 
atividade.

A técnica de disposição de material dragado contaminado em tubos geotêx-
teis é uma técnica adequada do ponto de vista ambiental, pois é capaz de atender 
a legislação atual, mesmo com nível de exigência elevado em que se encontra. 

O funcionamento da técnica dos tubos geotêxteis consiste em reter as partícu-
las dos sedimentos em suas diferentes granulações. O material dragado contami-
nado é contido no tubo, que tem a finalidade de filtrar o fluido que entra, permitindo 
que a água que passa através das telas tenha aparência limpa e esteja enquadrada 
nos regulamentos ambientais.

A partir de ensaios e análise de resultados das amostras coletadas na obra 
do Canal do Fundão, observa-se que os padrões ambientais foram atendidos para 
praticamente todos os parâmetros da legislação, indicando sua adequabilidade à 
atividade e concluiu-se que esta tecnologia inovadora possui melhor desempenho 
quanto à eficiência de secagem do material em relação a outras técnicas alternati-
vas utilizadas no mundo. 

Outro ponto que contribui para a boa aceitação desta técnica é que dispensa 
a constante manutenção do equipamento, pois ao fim do processo o material está 
seco e inerte confinado nos tubos, podendo ser isolado ou levado para aterros li-
cenciados, não havendo interação com o meio externo em ambos os casos.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um resumo dos diferentes modelos de fadiga para 
o dimensionamento de pavimentos de concreto. Aborda-se um breve histórico so-
bre a construção de pavimentos de concreto no Brasil e no mundo e seus tipos. 
Relatam-se o fenômeno de fadiga no concreto e no pavimento de concreto e o os 
principais fatores que afetam o comportamento do concreto sob fadiga. Constata-
-se que vários fatores interferem no comportamento do concreto sob fadiga, fato 
que não é levado em conta nas formulações existentes que avaliam sua resistência 
à fadiga e influencia o projeto e o dimensionamento de pavimentos de concreto.

Palavras-chave: Modelos de fadiga, pavimentos, concreto, fibras.

ABSTRACT

This paper presents an overview of the different models for the fatigue design 
of concrete pavements. Discusses a brief history about the construction of concrete 
pavements in Brazil and in the world and their types. Describe the phenomenon 
of fatigue in concrete and concrete pavement and the main factors that affect the 
behavior of concrete under fatigue. It appears that several factors influence the 
behavior of concrete under fatigue, a fact that is not taken into account in existing 
formulations to evaluate their resistance to fatigue and influence the design and 
dimensioning of concrete pavements.

Keywords: Fatigue models, pavements, concrete, fibers.

INTRODUÇÃO

Os pavimentos de concreto de cimento Portland (CCP) têm sido muito utiliza-
dos nas estradas de primeira categoria e em vias urbanas de alto tráfego de muitos 
países. No Japão, Alemanha, Itália, Inglaterra e Bélgica, aproximadamente 50% 
das estradas são de concreto, enquanto nos Estados Unidos a percentagem é de 
cerca de 26%.
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No Brasil, os pavimentos de concreto são executados em construções como 
as rodovias, portos e aeroportos, mas também como corredores de ônibus e pisos 
industriais, tendo um impulso marcante em meados de 1990, quando passou a ser 
objeto crescente de interesse nos meios rodoviários brasileiros. 

De modo geral na América Latina, a construção de pavimentos de concreto 
não teve um desenvolvimento harmônico; do entusiasmo inicial dos anos 1920 - 
1950, se seguiu uma estagnação relativa a 1960 - 1990, devido ao crescimento da 
indústria do petróleo, favorecendo a pavimentação asfáltica.

Por ser uma tecnologia que voltou a ser empregada no país, existem ainda 
muitos questionamentos. Um critério de dimensionamento apropriado às estruturas 
de pavimentos de concreto no Brasil, que dedique uma atenção especial ao fenô-
meno da fadiga ao qual ficam sujeitas as camadas de maior rigidez, impulsionou 
um gradativo interesse na busca de um maior conhecimento e esclarecimento do 
comportamento mecânico de pavimentos de concreto (Silva, 2010).

Neste trabalho apresenta-se um breve histórico sobre a construção de pa-
vimentos de concreto no Brasil e no mundo, seus tipos e suas vantagens e des-
vantagens em relação aos pavimentos asfálticos, além do fenômeno de fadiga no 
concreto e no pavimento de concreto e o os principais fatores que afetam o com-
portamento do concreto sob fadiga. Diferentes modelos de fadiga para pavimentos 
de concreto são mostrados e comparados em seus efeitos no dimensionamento.

PAVIMENTOS DE CONCRETO

Segundo Senço (1997), os precursores dos pavimentos rígidos foram os in-
gleses, que iniciaram a sua construção em 1865. O primeiro pavimento de concreto 
construído nos Estados Unidos da América data de 1891 e hoje funciona como 
calçadão para pedestres. Foi executado na cidade de Bellefontaine, no Estado de 
Ohio. 

Em diversos países, principalmente Alemanha e Estados Unidos, o pavimento 
de concreto passou a ter preferência para auto-estradas, antes da Segunda Guerra 
Mundial. Nessa época a Alemanha tinha cerca de 92% de suas auto-estradas em 
concreto. No fim de 1950 os Estados Unidos tinham em torno de 89% das grandes 
vias urbanas e 79% das vias rurais pavimentadas com concreto. No Brasil, o pri-
meiro pavimento de concreto foi executado no Caminho do Mar – ligação de São 
Paulo a Cubatão em 1926. Em seguida foi realizada em 1932, em concreto, a pavi-
mentação da travessia de São Miguel Paulista, da antiga estrada Rio - São Paulo.

Até o início da década de 1950 era intensa em nosso País a utilização do 
concreto de cimento Portland na pavimentação, tanto em vias urbanas quanto em 
rodovias, tais como a BR-116/RJ subida da serra de Teresópolis e nas rodovias nos 
Estados de Pernambuco e Paraíba. Essa prática sofreu, a partir de então, grande 
retenção devido a vários fatores de natureza política e econômica. 

A partir do término da Segunda Guerra Mundial, a produção nacional de ci-
mento foi destinada prioritariamente ao suprimento de necessidades fundamentais 
da emergente indústria da Construção Civil, o que conduziu os setores de pavimen-
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tação a lançarem-se em empreendimentos que não dependessem maciçamente 
desse produto. Na mesma época desenvolveu-se nos EUA (e rapidamente foi ab-
sorvida pelos órgãos brasileiros ligados ao ramo) extensa tecnologia de pavimentos 
flexíveis à base de produtos betuminosos em detrimento dos pavimentos rígidos, 
pois os preços dos derivados de petróleo eram muito baixos e, por isso, muito con-
vidativos, principalmente, segundo Medina (1997), devido às refinarias de petróleo 
instaladas no país.

Além disso, havia a estratégia do ex-DNER em aplicar a técnica de constru-
ção por etapas, devido à escassez de recursos financeiros suficientes e à grande 
demanda por novas rodovias no país.

Essa situação estimulou o meio técnico de pavimentação a aparelhar-se qua-
se que exclusivamente para emprego de pavimentos asfálticos. Como conseqüên-
cia, há uma certa resistência para que se passe novamente a adotar a alternativa 
dos pavimentos rígidos para a pavimentação, mesmo havendo sinais efetivos da 
mudança das circunstâncias técnicas e, principalmente, econômicas (Pitta, 2009).

O pavimento de concreto ressurgiu, nos últimos anos, em países de caracterís-
ticas tão diversas como o México, a África do Sul, a Espanha e a Índia. Isso ocorreu 
porque, em primeiro lugar, seu custo inicial tornou-o atraente diante das alterações 
nos preços dos derivados de petróleo e do crescimento da conscientização de gover-
nos e contribuintes, da necessidade vital que é aproveitar ao máximo a aplicação dos 
recursos públicos, buscando o maior benefício e o menor custo (Pitta, 2009).

A partir do ano de 1998, com a compra de pavimentadoras e usinas modernas 
pela Associação Brasileira de Cimento Portland, o pavimento de concreto vem sendo 
empregado na execução de pavimentação rodoviária no Brasil. Outra oportunidade de 
aplicação é em pisos industriais, uma vez que atende às exigências de planicidade e 
nivelamento destas áreas. Atualmente, pode-se destacar seu emprego em rodovias 
nacionais, como na terceira faixa de interligação Anchieta - Imigrantes; na marginal 
da rodovia Presidente Dutra (SP); na pista descendente da Rodovia dos Imigrantes; 
na pista sul das Marginais da Rodovia Castelo Branco; no Rodoanel Mário Covas; em 
avenidas como a Av. Assis Brasil (RS) e no Nordeste, onde o Exército Brasileiro execu-
ta 142,5 km dos 336,0 km de pavimento rígido na Rodovia BR101/NE, nos Estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. (ver Figura 1).

Figura 1. Pavimento de concreto simples com barras de transferência, BR-101/PE, executado pelo 3°Bata-
lhão de Engenharia de Construção em 2007. (Silva, 2010).
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Medina (1997) define o pavimento rodoviário como uma estrutura constituída 
por diversas camadas superpostas destinadas a resistir e distribuir os esforços ver-
ticais e horizontais de tensão provocados por cargas móveis (veículos de grande, 
médio ou pequeno porte), bem como garantir a segurança e o conforto dos usuários.

Um pavimento é constituído por subleito, leito, sub-base, base e revestimento 
(no caso dos pavimentos flexíveis) ou placa de concreto (no caso de pavimentos rí-
gidos), que apresentam materiais com diferentes características e propriedades, ou 
seja, que se comportam diferentemente quanto à deformação, quando submetidos 
a carregamentos externos (carga dos veículos automotivos). Este comportamento 
estrutural está relacionado ao estado do pavimento.

Entre as diversas nomenclaturas existentes, Balbo (1997) defende uma uni-
formização dos termos usuais em pavimentos, a saber:

• pavimento rígido – é o pavimento cuja camada superior, resistindo grande 
parcela de esforços horizontais solicitantes, acaba por gerar pressões verticais ali-
viadas e bem distribuídas sobre as camadas inferiores;

• pavimento flexível – é o pavimento no qual a absorção de esforços se dá de 
forma dividida entre várias camadas, encontrando-se as tensões verticais em ca-
madas inferiores concentradas em região próxima da área de aplicação da carga.

Teoricamente o pavimento flexível é composto apenas de revestimento be-
tuminoso e base. Entretanto, por razões econômicas a camada de base pode ser 
dividida em base propriamente dita e outra de sub-base.

O pavimento de concreto também conhecido como pavimento rígido, por absor-
ver grandes tensões de tração na flexão produzidas pelo carregamento, não requer, 
necessariamente, uma fundação de grande suporte, mas sim, um suporte constante 
e uniforme. Este tipo de pavimento produz uma bacia de deformação, na fundação, 
menor que aquela produzida por pavimentos flexíveis. Devido a isto, as camadas 
subjacentes são mais protegidas quanto às deformações (Rodrigues, 2003).

A sub-base corresponde a uma camada delgada situada sob a base da placa 
de concreto, sendo necessária, em alguns casos, para melhorar as características 
de suporte do subleito. Tem a finalidade de aumentar a capacidade de suporte da 
fundação do pavimento, evitando o bombeamento dos finos do subleito, caracte-
rizado por acentuada retração ou expansão dos solos da fundação, o que implica 
na perda da uniformidade do suporte. A sub-base pode ser constituída por solo-
-cimento ou materiais britados, estabilizados com cimento, asfalto ou cal, no caso 
de solos, ou ainda mediante mistura com outros materiais.

Segundo Medina (1997), o revestimento é a camada, tanto quanto possível 
impermeável, que recebe diretamente a ação do rolamento dos veículos, sendo 
destinada a melhorar as condições de tráfego quanto à comodidade e segurança, 
além de resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a 
superfície de rolamento. No caso dos pavimentos rígidos, as placas de concreto 
preenchem as finalidades próprias de revestimento e base, simultaneamente.

O pavimento de concreto tem por característica a presença ou não de arma-
duras. Para cada situação, previamente analisada, é possível determinar a escolha 
mais viável para a pavimentação. Pode-se destacar dentre os vários tipos de pavi-
mentos de concreto de cimento Portland:
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• Pavimento de Concreto Simples: dotado de placas de concreto simples sepa-
radas por juntas moldadas ou serradas. Pode contar ou não com dispositivos 
de transferência de carga.

• Pavimento de Concreto com Armadura Descontínua: possui armadura desti-
nada, exclusivamente, a combater a fissuração oriunda da retração do con-
creto. As barras de aço são geralmente colocadas a 5 cm da superfície e 
localizadas em cada junta transversal e longitudinal do pavimento, por isso 
mesmo, o termo descontínua.

• Pavimento de Concreto Continuamente Armado: apresenta armadura longi-
tudinal contínua sem a presença de juntas transversais intermediárias de ex-
pansão ou contração. É usualmente empregado na construção de pavimen-
tos de aeroportos.  

• Pavimento de Concreto Estruturalmente Armado: possui barras de transferên-
cia e telas de aço distribuídas na parte superior e inferior da placa. A função 
essencial do aço é de combater as tensões geradas pelo carregamento.

• Pavimento de Concreto Protendido: empregado principalmente em pavimen-
tos de aeroportos e pisos industriais pesados. Há grande redução da espes-
sura necessária de concreto.

• Pavimento de Concreto com Fibras: pavimento composto de placas de con-
creto com adição de fibras de aço ou poliméricas – nylon e polipropileno.  
Apresenta maior resistência à fissuração, ao impacto e ao desgaste, além de 
possuir maior ductilidade. 

• Whitetopping: constitui na construção de pavimento de concreto apoiado so-
bre pavimento asfáltico. É uma solução para reabilitação de pavimentos as-
fálticos já existentes.

FADIGA DO CONCRETO

Segundo Suresh (1991), os primeiros relatos sobre fadiga foram escritos por 
volta de 1829, quando o engenheiro alemão W. A. J. Albert realizou alguns ensaios 
em correntes de aço usadas nas mineradoras. A fadiga, de acordo com Suresh 
(1991), refere-se ao dano e à ruptura de materiais submetidos a carregamento cí-
clico e é caracterizada por uma mudança nas suas propriedades.

O ACI 215R-74 (1992) diferencia carregamento dinâmico de estático da se-
guinte forma: o carregamento dinâmico varia ao longo do tempo e com determinada 
intensidade. A fadiga e o impacto são casos específicos de carregamento dinâmico. 
A fadiga consiste em uma seqüência de carregamentos cíclicos que pode causar 
ruptura com mais de 100 ciclos.

O processo de degradação (ou dano) por fadiga de um material está associa-
do à deterioração sob carregamento cíclico que leva ao surgimento e à evolução de 
microfissuras ou à propagação de microfissuras pré-existentes no material, poden-
do causar a ruptura da estrutura. A fadiga ocorre devido a um processo de degra-
dação progressiva na microestrutura do material sujeito a condições de solicitações 
de magnitude inferior à capacidade resistente do material, isto é, as deformações 
ou as tensões impostas com magnitudes inferiores à deformação ou à tensão de 
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ruptura estática (Cervo, 2004).
A resistência à fadiga é definida como uma fração da resistência estática que 

pode ser suportada para um certo número de ciclos. É normalmente apresentada 
em diagramas que indicam o número admissível de ciclos, ou o logaritmo desse 
número, em função da relação entre tensões, RT, dada pela Equação 1.

         (1)

sendo s a tensão solicitante e sadm a tensão admissível do material.

Os resultados dos estudos sobre fadiga são geralmente apresentados na for-
ma de diagramas de Wöhler, também conhecidos como curvas S-N (Stress – Num-
ber). Estas curvas são representações semilogarítmicas. Na Figura 2 são mostra-
das as curvas S-N para o concreto simples, apresentadas por Laranjeiras (1990).

Figura 2. Curvas S-N para o concreto simples, adaptado de Laranjeiras (1990).

Segundo CEB (1988), um estudo visando estimar a vida à fadiga de elemen-
tos estruturais de concreto pode ser feito baseando-se na mecânica da fratura, que 
considera a propagação da fissura para um dado estágio de carregamento. Porém, 
tendo em vista a necessidade prática de um método simples de avaliação do fenô-
meno, vêm sendo utilizados os diagramas de Wöhler.

As fissuras por fadiga nos concretos de cimento Portland são de natureza 
frágil, por apresentar pouca, ou nenhuma, deformação plástica associada à fissu-
ração, ocorrendo a ruptura pela iniciação e propagação de microfissuras, sendo 
que em geral, a superfície de fratura é perpendicular à direção de tensão aplicada 
(Callister, 2002). 

De acordo com Bastos et al. (1999), o processo de ruptura por fadiga se caracteriza 
por três etapas que resultam na perda de rigidez gradual da estrutura. A primeira etapa 
se caracteriza pelo início da fissura, quando uma pequena fissura se forma em algum 
ponto de alta concentração de tensões; ou pelas descontinuidades pré-existentes no ma-
terial previamente ao processo de fadiga. Podem ocorrer ainda os dois itens anteriores 
simultaneamente. Na segunda etapa, a propagação da fissura ocorre com um lento cres-
cimento das microfissuras a um tamanho crítico, durante a qual, a mesma avança em 
incrementos a cada ciclo de tensões, devido à existência de zonas de concentração de 
tensões. A terceira etapa é aquela na qual ocorre a ruptura final em virtude da rápida pro-
pagação das fissuras, uma vez que estas fissuras tenham atingido sua abertura crítica.
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 A iniciação de microfissuras é uma característica inerente ao concreto devido 
à presença de vazios de ar e regiões fracas ou sem aderência entre os agregados 
e a pasta. Haverá alguma microfissura com forma, dimensão e orientação que se 
desenvolverá de maneira lenta e estável a um tamanho crítico, e então aumentará 
rapidamente. Quando um suficiente número de fissuras se une para formar uma 
fissura contínua, a ruptura do concreto ocorre rapidamente. A ruptura por fadiga 
somente ocorre se a carga aplicada fornecer tensão suficiente para o crescimento 
e propagação das fissuras ou, para que alterações significativas ocorram no mate-
rial, atingindo um estado de instabilidade e afetando a vida útil da estrutura. Esta 
situação é definida como o limite de fadiga do material (Bastos et al., 1999).

 As propriedades de fadiga do concreto podem ser determinadas a partir de 
ensaios de simulação em laboratório, com dados representados graficamente na 
forma de tensão (σ) ou de deformação específica (ε) em função do número de ci-
clos (N) até a ruptura, para cada corpo de prova ensaiado. De acordo com Tatro 
(1987), nos ensaios de fadiga, dois tipos de comportamento σ-N distintos são verifi-
cados. O primeiro comportamento diz respeito à magnitude da tensão, onde, quan-
to maior a magnitude da tensão, menor o número de ciclos que o material é capaz 
de suportar antes da ruptura. O segundo, diz respeito à existência de um limite de 
resistência à fadiga, abaixo do qual a ruptura não irá ocorrer. Este limite é o maior 
valor de tensão cíclica que um elemento pode resistir após o carregamento com um 
número infinito de ciclos sem que ocorra a ruptura do material. 

 Para Cervo (2004), existe sempre uma dispersão considerável nos resulta-
dos de testes de fadiga, ou seja, uma variação no valor de N medido para vários 
corpos-de-prova testados sob o mesmo nível de tensão. Esta variação dos resulta-
dos pode ser explicada pela sensibilidade da resistência à fadiga a diversos parâ-
metros relacionados ao ensaio e ao material, que são praticamente impossíveis de 
serem controlados de maneira absolutamente precisa. Estes parâmetros incluem 
as condições de moldagem dos corpos-de-prova, o nivelamento do corpo de prova 
no equipamento de ensaio, a tensão média, dentre outros.

Kim e Kim (1996) verificaram que o concreto de elevada resistência apresenta 
comportamento à fadiga bastante distinto ao do concreto simples, em que a resistên-
cia à fadiga do concreto tende a diminuir quanto maior for a resistência do concreto.

FADIGA EM PAVIMENTOS DE CONCRETO
 

Nos pavimentos de concreto simples, o principal esforço é o de tração na fle-
xão. A resistência à fadiga do concreto sob flexão é representada pela razão entre 
a máxima tensão solicitante e o número de ciclos alcançados.

A fadiga devido à aplicação de cargas repetidas, em pavimentos de concreto, 
é dependente do tipo de carga aplicada, da sua duração, bem como do número de 
ciclos de aplicações de cargas.

As estruturas de concreto sujeitas a carregamento cíclico apresentam maio-
res deformações, além de maior grau de fissuração, se comparadas com estruturas 
submetidas a carregamento estático de mesma intensidade.

A relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão 
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estática do concreto parece não ser o único fator a se considerar, uma vez que 
a própria heterogeneidade do material, condições ambientais, freqüência de apli-
cação das cargas, dentre outros fatores, afetam o comportamento do concreto à 
fadiga (Cervo, 2004).

Crepaldi e Dajnikian (2001) citaram que, em relação à freqüência e amplitude 
dos ciclos de carga, as solicitações causadas por terremotos ou tempestades são de 
baixa freqüência e alta amplitude, enquanto aquelas provocadas por vento, ondas e 
tráfego rodoviário, interesse deste trabalho, são de alta freqüência e baixa amplitude.

Em um pavimento, cada ciclo pode iniciar ou propagar microfissuras no con-
creto, desde que o nível de carga deste ciclo de carregamento relatado exceda 
um nível mínimo podendo ocasionar a ruptura do material. Quanto maior o nível 
de tensão máxima, menor o número de ciclos alcançados, e mais rapidamente o 
concreto se deteriorará por fadiga, para uma mesma freqüência de carregamento. 
A ruptura é também acelerada, pela redução da freqüência de aplicação de carga 
(Stet e Frénay, 1998).

Alguns fatores que afetam a resistência estática do concreto, tais como tipo e 
consumo de cimento, zona de transição da interface argamassa-agregado graúdo, 
porosidade, cura, cuidados na moldagem, dentre outros, influenciam também a 
resistência à fadiga do concreto por esta ser definida como uma fração da resistên-
cia estática ou resistência última do concreto. Desta forma, pesquisadores como 
Zhang e Wu (1997) demonstraram, por exemplo, que o comportamento sob fadiga 
do concreto simples em flexão é influenciado pela relação água/cimento da mistura. 

Segundo Crepaldi e Dajnikian (2001), as pesquisas mostraram que muitas ve-
zes o colapso das estruturas de concreto ocorre devido à ruptura por fadiga e os 
modelos desenvolvidos para a fadiga de metais e ligas, desde a metade do século, 
não se aplicam adequadamente ao concreto, devido, principalmente, à sua elevada 
heterogeneidade e forma de ruptura. Isto tem proporcionado, no decorrer dos tem-
pos, a realização de uma grande quantidade de estudos para o desenvolvimento de 
modelos de fadiga.

FATORES QUE AFETAM O COMPORTAMENTO DO CONCRETO SOB FADIGA

Relacionados ao Tráfego
O tráfego a que o pavimento está sujeito é de extrema importância no com-

portamento sob fadiga, uma vez que a intensidade do carregamento cíclico pode 
acelerar o surgimento de fissuras e até mesmo colapsar a estrutura do pavimento 
através da fissuração, que tem início e se desenvolve na camada de maior rigidez 
da estrutura (Cervo, 2004).

 Segundo Medina (1997), a variação do tráfego deve-se ao tipo de veículos 
e cargas transportadas. Algumas das dificuldades no dimensionamento de pavi-
mentos são a previsão da evolução do tráfego ao longo do tempo e a avaliação do 
poder de destruição, de modo comparativo, que exercem as várias cargas em dife-
rentes níveis de repetição, mostrando que a tensão e a freqüência de carregamento 
não são constantes em campo.
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Condições Climáticas

Segundo Cervo (2004), os pavimentos estão sujeitos a um incremento de 
tensão devido às diferenças de temperatura entre o topo e o fundo da placa de con-
creto, que geram diferenciais térmicos que causam o empenamento do pavimento. 

Em conseqüência do aumento de temperatura na face superior do pavimen-
to, a placa de concreto tenderá a expandir as fibras do topo e contrair as do fun-
do. Entretanto, a placa irá desenvolver uma reação ao arqueamento, representada 
pelo seu peso próprio. Desta forma as tensões de tração são produzidas na parte 
inferior da placa, enquanto as tensões de compressão surgem na parte superior, 
conforme se observa na Figura 3 (Rodolfo, 2001).

Figura 3. Empenamento da placa devido ao gradiente térmico (Rodolfo, 2001).

De acordo com Severi (2002), o resfriamento durante a noite causa um gra-
diente térmico negativo no concreto, em que as tensões de tração ocorrem no topo 
e as tensões de compressão no fundo, reduzindo as tensões de tração na face 
inferior da placa, embora tal condição não seja dominante para clima tropical.

Empenamento e tensões das variações térmicas associadas ao tráfego po-
dem, eventualmente, ser na mesma direção e aumentar as tensões oriundas do 
efeito de flexão, o que por conseqüência, acelerar o efeito da fadiga no pavimento 
de concreto, de acordo com vários estudos encontrados na literatura.  

Níveis e Formas de Aplicação de Tensões
Em um pavimento, as tensões impostas estão intimamente relacionadas ao 

tráfego e ao clima. Porém, as tensões devido ao tráfego são responsáveis pela 
maior parcela de danos causados aos pavimentos, e estas tensões são bastante 
variadas, com diferentes cargas e pressões aplicadas.

Oh (1991) estudou o comportamento à fadiga do concreto e, para isso, usou 
três diferentes níveis de tensão máxima aplicada: 65%, 75% e 85% da resistência 
à tração na flexão estática do concreto e realizou ensaios cíclicos em flexão. Os 
resultados mostraram que a resistência à fadiga do concreto apresenta comporta-
mentos diferentes para os três diferentes níveis de tensão aplicados, onde o núme-
ro de ciclos à fadiga para RT=0,65 foi 93% superior do que para RT=0,75, e este 
foi 93% superior do que para RT=0,85, sendo RT a relação entre tensão máxima 
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aplicada e a tensão estática. 
Quando o assunto foi a influência da tensão alternada, isto é, alterando a 

tensão aplicada para um valor superior ou inferior ao valor inicial durante o ensaio, 
os resultados obtidos pelos diversos autores diferiram entre si. Enquanto Crepps 
(1923) apud Zhang et al. (1996) e Hatt (1924, 1925) apud Zhang et al. (1996) veri-(1996) veri-
ficaram que a tensão alternada não influencia a resistência à fadiga, autores como 
Clemer (1922) apud Zhang et al. (1996) e Clifford (1924) apud Zhang et al. (1996) e 
Tepfers (1982) observaram que existe uma pequena influência. Entretanto, Zhang 
et al. (1996) verificaram que a tensão alternada reduz a resistência à fadiga. 

Cervo (2004) e Silva (2006) estudaram a fadiga com tensão alternada e veri-
ficaram que a resistência à fadiga do concreto submetido a níveis de tensão variá-
veis se mostrou maior do que a resistência à fadiga com tensão constante, somente 
quando a tensão variou de baixa para alta (tensão crescente). Quando a tensão 
variou de um nível mais elevado para um mais baixo, o número de ciclos obtidos foi 
inferior àquele alcançado em testes conduzidos com tensão constante. 

Cook e Chindaprasirt (1980) analisaram a influência da história de tensões nas 
propriedades do concreto em compressão e observaram que um carregamento de 
longa duração produziu um pequeno acréscimo na resistência do concreto, enquanto 
o carregamento cíclico ocasionou uma leve diminuição na resistência. Os autores 
relataram que ambas as histórias de carregamentos diminuíram o pico de tensão no 
carregamento e que a carga de longa duração resultou em redistribuição das concen-
trações de tensão, enquanto as cargas cíclicas produziram microfissuras.

Frequência de Aplicação de Cargas
A freqüência é um fator muito importante a ser considerado no desempenho dos 

pavimentos de concreto e apresenta considerável influência na resistência à fadiga 
do concreto. Isto ocorre devido às cargas de trafego serem impostas ao pavimento 
em frequências variadas, que são função da velocidade e do volume médio diário dos 
veículos. 

Neville (1981) afirmou que a freqüência de ensaio de fadiga, no intervalo entre 
1Hz e 33Hz, não afeta a resistência à fadiga, tanto na flexão quanto na compressão. 

Murdock (1965) apud Zhang et al. (1996) constatou que quando a tensão má-(1996) constatou que quando a tensão má-
xima é menor do que 75% da resistência estática do concreto, as frequências entre 
1 Hz e 15 Hz apresentam pequena influência na resistência à fadiga. 

Aplicando uma tensão máxima em torno de 83% da resistência estática do 
concreto e frequências de 1Hz, 5Hz e 10Hz, Cervo (2004) observou que com uma 
freqüência de 10 Hz é possível atingir uma resistência à fadiga superior, da ordem 
de 94% e 96%, àquelas obtidas para frequências de 1 Hz e 5 Hz, respectivamente, 
e Silva (2006) com 75% da resistência estática, observou uma resistência à fadiga 
superior, da ordem de 96%, para ambas as frequências.

Com base nas diversas pesquisas sobre frequências de aplicação de cargas, 
pode-se observar que, quanto mais elevada é a freqüência, maior é o número de 
ciclos de fadiga que o concreto pode suportar. Além disso, a combinação entre a 
freqüência de carregamento e o nível de tensão aplicado está intimamente ligada 
ao desempenho do material quando submetido à fadiga.
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Materiais Constituintes do Concreto
Iwama e Fukuda (1986) investigaram a influência da dimensão máxima (Dmáx) 

do agregado graúdo no comportamento à fadiga do concreto. Os ensaios foram 
realizados com 150 amostras com dois valores de Dmáx de agregado, 20 mm e 40 
mm. Os autores observaram que os efeitos das diferentes dimensões dos agrega-
dos graúdos são desprezíveis no comportamento do concreto submetido à fadiga.

Estudando, de forma semelhante, esse tipo de influência no estudo de fa-
diga, Koyanagawa et al. (1994) ensaiaram amostras de concreto à flexão com 
Dmáx dos agregados graúdos de 20 mm e 40 mm. Os resultados mostraram que 
a influência do Dmáx do agregado graúdo no comportamento à fadiga do concreto 
foi praticamente nula para relação entre tensões acima de 0,80. Entretanto, foi 
observado pelos autores que níveis inferiores a este valor, a Dmáx do agregado 
graúdo apresentou pequena influência no comportamento à fadiga do concreto, o 
que permitiu ao autor concluir que a utilização de agregado com dimensão de 20 
mm seria mais favorável.

A relação água/cimento (a/c) é outro parâmetro que pode influenciar o com-
portamento à fadiga do concreto.

De acordo com Zhang e Wu (1997), o aumento da relação a/c diminui a re-
sistência à fadiga e Klaiber e Lee (1982) mostraram que a resistência à fadiga do 
concreto simples reduz para relação a/c inferior a 0,40, enquanto para relação a/c 
entre 0,40 e 0,60 ocorre pouca variação desta resistência.

Para relações água/cimento de 0,39, 0,45, 0,53 e 0,65, Zhang e Wu (1997) 
concluíram que a relação a/c apenas modificou a resistência estática, não influen-
ciando a resistência à fadiga do concreto.

Cervo (2004) relatou que há influência dos materiais constituintes do concre-
to no comportamento à fadiga deste material, conforme encontrado na literatura. 
Pesquisas mostraram que algumas características de um dado material aumen-
tam a resistência à fadiga do concreto, enquanto outros trabalhos observaram o 
contrário. Este fato comprova o quanto é difícil ter uma precisão do comportamen-
to à fadiga de um material heterogêneo, como é o caso do concreto de cimento 
Portland. 

Tepfers e Kutti (1979) estudaram o efeito do consumo de cimento nos en-
saios de fadiga de concreto. Os autores ensaiaram dois concretos com consumos 
de 236 kg/m3 e 365 kg/m3. A partir dos resultados encontrados, os autores conclu-
íram que a fadiga independe do consumo de cimento.

MODELOS DE FADIGA PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO

Existem diversos modelos empíricos e semi-empíricos para representação do 
comportamento do concreto à fadiga. Os modelos experimentais são desenvolvi-
dos a partir de ensaios de laboratório. Os modelos semi-empíricos têm como base 
os resultados observados em pistas monitoradas ao longo de sua vida útil, que 
recebem tratamento teórico. 

Os modelos de fadiga normalmente são apresentados em função do número 
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de ciclos de carregamentos e da relação entre o nível de tensão atuante no pavi-
mento e a resistência à tração na flexão estática do concreto, podendo ser descrito 
da seguinte forma:

 RT = a − b log N         (2)

sendo N o número de repetições de cargas à fadiga; RT é a relação entre 
a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão estática; e a e b são 
constantes experimentais ou semi-empíricas.

Modelos Experimentais
Balbo (1999) define dois tipos de modelo de fadiga para os pavimentos de 

concreto: experimentais e semi-empíricos. Os modelos experimentais são constru-
ídos a partir de ensaios de laboratório, quando amostras do material de interesse 
moldadas em laboratório ou extraídas de campo, são submetidas a ciclos de carre-
gamentos sucessivos, chamados de ensaios dinâmicos. 

 Esses ensaios geralmente são realizados com freqüência elevada e sem 
períodos de folga, não se levando em conta as flutuações na tensão causadas 
pela variação da posição da carga que ocorre nos pavimentos. Porém, como os 
pavimentos de concreto estão sujeitos à ação de cargas e frequências variáveis, 
diversos trabalhos tentam se aproximar destas variações que ocorrem em campo, 
determinando o comportamento sob fadiga do concreto através de ensaios labora-
toriais, com tensões e ou frequências variáveis.

 Entretanto, a aplicação de cargas a frequências constantes tem sido reali-
zada nos ensaios experimentais em laboratório por muitos pesquisadores, princi-
palmente devido às limitações dos equipamentos em realizar ensaios variando a 
tensão e a freqüência. Assim, de uma maneira geral, os modelos experimentais são 
conservativos. 

 O mais antigo modelo de fadiga para o concreto (Bradbury, 1938) foi desen-
volvido com ensaios dinâmicos em 1934 pelo Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de Illinois, EUA.

 Um modelo experimental de fadiga em flexão para pavimento de concreto 
simples foi desenvolvido por Darter (1977), por meio da análise de aproximada-
mente 140 vigas de concreto, oriundas de três estudos anteriores realizados em la-
boratório. Os dados obtidos estabeleceram duas expressões para probabilidade de 
ruptura, sendo um para 50% e outro para 24%. Para o critério de dimensionamento 
dos pavimentos de concreto à fadiga, Darter (1977) recomendou utilizar o modelo 
para a probabilidade de 24% de ruptura por fadiga.

Um modelo de fadiga empregado na Bélgica foi apresentado por Stet e 
Frénay (1998) para o dimensionamento de pavimento de concreto simples. Es-
tes autores não indicaram se este modelo é resultante de observação em cam-
po ou de ensaios em laboratório. A tensão de tração considerada no emprego 
desse modelo foi diferenciada, pois leva em conta a possibilidade de ocorrência 
de empenamento nas placas de concreto.

Um modelo experimental empregado no Japão para descrever a fadiga 
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em flexão de pavimentos de concreto utilizando agregados com dimensão má-
xima de 20 mm e 40 mm foi desenvolvido por Iwama e Fukuda (1986) ensaian-
do aproximadamente 150 amostras. Os resultados mostraram que o diâmetro 
máximo do agregado não influenciou o comportamento à fadiga do material, 
obtendo-se expressões para probabilidade de colapso de 15% e 50%.

Também no Japão, pesquisando a influência tanto da resistência à tração 
na flexão estática do concreto quanto da utilização de agregados de dimensões 
distintas, Koyanagawa et al. (1994) determinaram modelos de fadiga aplicando 
resistências à tração na flexão de 4,0 MPa, 5,2 MPa e 6,0 MPa para probabili-
dade de ruptura por fadiga de 10% e 50%.

Segundo Balbo (1999), os modelos experimentais são conservadores, pe-
los seguintes motivos:

• nos pavimentos ocorrem variações nas trajetórias dos veículos, que po-
dem reduzir as solicitações no ponto mais carregado; em laboratório o ponto de 
aplicação da força é fixo;

• a freqüência do carregamento, em laboratório, é elevada, não permitindo 
a relaxação do material, que normalmente ocorre nas pistas;

• em laboratório, são aplicadas forças e pressões constantes, enquanto 
nas pistas as ações são desiguais.

Já os modelos semi-empíricos são definidos a partir de dados de pistas 
experimentais ou de pistas em funcionamento. As limitações se devem ao fato 
do campo de validade ser restrito às condições de tráfego e ambientais dos pa-
vimentos estudados.

Modelos Semi-Empíricos
Tayabji e Jiang (1998) utilizaram em seus estudos um modelo de fadiga 

semi-empírico proposto pela National Cooperative Highway Research Program 
(NCHRP) que correlaciona a resistência do concreto à tração na flexão, o núme-
ro de ciclos de cargas e as tensões estimadas para um nível de 50% das placas 
fissuradas.

Darter (1990), confrontando modelos de laboratório com o desempenho 
observado em campo, apresentou um modelo semi-empírico resultante de 30 
anos de observação de pavimentos de concretos de aeroportos, pelo United 
States Army Corps of Engineers (USACE). 

Os dados obtidos pela AASHO Road Test foram analisados mais detalha-
damente por Majidzadeh (1988), considerando a Teoria das Placas suportadas 
por um meio multielástico que representa as demais camadas do pavimento. 
Neste modelo, o nível de serventia final foi considerado igual a 2,0 para um 
número de repetições de cargas do eixo padrão de 80 kN. O modelo à fadiga 
obtido foi denominado por RISC.

Majidzadeh (1988) apresentou um outro modelo denominado ARE, tam-
bém desenvolvido a partir do desempenho de pistas experimentais da AASHO 
Road Test. No modelo à fadiga desenvolvido, o número de aplicações de cargas 
solicitadas foi convertido em uma carga de eixo padrão de 80 kN, considerando 
os fatores de equivalência entre cargas para um nível de serventia final de 2,5. 
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A Teoria de Sistemas de Camadas Elásticas foi empregada para determinar as 
tensões solicitantes nas placas nos experimentos, que representariam as ten-
sões máximas no centro das placas.

Um modelo à fadiga desenvolvido por Vesic e Saxena (1969) foi apresen-
tado por Majidzadeh (1988), também analisando os dados da AASHO Road 
Test, porém empregando a teoria de placas de Westergaard para determinar as 
tensões nas placas. Todavia, ao invés de utilizar tensões no meio e no canto das 
placas, as tensões de tração na flexão foram consideradas na posição da traje-
tória prevista. O modelo é desenvolvido para um nível de serventia final de 2,5.

Modelo Atualmente Empregado no Brasil
Segundo Medina (1997), a maioria das estruturas de pavimentos rodoviários 

e urbanos de concreto no Brasil tem sido dimensionada pelo método da Portland 
Cement Association (PCA, 1984) em sua segunda edição, que foi publicado pela 
Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP em 1996 e pelo Manual de 
Pavimento de Concreto do DNIT (IPR 714, 2005).

Esse método foi proposto inicialmente em 1966, sendo revisto em 1984 nos 
Estados Unidos da América, descrevendo um modelo de fadiga para o concreto, 
sendo este modelo o mais utilizado no Brasil.

O número permissível de repetições para uma dada carga no eixo foi de-
terminado baseado na relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência 
à tração na flexão estática do concreto. O modelo propõe um limite de fadiga, 
assumindo que para relação entre estas tensões inferiores a 0,45, o número de 
repetições de ciclos seria ilimitado, qualquer que fosse a carga geradora daquela 
tensão. O método da PCA (1984), entretanto, desconsidera o efeito das tensões 
de empenamento devido aos gradientes térmicos.

Modelos brasileiros de fadiga de concretos foram apresentados por Balbo 
(1999), para o Concreto de Alto Desempenho – CAD, por via semi-empírica, e por 
Cervo (2004), em laboratório, para o mesmo CAD do modelo de Balbo (1999) e 
para um concreto convencional empregado na pista experimental da Universida-
de de São Paulo (USP).

O primeiro modelo nacional para concretos surgiu da avaliação da formação 
de fissuras de canto em placas delgadas de concreto que empregaram CAD. Este 
modelo foi descrito por Balbo (1999) para a previsão da formação de 10% de 
placas fraturadas em pavimentos de concreto. Cervo (2004), estudando o mesmo 
tipo de CAD, desenvolveu ensaios de fadiga em laboratório, o que lhe permitiu 
descrever um modelo de transferência entre a fadiga acompanhada em campo e 
aquela prevista por ensaios de fadiga em tração na flexão.

A Tabela 1 reúne as características e as equações, de acordo com os diferen-
tes modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Silva, 2010). Nela constata-se 
que o único parâmetro considerado nas formulações é a relação entre a tensão 
aplicada no ensaio dinâmico de flexão e a resistência à tração na flexão.
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Tabela 1. Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continua)
Fonte: Santos(2010)

Tabela 1. Modelos de fadiga para pavimentos de concreto (Continuação).
Fonte: SILVA (2010)
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As Figuras 4 e 5 apresentam os modelos de fadiga listados na Tabela 1 para con-
cretos desenvolvidos nos EUA e nos continentes europeus e asiáticos (Silva, 2010). Os 
modelos brasileiros de fadiga para concretos podem ser vistos na Figura 6 (Silva, 2010). 

Nelas pode-se observar que, para uma faixa de relação entre a tensão máxima 
aplicada e a resistência à tração na flexão estática (RT) de 0,85 a 1,00, os modelos de 
PCA (1966), Darter (1977), Eisenmann (1979) apud Stet e Frénay (1998) e PCA (1984) 
conduzem a valores de resistência à fadiga de concretos muito conservadores em rela-
ção aos demais modelos. Em contrapartida, os modelos de Vesic e Saxena (1969), de 
Majidzadeh (1988) – RISC e ARE – e Balbo (1999) são os que mais superestimam estes 
valores.

Também verifica-se dessas figuras que, para um faixa de RT abaixo de 0,85 até 
0,50, todos os modelos tendem a convergir para valores logarítmicos de número de re-
petições de cargas à fadiga (log N) entre 4 e 6 (o que equivale N variando de 10.000 a 
1.000.000), excetuando-se os modelos de Vesic e Saxena (1969), Darter (1977), Iwama 
e Fukuda (1986), NCHRP apud Tayabji e Jiang (1998), Stet e Frénay (1998), Koyanaga-
wa et al. (1994) e Cervo (2004).

Figura 4. Alguns modelos de fadiga para concretos desenvolvidos nos EUA (Silva, 2010).
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Figura 5. Alguns modelos experimentais de fadiga europeus e asiáticos (Silva, 2010).

Figura 6. Modelos brasileiros de fadiga para concretos (Silva, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se neste trabalho um breve histórico sobre a construção de pavi-
mentos de concreto no Brasil e no mundo e seus tipos. Abordaram-se o fenômeno 
de fadiga no concreto e no pavimento de concreto e o os principais fatores que 
afetam o comportamento do concreto sob fadiga, além de diferentes modelos de 
fadiga para pavimentos de concreto. 

Verificou-se que as formulações dos modelos de fadiga para pavimentos de 
concreto conduzem a valores dispersos entre si e possuem uma única variável, que 
é a relação entre a tensão máxima aplicada e a resistência à tração na flexão está-
tica do concreto. Algumas delas foram obtidas com o uso de resultados oriundos de 
laboratório, enquanto outras, de resultados de ensaios de campo.

Conforme resultados de Silva (2010), sugere-se o uso das formulações pro-
postas por Cervo (2004) para concreto simples e de alto desempenho.

Constatou-se que vários fatores interferem no comportamento do concreto 
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sob fadiga, fato que não é levado em conta nas formulações existentes para ava-
liação da sua resistência sob fadiga e que deveria ser considerado no projeto e 
dimensionamento de pavimentos de concreto.
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RESUMO

No presente trabalho são apresentados diversos resultados de ensaios de 
caracterização física e mecânica de agregados de resíduos de produção e bene-
ficiamento de ardósia – uma rocha ornamental de coloração normalmente verde 
escura – de acordo com o preconizado pelas normas técnica para emprego de 
materiais em pavimentação asfáltica. Mostra-se que os agregados de ardósia são 
lamelares, pouco porosos e muito resistentes mecanicamente, tendo sido possível 
obter um traço de mistura asfáltica tipo Pré-misturado a Frio, para emprego em 
pavimentação de baixo custo em cidades próximas aos locais de geração e depo-
sição dos resíduos. A avaliação do comportamento mecânico de corpos-de-prova 
de PMF contendo agregados de ardósia indicou resultados compatíveis com outros 
similares obtidos na literatura, e os trechos experimentais executados a cerca de 
três anos apresentam comportamento satisfatório. 

Palavras-chave: Ardósia de resíduos, asfalto; pré-misturado a frio.

ABSTRACT

The cutting and the processing of slate ornamental stones generate annually 
hundreds of tons of wastes which are disposed at private landfill, generating a signi-
ficant environmental liability. With the expected growth of the national economic ac-
tivity, it is expected a significant development of the production of industrial wastes 
on the whole. This environmental problem can be mitigated by means of using the 
wastes as aggregate for asphalt paving. Moreover, the increase regarding demand 
of aggregates for the civil works is increasingly elevated. Thus, the development 
of researches which meet both needs is especially interesting, making the present 
study an example of action that can be conducted. The aim of this study is to check 
the possibility of using of mineral wastes from slate, which comes from a opened 
mining of the City of Papagaios in Minas Gerais, in the city of Fortuna de Minas as 
mineral aggregate in a cold premixed. The region is known as the province of the 
slate because it is the second world´s largest producer. Accordingly, it was carried 
out a collection of crushed material, in order to get a set of aggregates in dimensions 
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grit 0 and powder. The results were compared with those obtained for the mixtu-
re type PMF, containing aggregates of limestone usually used in urban paving of 
the considered region. An economical analysis has been performed regarding the 
possible use of slate waste in pavements with low traffic volume in the considered 
region. The aspects relevant to the execution of such experimental patches carried 
out in the city of Fortuna de Minas/MG are commented and it was possible to con-
clude that the aggregate obtained from the slate wastes has promising application 
in asphalt paving for low traffic volume.

Keywords: Waste slate, asphalt, cold premixed.

INTRODUÇÃO

A produção e beneficiamento de ardósias para utilização na construção civil, 
em forma de pisos, revestimentos de paredes e telhas, tem, como conseqüência, 
uma produção de grande quantidade de resíduos de diversas geometrias. Tais re-
síduos possuem um insignificante valor mercadológico, mas, por outro lado, são 
capazes de causar enormes danos ao meio ambiente. Por isso, o compromisso 
com questões ambientais tornou-se, ao longo dos últimos anos, imperativo para 
a existência das empresas deste mercado. Há exigência por parte da legislação, 
como também por parte dos financiadores, dos compradores e da sociedade. E, 
além do mais, verifica-se que as medidas associadas à responsabilidade ambiental 
não são apenas uma questão de consciência socioambiental, mas também podem 
se tornar uma fonte de retorno financeiro às empresas que os produzem. 

Este cenário representa a realidade da região central de Minas Gerais, na 
qual existe a maior reserva de ardósia do mundo, que, atualmente, é a segunda 
maior produtora do planeta. E, por este, motivo, alguns estudos, tal como o que 
deu origem ao presente trabalho, foram iniciados no sentido de mitigar o impacto 
ambiental, produzidos pela disposição desses resíduos em aterros. 

Além disso, diversos trabalhos anteriores têm mostrado que a área de pavi-
mentação asfáltica se torna uma importante aliada do meio ambiente, quando utili-
zam resíduos ou rejeitos de atividades industriais, tais como escórias de alto forno, 
borracha moída de pneu e areias de fundição. 

No caso dos resíduos, produzidos pelas lavras a céu aberto de ardósia da re-
gião central de Minas Gerais, a destinação final acaba comprometendo a qualidade 
do ambiente onde são depositados de maneira definitiva. 

Então, a necessidade do desenvolvimento sustentável em prol da preserva-
ção dos recursos naturais tem levado a pesquisa da reutilização de materiais ou 
resíduos, outrora descartados no meio ambiente. 

Por outro lado, a indústria da construção civil, em especial a área de pavimen-
tação asfáltica, com o reuso de agregados primários e o uso de resíduos industriais 
na pavimentação, tem acarretado grande benefício à sociedade. 

A preocupação com resíduos, oriundos das atividades industriais, e a sua 
inserção, novamente, no ciclo produtivo, datam da década de 1980, no Brasil. En-
quanto, nos Estados Unidos e países da Europa como Alemanha e Holanda, fazem 
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uso desta prática desde a década de 1960 (Stefenon, 2003) 
A produção de resíduos sólidos é um problema para qualquer estado, cidade 

ou empresa. E o estudo da utilização de material alternativo reduz o volume a ser 
destinado aos aterros sanitários e bota foras particulares, possibilitando uma me-
lhoria sensível na qualidade de vida da população e do meio ambiente (Marques 
Neto, 2005). 

A pavimentação asfáltica é uma área promissora que tem a capacidade de 
utilizar resíduos industriais como fonte de matéria prima alternativa, reduzindo a 
utilização de agregados convencionais, atendendo ao conceito de sustentabilida-
de, reduzindo, reciclando e reutilizando os resíduos, possibilitando agregar valor 
ao resíduo de ardósia, por exemplo, inserindo-o em um novo ciclo produtivo como 
agregado. E os quantitativos de materiais de pavimentação empregados em estra-
das são geralmente elevados, proporcionando grande demanda. 

A utilização de resíduos industriais, em pavimentação asfáltica, depende tanto 
de critérios técnicos quanto de econômicos. Do ponto de vista técnico, são consa-
grados ensaios, realizados em condições controladas de laboratório, que permitem 
uma análise do desempenho do resíduo como material de pavimentação; enquanto 
que os trabalhos de campo, como construção e monitoramento de segmentos, pos-
sibilitam uma análise do comportamento do material à luz da dispersão de fatores 
inerentes à aplicação. 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a viabilidade técni-
co-econômica da utilização de resíduo industrial de ardósia como agregado para 
obras de pavimentação asfáltica, considerando aspectos ambientais e enfatizando 
aspectos econômicos, envolvidos no beneficiamento dos resíduos e na execução 
dos serviços de pavimentação. Para tanto, foram considerados os resíduos de pro-
dução e beneficiamento de ardósia da região central de Minas Gerais, na produção 
de misturas asfálticas tipo PMF (Pré-misturado a Frio), que possui amplo potencial 
de utilização para prefeituras locais, em vias de baixo volume tráfego. 

Ardósia
No entanto, um primeiro aspecto a ser comentado a respeito das ardósias é 

o fato de que este nome é utilizado para designar várias rochas de características 
muito diferentes. Por exemplo, em Santa Catarina, temos os turbiditos (rochas se-
dimentares), que são vendidos como ardósias, que, na realidade, se caracterizam 
por serem rochas metamórficas de baixo grau. 

Ardósias são rochas provenientes do metamorfismo de grau incipiente de ro-
cha sedimentar argilosa, que desenvolvem planos preferenciais de partição cor-
respondentes à denominada “clivagem ardosiana”. Por esta última propriedade, 
blocos/placas de ardósia podem ser “abertos” em leitos muito finos de poucos mi-
límetros de espessura, de muitos decímetros quadrados (até metros quadrados) e 
com superfície plana contínua. 

A clivagem ardosiana deriva de uma forte orientação planar preferencial de 
escamas de mica branca (sericita) e de clorita. Esta orientação preferencial é criada 
por pressão mecânica, por recristalização mineralógica ou por rotação dos cristais 
(Chio Filho et al., 2003). Do ponto de vista da aplicação em pavimentação, este 
aspecto pode constituir um problema, porque o processo de britagem tende a gerar 
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agregados lamelares, fato que dificulta sua utilização em concretos asfálticos. Por 
este motivo, os estudos que constam do presente trabalho estão relacionados à 
pavimentação de baixo custo para baixo volume de tráfego. 

É possível ter uma idéia da sua composição química e mineralógica de alguns 
exemplares a partir dos dados da Tabela 1. Esse mineral pertence ao grupo das 
rochas metamórficas regionais que se formaram pela ação de agentes geológicos 
diversos. Eles atuam sobre áreas extensas, provocando mudanças em massas de 
rochas de grandes dimensões. O metamorfismo ocorre à temperatura elevada e 
alta pressão com auxílio da água e outros agentes químicos atuando durante mi-
lhões de anos.

Tabela 1. Composição mineralógica modal das ardósias da Província de Ardósia de Minas Gerais.

(Fonte: São Paulo, UNESP,Geociências, v. 22, n.2, p.119-127, 2003.)

De acordo com Associação de Mineradores de Ardósia de Minas Gerais 
(AMAR MG), na formação da ardósia, a pressão faz com que os minerais lamela-
res contidos na rocha sedimentar, tais como a mica, argila e clorita se reorientem; 
as superfícies lisas dos minerais se situam em ângulos retos em relação às fontes 
de pressão, bem como os planos de fácil clivagem. A ardósia se encontra em uma 
posição intermediária quanto à dureza entre a mica, o xisto e o folhelho. 

Segundo a FEINAR (2005), as propriedades físicas das ardósias como a cliva-
gem preferencial, a dureza média, a baixa porosidade, a alta resistência mecânica 
(minerais constituintes resistentes ao intemperismo) permitem sua ampla utilização 
em revestimento de construção civil. 

Além dos padrões cromáticos variados, proporcionados tanto por faces po-
lidas quanto naturais, as ardósias se destacam em revestimentos internos, pela 
grande afinidade estética com madeiras, metais e tapeçarias. A tais atributos esté-
ticos, soma-se a durabilidade dos revestimentos de ardósia e a facilidade de sua 
manutenção e limpeza, o que lhes assegura grande confiabilidade na construção 
civil, como ilustra a Figura 1.
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Figura 1. Utilização da ardósia em revestimentos.
Fonte: www.micapel.com.br

Produção de ardósia
De acordo com FEINAR (2009), a produção mundial de ardósias situa-se em 

4 milhões de t/ano, sendo de 1,1 milhão t/ano as transações no mercado internacio-
nal. A lavra e a industrialização de ardósias no Brasil são efetuadas, sobretudo, em 
Minas Gerais, que se coloca como principal centro produtor. Os materiais extraídos 
são beneficiados e comercializados nos mercados interno e externo. 

O Brasil, graças ao Estado de Minas Gerais, já ocupa o segundo lugar em 
termos de produção (Espanha é o primeiro) e de consumo mundial de ardósias 
(França é o primeiro), além de ser o segundo maior exportador. Esta posição de 
destaque foi conquistada em apenas 25 anos de atividades minero industriais do 
setor de ardósia de Minas Gerais, o qual responde por 90% desta produção e pro-
cessa a quase totalidade das exportações brasileiras. 

A produção de ardósias de Minas Gerais (Figura 2) totaliza aproximadamente 
500 mil toneladas/ano, desdobrando 18 milhões de metros quadrados de chapas, 
ladrilhos, tampos de bilhar, telhas e outros produtos. Em 2004, as exportações de 
ardósias de Minas Gerais atingiram US$ 56,6 milhões, correspondentes a 175,8 
mil toneladas. Em valor, essas exportações mostraram crescimento de 45,1% em 
relação a 2003 e já representam 47,6% das exportações totais de rochas de Minas 
Gerais (FEINAR, 2005).

Figura 2. Lavra de ardósia a céu aberto da mineradora MICAPEL.
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O setor de ardósias de Minas Gerais movimenta cerca de 400 empresas de la-
vra e de beneficiamento, gerando de 6.000 a 7.000 empregos diretos. Ressalta-se 
sobre tudo que a denominada “Província de Ardósias de Minas Gerais” com área 
aproximada de 7.000 km², constitui a maior reserva mineral mundial, atualmente 
conhecida e explorada, de ardósias de alta qualidade. 

O principal foco de extração e beneficiamento da Província é o município de 
Papagaios, que concentra cerca de 80% do total da produção. 

A principal variedade produzida é a ardósia cinza, seguida das ardósias ver-
des, ferrugem, grafite, preta e roxa. O principal produto comercial, ao qual se re-
mete pelo menos 70% da industrialização, é a lajota padronizada com face natural, 
utilizada, sobretudo, para revestimento de pisos. 

Com o processo de extração e beneficiamento da ardósia, são geradas tone-
ladas de resíduos que são provenientes dos cortes de padronização e da parcela 
que é rejeitada por defeitos ou quebras

Impactos ambientais de ardósia
As atividades de extração mineral bem como o seu beneficiamento são de 

grande importância para o desenvolvimento social, mas são responsáveis por im-
pactos muitas vezes irreversíveis sobre o meio ambiente (Brandt, 1998). 

O acúmulo de resíduos proveniente de processos industriais da extração e 
beneficiamento da ardósia causa extensos prejuízos econômicos, já que envolvem 
etapas onerosas de remanejo, transporte e descarte que, associadas à perda de 
produtividade, reduzem a margem de lucro dos empreendimentos. 

Os resíduos se tornam mais visíveis com o aumento do processo de indus-
trialização, o avanço das tecnologias e o crescimento das cidades brasileiras que 
aceleram os conflitos existentes entre a necessidade de buscar matérias-primas e 
a conservação do meio ambiente (Popp, 1992). 

O Brasil possui legislação e normas específicas. Pode-se citar a Constituição 
Brasileira, em seu Artigo 225, que dispõe sobre a proteção ao meio ambiente; a Lei 
6.938/81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente; a Lei 6.803/80, que 
dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial em áreas críticas 
de poluição, entre outras. 

Portanto, as pessoas físicas e jurídicas estão sujeitas às leis e regulamenta-
ções ambientais na esfera federal e municipal. A Lei Federal nº 9.605, promulgada 
em de fevereiro de 1998 – “Lei de Crimes Ambientais” e regulamentada pelo De-
creto Federal nº. 3.179, de 21 de setembro de 1999, trouxe um impulso adicional à 
proteção jurídica do meio ambiente, estabelecendo penalidades contra as pessoas 
físicas e jurídicas que cometerem violações ambientais. 

Assim, a geração, o manuseio e o armazenamento seguro de resíduos sólidos 
têm se tornado uma grande preocupação no Brasil. 12 

No Brasil, os resíduos são classificados quanto à periculosidade, pela Norma 
Técnica NBR 10.004, da seguinte maneira: 

- Classe I - Resíduos Perigosos: são aqueles que apresentam riscos à saúde pública 
e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas carac-
terísticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 
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- Classe II A - Resíduos Não-inertes: são os resíduos que não apresentam 
periculosidade, porém não são inertes; podem ter propriedades como: combustibi-
lidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos 
com as características do lixo doméstico.

- Classe II B - Resíduos Inertes: são aqueles que, no contato com a água 
não compromete sua potabilidade. Isto significa que a água permanecerá potável 
quando em contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis. Estes 
resíduos não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo ou se 
degradam muito lentamente. 

Estão nesta classificação de II B, por exemplo, os resíduos de produção e be-
neficiamento de ardósia da região central de Minas Gerais, como exemplificado nas 
Figuras 3 e 4 os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações.

Figura 3. Disposição de Resíduos de Ardósia.

Figura 4. Aspecto geral da disposição de resíduos de ardósia em Papagaios/MG.
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Convém esclarecer que, conforme as observações feitas, durante os traba-
lhos de campo para a elaboração do presente trabalho, há pelos menos dois tipos 
distintos de disposição de resíduos de ardósia, na região central de Minas Gerais. 
O primeiro caso consiste nos aterros públicos de domínio das pequenas prefeituras 
locais, que são muitas vezes ilegais, merecendo especial atenção da sociedade 
local que tem como principal origem dos resíduos as microempresas familiares que 
transformam peças pré-trabalhadas de ardósia (placas) em móveis e ornamentos 
em geral e no segundo caso de disposição de resíduos são executados grandes 
aterros pelas grandes empresas mineradoras, e que são devidamente autorizados 
pelos órgãos ambientais regionais e, portanto, estão dentro da lei. 

Segundo a Lei 3.007 (1998) compete ao gerador, bem como aos manipula-
dores secundários, em qualquer estágio, a responsabilidade pelos resíduos, de 
modo que sejam processados, transportados, manipulados e tratados. Com essa 
normalização, os resíduos ou são transformados em matéria-prima para diferentes 
indústrias ou são depositados em aterros sanitários. 

Na Tabela 2 a seguir, são apresentados os diferentes tipos de resíduos e os 
responsáveis pela sua coleta.

Tabela 2. Relação entre o tipo de resíduo sólido e o respectivo responsável da coleta.

TIPOS RESPONSÁVEL

Domiciliar Prefeitura

Comercial Prefeitura

Público Prefeitura

Indústria Gerador do resíduo

Serviços de Saúde Gerador do resíduo

Portos, Aeroportos e Terminais 

Ferroviários
Gerador do resíduo

Agrícola Gerador do resíduo

Entulho Gerador do resíduo
(Fonte: www.ambientebrasil.com.br).

Na prática tradicional, os resíduos industriais sólidos são amontoados e en-
terrados; os líquidos são despejados em rios e mares; os gases são lançados no 
ar. Assim, a saúde do ambiente, e consequentemente dos seres que nele vivem, 
torna-se ameaçada, podendo ocorrer sérios desastres ecológicos. 

De acordo com o Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do Estado de 
Minas Gerais, cuja duração se estendeu de janeiro a dezembro de 2008 e que 
contemplou 178 empresas, o total de resíduos no Estado de Minas Gerais, em 
2008, foi de 477.636.001,933 toneladas. Deste total, 805.230,131 toneladas são de 
resíduos.

MATERIAIS UTILIZADOS

Ligante asfáltico
Foi utilizada na pesquisa a emulsão RL-1C, cujas propriedades, obtidas de 

ensaios de laboratório são apresentadas na Tabela 3.
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Tabela 3. Caracterização da emulsão RL-!C.

Ensaio Resultado Especificação Norma

Viscosidade Saybolt-Furol 23,4 s Máx. 70s NBR 14491

Resíduo por Evaporação 78% Mín 60% NBR 6567

Agregados
Além dos resíduos de ardósia britados, foram utilizados agregados de cal-

cário usualmente empregado na região de Fortuna de Minas/MG. O agregado de 
calcário, proveniente da pedreira Paraíso, localizada na cidade de Inhaúma/MG, 
nos seguintes tamanhos brita 0 e pó; o resíduo de ardósia da mineradora MICAPEL 
SLATE, localizada na cidade de Papagaios/MG nos tamanhos brita 0 e pó e Areia 
da mineradora Várzea dos Tocos.

MÉTODOS

Foram realizados ensaios tradicionais de caracterização dos agregados pé-
treos de ardósia e calcário, tais como densidade real e aparente, granulometria por 
peneiramento, adesividade, perda por abrasão, sanidade ou durabilidade e lame-
laridade, e ensaios de caracterização tradicional do ligante tipo emulsão asfáltica. 

A partir destes agregados, foram realizados alguns traços distintos de mistu-
ra do tipo pré-misturado a frio, de forma a atender às especificações do DNIT. Os 
corpos-de-prova foram moldados no compactador Marshall. Obtidos os teores de 
projeto, foram moldados corpos de prova que foram submetidos a ensaios de resis-
tência à tração estática, ao módulo resiliente e à fadiga por compressão diametral 
e a dano por umidade induzida. 

A maior parte dos ensaios dos materiais e as dosagens foram realizadas no 
laboratório de ligantes e misturas betuminosas do IME. Já os ensaios de cargas re-
petidas foram realizados no laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ, por causa 
da indisponibilidade temporária do equipamento similar do IME. 

A partir da definição de um primeiro traço de PMF contendo resíduos de ar-
dósia foi possível realizar uma sequência de segmentos experimentais em vias de 
baixo volume de tráfego no município de Fortuna de Minas/MG, em época tendo 
sido obtido resultado satisfatório em termos de desempenho até julho de 2011.

Caracterização no Laboratório dos agregados
Os seguintes ensaios de caracterização dos agregados foram realizados: 

abrasão Loa Angeles, Adesividade, Absorção, Densidade, Índice de Forma, Sani-
dade, Perda ao Choque, Granulometria e Massa Específica.  

Análise Granulométrica 
Os agregados separados para o ensaio de granulometria foram quarteados 

de maneira a formar duas amostras para o ensaio e logo em seguida, levado à 
estufa, por um período de 24 horas. Após isso, determinou-se a massa total e foi 



43 3o Trimestre de 2014 – 

feito o peneiramento no agitador de peneiras, segundo a norma DNER - ME 083/94 
- Análise granulométrica. 

Com o resultado da curva granulométrica, iniciou-se então a escolha de um 
método, que permitisse calcular as porcentagens com que deveriam ser misturados 
os agregados, conforme a especificação de serviço do DNIT (pavimentos flexíveis 
com pré-misturado a frio), revisão da norma DNER-ES 317/97. Dentre os vários 
métodos existentes para calcular as porcentagens, optou-se pelo método de tenta-
tiva e erro que parte da distribuição granulométrica dos materiais disponíveis e da 
faixa granulométrica especificada. Foi feita uma primeira estimativa das porcenta-
gens a serem utilizadas de cada material. Essa primeira estimativa teve como base 
a experiência do laboratorista Jorge Paixão e a visualização gráfica das granulome-
trias dos materiais disponíveis como mostram a Figura 5.

Figura 5 Composição Granulométrica dos agregados utilizados na presente pesquisa.

Dosagem Marshall 
O uso do ensaio Marshall, nesta pesquisa, foi escolhido por ser um método 

amplamente conhecido no Brasil. É o mais usado na elaboração do projeto e do 
controle de qualidade de misturas betuminosas usinadas a frio ou a quente. Para 
realizar o ensaio Marshall, foram utilizados três teores de emulsão, a saber: 4,5; 5,5 
e 6,5%. No traço de ardósia, além desses citados, foram moldados mais dois teores 
de 7,0 e 8,5%. Para cada teor, foram moldados três corpos-de-prova, calculando-
-se, em seguida, a média dos três resultados, de acordo com o método de ensaio 
DNER 107/94. 

Ensaio de resistência a tração por compressão diametral (RT) 
Para realizar o ensaio de RT, o procedimento de moldagem e período de cura 

do corpo-de-prova foram os mesmos utilizados para o ensaio Marshall. Foram mol-
dados para cada faixa de trabalho três corpos-de-prova, correspondendo ao teor 
ótimo obtido do ensaio Marshall. Mediu-se a altura do corpo-de-prova com paquí-
metro em quatro posições diametralmente opostas e seu diâmetro, em três posi-
ções paralelas. Adotou-se para ambos os casos, a média aritmética das leituras. A 
carga de compressão se processa progressivamente, até que se dê a ruptura, com 
a separação das duas metades do corpo-de-prova. 

Ensaio de módulo de resiliência 
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O ensaio de módulo de resiliência (MR) foi executado, segundo a norma DNER 
– ME 133/94. Foi aplicada uma carga repetidamente no plano vertical de um corpo 
- de - prova cilíndrico. Essa carga gera uma tensão de tração transversalmente ao 
plano de aplicação da carga. Mede-se, então, o deslocamento diametral recuperá-
vel na direção horizontal correspondente à tensão gerada, em uma temperatura de 
25ºC. Os corpos de prova são de aproximadamente de 100 mm de diâmetro e 63,5 
mm de altura, moldados em laboratório. 

Ensaio de umidade induzida 
Inicialmente, este ensaio foi realizado segundo o procedimento descrito em 

AASHTO T 283, mas observou-se que durante o período no qual os corpos-de-pro-
va permaneceram imersos em água a 60ºC este praticamente foi desmanchados, 
inviabilizando o ensaio. Dessa forma, optou-se por realizar este procedimento com 
banho-maria á apenas 25ºC. 

Indicadores econômicos 
A decisão sobre a viabilidade de um projeto exige o emprego de critérios e 

regras para que ele possa ser aceito e ordenado por preferência. São eles: o mé-
todo do valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR), o pay back 
e a relação benefício-custo (B/C). Esses critérios são os mais apropriados para 
análise, em razão de considerarem o valor do dinheiro no tempo, (Contador, 2010; 
Buarque, 1991). 

Benefício social 
Segundo Contador (2010), a mensuração do benefício social é dada através 

de uma função utilidade. Com base nesta fundamentação teórica, é possível cons-
truir uma metodologia operacional para o cálculo de benefícios sociais de mudança 
em quantidades consumidas de bem ou serviço. 

RESULTADOS OBTIDOS 

A caracterização do agregado de resíduos de exploração e beneficiamento de 
ardósia britada constitui uma importante contribuição por causa do caráter original 
do presente trabalho. Há poucos trabalhos versando sobre este assunto publicado 
no mundo, e apenas um relato foi encontrado no Brasil. Assim, a simples caracte-
rização do material para emprego como material de pavimentação assume uma 
importância maior do que aquela usualmente dada a agregados tradicionais. 

Neste item, serão apresentados não só os resultados de ensaios realizados 
em laboratório como também os resultados obtidos com as análises de ordem eco-
nômica e ambiental. Também serão apresentadas algumas discussões a respeito 
destes. 

Os resultados da abrasão Los Angeles, adesividade, absorção, índice de for-
ma, e sanidade são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultado de ensaio de caracterização dos agregados de ardósia e calcário utilizados no presente trabalho.

Ensaios
Materiais

Norma
Ardósia Calcário

Abrasão Los Angeles (%) 22 26 DNER-ME 035/98

Indice de Forma (%) 0,23 0,47 DNER-ME 086/94

Adesividade Satisfatório Não satisfatório DNER-ME 078/94

Massa específica (g/cm³) 1,48 1,61 ABNT NBR 9937 (1986)

Absorção (%) 1,41 2,9 DNER-ME 081/98

Sanidade (%) <1 <1 DNER-ME 089/94

Abrasão Los Angeles 
O resultado obtido pelo ensaio de abrasão los Angeles para o resíduo de 

ardósia foi de 22% de perda e para o agregado de calcário uma perda de 26% 
mostrando-se mais resistente neste ensaio o resíduo de ardósia. 

Índices de Forma 
Os índices de forma obtidos para os agregados de resíduo de ardósia foi f = 0,23 

e para os agregados de calcário f = 0,47, mostrando-se que os agregados de resíduo 
de ardósia são lamelares e de calcário, apesar de um pouco superior à ardósia, tam-
bém se mostrou lamelares não atendendo o mínimo de f = 0,5. 

Massa específica 
O resultado obtido pelo ensaio de massa específica apresentou resultado de 

1,48 g/cm³ para o agregado de resíduo de ardósia e para o agregado de calcário 
1,61 g/cm³. 

Adesividade 
Neste ensaio o resíduo de ardósia mostrou-se satisfatório apresentando não 

deslocamento da partícula com relação à emulsão diferente do agregado de cal-
cário que obteve um deslocamento parcial da partícula mostrando-se necessário a 
utilização de Dope. 

Absorção 
O resíduo de ardósia apresentou uma absorção de 1,41% sendo menor que 

a do agregado de calcário mostrando-se 2,9% como se pode observar na Tabela 4 
de comparação dos resultados. 

Sanidade ou Durabilidade 
No presente trabalho tanto os agregados de ardósia quanto os de calcário fo-

ram submetidos ao ensaio de sanidade/durabilidade segundo a norma DNER- ME 
089/94, tendo sido obtida uma perda de massa inferior a 1% da massa total inicial 
do agregado no ensaio, mostrando. Assim, boa resistência à ação do intemperismo.
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Granulometria 
A distribuição granulométrica assegura a estabilidade da camada de revesti-

mento asfáltico, pois há um envolvimento desta com o entrosamento das partículas 
e o atrito entre elas. Uma melhor distribuição granulométrica gera melhor intertrava-
mento entre os agregados, do termo inglês interlocking, conforme mostra a Tabela 5.

Tabela 5. Granulometria dos agregados utilizados na presente pesquisa

% Passante # Amostra
Brita 0 Ardósia Pó de Ardósia Areia (Fino) Brita 0 Calcário Pó de Calcário

Amostra Amostra Amostra Amostra

(pol.) (mm) Total Total Total Total Total

1/2” 12,7 100,00 100,00 100,00 93,00 100,00

3/8” 9,5 68,00 100,00 100,00 10,00 100,00

n. º4 4,8 24,00 100,00 100,00 2,00 100,00

n. º10 2 7,00 68,00 94,00 0,00 80,00

n. º200 0,075 1,00 0,00 1,00 0,00 9,00
Observou-se que a distribuição granulométrica do agregado de calcário não se encaixava na Faixa C do 

DNIT, com essas proporções. 

Perda ao Choque 
O resultado obtido no ensaio de perda ao choque para o agregado de resíduo 

de ardósia foi de 86,7% e para o agregado de calcário 89,7%. 

Dosagem Marshall 
Inicialmente, foi reproduzido o traço usual da cidade de Fortuna de Minas, em 

laboratório. Ou seja, um composto de 50% de brita 0, 25% de pó de calcário e 25% de 
areia com 13% de emulsão. Observou-se que o corpo de prova continha excesso de 
emulsão, ”melando” a massa. Este fato contribuiu para o aumento do custo de produzir 
a massa asfáltica, pois este insumo é o que mais pesa na composição de custo. 

A partir da composição granulométrica do agregado de calcário, observou-se 
que este traço usual da cidade de Fortuna de Minas não se encaixava na faixa de 
nenhuma norma para PMF. Então, foram realizados os mesmos ensaios citados 
para entender as variações dos resultados, em função da diminuição da emulsão e 
da utilização do agregado de resíduos de ardósia como mostra na Tabela 6.

Tabela 6. Comparação dos Traços.
C.P 1200g Calcario usual* Calcário otimizado Ardósia

Emulsão 13,00% 9,30% 8,50%

Densidade 2,23 2,24 2,3

Vv% 3,62 7,45 9,58

VCB% 28,82 16,21 15,07

VAM% 32,44 23,65 24,65

RBV% 88,8 68,54 61,14

Estabildiade 628 Kgf 623 Kgf 616,4 Kgf

Fluência (0,01) 16 17 16

MR 1263,5 MPa 1168 MPa 1343 MPa

RT 0,33 MPa 0,39 MPa 0,39 MPa

MR/RT 3828,8 2994,9 3443,6
Todos os traços apresentam uma porcentagem de Volume de Vazios menor que 10% como sugere Santana 

(1993), porém com níveis de emulsão diferentes. 
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Análise de custo 
Foi analisada a composição de custo de cada traço a fim de se obter um traço 

econômico e ambientalmente sustentável conforme a Tabela 7.

Tabela 7. Comparação dos Traços.

Materiais R$ Medidas

Brita 0 de calcário 16 m³

Pó de calcário 4 m³

Brita 0 de ardósia 8 m³

Pó de ardósia 8 m³

Areia 160 m³

Emulsão 160 200 L

Para um traço de 1m3 de massa de Pré-Misturado a Frio, o traço usual de cal-
cário com a composição de 50% de brita zero, 25% de pó de calcário, 25% de areia 
e 13% de emulsão, têm um custo de R$ 204,25; o traço otimizado de calcário com 
a composição de 70% de brita zero, 25% de pó de calcário, 5% de areia e 9,3% 
de emulsão com um custo de R$ 156,26 e o traço de ardósia de 80% de brita de 
ardósia e 20% de pó de ardósia com um custo de R$ 137,90. 

Observa-se que o traço de ardósia é 32,5% mais econômico que o traço usual 
de calcário e 12 % mais econômico que o traço de calcário otimizado de acordo 
com a Tabela 8.

Tabela 8. Análise de composição de custo dos materiais utilizados nos traços.

Traços R$ Economia

Custo do traço usual de 50/25/25 204,25 -

Custo do traço de Calcário 70/25/5 156,26 23,50%

Custo do traço de ardósia 80/20 137,90 32,50%

Cálculo do benefício social 
O cálculo do benefício social com a utilização do resíduo de ardósia como 

agregado para pavimentação entrará no fluxo de caixa como sendo a entrada po-
sitiva. Desta forma o benefício social será de R$ 60,00 para cada metro cúbico de 
massa asfáltica produzida com agregados de resíduo de ardósia. 

Indicadores econômicos 
Para calcular os indicadores econômicos serão levadas em consideração as 

seguintes premissas: 
A taxa de desconto social será de 12% a.a como recomenda o Banco Mundial 

em seus projetos. 
O horizonte de tempo será de cinco anos, pois é o tempo que a prefeitura 

costuma realizar obras nas vias pavimentadas. 
O benefício ambiental não foi mensurado por se tratar de uma técnica um tan-

to complexa. A quantificação monetária de quanto seria o benefício de utilizar o re-
síduo de ardósia em pavimentação ao invés de descartar em “bota foras” particular. 

A pista possui 100 metros de comprimento e 9 metros de largura totalizando 
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900 m², a espessura que será pavimentada é de 0,05 m sendo necessários 45m³ 
de massa asfáltica.

Essas informações foram utilizadas para calcular os indicadores econômicos 
através do fluxo caixa. Conforme mostrado resumidamente na Tabela 9.

Tabela 9. Indicadores econômicos.

Fluxo de caixa Pavimentação com resíduo de ardósia

 0 1 2 3 4 5

Custo total 6205,5 0 0 0 0 0

Benefício 2700 2700 2700 2700 2700

Fluxo de caixa 6205,5 2700 2700 2700 2700 2700

Taxa de desconto social 12%

VLP 3227,4

TIR 33%

PAY BACK 2 anos 10 meses e 6 dias

B/C 1,56      

O indicador econômico VPL resultou no valor de R$ 3527,4 indica que a im-
plantação do projeto de pavimentar utilizando agregados de resíduos de ardósia na 
proporção 80% de brita de resíduo de ardósia, 20% de brita 0 e 8,5% de emulsão é 
viável economicamente possuindo um indicador VPL> 1. 

O segundo indicador é a TIR que apresentou valor de 33%, sendo maior que a 
taxa de desconto social de 12%, indicando que é viável a implantação da pavimen-
tação com resíduo de ardósia. 

O terceiro é o PAYBACK de 2 anos 10 meses e 6 dias, sendo o tempo neces-
sário para zerar o investimento realizado.

E por último a relação B/C que apresenta valor de 1,5 indicando a viabilidade 
do projeto, tendo um benefício maior que o custo com relação B/C> 1.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resíduo industrial de ardósia estudado mostrou-se adequado para o uso em 
pavimentação de baixo volume de tráfego. O agregado proveniente do resíduo de 
ardósia apresenta substancial vantagem técnica e econômica na utilização como 
material constituinte da massa asfáltica tipo PMF em relação ao agregado de cal-
cário tradicionalmente utilizado na prefeitura de Fortuna de Minas. 

Tecnicamente o agregado de resíduo de ardósia possui melhor adesividade 
do agregado ao ligante, não necessitando utilizar dope na mistura que encarece a 
pavimentação, diferente do agregado de calcário, possuindo, por exemplo, perda 
por abrasão no ensaio Los Angeles menor que o agregado de calcário. 

O traço escolhido nesta pesquisa, composto exclusivamente de ardósia (graú-
da e pó) com 8,5 emulsão RL 1C apresentou módulo de resiliência de 1343 Mpa 
e resistência a tração de 0,39 MPa. Estes valores são baixos se comparados com 
valores usuais de misturas de concreto asfáltico, mas aceitáveis quando se trata de 
pré-misturado a frio. 

A primeira pista experimental foi executada em 03/03/2010 (Figura 6), possui 
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um ano e seis meses e passou pelo período crítico de chuvas da região sudeste 
sem apresentar qualquer tipo problema, a segunda pista executada em 05/08/2010 
(Figura 8), apresenta um melhor intertravamento devido ao fluxo de carretas de 
até 40 toneladas que ajudou na compactação final, porém não gerou degradação 
prematura.

Figura 6.  Vista geral do primeiro trecho experimental realizado com PMF contendo agregados de ardósia.

Figura 7. Vista geral do segundo trecho experimental realizado com PMF contendo agregados de ardósia.

Economicamente os indicadores apontam para a execução da pavimentação 
com resíduo industrial de ardósia e já é observado no local onde houve a pavimen-
tação o desenvolvimento local atraindo novas casas para a região. 

A utilização do resíduo de ardósia contribui para a diminuição do passivo am-
biental proporcionado pela sua utilização em pavimentação, visto que, a região 
possui inúmeras vias não pavimentadas, mudando o destino do resíduo de ardósia 
que são depositados em “bota foras”, atendendo ao conceito de sustentabilidade. 
A utilização de agregados proveniente de resíduo de ardósia para pavimentação 
de vias de baixo volume de trafego apresenta-se como uma ótima solução para a 
região da província da ardósia.
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RESUMO

O problema de roteirização de veículos de cargas perecíveis é uma especialização 
do problema tradicional, pois apresenta uma restrição quanto à janela de tempo de viagem, 
sendo esta, diretamente relacionada às características do produto, condições de produção 
e armazenamento. Este tipo de operação se não for bem administrado, pode causar enor-
mes prejuízos através da anulação parcial ou completa das cargas transportadas fora do 
prazo. O problema em particular não apresenta soluções simples e imediatas que possam 
ser implementadas com as ferramentas tradicionais. Para solucioná-lo, utilizam-se artifícios 
que impactam na qualidade e nos custos.

O presente trabalho aborda uma estratégia para solucionar o problema utilizando um 
sistema de informações geográficas (SIG). Com base no SIG, é possível trabalhar com 
dados geográficos complexos, estabelecer relações lógicas entre eles e definir redes ge-
ométricas. Apesar de todo o potencial de uma ferramenta SIG, ainda não é possível obter 
uma solução ótima utilizando somente suas funcionalidades, assim, é proposto um pro-
cedimento para resolver o problema apresentado, atendendo as restrições estabelecidas.  

A validação da solução proposta está sendo realizada em uma operação de distribui-
ção de um produto extremamente perecível que é o jornal.

Palavras-chave: Roteirização, cargas perecíveis, transportes, logística, SIG.

ABSTRACT

The problem of Vehicle Routing Perishable Cargo is a specialization within the tradi-
tional vehicle routing problems, because it presents delivery Time Window constraints, which 
is directly related to product characteristics and to the conditions of production and storage. 
This type of operation if not well managed, can cause huge losses by partial or complete 
cancellation of the loads delivered out of time. This particular problem has no simple and 
immediate solutions that can be implemented with traditional tools, then to bypass it, we use 
devices which have impact on cost and quality (more storage and / or improper increase of 
the fleet used due to the inadequate scaling caused by ineffective routing).

The study of the problem at hand presents a strategy for solving it and uses a geo-
graphic information system (GIS). Through the GIS it is possible to work with complex geo-



52    – 3o Trimestre de 2014

graphic data, establish logical relationships among them and define geometric networks. 
Despite all the potential of a GIS tool, it is not yet possible to obtain an optimal solution using 
only their native features; therefore, it is proposed a procedure to be implemented in the GIS 
in order to solve the problem presented, thus meeting all the constraints established. 

Through the proposed methods implemented in GIS, one can obtain results that show 
that it is possible to reduce current vehicle fleet costs and ensure or improve the current 
service level through efficient transportation operation programming. 

 
Keywords: Routing, perishable cargo, transportation, logistics, GIS.

INTRODUÇÃO

Os primeiros estudos sobre os problemas de roteirização de veículos (Vehicle Rou-
ting Problem - VRP) são datados desde 1959 por Dantzig e Ramser, deste período até 
o momento atual muito se desenvolveu. Apesar de não ser um problema novo, O VRP 
continua sendo amplamente estudado até hoje, devido à grande variabilidade de formula-
ções para o problema, a sua complexidade (problemas de VRP são considerados de difícil 
tratamento) e  grande importância financeira. 

A roteirização de veículos consiste na determinação de roteiros de entrega que con-
tém seqüências de paradas para serem cumpridas por um veículo determinado, com o ob-
jetivo de visitar um conjunto pré-determinado de localidades geograficamente dispersas e 
distintas. Segundo Ballou (2001), o problema tradicional de roteirização de veículos (VRP) 
consiste em determinar os melhores roteiros de entrega, assegurando o melhor nível de 
serviço e o menor custo possível. Quando a definição dos roteiros envolve não só aspec-
tos espaciais ou geográficos, mas também temporais, tais como restrições de horários de 
atendimento nos pontos a serem visitados, os problemas são então denominados roteiriza-
ção e programação de veículos (Cunha, 1997). 

O transporte de cargas se torna mais crítico quando o produto transportado é pere-
cível. Produtos perecíveis podem ser definidos como sendo, por suas condições naturais, 
sensíveis a danos em sua qualidade para comercialização se não forem eficientemen-
te embalados, conservados, consumidos dentro de sua validade (ou no tempo ideal de 
consumo a ponto de gerar valor para o consumidor) e transportados. Estas duas últimas 
características necessitam de uma logística de abastecimento extremamente afinada e 
eficiente, pois, os produtos perecíveis geralmente necessitam de consumo imediato ou em 
curto prazo, isso associado às demandas variáveis dos clientes e o comportamento cíclico, 
característico de cada tipo de produto formam um verdadeiro desafio aos gestores respon-
sáveis pela programação logística de sua distribuição.

Segundo Ballou (2001), o transporte é a área chave de decisão dentro do composto 
logístico e os custos de transporte representam um dos mais expressivos das atividades 
logísticas. Além dos custos, o serviço de transporte pode agregar valor ao produto final e 
conseqüentemente oferecer uma vantagem competitiva aos produtos transportados. 

O transporte representa, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do faturamento, 
e em alguns casos, mais que o dobro do lucro (Bowersox; Closs; Stank, 1999).

Uma pesquisa realizada sobre os custos logísticos no Brasil em 2004, elaborada pela 
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CEL/COPPEAD, apresenta que os custos de transporte no Brasil representam o equiva-
lente a 7,5% do PIB (Tabela 1). Quanto à divisão modal, R$ 109,2 bilhões dos R$ 133,3 
bilhões são gastos somente com o transporte rodoviário de cargas.

Tabela 1 - Participação dos modais de transporte

 
Fonte: Relatório de Pesquisa – Panorama Logístico – CEL/COPPEAD

A demanda pelo transporte de cargas ocorre devido ao fato de que, geralmente 
as fábricas não estão próximas dos produtores de matéria-prima e/ou os centros de 
distribuição não estão próximos das fábricas e dos consumidores. Por isso, pode-se 
dizer que a logística é basicamente a administração dos fluxos de bens e serviços e da 
informação que os põe em movimento. 

Para otimizar e reduzir os custos, vários algoritmos e soluções vem sendo propos-
tos, entre eles o problema de roteirização de veículos. Inicialmente, estes problemas 
eram resolvidos utilizando um sistema de coordenadas arbitrário. Progressivamente os 
problemas passaram a ser resolvidos em uma base cartográfica usando um sistema 
de informações geográficas.   

RELEVÂNCIA DO TRABALHO

O trabalho se torna muito relevante quando é considerada sua aplicação no 
estudo de caso de distribuição de jornais. O produto jornal, por sua característica 
básica, possui um tempo de vida muito curto e uma extensa capilaridade de entre-
ga (nacional), que consequentemente impõe à logística de transportes formar uma 
operação complexa, com altos custos e difícil visualização e identificação de melho-
rias e oportunidades de redução de custos. A complexidade e as particularidades 
desta operação de transportes dificultam a aplicação de softwares e ferramentas 
disponíveis no mercado que proporcionem benefícios operacionais e financeiros.

  O resultado financeiro desta indústria vem sendo ameaçado ao longo dos 
anos, pois a audiência do jornal impresso encontra-se em constante declínio, de-
vido à expansão de novos meios de comunicação e disseminação da informação. 
Para tentar equilibrar a diferença entre receitas e despesas, exerce-se uma pressão 
muito grande pela redução dos custos logísticos de transporte, reflexo da redução 
de captação de receita (vendas de jornais). Este contexto será melhor abordado 
posteriormente neste trabalho, onde serão apresentados estudos e análises sobre 
as mídias impressas e digitais. 
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 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho propõe e implementa uma sistemática que aborda uma solução para 
o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea para o transporte de car-
gas perecíveis - com restrições de janela de tempo (HFSMVRPTW – Heterogeneous Fle-
et Size Mix Vehicle Routing Problem with Time Window), utilizando heurísticas e sistema 
de informações geográficas (ArcGis).

A contribuição deste trabalho consiste no desenvolvimento de um método híbrido 
de fácil utilização, que combina o uso de heurísticas em um sistema de informações ge-
ográficas (ArcGis) para determinar uma programação e roteirização de veículos eficiente 
na solução do problema HFSMVRPTW, além de permitir a análise de sensibilidade dos 
resultados, permitindo de forma simples, posteriores ajustes manuais conforme o conhe-
cimento do operador.

Para resolver problemas de VRP, os métodos heurísticos são mais adequados que 
os métodos exatos para serem implementados, devido à natureza da complexidade des-
te tipo de problema (NP-Difícil) que não pode ser resolvido em tempo polinomial.

O ambiente do ArcGis permite combinar ferramentas nativas de análise espacial de 
dados com algoritmos especialistas que podem ser implementados no próprio ambiente 
da ferramenta, facilitando muito o desenvolvimento de uma solução de alto nível. Outros 
diferenciais do ArcGis são a capacidade de processar grande quantidade de dados, va-
riáveis e restrições, a sua alta usabilidade, além da apresentação visual dos resultados 
permitindo de forma eficiente e simples a eventual intervenção do operador, que através 
de sua experiência, pode melhorar os resultados da solução proposta pelo sistema.    

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Mais especificamente, a sistemática proposta neste trabalho (Figura 1) consiste em:
Revisar na literatura o problema de dimensionamento de frota heterogênea (HFS-

MVRP), o problema de roteirização de veículos com janela de tempo (VRPTW) e as suas 
alternativas de solução, os princípios da modelagem logística, além dos Sistemas de Infor-
mações Geográficas;

Desenvolver um modelo baseado em um algoritmo no ArcGis para determinar a pro-
gramação e roteirização de veículos;

Aplicar o modelo desenvolvido a um estudo de caso real, comparar e avaliar os resul-
tados e benefícios obtidos, para comprovar a eficiência do modelo.

 
Figura1- Visão geral da solução proposta.
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Logística e Distribuição 
Cunha (1997) define a logística como o planejamento e a operação dos sistemas 

físicos, informacionais e gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam 
condicionantes espaciais e temporais de forma econômica. A logística procura resolver 
problemas de abastecimento e suprimento de insumos do setor produtivo e dos produtos 
acabados ou semi-acabados. As condicionantes espaciais e temporais são fundamentais 
para se entender os conceitos envolvidos no moderno enfoque dos problemas logísticos. 
O transporte tradicional cuida de vencer restrições espaciais, através do deslocamento 
de produtos, porém, considera também as restrições temporais. 

Um dos exemplos mais característicos das restrições temporais nos problemas lo-
gísticos é da distribuição diária de jornais. Uma vez produzido o jornal, surge o complexo 
problema de transportar os jornais às bancas e aos assinantes. Este exemplo ilustra 
que não basta apenas transportar, é necessário desenvolver e organizar um sistema de 
distribuição eficiente que considere a condicionante temporal e isso envolve muito mais 
dificuldades do que o mero deslocamento do produto.

Roteirização com restrição de tempo
O problema de roteamento de veículos é conhecido na literatura como Vehicle 

Routing Problem (VRP) e consiste na determinação de rotas de entrega e distribuição, 
utilizando uma determinada frota de veículos que atendam as demandas (coletar, en-
tregar ou visitar) de um conjunto de clientes geograficamente dispersos. Quando esses 
clientes podem receber as mercadorias somente dentro de uma faixa de horário, tem-se 
o problema de roteamento de veículos com janela de tempo (VRPTW, Vehicle Routing 
Problem with Time Window). No contexto mais genérico existem variações deste mesmo 
problema que ocorrem para múltiplos depósitos, frota de veículos heterogênea e outras.

O problema de roteamento de veículos com frota heterogênea demanda, além das 
decisões sobre roteamento, a escolha dos veículos mais adequados de forma que se 
obtenha o menor custo envolvido. No custo total a ser minimizado estão incluídos os 
custos fixos, assim como os custos variáveis que dependem das rotas a serem feitas. 
Os veículos a serem escolhidos têm capacidades distintas e custos distintos. O problema 
onde simultaneamente se define o tamanho da frota (heterogênea) e o conjunto de rotas 
de entrega é conhecido no meio científico por HFSMVRP (Heterogeneous Fleet Size and 
Mix Vehicle Routing Problem).   

No contexto mais especialista, o problema estudado neste trabalho é definido por 
HFSMVRPTW (Heterogeneous Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time 
Window), que é composto da união das duas variações do VRP descritas acima, ou seja, 
considera os dois conjuntos de características do VRPTW e HFSMVRP.

O HFSMVRPTW (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem Time 
Window) consiste em determinar um conjunto de rotas eficientes utilizando uma pro-
gramação de veículos econômica (que apresente os menores custos possíveis), para 
atender a demanda de todos os pontos de entrega e respeitando as restrições e particu-
laridade dos modelos e pontos de entrega.

A Tabela 2 apresenta as variações dos problemas originais de roteirização de veí-
culos, onde pode-se observar que os mesmos não consideram condicionantes temporais 
para a definição de rotas e sequencias de entrega. Então, as soluções são direcionadas 
aos aspectos espaciais da localização dos pontos de entrega a serem atendidos.
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Tabela 2 - Taxonomia dos problemas de roteirização de veículos

Fonte: Bodin et al. (1983)



57 3o Trimestre de 2014 – 

SIGs aplicados à logística
Na literatura existem diversas definições disponíveis sobre um SIG. Para al-

guns autores um SIG é tão importante que é considerado mais que uma simples 
ferramenta de análise. Segundo Bodin (1981), um SIG pode ser considerado como 
uma ciência e não apenas como uma ferramenta. Dentre as diversas definições, as 
mais adequadas estão relacionadas à sua capacidade de processamento e análise 
de dados.

Um SIG pode ser descrito como uma coleção de hardware e software, dados 
geográficos e pessoal, projetados para eficientemente capturar, armazenar, atuali-
zar, manipular, analisar e apresentar todas as formas de informações referenciadas 
geograficamente.

Um SIG possibilita a localização automática de clientes e endereços, bem 
como a determinação da distância e tempo de viagem entre pontos de atendimento 
através da aplicação de algoritmos de caminho mínimo (mínimo tempo ou mínima 
distância ou uma ponderação de ambos) sobre a rede que representa a malha 
viária da região de interesse. Mesmo que o número de clientes seja relativamente 
pequeno, o número de nós envolvidos na rede pode ser grande, principalmente no 
caso de roteirização urbana, onde, opera-se sobre uma rede detalhada de ruas e/
ou segmentos de ruas. 

Com base no SIG é possível trabalhar com dados geográficos complexos, es-
tabelecer relações lógicas entre eles e definir redes geométricas. Também é possí-
vel realizar diferentes operações de análise, como calcular distâncias ou identificar 
elementos no mapa com as suas especificidades. Devido as suas potencialidades, 
os SIGs são atualmente utilizados em qualquer atividade profissional, seja em pla-
nejamento, investigação cientifica, estudos ambientais, logísticos entre outros. 

Vários razões podem ser apontadas sobre diferentes perspectivas para o uso 
de SIGs em roteirização, porém, os motivadores mais importantes são:

1) Exatidão na estimativa do tempo de viagem: subestimar o tempo de viagem 
conduz à faltas no prazo final, enquanto superestimar pode acarretar em subutiliza-
ção do veículo e motorista, criando tempo improdutivo.

2) Melhor qualidade de solução: associada a configuração da rota. Quanto 
mais detalhada for a rede, no sentido de cobertura de todos os nós e links (que re-
presentam as paradas e a ligação entre estas paradas), mais detalhadas serão as 
informações com relação ao caminho e, conseqüentemente, maior será a precisão 
no cálculo do tempo de viagem, passado para o algoritmo de roteirização.

Os SIG’s são especialmente convenientes quando os clientes variam muito 
e os locais de entrega e/ou coleta estão em constante mudança no sistema de 
distribuição, como no caso de entrega domiciliar em geral (por exemplo, lojas de 
departamento).

A característica de junção de dados espaciais com um banco de dados e o 
uso de programas que operam esses dados é que torna o SIG tão útil ao planeja-
mento dos transportes, pois o conjunto de programas existentes em um SIG permi-
te, por exemplo:

• Localização de uma entidade e/ou listagem de seus atributos;
• Atualização de dados;
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• Cálculo de áreas, perímetros;
• Estabelecimento de distâncias como, por exemplo, a menor distância entre 

dois pontos, rota mais curta ou mais rápida;
• Traçado de redes;
• Operações aritméticas e lógicas entre planos de informações;
• Cálculos estatísticos;
• Reagrupamento de dados;
• Cruzamento dos planos.

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são muito importantes na co-
leta e análise desses dados (Bodin, 1981). Sistemas de Informações Geográficas 
integram uma sofisticada interface gráfica a uma base de dados georreferenciados, 
constituindo-se em poderosas ferramentas de análise e planejamento espacial.

Problemas complexos de localização de facilidades podem ser tratados com 
SIGs, considerando informações espaciais e sócio-econômicas.

Diversos trabalhos apresentados nos últimos anos relatam o uso do Sistema 
de Informações Geográficas (SIG) como ferramenta importante, senão fundamen-
tal no planejamento de transportes.

Os SIGs não são um mero auxílio à produção de desenhos. Trata-se de uma 
tecnologia que oferece ferramental operacional que auxilia e agiliza procedimentos 
de planejamento, gerência e de tomada de decisão, sendo utilizada de forma pro-
missora nas mais diferentes áreas.

Tais afirmações se devem à característica dos SIGs, de juntar mapas digitali-
zados, extraídos de locais reais, às informações armazenadas em banco de dados, 
permitindo simulações de situações específicas no ambiente estudado.

ArcGis
Como se pode observar na Tabela 3, o ArcGis Desktop constitui uma platafor-

ma padrão com um conjunto integrado de softwares de aplicações SIG de edição 
e análise espacial para tomada de decisão mais popular no mundo, permitindo 
incrementar uma aplicação SIG básica, aliando funcionalidades novas e evoluindo 
o trabalho de análises espaciais mais avançadas de acordo com as necessidades 
específicas.

O Network Analyst é uma extensão do ArcGis Desktop  que permite realizar 
análises espaciais com base em redes baseadas em modelos dinâmicos reais, 
sendo possível criar rotas multimodais, dar indicações de viagens, procurar o ponto 
mais próximo, criar áreas de serviço e calcular os custos matriciais de origem-
-destino, considerando as restrições e limites de um modelo real. Através do Ne-
twork Analyst é possível resolver alguns problemas de VRP. Apesar de poderoso, 
o software apresenta uma restrição que é exigir como parâmetro de entrada, entre 
outros dados, a frota de veículos, para então calcular as melhores rotas. Esta res-
trição exige que se desenvolva um procedimento para definir uma configuração de 
veículos que apresente a melhor relação custo/benefício.
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Tabela 3 - Matriz de Funcionalidades do Arc Gis Desktop.

Otimização da distribuição de produtos com restrição de tempo 
Este trabalho define uma estratégia para tratar o problema de programação e ro-

teirização de veículos de frota heterogênea para o transporte de cargas perecíveis, con-
siderando a consolidação de cargas em rotas a partir de um centro de distribuição, com 
o objetivo de atender plenamente as demandas dos pontos de entrega e respeitando 
as suas restrições. O transporte de cargas perecíveis adiciona ao problema restrições 
temporais de abastecimento, ou seja, janelas de tempo de entrega.

Como citou-se anteriormente, este problema pode ser definido como HFSMVRP-
TW (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem with Time Window) que 
consiste na definição de rotas baseadas em janelas de tempo de entrega e no dimensio-
namento de uma frota de veículos diferentes. O HFSMVRPTW é uma composição do 
problema de HFSMVRP (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem) e do 
VRPTW (Vehicle Routing Problem Time Window), ambas as variações do VRP (Vehicle 
Routing Problem) tradicional.

O VRP consiste em definir e organizar rotas ótimas, em percursos ou itinerários 
eficientes que, a partir de um ponto de origem, passe por um conjunto de pontos distintos 
e conhecidos (vértices da rede) para atender as demandas localizadas, utilizando uma 
frota de veículos idênticos ou não. Pode-se notar que o problema envolve roteamento 
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e seqüenciamento de veículos, onde, roteamento compreende no estabelecimento dos 
subconjuntos dos pontos de entrega de uma rota definida e seqüenciamento é a ordem 
na qual estes pontos são visitados.

O HFSMVRP é uma variação do VRP tradicional, que adiciona ao problema origi-
nal as premissas do dimensionamento de uma frota heterogênea de veículos, que com-
preende em utilizar veículos de capacidades de carga e custos diferentes, para visitar 
todos os pontos de entrega de todas as rotas com o menor custo possível. 

O VRPTW é outra variação do VRP que compreende em adicionar a restrição de 
janela de tempo ao problema do VRP. Esta restrição é particular e pode ser diferente em 
cada ponto de entrega.

Como dito anteriormente, o HFSMVRPTW é uma composição das variações aci-
ma, pois inclui todas as premissas e restrições dos modelos apresentados. Este modelo 
por ser mais abrangente pode ser aplicado a diversos problemas de roteirização.

Considere a existência de diversos pontos distintos de entrega, com demandas 
(em kilogramas) diferentes de produtos perecíveis e com janelas de entrega (prazos) 
diferentes. Estas demandas devem ser atendidas por uma frota heterogênea de veícu-
los, que possuem capacidades (em kilogramas) e custos unitários diferentes. Os custos 
unitários dos veículos são determinados pela relação com o seu tipo (geralmente, existe 
uma relação direta entre a capacidade do veículo e o seu custo, onde, quanto maior 
for a capacidade de um tipo de veículo, maior será o seu custo unitário) e pelo km (R$/
km) percorrido. Desta forma, o custo total é composto pela razão do custo unitário (em 
Reais) vezes a distância percorrida (em quilômetros).

Para atender a todos os pontos de entrega, deve-se determinar diversas rotas de 
entrega, onde, cada rota é atendida por somente um veículo. Isto se deve às restrições 
das janelas de entrega de cada ponto e ao fato de que a demanda total excede a capa-
cidade do maior veículo da frota, tornando assim inviável atender a demanda total com 
apenas um veículo.

O objetivo é atender a todas as demandas, a partir de um único centro de distri-
buição, respeitando as janelas de tempo de cada ponto com o menor custo possível. 
Diante disso, deve-se determinar a frota ótima de veículos (menor custo possível) e um 
conjunto de rotas que compõem a menor distância total percorrida.       

O uso de heurísticas é inevitável, devido ao fato da natureza da complexidade 
combinatória dos problemas de VRP (e suas variações), ou seja, a dificuldade em re-
solvê-los aumenta de forma exponencial à medida que o problema aumenta de tama-
nho, por isso, se torna inviável a utilização de métodos exatos para a resolução destes 
problemas em instâncias reais por causa dos elevados tempos de processamento e 
esforços computacionais. 

Como o problema estudado é composto de variações dos problemas de VRP exis-
tentes e  sua modelagem foi definida do mesmo modo como em Adenso-Díaz et al. 
(1998), através da criação de uma função multi-objetivo composta da seguinte forma:

1º Minimizar o custo total da frota utilizada 
Para o problema estudado, o custo de transporte está associado à sua ca-

pacidade e a distância percorrida, então, através da demanda conhecida e a lo-
calização em cada ponto de entrega, deve-se combinar os veículos de diferentes 
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capacidades e custos para se obter a frota de menor custo possível. 

2º Minimizar a distância total percorrida e o tempo de viagem 
Em condições normais de operação, as distâncias, geralmente, estão diretamen-

te relacionadas com os tempos de viagem, ou seja, minimizando a distância percorrida, 
o tempo de operação também será menor. Além da questão de tempo ser muito im-
portante para produtos perecíveis, a distância também está relacionada aos custos da 
frota, pois estes são definidos pelas distâncias percorridas em cada veículo.  

A metodologia proposta é dividida em quatro etapas logicamente interligadas 
(Figura 2). A etapa um consiste em levantar, preparar e tratar os dados e mapas e a 
modelagem da rede geométrica espacial do problema. A etapa dois realiza a determi-
nação da frota (programação de veículos), a etapa três trata a roteirização de veícu-
los e por último, a etapa quatro que realiza a geração, análise e ajuste dos resultados.

Figura 2 - Diagrama das etapas do procedimento proposto.
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Etapa 1 – Levantamento e modelagem dos dados 
Esta etapa tem o objetivo de realizar o levantamento dos dados necessários 

(características) para definição do problema e definição das camadas (layers) para 
a geração de um mapa que demonstra o problema e a solução graficamente.

Conforme apresentado na figura 3, os pontos de entrega devem ser plotados 
em uma camada (layer) e isso pode ser feito utilizando a latitude e longitude que 
são determinadas a partir do endereço de entrega de cada ponto.

Figura 3 - Representação gráfica das camadas dos pontos de entrega, centro de distribuição e malha viária 
sobrepostas no mapa.

Etapa 2 – Programação de veículos
Nesta etapa é determinada a programação de veículos, ou seja, quais veícu-

los atenderão as rotas. Para isso, implementou-se um algoritmo utilizando a heu-
rística de economias de Clark e Wright (1964) de atribuição paralela, com devidas 
adaptações para resolver o problema de frotas heterogêneas.

Este algoritmo implementado necessita de uma matriz de distâncias Euclidia-
na (Figura 4) inicial entre todos os pontos de entrega inclusive do ponto inicial de 
partida (Parque Gráfico).

Figura 4 - Matriz de Distâncias Euclidiana.
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Os dados da matriz são exportados para uma base de dados externa (.mdb), 
onde, o algoritmo foi implementado para determinar a frota de veículos de menor 
custo.

Após exportado os dados da matriz e o algoritmo executado, tem-se como 
resultado a geração de uma tabela específica com as informações dos veículos 
(dimensionamento da frota). 

Etapa 3 – Roteirização de veículos
O resultado do dimensionamento da frota (determinada no item anterior), as 

características dos pontos de entrega, do centro de abastecimento e da malha 
viária são parâmetros de entrada para outra funcionalidade do Network Analyst 
– Make Vehicle Routing Problem Layer que realiza a roteirização dos veículos e 
considera todas as restrições apresentadas pelo modelo.

Um parâmetro de entrada muito importante é a frota porque se não for bem di-
mensionada, pode ocasionar um número maior de rotas que o necessário, gerando 
custos adicionais à operação. 

Figura 5 - Análise e ajustes dos resultados.

Etapa 4 - Análise e ajustes dos resultados
A solução do problema é apresentada graficamente através de sua represen-

tação no mapa construído(Figura 5), onde, podem-se observar as rotas, o seqüen-
ciamento e os pontos atendidos. A solução também apresenta um relatório com 
as mesmas informações.  Dessa forma, é possível realizar diversas análises dos 
custos envolvidos (inclusive em relação ao cenário sem otimização).

Como a metodologia apresentada é uma ferramenta de suporte à tomada 
de decisão, é possível permitir ao operador interferir, ajustar e decidir pela melhor 
configuração que atenda a necessidade. Este ponto é muito importante, porque 
possibilita apresentar soluções mais flexíveis e adequadas e ainda pode contribuir 
para melhorar ainda mais os resultados da otimização e os custos (o que for mais 
conveniente).



64    – 3o Trimestre de 2014

ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

O estudo foi realizado com a Infoglobo Comunicação e Participações SA que é 
responsável pela produção e comercialização dos jornais O Globo, Extra e Expresso. 
Esta empresa atende plenamente ao perfil específico que o modelo trata, pois, o jor-
nal pode ser considerado um produto altamente perecível, devido à natureza de seu 
conteúdo ser relevante apenas durante poucas horas após ser produzido e pelo fato 
da grande abrangência e capilaridade de distribuição que atinge diversas regiões do 
Brasil, porém, com grande atuação na região Sudeste.

Devido à experiência profissional adquirida na área de Distribuição da Infoglo-
bo, pode-se dizer que a área de logística é responsável pela entrega dos produtos, 
como os jornais O Globo, Extra, Expresso e de algumas outras publicações como o 
jornal Valor Econômico (nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, além 
dos estados de RJ, MG e ES) e as publicações da Editora Globo (Época, Marie Clai-
re, entre outras.) no estado do RJ. A entrega dos produtos agregados aos jornais, 
como CD’s, livros e DVD’s vendidos juntos com as publicações, também são de res-
ponsabilidade dessa área.

O fluxo de distribuição de jornais a partir da cidade do Rio de Janeiro possui 
dois canais básicos: venda avulsa e entrega domiciliar. Ambos os canais se subdi-
videm em canal “local”, que atende ao Grande Rio, e canal “interior” que atende ao 
interior do RJ e outros estados.

O canal de venda avulsa (VA) é utilizado para atender às bancas de jornal e ou-
tros pontos de venda aonde o leitor vai comprar sua publicação. Atualmente esse ca-
nal conta com aproximadamente 6.500 pontos de venda na área Local, atendido por 
6 depósitos onde os jornaleiros e distribuidores se dirigem para retirar seus produtos, 
e cerca de 4.400 pontos de venda na área Interior, atendidos por aproximadamente 
150 distribuidores, porém, este canal de distribuição não é o foco deste estudo.

O canal de entrega domiciliar (“ED”) é através do qual o leitor recebe sua publi-
cação em endereço pré-determinado, podendo ser sua residência ou seu escritório. 
Para isso conta-se com seis centros de distribuição que são terceirizados pela Info-
globo, que atendem ao Grande Rio (Local), com cerca de 1.100 entregadores. E são 
42 depósitos para atender às demais localidades (Interior) contando com mais de 
350 profissionais.

Resultados
O custo total da operação foi o parâmetro de comparação entre os resultados 

obtidos pelo método proposto e o modelo atual. Como a contratação de veículos é 
na maioria das vezes regular, ou seja, apresenta uma pequena variação, os impactos 
dos benefícios (financeiros e qualitativos), obtidos pelos resultados do dimensiona-
mento de veículos e pela roteirização, refletem em toda a operação quando imple-
mentados.(Figura 6)

Como visto anteriormente, na etapa 2, a programação de veículos é determina-
da pela demanda atual, e busca a melhor configuração de veículos para atendê-la.
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Figura 6 - Cenário proposto com a roteirização pelo ArcGis utilizando o Network Analyst.

O procedimento proposto apresenta um custo total por ano menor que o custo 
atual, proporcionando para o trecho analisado, uma redução de custo de 34% em 
um ano de operação, a redução de 42% na distância total percorrida, além de redu-
zir a quantidade de rotas de 19 para 11. Essas economias geradas comprovam que 
o procedimento é eficiente e que o potencial de ganho pode ser ainda maior se a 
experiência do operador fosse colocada em prática para realizar pequenos ajustes. 

CONCLUSÕES

O procedimento desenvolvido implementou uma sistemática amigável que 
soluciona o problema de VRP para o estudo de caso de distribuição de jornais, po-
rém, o procedimento pode ser utilizado também para problemas similares, podendo 
também ser aproveitado para problemas de frota homogênea e sem restrição de 
tempo.

Neste trabalho, estudaram-se diferentes propostas de estratégias de solução 
para os problemas de roteirização de veículos, embasados em outros trabalhos 
acadêmicos. Muitas soluções teóricas e métodos (alguns deles citados neste tra-
balho) foram encontrados, porém, muito pouca aplicação prática destes métodos 
pôde ser observada, talvez pela complexidade do assunto. Essa aparente dificul-
dade de implementação faz com que as empresas distorçam a realidade dos seus 
problemas para se adaptarem as ferramentas existentes, e muitas vezes não che-
gam a resultados adequados, o que demonstra uma oportunidade que pode ser 
mais explorada na área de logística de transportes.

A utilização do ArcGis para a solução deste problema é um diferencial impor-
tante neste trabalho, porque o software é capaz de processar uma grande quanti-
dade de dados, além de permite avaliar a solução graficamente, através da visuali-
zação das rotas e pontos de entrega plotados em um mapa, economiza um grande 
esforço no desenvolvimento da solução para a geração de seqüências de entrega 
e roteiros, além de permitir com grande facilidade refinar e ajustar os resultados 
manualmente. 

Os resultados demonstram que o modelo funciona para a fração da realidade 
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do estudo de caso em questão, o que comprova a eficiência do método e futuras 
avaliações da metodologia são decisivas para decidir a expansão do modelo para 
toda a malha de distribuição.
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RESUMO

Os hidratos de gás são compostos sólidos, semelhantes ao gelo, que retém 
moléculas dentro de gás comprimido. Os hidratos ocorrem em solo permanente-
mente congelado, ou em margens continentais, intercalados em sedimentos de 
leitos marinhos e encostas, e dependem dos níveis adequados de temperatura e 
pressão para existir. A ocorrência de terremotos, variações do nível do mar, ou a 
intervenção antrópica no fundo do oceano, pode levar a mudanças no estado de 
equilíbrio de hidratos de gás, levando a sua dissociação e conseqüente liberação 
do gás aprisionado na matriz do sedimento, causando excesso de pressão nos 
poros dos solos, redução da tensão efetiva e perda da resistência do material se-
dimentar, o que poderia levar à ruptura do talude submarino. Os dutos submarinos 
são instalados sobre o leito marinho e sobre as encostas das margens continentais 
e em vários depósitos há ocorrência de hidrato de gás, logo, uma análise de risco 
para a determinação do traçado mais seguro de dutos deve ser realizada. No en-
tanto, faltam modelos que possam avaliar com precisão o fator de segurança de 
taludes submarinos com ocorrência de hidrato de gás. Este trabalho é uma revisão 
da literatura sobre o estado da arte do comportamento de hidrato de gás e também 
aborda os aspectos relacionados com a disposição dos dutos.

Palavras-chave: Engenharia de transportes; risco geotécnico; taludes sub-
marinos; hidrato de gás.

ABSTRACT

Gas hydrates are solid compounds, similar to ice, trapping molecules inside 
compressed gas. It occurs in permanently frozen soil, or in continental margins, 
interspersed in sediments of marine beds and slopes, depending on the right levels 
of temperature and pressure to exist. The occurrence of earthquakes, variations of 
sea level, or anthropogenic intervention on the ocean floor, can lead to changes in 
the equilibrium state of gas hydrates, leading to its dissociation and the resulting 
release of the gas trapped in the matrix of the sediment, causing excess pore pres-
sure, effective stress reduction and loss of strength of the sediment, which could 
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lead to slope rupture. Submarine pipelines are laid on the marine bed and slopes of 
the continental margins and in several profiles there is occurrence of gas hydrate, 
thus a risk analysis for the determination of geotechnical traced safe and should be 
carried out. However, there is a lack of models that can evaluate with precision the 
degree of slope safety factors submarines containing gas hydrate. This work is a 
literature review of the state of art of gas hydrate behavior and also addresses the 
aspects related to the layout of pipelines.

Keywords: Transport engineering; geotechnical risk; submarine slopes; gas 
hydrate.

INTRODUÇÃO

A humanidade há muito tempo tem necessidade de movimentar fluidos de um local 
para outro. Segundo (Palmer e King, 2008), existem, essencialmente, três formas de mo-
vimentação de fluidos: a primeira é colocando o fluido em um tanque e transportando-o 
para o destino final; a segunda forma é construir um duto ligando os pontos de onde sairá 
o fluido até o destino final; e o terceiro modo de transporte, algumas vezes utilizado em 
combinação com os outros dois modos, é transformar o fluido em sólido, ou em outro tipo 
de fluido que possa ser transportado mais facilmente.

Dutovia é a designação genérica da instalação constituída por tubos ligados entre 
si para o transporte de diversos tipos de produtos de um ponto a outro. Os dutos subma-
rinos são desta forma denominada porque a maior parte da tubulação está submersa.

Um sistema dutoviário submarino de transporte de fluidos consiste na tubulação e 
nos diversos equipamentos acessórios, todos diretamente assentados no leito e nos ta-
ludes marinhos. Além disso, na existência de grandes vãos e balanços, são necessárias 
estruturas de apoio aos dutos para que possa vencer os vãos livres, o que representa 
sobrecarga e, com isso, uma condição desfavorável para o leito marinho de suporte.

Muitas variáveis estão envolvidas nos projetos e traçados de dutos rígidos e flexí-
veis que operam sob o fundo dos oceanos. Entre essas variáveis, sob o aspecto geoló-
gico e geotécnico, o sistema dutoviário está sujeito aos chamados “Geohazards”. Este 
termo “Geohazard” ou Georisco é usado para descrever qualquer processo geológico e 
hidrológico associado que cause perigo ou mesmo uma situação de risco descontrolado.

O processo de sedimentação e formação do leito marinho, nas plataformas con-
tinentais junto aos deltas dos rios é geralmente carregado de matéria orgânica, que se 
decompõem e produzem gases. Esses gases, normalmente biogênicos, contêm alto teor 
de metano em sua composição química. O acúmulo das camadas de sedimentos umas 
sobre as outras, em um dado tempo geológico e dependendo de um conjunto de fatores, 
faz com que os gases produzidos na decomposição da matéria orgânica se acumulem 
na matriz do sedimento e podem ser aprisionados nas águas que congelam nos poros 
do solo (devido à condição de baixa temperatura e elevada pressão, encontradas nas 
regiões mais profundas da plataforma continental de diversas regiões oceânicas). Esses 
compostos de gelo e gás são denominados clatratos ou hidratos de gás, ou ainda hidra-
tos de metano e funcionam como um cimento da camada sedimentar, porém com baixa 
resistência às variações de temperatura e pressão.
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A manifestação dos fenômenos de migração de gás livre, gerados pela dissociação 
desses hidratos de gás produzem condições que podem levar a diversas situações de 
perigo, relacionados à geologia do fundo marinho, principalmente relacionados com o 
aumento de poro-pressão, que podem resultar na ruptura dos sedimentos em regiões de 
taludes com efeitos devastadores.

Neste cenário, uma análise dos riscos geotécnicos causados pela dissociação dos 
hidratos de gás permitirá, com outras vantagens, estabelecer traçados mais seguros 
para dutovias, estabelecer mapas de riscos para que as instalações marinhas operem 
com maior segurança e prevenir acidentes de grandes proporções.

RISCOS GEOLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

O leito submarino e taludes submarinos onde são instalados os dutos e outras es-
truturas para a produção e transporte de hidrocarbonetos, bem como demais instalações 
e utilidades, sempre estarão sujeitos aos agentes geológicos e hidrológicos naturais e 
sua ruptura pode trazer graves conseqüências à atividade humana. Sua identificação 
e a probabilidade de ocorrência devem ser levadas em conta para efeitos de definição 
dos riscos relacionados ao traçado de dutos e projetos de alocações de estruturas sub-
marinas. O conhecimento e o entendimento dos mecanismos de acionamento desses 
riscos geológicos e hidrológicos são fundamentais, pois alguns desses mecanismos são 
lentos e têm um insignificante efeito sobre a estabilidade dos taludes e leitos marinhos 
de assentamento, enquanto outros se desenvolvem rapidamente e ocorrem de maneira 
repentina durante o ciclo de vida das instalações.

Segundo (Rocha e Azevedo, 2007), os tipos de georiscos podem ser relacionados 
em duas categorias:

1. Georiscos relacionados à Plataforma Continental:
2. Formações rasas inconsolidadas;
3. Topografia irregular e rochosa com relevo acentuado;
4. Fissuras e escarpas;
5. Deslizamentos de massas no fundo do mar;
6. Erosão do solo marinho.
Georiscos relacionados à migração de fluidos:
1. Fluxo de águas rasas;
2. Gases rasos;
3. Hidratos de gás;
4. Vulcões de lama.
Além dos georiscos descritos (Rocha e Azevedo, 2007) há os diapirismos de argila, 

os domos de sal e os terremotos.
Infanti Jr. e Fornasari Fº (1998) descrevem os processos de dinâmica superficial, 

responsáveis pela modelagem da superfície da Terra, os seguintes fenômenos: a erosão; 
os movimentos de massa; o assoreamento; as inundações; as subsidências ou colap-
sos; e os processos costeiros, mas para o estudo da interação solo-duto, os fenômenos 
mais representativos são: os movimentos de massa e as subsidências.
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HIDRATOS DE GÁS

O hidrato de gás é uma estrutura molecular cristalina similar a uma gaiola onde, as 
moléculas de gás estão “aprisionadas” dentro de uma estrutura cristalina formada por 
moléculas de água. Assim, o hidrato de gás é semelhante ao gelo, porém a estrutura 
cristalina contém como hóspede, a molécula de gás no interior. Tais gases podem ser: o 
metano, o dióxido de carbono, o sulfureto de hidrogênio, o etano, o propano, entre outros. 
No entanto, a maioria dos hidratos de gás marinhos que foram analisados em pesquisas 
é denominada hidratos de metano devido à presença preponderante desses gases na 
sua formação.

Quando submetidos a níveis de pressões elevados os hidratos podem existir a 
temperaturas significativamente acima do ponto de congelamento da água. A tempera-
tura máxima que o hidrato de gás pode existir depende da pressão e da composição do 
gás. Segundo (Makogon, 2010) a estabilidade do hidrato também pode ser influenciada 
por outros fatores, tais como: a salinidade da água, a mistura de gases hospedados, a 
temperatura da água e do leito marinho e o gradiente de temperatura dos sedimentos. 

Com o aumento da salinidade da água, diminui a espessura da camada de sedi-
mento onde é possível a ocorrência de hidratos. Também, em ambientes offshore, há for-
te dependência da temperatura do fundo do mar e do gradiente de temperatura ao longo 
do perfil do depósito sedimentar, ou seja, com um aumento das temperaturas diminui a 
espessura da camada com ocorrência de hidratos. Isso pode ser verificado no gráfico da 
Figura 1, que mostra um diagrama de fase das condições de temperatura e pressão ade-iagrama de fase das condições de temperatura e pressão ade-
quadas para a estabilidade termodinâmica de hidratos de gás. As setas indicam como os 
sais reduzem a estabilidade com a queda da atividade química da água.

Quanto à composição dos gases de formação do hidrato, o CO2, o H2S e o C2+ 
servem para aumentar a temperatura de formação do hidrato, enquanto que o metano 
puro, ou quando ele é o maior componente na concentração, reduz a temperatura de 
formação dos hidratos.

Figura 1. Curva de Estabilidade do Hidrato de Gás (Clennell, 2000).
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A Figura 2 apresenta o campo de estabilidade do hidrato de metano, para um 
perfil de 10 km de profundidade, onde o diagrama de fase do hidrato de gás mostra 
o campo de estabilidade da fase do sistema hidrato-água-gelo, com as respectivas 
temperaturas e pressão total. A presença de CO2, H2S, etano e/ou propano, com o 
metano, no hidrato, terão efeito de elevação da linha limite do hidrato para a direita. 
No entanto, o aumento de pressão e temperatura no campo de hidrato de metano 
é estável. Os campos de estabilidade do hidrato de gás, formados em permafrost e 
fundos dos oceanos são as regiões de principal potencial econômico em locais de 
pressão e temperatura adequados à sua formação.

Figura 2. Campo de estabilidade do Hidrato de Metano (adaptada de Sloan e Kon, 2008). 

Makogon (2010) propõe que quatro condições devem ser atendidas, simulta-uatro condições devem ser atendidas, simulta-
neamente, no mesmo local, para que o hidrato de gás possa se formar: presença 
de gás, água, alta pressão e baixa temperatura. Além disto, os hidratos de gás pos- hidratos de gás pos-idratos de gás pos-
suem uma alta condutividade acústica e baixa condutividade elétrica e o processo 
de formação de hidrato é exotérmico. Essas propriedades podem ser utilizadas 
como métodos eficazes de investigação de depósitos com suspeita de ocorrên-
cia de hidrato de gás e consequente mapeamento de áreas de risco. Uma conse-
quência da dissociação de hidrato em sedimentos, especialmente em condições 
marítimas, é a mudança significativa na resistência dos sedimentos cimentados 
por lentes de hidratos de gás, pois com a dissociação do hidrato, há aumento de 
poro-pressão na matriz do sedimento, e com isto, a redução da tensão efetiva e 
resistência do solo.
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A quantidade de energia necessária para a dissociação dependerá da capaci-
dade térmica do hidrato de gás, da capacidade térmica do sedimento saturado com 
o hidrato, da concentração específica do hidrato nos poros do sedimento e do grau 
de resfriamento que causou a formação de depósitos de hidrato de gás.

CRITÉRIOS GERAIS PARA O TRAÇADO DE DUTOVIAS

No início das prospecções petrolíferas na Plataforma Continental Brasileira, a 
altura de lâmina d’água era da ordem de 125 metros, mas com o desenvolvimen-
to de novas tecnologias, a busca por hidrocarbonetos (óleo e gás) foi atingindo 
profundidades cada vez maiores e há, atualmente, operações de prospecção e 
extração em profundidades de lâmina d’água acima de 2000 metros. No Brasil, os 
campos petrolíferos do pré-sal, por exemplo, situam-se em áreas com 1000 a 2000 
m de lâmina d’água e entre 4000 e 6000 m de profundidade no subsolo.

Com o aumento da profundidade de operação sobre o leito oceânico há alte-
rações nas condições de pressão e temperatura, nas formações geológicas, nas 
características geotécnicas dos sedimentos entre outras. O aumento da profundi-
dade da lâmina d’água é dado pelo afastamento na margem continental em direção 
à planície abissal. Neste intervalo encontram-se o Platô Continental, uma área com 
inclinação baixa na ordem de 1:1000, e o talude continental, relativamente bem 
mais íngreme, geralmente com relação de 1:40, e que dependendo de suas carac-
terísticas geológicas, taxa de sedimentação e deposição de matérias orgânicas, 
podem ser instáveis localmente e de elevado risco para a instalação das estruturas 
necessárias ao trabalho de prospecção, exploração e transportes de hidrocarbone-
tos.

Muitas dutovias que estão situadas em terra, podem ter origem em pontos de 
produção no fundo dos oceanos, como também podem partir de pontos em terra e 
cruzar mares, estreitos e estuários de grandes rios a fim de levar produções de um 
país a outro. Grandes volumes óleo e gás são transportados através das fronteiras 
dos países anualmente por meio de dutos. Os dados do comércio de gás natural 
entre alguns países estão ilustrados no mapa da Figura 3. A linha latanja e o núme-estão ilustrados no mapa da Figura 3. A linha latanja e o núme-
ro indicativo representam os trajetos e os volumes de gás transportados por linha 
de dutos, que em alguns trechos do trajeto são submersos. Os trechos em linha 
azul indicam os volumes de gás transportados na forma liquefeita.

Além das rotas ilustradas na Figura 3, milhões de metros de dutos estão as-
sentados sobre os leitos dos oceanos, em diversas partes do mundo, levando as 
produções dos poços offshore às plataformas marítimas e de lá para os depósitos 
e refinarias em terra. Estes dutos são instalados sobre o leito ou talude marinhos, 
geralmente instáveis devidos a fenômenos geológicos e hidrológicos, e percorrem 
grandes distâncias entre os pontos de extração e os de consumo.
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Figura 3. Grandes movimentações de comércio de gás natural entre países do mundo. Fluxo 
indicado em bilhões de m³/ano de 2008 (adaptada de BP Statistical Review of World Energy, 

2009).

Os critérios de seleção e traçado de rotas para dutovias e suas estruturas 
associadas é um trabalho complexo e multidisciplinar, principalmente se tratando 
de dutos submersos que estão sujeitos a um conjugado de diversas variáveis am-
bientais e antrópicas, geralmente mais severas que os dutos em terra.

O projeto de uma dutovia, assim como qualquer projeto de engenharia, inicia-
-se por uma fase de estudos conceituais, onde são estudadas as diversas possibili-
dades de traçados e feitos os estudos de viabilidade de cada uma das alternativas 
de traçado para eleger a de melhor viabilidade técnica, financeira, econômica e 
ambientalmente possível. Nesta fase, é importante o levantamento de dados e a 
verificação dos fatores envolvidos.

FATORES QUE INFLUENCIAM O TRAÇADO DE DUTOVIAS

Segundo (Palmer, 2008), os fatores a serem considerados na seleção do tra-Palmer, 2008), os fatores a serem considerados na seleção do tra-, os fatores a serem considerados na seleção do tra-a serem considerados na seleção do tra-
çado de dutovias podem ser agrupados em três categorias principais:

1. Fatores físicos: são os fatores relacionados às características físicas do 
ambiente de assentamento dos dutos, tais como: topografia do fundo ma-
rinho; condições geológicas e geotécnicas do leito e subleito marinho local 
e regional; condições marítimas e hidrológicas e os georiscos;

2. Fatores de interação com outros usuários do leito marinho: atividades 
exercidas pelo homem, além do lançamento de dutos, que também uti-
lizam o leito marinho, e devem ser consideradas quando da definição do 
traçado dos dutos, a exemplo de: cabos de telecomunicação; atividades 
de exploração de jazidas de minérios; áreas de atividade pesqueira; áreas 
de exercício militar; além das atividades de exploração de óleo e gás, que 
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são normalmente as mais conflitantes. Também é importante manter as 
tubulações em projeto, distantes das áreas de atividade das plataformas 
de exploração, exceto quando ligadas a elas, devido aos riscos de explo-
são e incêndio por eventuais falhas ou danos às instalações, danos às 
tubulações pelo lançamento de objetos, tais como: lançamento de equipa-
mentos de perfuração, ancoragens de navios e equipamentos de suporte 
à exploração.

3. Fatores ambientais e políticos: a importância e sensibilidade das questões 
ambientais devem ser bem avaliadas, porém, segundo (Palmer e King, 
2004), fatores políticos, tais como: fronteiras entre países, diferentes regu-
lamentos e organizações políticas e diferentes exploradores de campos na 
zona de influência da dutovia, devem ser considerados.

Palmer e King (2008) alertam também que a seleção da rota de um duto sub-
marino é atividade crítica e que pode ser extremamente onerosa se houver uma 
condição geológica inesperada; e/ou condições marítimas adversas; e/ou ainda 
se a rota da dutovia necessitar cruzar áreas de conflito com interesses públicos, 
ambientais, ou de outros operadores. Ao autores recomendam que na escolha do 
traçado sejam feitas todas as verificações necessárias e com muita cautela, inves-
tindo algum tempo e recursos necessários para uma escolha criteriosa, pois uma 
escolha acertada nesta fase poderá resultar em economia de custos e de tempo em 
trabalhos de reparos e adequações no futuro.

Tootill et al. (2004) agrupam os fatores a serem considerados no traçado de 
dutovias em três grupos: primários, secundários e os fatores de custo. Os fatores 
primários incluem a localização do ponto de partida e do destino final, assim como 
os parâmetros de instalação da dutovia que podem afetar a sua geometria no de-
correr do percurso.

Os fatores secundários incluem: a batimetria da região do traçado; as caracte-
rísticas do fundo marinho onde serão assentados os dutos e suas estruturas e com-
ponentes auxiliares; a geologia do subleito marinho; os riscos geológicos; as ques-
tões ambientais; e a infraestrutura e demais interferências existentes construídas 
pelo homem, tais como: dutos, cabos, estruturas de ancoragem e de plataformas, 
cabos de telecomunicação. Também, no rol de interferências, em algumas regiões, 
devem ser consideradas e verificadas a existência de arsenais ativos oriundos de 
guerras e manobras militares. Finalmente, as legislações, normas e regulamenta-
ção marítima, completam a lista de fatores secundários. Os aspectos e riscos geo-
técnicos praticamente não são referenciados nos  códigos e normas internacionais, 
ou seja, sob este aspecto, os operadores de dutos têm orientações muito limitadas 
no tratamento e gerenciamento destes riscos (Savigny et al. 2004).

O terceiro e último fator a ser considerado no projeto da dutovia é o custo e 
quanto menor o trajeto percorrido por um duto, ligando os pontos desejados, menor 
será o seu custo de construção e demais investimentos e despesas. Dessa forma 
o principal desafio de projeto é a seleção de uma rota mais curta, porém em con-
formidade com as condições estabelecidas pelos fatores primários e secundários.
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COMPONENTES DO SISTEMA DUTOVIÁRIO

Segundo Mohitpour et al. (2005) os sistemas de gasodutos de transmissão e 
distribuição são compostos pelos seguintes componentes, indicados no esquemá-
tico da Figura 4:

1. Plantas de produção de gás;
2. Instalações de processamento;
3. Estações de medição;
4. Dutos;
5. Válvulas para controle de pressão ou fluxo;
6. Estações de compressão;
7. Estações de entrega;
8. Instalações de armazenamento, quando necessárias.
Em áreas offshore, um sistema dutoviário submarino de produção pode apre-

sentar-se de forma bem mais complexa, conforme pode ser observado na Figura 4 
e onde se verifica o assentamento de dutos de transporte, estruturas e ancoragens 
sobre o leito marinho.

Figura 4. Componentes de sistema de dutos. Exemplo para gasodutos (Mohitpour, 2005, modificado por 
Oliveira, 2005).

Além dos dutos ligados à produção, também há os dutos de transportes que, 
normalmente, percorrem grandes distâncias das áreas de produção até as áreas 
de destino em terra. Este complexo sistema de transporte por meio de dutos assen-
tados sobre o leito marinho, conforme citado anteriormente, está sujeito aos diver-
sos riscos geológicos e hidrológicos, que necessitam ser avaliados e quantificados 
na fase de avaliação de traçados dos dutos.

Em função do exposto, do ponto de vista da interação solo-duto, os desliza-
mentos de massa do talude e/ou leitos submarinos são os georiscos mais relevan-
tes para o projeto de construção de dutovias.

No entanto, os mecanismos que levam a ruptura desses taludes têm origens 



76    – 3o Trimestre de 2014

diversas (internas e externas ao corpo da massa), mas podem ser resumidos basi-
camente em dois grandes grupos: 

1. Os que geram decréscimo das forças resistentes;
2. Os que geram aumento das forças atuantes. 
As variações de tensão nos poros da matriz do solo é que conduz à sua ins-

tabilidade, tanto nos mecanismos de disparo endógenos quanto nos exógenos. 
Desses mecanismos de disparo listados, o hidrato de gás tem sido objeto de diver-
sas pesquisas no mundo por variadas razões, entre elas a de se constituir em um 
importante georisco, pois sua dissociação pode levar a desestabilização de taludes 
e leitos com graves conseqüências e prejuízos.  Além disso, também por se consti-
tuir em um potencial risco ambiental ligado ao aquecimento global e as mudanças 
climáticas devido à presença de metano na maior parte das formações e, ainda, por 
ser uma enorme fonte de recurso energético para o futuro próximo. 

Desse modo, um modelo de análise de risco que possa avaliar os efeitos 
das variações de tensão no solo, contemplando a dissociação do hidrato de gás, 
poderá contribuir sobremaneira, não somente com a determinação de rotas mais 
seguras para o traçado de dutovias, como também na avaliação da estabilidade de 
taludes e leitos marinhos para análise dos riscos associados a diversas atividades 
e situações naturais. Neste sentido, é necessário um conhecimento aprofundado 
do composto “Hidrato de Gás”, nos diversos aspectos em que ele se encontra en-
volvido, para que se possa melhor entender o comportamento do solo contaminado 
por este cristal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os georiscos são importantes agentes causadores de danos e acidentes li-
gados as dutovias e embora represente, segundo as estatísticas, uma pequena 
parcela percentual em relação aos demais agentes causadores, a abrangência dos 
danos - tanto pelo aspecto econômico-financeiro, quanto pelo aspecto ambiental 
– resultam em enormes perdas, com períodos de interrupção dos serviços normal-
mente mais longos que por outros fatores de causa. 

Entre os diversos tipos de georisco, o que mais representa as causas de da-
nos em dutovias, segundo o U.S. DOT OPS (Office of Pipeline Safety), é o de mo-
vimentos de massa, que têm origens diversas, e se inicia através de mecanismos 
exógenos ou endógenos gerando o aumento das forças atuantes, ou a redução 
das forças resistentes nos poros da matriz dos sedimentos. Entre os mecanismos 
disparadores dos movimentos de massa está a dissociação de hidratos de gás, 
que em ambientes marinhos ocorre motivada por ações naturais (terremotos, rebai-
xamento eustático, alterações de temperatura das águas e do assoalho marinho, 
etc.), ou por ações humanas, que causem perturbação às condições de temperatu-
ra e pressão no ambiente de formação dos hidratos de gás, tais como: exploração 
de jazidas de minério, prospecção de óleo e gás, atividades militares, entre várias 
outras.

Embora os estudos sobre hidratos de gás tenham sido iniciados oficialmente 
em 1810, somente a partir da segunda metade do século XX houve um impulso 
nas pesquisas devido ao potencial energético dos hidratos de gás. Atualmente, 
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discussões sobre o hidrato de gás dividem-se entre a sua utilização como combus-
tível e como um problema ambiental relacionado ao efeito estufa e ao aquecimento 
global. Eles também têm sido um problema para a indústria do petróleo, por causa 
da sua formação em dutos de exploração levando ao tamponamento destes dutos 
e, também, devido a sua presença nas camadas sedimentares sobre as jazidas 
de petróleo, podendo ocasionar deslocamento de massa dos sedimentos sobre as 
instalações de prospecção, ou mesmo dissociar devido às pressões e temperatu-
ras do trabalho de perfuração, produzindo maciças liberações de gás, que podem 
levar ao rompimento das massas de sedimentos e danificar os equipamentos, ou 
a redução da densidade da água no entorno da plataforma de perfuração levando 
ao seu afundamento.

Equipamentos e ensaios de laboratório vêm sendo desenvolvidos por diver-
sos países para entender e parametrizar o comportamento do hidrato de gás no 
solo, também com o objetivo de se estabelecer modelos numéricos que possam si-
mular os acréscimos de poro-pressão causados pela dissociação do hidrato de gás 
e, desta forma, prever o comportamento do solo nas áreas onde estão assentadas 
as inúmeras instalações sobre o leito marinho. 

Desse modo, os estudos sobre o tema do Hidrato de Gás constituem-se atu-
almente um tema de grande importância nas diversas áreas do conhecimento, in-
clusive na área de transportes dutoviários, permitindo, o conhecimento do seu com-
portamento, o mapeamento de áreas de riscos e a definição de rotas de traçado 
com maior segurança.
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RESUMO

Neste trabalho são mostrados os resultados de uma análise estrutural em 
uma camada de recapeamento asfáltico, blacktopping, construída com reforço de 
geogrelha sobre o pavimento de concreto da rodovia de alto volume de tráfego 
BR-101/PE. O trecho é avaliado em seu ambiente natural, volume de tráfego de 
projeto, condições funcionais e estruturais da rodovia a ser restaurada. A distri-
buição de tensões no pavimento foi realizada com o método de elementos finitos, 
utilizando-se o software EFin3D. O desempenho mecânico do pavimento é discu-
tido baseado na análise feita com o software Sispav para o intervalo de valores de 
módulo resiliente encontrados por retroanálise obtida através de dados do equipa-
mento FWD. Concluindo, para a estrutura estudada a geogrelha não contribui para 
absorver o carregamento proveniente do tráfego por estar localizada na área do 
pavimento sob tensão de compressão horizontal, muito embora sua função seja 
evitar a propagação de trincas.

Palavras-chave: Blacktopping, pavimento de concreto.

ABSTRACT

In this paper the results of a pavement structural analysis of asphalt overlay, 
blacktopping, constructed with geogrid-reinforced on a concrete pavement of BR-
101/PE highway, track with high traffic load. The stretch is characterized in its phy-
sical environment, design traffic volume, functional and structural condition of the 
road to be restored. Stress distribution analysis in the pavement was done by the 
finite element method, using Efin3D. The mechanical performance of the pavement 
is discussed based on analysis done with the software Sispav for the values range 
of resilient modulus of pavement materials in the highway established through ba-
ckcalculations of measured deflection basin with FWD equipment. In conclusion, for 
the structure studied, the geogrid does not contribute to absorb loads from traffic 
because it is located in the area of the pavement under stress mainly horizontal 
compression, even though its main function was against crack reflections.

Keywords: Blacktopping, concrete pavement. 
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INTRODUÇÃO

O 3º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército Brasileiro, sediado 
em Picos/PI, foi encarregado da obra de duplicação e restauração da rodovia BR 
101 PE – Lote 6, localizada entre o município de Igaraçu-PE e a divisa PB/PE, no 
Nordeste do Brasil.

A obra de restauração da pista existente prevê a utilização de uma técnica 
pouco usual no contexto rodoviário brasileiro, que é o recapeamento asfáltico do 
pavimento de concreto com utilização de geogrelha polimérica para combater a 
reflexão das trincas. Tendo em vista esta singularidade, este trabalho se propõe a 
realizar um estudo de caso deste projeto de restauração. Miguel (2007) aponta que 
uma das principais vantagens de um estudo de caso é que ele permite aumentar o 
entendimento sobre um evento real e contemporâneo.

Existem várias rodovias em pavimento de concreto construídas no Brasil há 
décadas, dentre elas temos a Rodovia Caminho do Mar, Riacho Grande – Cubatão, 
a Rodovia Rio de Janeiro – Teresópolis e a BR – 232/PE e outras. Essas rodovias, 
por possuírem idade avançada, necessitam de serviços de restauração.

Além disso, várias obras novas estão sendo construídas recentemente em pa-
vimento rígido, como o Anel Rodoviário de São Paulo e longos trechos de duplica-
ção da BR 101 em vários Estados do Nordeste Brasileiro. Portanto a necessidade 
de restauração de pavimentos de concreto já é uma realidade no presente e será 
ainda maior no futuro.

Os principais procedimentos de restauração utilizados atualmente consistem 
na demolição do pavimento existente (remendo parcial ou total) ou em sua recicla-
gem para posterior aproveitamento da placa demolida como material granular (reci-
clagem e britagem in situ), além de reparos para correção de defeitos específicos, 
tais como: retexturização, retrofit ou resselagem (Balbo, 2009).

No entanto, esses procedimentos, principalmente os que envolvem demolição 
ou reciclagem da placa de concreto, podem resultar em elevados custos, além de 
não aproveitar a estabilidade do pavimento existente, com a rigidez proporcionada 
pelas placas, caso sua estrutura não esteja prejudicada.

Devido a este motivo, a técnica do simples recapeamento asfáltico se apre-
senta como uma alternativa de restauração para pavimentos rígidos, em virtude de 
sua facilidade construtiva e de seu custo reduzido se comparado a outras soluções. 
A carência de publicações a respeito dessa técnica de restauração em nível nacio-
nal ressalta a importância de seu estudo devido às suas possibilidades de emprego 
a curto e longo prazo.

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho mecânico de um pavimento 
rígido restaurado mediante recapeamento asfáltico reforçado com geogrelha, com 
base em um estudo de caso da obra de restauração do Lote 6 da rodovia BR 101/
PE.

O desempenho mecânico vai considerar os aspectos relativos à vida de fadiga 
da estrutura, a suscetibilidade à deformação permanente e à resistência a reflexão 
de trincas. 

Tem-se como objetivo intermediário o estudo da distribuição das tensões soli-
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citantes do pavimento, sendo que para atingi-lo foi feita uma análise da distribuição 
das tensões no pavimento com a utilização de cálculos pelo método dos elementos 
finitos realizados com a ferramenta Efin3D, (Franco, 2007).

Por fim, discute-se o desempenho mecânico do pavimento com base em aná-
lises feitas com o software Sispav para a faixa de valores de módulo resiliente dos 
materiais presentes no pavimento da rodovia estabelecidas através de retroanálise 
de bacias deflectométricas obtidas com equipamento tipo FWD.

CONSIDERAÇÕES SOBRE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Os pavimentos rodoviários são normalmente classificados em rígidos, flexí-
veis e semirígidos, sendo os pavimentos rígidos aqueles que possuem como reves-
timento placas de concreto de cimento Portland, que podem ser armadas ou não. 
A espessura da placa de concreto é fixada em função de sua resistência à flexão 
(Bernucci et al., 2006). A placa de concreto desempenha simultaneamente a função 
de revestimento e base do pavimento (Medina e Motta, 2005).

Os pavimentos rígidos são comumente designados como pavimentos de con-
creto de cimento Portland ou simplesmente de pavimentos de concreto – cimento 
(Bernucci et al., 2006).

Balbo (2007) discorre sobre outras possibilidades de classificação dos pavi-
mentos, levando em conta tanto o material do revestimento quanto o comportamen-
to estrutural. Dentre os vários tipos de pavimentos classificados existe um chamado 
de “Pavimento asfáltico rígido – híbrido”, em que se enquadram os pavimentos com 
base de concreto e revestimento asfáltico. Já os pavimentos de concreto ainda em 
boas condições estruturais restaurados por razões funcionais com reforços asfálti-
cos, podem ser designados de blacktopping.

Balbo (2009) apresenta e descreve os seguintes tipos de pavimento de con-
creto em placas conforme segue:

• Pavimento de concreto simples;
• Pavimento de concreto armado;
• Pavimento de concreto com armadura contínua;
• Pavimento de concreto protendido;
• Pavimento de concreto pré-moldado;
• Whitettoping;
• Whitettoping ultradelgado.
O pavimento de concreto simples (PCS) é constituído por placas de concreto 

moldadas in loco, sendo o próprio concreto responsável por resistir aos esforços 
de tração na flexão, tendo em vista a ausência de armaduras. O PCS possui jun-
tas serradas de contração e barras de transferência de carga (BT), como pode ser 
visto na Figura 1. As barras de transferência têm a finalidade de deslocar parte dos 
esforços para a placa subseqüente fazendo com que as placas trabalhem de forma 
solidária. 
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Figura 1. Vista esquemática em corte longitudinal de um PCS.

Já o pavimento de concreto armado se caracteriza pela presença de arma-
duras no corpo da placa de concreto, no entanto ainda possui junta de dilatação, 
só que mais espaçadas que no PCS. O pavimento de concreto com armadura 
contínua não possui juntas de dilatação, pois a armadura é responsável por resistir 
aos esforços provenientes da variação da temperatura, possuindo apenas juntas 
construtivas.

As placas de concreto protendido podem apresentar menores espessuras e 
trabalhar em regime elástico. Os pavimentos de concreto pré-moldados são fabrica-
dos sob medida com elevado controle, atendendo às necessidades de transporte, 
sendo adequados para a rápida substituição de placas de pavimentos danificados.

O whitetopping é uma nova camada de revestimento de concreto sobre um 
pavimento asfáltico antigo, podendo ser construído como algum dos tipos citados 
acima. O whitetopping ultra-delgado consiste em uma fina camada de concreto de 
alta resistência sobre um pavimento de concreto asfáltico fresado.

Cabe ressaltar que o projeto e a execução das juntas de contração induzidas 
nas placas de concreto moldadas in loco, bem como a análise de seu comporta-
mento e desempenho são fatores preponderantes para o sucesso do empreen-
dimento de um pavimento rígido. Como as juntas em placas de concreto são os 
elementos mais críticos desse sistema estrutural, principalmente quanto ao desem-
penho estrutural – funcional do pavimento, aconselha-se sempre o uso de barras 
de transferência (BT) em juntas serradas, devendo ser analisado caso a caso a 
necessidade de BT nas juntas longitudinais (Balbo, 2009).

RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

A definição de vida útil de um pavimento depende dos critérios limites adota-
dos e da classe da rodovia. A partir de um número grande de aplicações de carga 
os defeitos começam a interferir no desempenho funcional da via (segurança e 
conforto), revelando fraqueza estrutural (Medina e Motta, 2005).

A restauração de um pavimento requer uma avaliação prévia do estado em 
que se encontra a estrutura em questão (Medina e Motta, 2005). O levantamento 
dos defeitos é uma atividade fundamental para determinação da condição global do 
pavimento (DNIT – IPR 714, 2005).
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A avaliação de um pavimento não consiste apenas em observar os defeitos 
aparentes, mas em diagnosticar as causas, tendo em vista a experiência anterior. 
A avaliação estrutural visa determinar o modo que o pavimento reage aos esforços 
do tráfego e aos efeitos climáticos (Pereira, 2002).

As avaliações de maior importância são as relativas à resposta estrutural do 
pavimento, como o módulo de elasticidade das placas, os valores de eficiência de 
transferência de cargas em juntas e o módulo de reação do subleito. As avaliações 
destrutivas em pavimentos rígidos geralmente se restringem a extração de corpos 
de prova mediante a utilização de sondas rotativas, não se aplicando avaliações 
comuns em pavimentos flexíveis, como sondagens a trado, a pá ou picareta (Balbo, 
2009).

A Norma DNIT 067/2004 – ES “Pavimento Rígido - Reabilitação - Especifica-
ção de Serviço” admite três modalidades para reabilitação de pavimentos rígidos:

- Restauração da fundação;
- Restauração parcial ou total da placa;
- Reforço do pavimento.
No entanto, só trata dos dois primeiros tópicos, não se pronunciando sobre 

a modalidade reforço. Cabe ressaltar que o termo reabilitação é normalmente uti-
lizado para pavimentos rígidos e, segundo DNIT – IPR 720 (2006), é definido para 
casos que se encontram em situação mais severa de danos do que os destinados 
a restauração.

O Manual de Pavimentos Rígidos recomenda que a reabilitação combata a 
causa dos defeitos, considerando apenas paliativas as ações que recuperem os 
defeitos sem combater suas causas. Consideram também como principais fatores 
para a escolha do método de reabilitação os custos e a durabilidade da reabilita-
ção, sendo este último importante para minimizar a interrupção do tráfego. Sobre 
a modalidade reforço do pavimento este manual afirma tão somente que pode ser 
realizada por pavimentação superposta rígida ou flexível de acordo com as possi-
bilidades locais, sem maiores considerações sobre sua execução (DNIT – IPR 714, 
2005).

FWA (2006) afirma que quando um pavimento rígido chega ao fim da sua vida 
útil, existem duas opções para se fornecer ao pavimento outro ciclo de vida de ser-
viço. O primeiro é reconstrução, removendo ou reciclando a estrutura do pavimento 
danificado com a concepção de uma estrutura de pavimento totalmente nova no 
mesmo local. Alternativamente, se o pavimento ainda apresentar capacidade de 
suporte a partir de um ponto de vista estrutural, um recapeamento pode ser execu-
tado sobre o pavimento de concreto existente. Esta última opção de reabilitação do 
pavimento é geralmente mais desejável em termos de custo e tempo de construção.

Pode-se também adotar uma solução de reforço para um pavimento rígido 
que ainda não chegou ao final de sua vida útil. Isto poderia revelar-se economica-
mente mais atraente do que a reabilitação do pavimento no final da sua vida útil, 
porque uma espessura menor de reforço seria necessária no pavimento, que ainda 
é estruturalmente apto, do que quando o pavimento é muito mais velho e afetado 
por defeitos, tais como fissuras e deformações superficiais. Também pode haver 
outras razões não-estruturais para a aplicação de um recapeamento em pavimento 
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rígido, como aumentar a segurança da superfície do pavimento ou melhorar a apa-
rência da camada superficial (FWA, 2006).

Os recapeamentos sobre pavimento rígido podem ser realizados com concre-
to de cimento Portland (CCP) ou com concreto asfáltico (CA), sendo que ambos 
são utilizados para a reabilitação dos diferentes tipos de pavimentos rígidos. Os 
recapeamentos em CCP podem ser classificados, de acordo com sua ligação com 
o pavimento antigo, em “bonded”, “unbonded” e “partilly bonded”, ou em tradução 
livre: ligado, não ligado e parcialmente ligado. Para recapeamentos ligados é adi-
cionado um agente de ligação entre a superfície antiga e o recapeamento, produ-
zindo-se uma estrutura monolítica. Já no recapeamento não-ligado é executada 
uma camada intermediária que garanta que o recapeamento não será solidário 
ao pavimento original, enquanto que os recapeamentos parcialmente ligados são 
executados diretamente sobre o pavimento antigo, mas sem agente de ligação nem 
camada intermediária para quebra de vínculo (FWA, 2006).

REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTOS RÍGIDOS

Um recapeamento em CA sobre um pavimento rígido representa uma estraté-
gia de reabilitação viável. Ele pode fornecer boa manutenção, por um custo inicial 
de construção que é substancialmente menor que a de uma reabilitação em CCP. 
Além disso, os recapeamentos em CA requerem menos tempo de construção, o 
que reduz os custos do usuário durante a construção. No entanto, pode não ser a 
solução mais econômica para reabilitação em longo prazo. Por causa de sua vida 
útil relativamente curta, sobreposições em CA podem necessitar de manutenção 
mais cedo do que sobreposições em CCP. E um dos problemas mais críticos que 
efetivamente determinam a vida útil da estrutura é a reflexão de trincas (Yoon-Ho 
et al. 1998).

Recapeamentos realizados com misturas asfálticas a quente são comumente 
usados para melhorar a condição dos pavimentos de concreto danificados. A ques-
tão mais desafiadora para sobreposições de CA sobre pavimentos de concreto é 
a prevenção do desenvolvimento de trincas de reflexão nos locais das juntas e fis-
suras existentes em pavimentos de concreto. Diferentes técnicas têm sido usadas 
para superar esse problema, no entanto, muitas vezes, não forneceram resultados 
satisfatórios (Gautam, 2009).

Os recapeamentos em CA são comumente usados devido à rapidez com que 
o pavimento pode ser liberado para o tráfego de veículos. Seu projeto consiste ba-
sicamente em determinar as características do recapeamento de tal forma que ele 
resista às cargas provenientes do tráfego, aos efeitos da variação de temperatura 
e à reflexão das trincas (FWA, 2006).

O projeto de um recapeamento depende fortemente da condição física do 
pavimento existente. Além disso, uma abordagem cuidadosa na escolha do tipo de 
sobreposição e método de construção em termos de custo financeiro e atraso para 
o usuário é necessária. Assim, um recapeamento com CA é muitas vezes escolhido 
como um método de reabilitação devido ao seu potencial de ser rapidamente con-
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cluído. Um recapeamento asfáltico sobre pavimento rígido possui características 
diferentes de um recapeamento sobre pavimento flexível. No caso do pavimento de 
concreto, a causa primária de dano está relacionada ao fenômeno de reflexão de 
trincas, que são comumente combatidas por diversas técnicas que tem a finalidade 
retardarem esse fenômeno (Yoon-Ho et al, 1998).

Uma técnica comumente utilizada é a “rubblization”, que é um procedimento 
destrutivo que quebra uma laje de concreto existente em pequenos fragmentos a 
fim de servir de base para o revestimento asfáltico (Asphalt Institute, 2007). No en-
tanto, caso a placa de concreto ainda esteja em boas condições este procedimen-
to é passível a críticas por não aproveitar a capacidade estrutural que seria pro-
porcionada caso a placa de concreto não fosse fragmentada, essa fragmentação 
pode até mesmo ocasionar uma diminuição na capacidade estrutural do pavimento 
(American Concrete Pavement Association, 1998). Essa técnica não será objeto de 
estudo desta pesquisa.

Outra possibilidade, para reduzir o problema da reflexão trincas sobre as juntas 
de dilatação em pavimentos de concreto simples é a serragem e posterior selagem 
(conhecida em inglês como “saw-and-seal”) das trincas no CA exatamente no local 
onde o revestimento se sobrepõe às juntas do pavimento de concreto preexistente. A 
utilização desta técnica é preferível em pavimentos de concreto armado, que possui 
maior distância entre as juntas de dilatação (Asphalt Institute, 2007).

Yoon-Ho et al. (1998) avaliaram diversas soluções de recapeamento asfáltico 
sobre pavimentos de concreto em uma determinada rodovia do estado do Texas, nos 
EUA. Foi observada a ocorrência de reflexão de trincas, afundamentos de trilha de 
roda e trincas de fadiga, estas últimas ocorriam nos casos onde havia bases flexíveis 
entre a placa de concreto e o novo revestimento. Esses foram considerados, os de-
feitos mais importantes de revestimentos asfálticos sobre pavimentos de concreto.

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ANÁLISE DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES
 
As mais modernas ferramentas para projetos e avaliação estrutural de pavi-

mentos são baseadas no conceito de Mecânica dos Pavimentos, que consiste na 
aplicação da Mecânica dos Solos, Mecânica da Fratura e Mecânica do Contínuo 
ao comportamento de sistemas de camadas obtendo-se bases mais racionais para 
o desenvolvimento de projetos de pavimentos, considerando-se as tensões e de-
formações atuantes e compatibilizando-as com as tensões admissíveis, para um 
período de projeto e condição de serventia (Pinto e Preussler, 2010).

A maneira mais simples para caracterizar o comportamento de um pavimento 
flexível sob cargas de roda é considerá-lo como um semi-espaço homogêneo. A 
metade do espaço tem área e profundidade infinitas com um plano superior em que 
as cargas são aplicadas (Huang, 2004). O desenvolvimento da solução formal geral 
para vários tipos de carregamento no meio semi-infinito se deve a Joseph Boussi-
nesq (1842 – 1929). Nesta solução as tensões e os deslocamentos em cada ponto 
do sólido são derivados de uma função que foi chamada de potencial logarítmico 
de três variáveis (Medina e Motta, 2005).
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No entanto, pavimentos flexíveis são sistemas em camadas com materiais de 
melhor qualidade na parte superior do pavimento e não pode ser representada por 
uma massa homogênea, de modo que o uso da teoria em camadas de Burmister 
se torna mais apropriado que a teoria de Boussinesq. Burmister desenvolveu seu 
estudo primeiramente para duas, estendendo-o posteriormente para três camadas. 
Com o advento dos recursos computacionais, a teoria pode ser aplicada a um sis-
tema de multicamadas com qualquer quantidade de camadas (Huang, 2004).

Para um sistema de duas camadas a teoria de Burmister pode ser utilizada 
para, por exemplo, uma placa de concreto como primeira camada apoiada em um 
subleito como segunda camada sendo considerado como um espaço semi-infinito. 
Para o cálculo de tensões e deformações de uma carga distribuída circular em um 
sistema multicamadas, de acordo com a teoria de Burmister, devem-se obedecer 
as seguintes hipóteses (Medina e Motta, 2005):

- Os materiais são isotrópicos, elásticos e homogêneos; os módulos de tração 
e compressão são iguais e a lei de Hooke é aplicável.

- As camadas não têm peso, são ilimitadas transversalmente, sendo a cama-
da inferior semi-infinita.

- As condições de fronteira são: (a) a superfície superior está livre de tensões 
fora da área carregada, (b) na área carregada ocorrem apenas tensões normais, (c) 
a grande profundidade as tensões e deformações são nulas.

- Admitem-se as seguintes condições de interfaces: com ou sem atrito entre 
as camadas considerando-se para o primeiro caso que as tensões cisalhantes en-
tre as camadas sejam iguais e que no segundo caso sejam zero.

Huang (2004) apresenta a solução para sistemas de duas e três camadas, 
considerando-se apenas o caso de atrito entre as interfaces, mencionado anterior-
mente nas hipóteses consideradas neste método de análise. Para o sistema de 
duas camadas é apresentada a solução para carregamento de roda dupla e eixo 
duplo. Apresenta ainda um desenvolvimento teórico para um sistema multicamadas 
para um número de camadas qualquer.

A possibilidade de composição de efeitos para vários carregamentos é possível 
devido ao princípio da superposição e da hipótese de elasticidade linear (Franco, 2007).

A primeira análise estrutural específica para pavimentos de concreto deve-se 
a Westergaard (1926), onde o pavimento foi considerado como uma placa delgada 
homogênea, isótropa e elástica, apoiada sobre o subleito considerado como um 
sistema de molas paralelas idealizado primeiramente por Winkler (1867), que rea-
giriam de forma independente umas das outras oferecendo resistência apenas na 
direção vertical.

O conjunto de molas da fundação de Winkler, conhecido também como “mo-
delo de líquido denso”, apresenta uma constante elástica k, parâmetro denominado 
módulo de reação do subleito (Balbo, 2009). Segundo Hall e Darter apud Balbo 
(2009) o modelo de Winkler representa um aspecto do comportamento da funda-
ção (subleito), enquanto o modelo de sólido elástico retrataria outras condições, 
sendo que o comportamento real do solo estaria entre esses dois comportamentos 
teóricos. Na Figura 2 observa-se uma comparação esquemática entre o modelo de 
Winkler e o comportamento real do solo.
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Figura 2. Diferenças entre o modelo de Winkler e o solo real (adaptado de Balbo, 2009).

O módulo de reação do subleito (ou fundação) possui unidade de pressão 
sobre comprimento, já que representa a relação da pressão aplicada sobre a de-
flexão medida na superfície da placa rígida. Testes realizados por Spangler (1942) 
demonstram que o valor de k varia com a posição de aplicação da carga na placa 
de concreto, decrescendo à medida que a carga se afasta da extremidade (Balbo, 
2009).

O valor de k pode ser obtido mediante retroanálise com FWD pelo método do 
guia AASHTO (1993). Por esse método determinam-se primeiramente o parâme-
tro AREA, que é obtido a partir das deflexões a 0, 12, 24 e 36 polegadas do ponto 
de aplicação da carga conforme a Equação 1 e com o valor de d0 em centésimos 
de milímetros utiliza-se um gráfico onde se obtém o valor de k para uma carga de 
9.000 libras e um raio de aplicação de 5,9 polegadas.

O valor do módulo de elasticidade da placa de concreto também pode ser 
obtido pelo método do guia AASHTO (1993), através de outro gráfico desta refe-
rência e a partir dos valores de k e lk, do coeficiente de Poisson do concreto (μ) e 
da espessura da laje (h).

Silva (2001) e também Balbo (2010) descrevem o procedimento desenvolvido 
por Hall (1991) que apresenta a formulação analítica para o cálculo de k e E. Esse 
procedimento é baseado na correlação do parâmetro AREA com raio de rigidez re-
lativa (lk) apresentado na Equação 2 e pela expressão apresentada na Equação 3, 
onde o valor de k é obtido em função de lk, da carga (P), da área de contato (a) e da 
deflexão máxima (d0).

(1)
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Com os valores de k e lk determinados se obtém o valor de E na Equação 4, onde 
μ é o coeficiente de Poisson do concreto e h é a espessura da placa de concreto.

O valor de k encontrados a partir da área da bacia de deflexão dividida pela 
deflexão máxima (parâmetro AREA) obtidos por retroanálise com equipamento 
FWD corresponde a um valor de k dinâmico, sendo que para obtenção do valor 
do k estático, obtido por prova de carga, deve-se multiplicar o k dinâmico por 0,5. 
(AASTHO, 1993). Deve-se observar que o parâmetro AREA calculado pela Equa-
ção 1 apresenta como unidade a polegada.

Medina e Motta (2005) indicam o valor de k (estático) entre 25 N / cm³ e 150 N 
/ cm³ e apresentam a correlação com o CBR (R² = 0,998) obtida por Silva (1970) a 
partir de dados da Portland Cement Association, conforme Equação 5.

Balbo (2009) apresenta associações entre o tipo de solo, o CBR e o módulo 
de reação do subleito (k) feita pelo USACE. Apresenta ainda uma faixa de valores 
estimativos para cada tipo de solo considerando-se a classificação MCT.

Também é possível analisar as propriedades de um pavimento rígido conside-
rando o modelo analítico Hogg – Losberg para placas sobre fundações elásticas, 
com módulo de elasticidade Es e coeficiente de Poisson μs. Losberg redefine o raio 
de rigidez relativa, que é expresso pela função da Equação 6 (Balbo, 2009).

De forma semelhante ao modelo de líquido denso, o raio de rigidez relativo 
para o modelo de sólido elástico (ls) pode ser correlacionado com o parâmetro 
AREA conforme apresentado na Equação 7 e o módulo elástico do subleito confor-
me a Equação 8 (Hall, 1991 apud Lee et al., 2010).

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Os modelos analíticos que empregam o critério de meio elástico para o siste-
ma de apoio, ao contrário do conceito de reação de Winkler, permitem a estimativa 
de tensão sobre o subleito (Balbo, 2009).

A transferência de carga em juntas transversais de placas de pavimentos de 
concreto é um importante fator no desempenho do pavimento de concreto quando 
submetido ao tráfego e a cargas ambientais. A Eficiência de Transferência de Carga 
(ETC) pode ser calculada pela medida de deflexões em pontos opostos dos dois 
lados da junta ou trinca conforme a equação 9 (Colim e Balbo, 2007).

SisPav E A FERRAMENTA EFin3D
Neste artigo serão empregados, para as análises de tensões, deformações 

e desempenho estrutural do pavimento o programa SisPav e sua ferramenta de 
análise de tensões o software EFin3D. Suas características serão brevemente des-
critas nesta seção.

O SisPav é um programa de dimensionamento desenvolvido por Franco 
(2007), em seu menu ferramentas encontra-se o EFin3D, um programa de ele-
mentos finitos tridimensional. O SisPav utiliza em sua rotina de cálculos o software 
AEMC, que utiliza a solução baseada no método das camadas elásticas e também 
encontra-se disponível no menu ferramentas. Optou-se neste trabalho pelas aná-
lises com o EFin3D, pois este programa gera automaticamente uma malha que 
permitiu uma análise mais detalhada das tensões. O EFin3D e o AEMC não apre-
sentaram diferenças significativas no resultados de comparações feitas por Franco 
(2007) para estruturas e carregamentos mais simples, como no caso de carrega-
mento de um eixo simples isolado.

 O programa permite a geração automática da malha de elementos finitos, 
que foi configurada para atender a todos os carregamentos previstos na legisla-
ção brasileira, com exceção do conjunto especial de dois eixos. Os carregamentos 
distribuídos são aproximados por carregamentos nodais distribuídos por uma área 
octogonal composta de 24 trapézios.

O carregamento devido as cargas do tráfego no SisPav considera todos os 
veículos com o carregamento máximo previsto pela legislação. Evidentemente não 
todos os veículos trafegam exatamente com o carregamento máximo, alguns tra-
fegam vazios e outros com carregamento acima do permitido. Caso haja uma fis-

(7)

(8)

(9)
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calização na rodovia que meça o peso dos veículos, minimizando o número de 
veículos trafegando com excesso de peso, as cargas consideradas pelo programa 
tenderiam a ser superdimensionadas.

O SisPav, além de calcular as tensões e deformações, também pode ser uti-
lizado para dimensionar as camadas do pavimento e para verificar a vida de pro-
jeto da estrutura. Os dados de entrada do software para cada camada são: tipo, 
espessura, coeficiente de Poisson, modelo, módulo de elasticidade, ou constantes 
de regressão no caso de modelos não lineares, e aderência. Os dados de entrada 
são acessados pela opção “Propriedades da Camada” do botão “Alterar Estrutura”, 
onde se encontram também as opções alterar e remover camada.  Franco (2007) 
apresenta um tutorial para a utilização do programa SisPav.

Para determinar o desempenho do pavimento Franco (2007) aplica ao pavi-
mento os modelos constantes no capítulo 7 de sua tese. São apresentados mo-
delos de fadiga para a mistura asfáltica de Franco (2007), solo-cimento de Ceratti 
(1991), material tratado com cimento de Trichês (1994) e um critério de deflexões 
admissíveis de Preussler (1993). Para deformação permanente são considerados 
modelos para mistura asfáltica, material granular, solos lateríticos e solos finos sil-
tosos ou argilosos de Uzan (1982). E apresentado ainda um critério de tensão limite 
no topo do subleito de Heukelom e Klomp (1962).

O USO DA GEOGRELHA PARA REFORÇO DE PAVIMENTOS

Um das técnicas de retardamento da reflexão de trincas é execução de 
camadas intermediárias de desvio, que redirecionam temporariamente as trin-
cas para a direção horizontal. O principal grupo de materiais utilizados para o 
redirecionamento das trincas é o dos geossintéticos, destacando-se o geotêxtil 
não tecido e a geogrelha. O geotêxtil impregnado com betume possui ainda a 
utilidade adicional de impermeabilizar as camadas inferiores, contribuindo para 
um melhor desempenho do pavimento, mesmo após a reflexão das trincas (Pe-
reira, 2002).

O uso de geogrelhas para o combate a reflexão de trincas já foi empre-
gado com sucesso no Brasil, conforme relatam Mondolfo et al. (2003) sobre a 
implantação do Anel Viário de Campinas, onde uma geogrelha de poliéster foi 
empregada com sucesso para conter a reflexão de trincas existentes na base de 
brita graduada tratada com cimento. No Rio de Janeiro as geogrelhas de poliés-
ter também foram utilizadas para retardar ou bloquear a propagação de trincas, 
obtendo-se bons resultados (Lao e Ramos, 2009). 

A principal função de uma geogrelha em pavimento flexível é a de reforço 
estrutural, proporcionando à camada intermediária a capacidade de compensar 
uma deficiência na resistência à tração dentro pavimento, possibilitando a dimi-
nuição da espessura da camada de revestimento (Bastos, 2010).

Para que um geossintético seja instalado entre um pavimento deteriorado 
de concreto de cimento Portland (CCP) e uma camada de concreto asfáltico, de-
ve-se avaliar o grau da deterioração das placas CCP para verificar a efetividade 
da adoção do geossintético na redução da reflexão das trincas (Perreira, 2002).
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Vilches (2002) realizou ensaios de fadiga em vigotas com e sem geogre-
lhas poliméricas de poliéster em corpos-de-prova prismáticos, contendo um trin-
camento prévio, para situações de trincamentos causados por flexão e cisalha-
mento. Foi determinado o fator de eficiência do geossintético (FEG), que é um 
fator mutiplicador da vida de fadiga do corpo de prova. O FEG nos ensaios do 
trabalho de Vilches (2002) variou de 4,60 a 6,14.

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os parâmetros representativos da condição estrutural do trecho em pavi-
mento de concreto da rodovia BR 101 – PE lote 6, descritos na seção anterior, 
foram medidos em campo e retroanalisados, seus valores são apresentados na 
Tabela 1.

Tabela 1. Parâmetros representativos da condição estrutural do trecho em pavimento de concreto da rodovia BR 
101 – PE lote 6.

Parâmetro Unidade Valor Médio

Carga (kgf) 4.012,72

Df1 (x 0,01mm) 17,58

AREA (cm) 58,43

ETC (Df8/Df2) 0,94

Ks (kgf/cm²/cm) 25,38

Epcc (kgf/cm²) 146.948,23

Es (kgf/cm²) 2.510,53

CBR sub (%) 25,11

Realizou-se o dimensionamento de um reforço com revestimento asfáltico 
com a utilização do software SisPav considerando-se o Módulo de resiliência do 
concreto asfáltico da capa (asfalto polímero) e do binder de 2.500 MPa e 4.500 
MPa respectivamente e obteve-se uma vida de projeto de 10 anos.

O SisPav não possui a capacidade de avaliar a geogrelha, mas devido a sua 
necessidade para retardar ou evitar a propagação de trincas esse material foi con-
siderado e sua colocação prevista para 4 centímetros acima da placa de concreto.

No entanto os valores do módulo elástico da placa de concreto sofreram gran-
de variação, portanto analisou-se a variação de distribuição de tensões  no pavi-
mento para os valores máximo e mínimo estatisticamente trabalhado.

A distribuição de tensões para um pavimento com módulo elástico da placa 
de concreto (Epcc) máximo e mínimo, e módulo elástico do subleito (Es) conforme 
apresentado na tabela 1, são apresentados na Figuras 3 e 4.
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Figura 3. Distribuição de tensões no pavimento - Epcc máximo.

Figura 4. Distribuição de tensões  no pavimento - Epcc mínimo.

CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a estrutura dimensionada atende a uma vida de projeto 
de 10 anos, considerando-se os critérios de dimensionamento do SisPav.

Observa-se que a grande variação do valor de módulo elástico da placa de 
concreto (Epcc) acarreta uma variação correspondente da distribuição de tensões 
no pavimento. Para o caso de Epcc máximo ocorre uma concentração de tensões 
de tração na parte inferior da placa de concreto. Já para o caso de Epcc mínimo o 
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comportamento do pavimento já é mais próximo ao de um pavimento flexível, com 
as tensões de tração mais distribuídas.

Observa-se nos dois casos uma forte compressão na camada mais superfi-
cial, indicando que a mistura asfáltica empregada na capa de rolamento necessita 
apresentar uma boa resistência a deformação permanente.

Conclui-se, por fim, que a geogrelha vai se posicionar no pavimento em um 
plano que sofre prioritariamente tensões horizontais de compressão e, portanto, de 
acordo com o modelo considerado, não vai contribuir com rigidez para absorver os 
esforços provenientes do tráfego, sendo solicitada apenas quando do surgimento 
de tensões concentradas nas extremidades das trincas de reflexão.
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RESUMO

A inclusão dos modos não-motorizados no planejamento de transportes nos 
últimos anos levou a necessidade de pesquisar sobre os métodos envolvidos nes-
te processo. No Brasil e em diversas cidades no mundo, os usuários de bicicletas 
sofrem dificuldades ao realizarem seus deslocamentos. Grande parte dos proble-
mas é devido à falta de política pública voltada para esse modo, e integrada ao 
planejamento urbano. A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser 
abordada como elemento para a implementação do conceito de Mobilidade Urbana 
Sustentável como forma de redução do custo da mobilidade das pessoas, inclu-
são social, de redução e eliminação de agentes poluentes e melhoria da saúde da 
população. A bicicleta deve ser considerada como elemento integrante do novo 
desenho urbano, incorporando-se a construção de ciclovias e ciclofaixas, principal-
mente nas áreas de expansão urbana. Os modelos tradicionais de planejamento de 
transporte não consideram na maioria das vezes os modos não motorizados.

Palavras-chave: Ciclismo, viagens pendulares, fatores de interferência.

ABSTRACT

The inclusion of non-motorized modes in transport planning in recent years 
has prompted the need for research on the methods involved in this process. In 
Brazil and in several cities on the world, bicycle users have difficulties in performing 
their shifts. Much of the problems is the lack of public policy directed to this mode, 
and integrated urban planning. The inclusion in urban commuting bike should be 
addressed as an element for the implementation of the concept of Sustainable Ur-
ban Mobility as a way of reducing the cost of mobility, social inclusion, reduction 
and elimination of pollutants and improving the health of the population. The bike 
should be considered as an integral element of the new urban design incorporating 
the construction of bike paths and lanes, especially in the areas of urban expan-
sion. Traditional models do not consider transportation planning, in most cases, 
non-motorized modes. 

Keywords: Cycling, travel commuting, factors of interference.
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INTRODUÇÃO

A bicicleta é uma modalidade que ainda sofre certa resistência de aceitação 
por parte dos planejadores urbanos de transporte, por influência que advém da 
cultura do automóvel que condiciona o traçado da cidade ao atendimento da neces-
sidade de deslocamentos de veículos.

Segundo Câmara (1998) a bicicleta é um meio de transporte flexível e eco-
nômico que, dentro da área urbana, em distâncias menores de 5 km, compete em 
termos de igualdade com o transporte motorizado. Ela requer pouco espaço e tem 
baixo consumo de energia e é o meio de transporte mais veloz numa cidade con-
gestionada, podendo ser, 50% mais rápida do que o automóvel.

Dados da ANTP/BNDES (2007a) indicam que caminhar e andar de bicicleta, 
além de serem modos de transporte eficientes em relação ao consumo de energia, 
vão ao encontro de atuais demandas ecológicas, ambientais e sanitárias. A redu-
ção de veículos em circulação diminui a emissão de gases poluentes, os índices 
de ruídos e a poluição visual nos grandes centros. As bicicletas também oferecem 
benefícios sociais como flexibilidade, aumento da mobilidade e da qualidade de 
vida e inclusão social para os usuários.

O Banco Mundial tem reconhecido cada vez mais as vantagens do tráfego não 
motorizado e considerado que as ciclovias oferecem um potencial muito grande 
aos países em vias de desenvolvimento, visto que a construção das mesmas pode 
reduzir os gastos públicos em infraestrutura de transporte, sobretudo se for possí-
vel promover o uso da bicicleta através de uma melhor oferta e do melhor acesso a 
facilidades de financiamento (Banco Mundial apud D’ AgordSchaan, 1996).

A bicicleta é ainda pouco utilizada como transporte para viagens a trabalho e 
para a escola, principalmente nas grandes cidades, sendo percebida muitas vezes 
apenas para atividade de recreação. Com o objetivo de incentivar o uso das mes-
mas, projetos em várias cidades começam a ser desenvolvidos visando à mobilida-
de sustentável.

A utilização da bicicleta como modo de transporte urbano no mundo é bastan-
te variável, sendo utilizada de diferentes formas e por diversas razões.

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA NA EUROPA

Segundo Jornal Folha de São Paulo (2004), na Europa, 30% dos trajetos cur-
tos (menos de 3 km) são feitos de carro. Neste espaço, a bicicleta é mais rápida e 
pode substituir o automóvel. 

Dinamarca e Holanda, países planos, lideram a utilização da bicicleta na Eu-
ropa com 958 e 1.019 quilômetros percorridos por habitante, respectivamente, a 
cada ano. (Folha de São Paulo, 2004).

Em Sevilha, na Espanha, a porcentagem de uso da bicicleta cresceu de 0,4% 
das viagens para 7% em apenas 5 anos. E pode ser considerado um exemplo de 
como resultados rápidos podem ser alcançados com investimento bem alocado. 
Houve na cidade a construção rápida de uma rede abrangente de infraestrutura e a 
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implementação de um programa de aluguel de bicicletas. O uso da bicicleta revita-
lizou completamente a área central da cidade (Cruz, 2011). 

Segundo o anuário disponibilizado pelo congresso Velo–City, sediado em Sevilha 
em 2011, na cidade o tamanho da ciclovia passou de 12 km em 2006, para 120 km 
de ciclovias em 2010. Aumentando os usuários de 6.000 usuários de bicicleta, para 
60.000 usuários de bicicleta por dia. Hoje a cidade é considerada um exemplo para aque-
las cidades em todo o mundo que não têm uma bicicleta como um meio de transporte, 
provando que uma transformação rápida e eficiente é viável.

Exemplos do uso da bicicleta na Alemanha, Dinamarca e Holanda são apre-
sentados a seguir.

Alemanha
De acordo com o portal jornalístico on-line alemão da Deutsche Welle, DW-

-World (2004), os Alemães usam a bicicleta para o esporte, cicloturismo e como meio 
de transporte. Estima-se que em todo o território alemão circulem mais de 74 milhões 
de bicicletas e 48 milhões de automóveis.

A cidade que dispõe das melhores condições no país para os ciclistas é Müns-
ter, no Estado da Renânia do Norte. Münster tem uma boa estrutura e o ciclismo já 
corresponde a 35% do trânsito local, enquanto a média nacional é de 9%. A cidade 
beneficia-se de seu relevo plano e é tida como modelo nacional. (DW-World, 2004)

Em algumas cidades da Alemanha (Pucher and Buchler, 2008) existem as ruas 
para bicicletas, onde os ciclistas têm prioridade absoluta sobre os carros em toda 
extensão das vias. Essas ruas (Figura 1. Rua tipo “fahrradstrassem” na Alemanha.
Figura 1) são conhecidas como “Fahrradstrassem”.

Figura 1. Rua tipo “fahrradstrassem” na Alemanha.
Fonte: Pucher and Buehler (1999).

Um dos serviços disponíveis para estimular a multiplicação de ciclistas urba-
nos é o “Call a Bike,” implantado na Alemanha em 2001. Para sair pedalando em 
uma das 6.000 bicicletas que ficam disponíveis em estacionamentos espalhados 
pelas ruas de 60 cidades do país, basta fazer uma ligação ou entrar no aplicativo 
online pelo celular. O sistema destrava o cadeado da bike escolhida e, ao fim do 
percurso, calcula o valor da corrida com base no tempo e na distância percorridos 
(os preços são 8 centavos de euro o minuto ou 9 euros o dia).  No ano de 2010, 
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o aumento do número de usuários do Call a Bike foi de quase 70% na Alemanha.
Dinamarca
Copenhague, capital dinamarquesa, é a cidade mais popular da Europa entre 

os ciclistas. Segundo Jornal Estadão (2010), todos os dias, 55% de seus 530 mil 
habitantes vão e voltam do trabalho ou da escola de bicicleta. A capital dinamar-
quesa tem mais de 350 km de faixas segregadas e ciclovias, onde, por dia, ciclistas 
percorrem cerca de 1,3 milhões de km.

A última pesquisa da prefeitura sobre ao uso de bicicletas, a Bicycle Account 
(2008), mostrou que só 1% dos ciclistas recorrem a elas por questões ambientais. 
Mais de 50% dos entrevistados considera as bicicletas um meio de transporte mais 
rápido e prático que os automóveis. Isso está ligado também às condições geográfi-
cas favoráveis, como a cidade de Copenhague ser plana, e ao planejamento urbano, 
que já levava em conta a bicicleta muito antes de precisar pensar nos automóveis. 

A principal dificuldade dos ciclistas dinamarqueses é estacionar a bike. Na últi-
ma edição da pesquisa Bycicle Account realizada em 2008 na cidade de Copenha-
gue, a nota dada pela população ao item referente ao estacionamento foi 3, numa 
escala de zero a 10. NaFigura 2. Estacionamento para bicicletas na Dinamarca. 
Figura 2 pode ser visto a quantidade de bicicletas em um estacionamento no país. 

Figura 2. Estacionamento para bicicletas na Dinamarca.
Fonte: Bicycle Account (2008).

Holanda
Na Holanda mais da metade das viagens feitas por dia, por pessoa com idade 

entre 16 e 18, são feitas de bicicleta. Esta porcentagem atinge quase 60% quando 
se consideram os jovens entre 12 e 16 anos (Rietveld e Daniel, 2004).

Como a Holanda é um país pequeno e plano, a bicicleta é uma ótima maneira 
de locomoção. As distâncias dentro das cidades e entre uma cidade e outra costu-
mam ser curtas em comparação com outros países. 

Em viagens de até 3 km, a bicicleta é o modo mais usado, seguido de cami-
nhada e pelo transporte público. Para viagens com distância superior a três quilô-
metros, o modo principal é transporte público, seguido de bicicleta e, em seguida, 
em carro particular (Keijer e Rietveld, 2000; Givoni e Rietveld, 2007). Isso mostra 
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que a distância desempenha um papel importante na escolha do modo de acesso.
A maioria dos estudantes na Holanda possui a sua própria bicicleta, já que ela 

é um meio fácil e barato de transporte para a instituição onde estudam.  Em Ams-
terdã, 55% das viagens para trabalho são feitas por bicicleta, e para a escola é em 
torno de 33% (com distância menor que 7,5 km). A cidade alocou 160 milhões de 
euros para o período de 2006 até 2010 para melhorias relacionadas com a bicicle-
ta, e destes, 58 milhões só para estacionamentos (Roney, 2008).

A maioria das ciclovias da Holanda são pintadas em vermelho e têm seus pró-
prios sinais de trânsito (Figura 3). Dessa forma, usar a bicicleta torna-se uma forma 
tranquila e segura de se locomover na Holanda. (CTS Brasil, 2010).

Figura 3. Ciclovia na Holanda.
Fonte:http://mundicas.wordpress.com/

UTILIZAÇÃO DA BICICLETA NA ÁSIA

Na Ásia, historicamente, os chineses têm utilizado a bicicleta como principal 
modo de transporte, embora com as mudanças políticas e econômicas ocorridas 
no país no início da década de noventa, a proporção de uso passou de 60% das 
viagens urbanas, antes do período de mudança, para 40% em 2001 (Associação 
Nacional de Transportes Públicos – ANTP, 2001). Apesar dessa diminuição, em al-
gumas cidades chinesas como Shenyang e Tianjin a proporção de uso ainda é su-
perior a 65 %. Em Tókio, a utilização da bicicleta em viagens urbanas está em torno 
de 25 %. Exemplo do uso de bicicletas na cidade da China é apresentado a seguir.

China
Segundo ABRACICLO (2010), a China continua a ser o maior mercado de bi-

cicletas do mundo. E no país a maior parte das pessoas vai ao trabalho de bicicleta, 
sendo cerca de 40% dos deslocamentos urbanos feitos de bicicleta. Mesmo com os 
grandes avanços na economia, as bicicletas cargueiras, continuam transportando 
um excesso impressionante de carga, conforme mostra a Figura 4.

Em Tianjin, China, a média de duração das viagens de bicicleta para ir e voltar 
do trabalho é de 30 minutos (Hu, 2002), não especificando a distância total percorrida.
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Figura 4. Bicicletas cargueiras na China.

De acordo com o site Brasil em Foco (www.brasilalerta.com.br, 2011), devido 
ao grande avanço na economia chinesa, o país tirou dos Estados Unidos o posto de 
maior mercado de carros do mundo. E no país, os carros viraram objeto de desejo 
a ponto de o país ganhar 20 milhões de motoristas a cada ano. Só em Pequim, dois 
mil veículos novos chegam às ruas todos os dias. Até nos fins de semana, os con-
gestionamentos são rotina. Preocupado com a explosão do número de automóveis, 
o governo voltou a estimular o uso das bicicletas, com mais espaços exclusivos 
para elas. Se hoje motor é sinônimo de progresso, talvez um dia a China redescu-
bra o prazer e a simplicidade das duas rodas.

UTILIZAÇÃO DE BICICLETA NA AMÉRICA

Nos Estados Unidos, considerado o país do automóvel, o carro é responsável 
por em média 85% das viagens urbanas, sendo que nas cidades européias essa 
porcentagem é menor, entre 30 e 60%. (Ferraz e Torres, 2001).

Nos Estados Unidos, a bicicleta é vista como uma possível solução para os pro-
blemas do tráfego urbano. Um exemplo é Portland, no Oregon, que recebeu de uma 
organização especializada o título de “cidade mais amiga da bicicleta” nos EUA, pois 
conta com 8% da população como usuária de bicicletas e 520 km de ciclovia. Foi im-
plantado na cidade em 1996 um Plano Cicloviário com o objetivo de implantar redes 
de ciclovias e condições seguras de estacionamento, além da divulgação do uso da 
bicicleta através de campanhas promocionais (Bicycle Resoucers, 2000). 

Na América do Sul, Bogotá, capital da Colômbia, instalou bicicletários em pon-
tos de ônibus, e hoje, tem a maior malha de ciclovias no continente, seguido pelo 
Rio de Janeiro. Exemplos do uso nos Estados Unidos, Colômbia e no Canadá são 
apresentados a seguir.
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Estados Unidos da América
Com base em dados de 2011 do Healthcare Management Degree 90% dos 

americanos vão ao trabalho de carro, enquanto apenas 0,6% usam a bicicleta. 
Segundo, o mesmo estudo os norte americanos dirigem a todo lugar, e 70% dos 
deslocamentos de carro são menores que 2 milhas (aproximadamente 3km).  Nes-
se cenário, as bicicletas são apontadas como saída simples e objetiva para os pro-
blemas, no tempo, no espaço e no custo.

Uma das cidades que apresenta grande potencial de transporte por bicicleta 
é Los Angeles. Em uma Pesquisa realizada pelo Grupo de Ciclistas de Los Angeles 
– LACBC – em 2011, aponta aumento de 32% no número de ciclistas pedalando 
pelas ruas na cidade, comparando com o último levantamento feito em 2009.

O Google Maps nos Estados Unidos tornou possível, em 2012, escolher a 
bicicleta como transporte, e conferir as melhores rotas e as possíveis ciclovias do 
trajeto. O sistema leva em consideração atalhos por dentro de parques, e evita pon-
tos de grande tráfego de veículos, além de calcular uma estimativa do tempo que 
será gasto, considerando um ritmo de 15 km/h. 

Colômbia
Bogotá, capital da Colômbia é a cidade que mais se destaca quando o as-

sunto é bicicletas.  A cidade possui aproximadamente 7,2 milhões de habitantes 
enquanto que a Região metropolitana de Bogotá possui aproximadamente 8,5 mi-
lhões de habitantes (estimativas do DANE - Departamento Administrativo Nacional 
de Estatística, 2010).

O uso das bicicletas em Bogotá, segundo Santos (2008), passou de 1,5% 
para 6,5% do total de viagens diárias na cidade. O Dia Sem Meu Carro é realizado 
não só uma, mas duas vezes por ano. Das idéias mais inovadoras, vale citar a in-
tegração do transporte público com o estacionamento para bicicletas. Ao pagar a 
passagem de ônibus, o usuário recebe dois adesivos com o mesmo número. Um 
deles é colado à bicicleta, o outro fica de posse do usuário, que deve apresentá-lo 
na hora de retirar o seu veículo dos bicicletários instalados nos terminais de ônibus.

As ciclovias, conhecidas como “ciclorutas” em Bogotá, mostrada na Figura  5, 
não disputam lugar com os carros, pois ficam nas calçadas ou em ilhas entre uma 
pista e outra.  

Figura 5. Ciclovias em Bogotá.
Fonte:http://www.bogota–dc.com
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Para estimular o uso adequado das ciclovias, o Instituto de Desenvolvimento 
Urbano vem desenvolvendo campanhas promocionais onde são doadas bicicletas 
nas escolas para que as crianças aprendam sobre a importância do uso desse veí-
culo e tomem conhecimento de como utilizar as ciclovias. (Silveira, 2010)

Canadá
Em Montreal, segundo o site Logística Descomplicada (www. logisticades-

complicada.com, 2010), a segunda maior cidade do Canadá com quase 4 milhões 
de habitantes em sua região metropolitana, a prefeitura implantou em maio de 2009 
o sistema conhecido como Bixi. Atualmente são mais de 5.000 bicicletas disponí-
veis para locação em mais de 400 estações de autos serviço. No centro da cidade 
e nos bairros próximos ao centro encontra–se uma estação a cada 2 quadras, com 
espaço para em média 20 bicicletas.

Cada estação tem os espaços onde as bicicletas ficam disponíveis (presas 
no suporte) além de um aparelho para pagamento e liberação da bicicleta. O paga-
mento é feito com cartão de crédito ou com passes anuais, ao custo de 78 dólares 
(praticamente o mesmo custo do passe de 1 mês do metrô/ônibus). Também é 
possível comprar passes válidos por 24 horas (excelente para turistas) ou por mês. 
Durante o inverno, quando há muita neve, o sistema não funciona e as estações 
são retiradas. Uma curiosidade interessante sobre a estação é que ela funciona a 
base de energia solar, com um pequeno painel instalado junto de cada uma delas, 
não necessitando ligações elétricas externas. A comunicação para pagamento via 
cartão de crédito na máquina é feito sem fio, com a mesma tecnologia das máqui-
nas usadas para pagamento de estacionamento urbano da cidade.

Brasil
No Brasil, a presença da bicicleta data aproximadamente do fim do século 

XIX, quando vieram os primeiros emigrantes europeus para o sul do país e, em 
1943, surge a primeira fábrica de bicicletas brasileira, a Casa Luiz Caloi. Desde sua 
chegada ao Brasil, a bicicleta foi muito popular entre os trabalhadores, especial-
mente junto aos empregados de indústrias, de pequenos estabelecimentos comer-
ciais e de serviços das grandes áreas urbanas. 

A bicicleta no Brasil apresenta quatro imagens bem distintas. Primeiramente 
a bicicleta se associa à imagem de objeto de lazer para todas as classes sociais, 
tendo largo uso nos finais de semana, nos feriados e nas férias escolares, em 
especial durante o verão. O baixo preço a torna relativamente acessível a quase 
todas as classes sociais. A segunda imagem é a de objeto para uso junto à criança, 
principalmente entre as idades de 6 a 12 anos. A terceira imagem, constituída pelas 
bicicletas esportivas, se faz presente junto aos ciclistas da classe média, incen-
tivados por um calendário relativamente grande em número de eventos, quando 
somadas todas as modalidades. Entretanto, a imagem mais forte, e a que se refere 
esse trabalho, é a da bicicleta é meio de transporte da população, aumentando a 
mobilidade principalmente dos usuários de baixa renda. (Plano de Mobilidade por 
Bicicleta nas Cidades, 2007).

No Brasil, a frota de bicicletas supera a marca de 60 milhões de unidades 
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(2010) e a produção continua em franca expansão demonstrando a necessidade 
de se dotar o espaço urbano de mecanismos que venham a suprir essa demanda, 
e o país é o terceiro produtor mundial de bicicletas (5%), atrás apenas da líder ab-
soluta, China, com 65% da produção mundial e da Índia com 10% e o quinto maior 
consumidor de bicicleta, tendo o consumo de 5,7 milhões de unidades de bicicleta 
em 2010, o que corresponde a 5% do consumo mundial (ABRACICLO, 2010).

Segundo o Plano de Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (2007), a inclusão 
da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada como elemento para a 
implementação do conceito de Mobilidade Urbana para cidades sustentáveis como 
forma de inclusão social, de redução e eliminação de agentes poluentes e melhoria 
da saúde da população. 

No Brasil, várias são as cidades onde a bicicleta é usada como um dos 
grandes meios de locomoção pela população. Segundo o ABRACICLO (2010) 
a grande predominância do uso da bicicleta está região sudeste (44%), seguida 
do nordeste (26%), sul (14%)  e com menos utilização as regiões centro oeste e 
norte (8% cada uma) .

Também, segundo o ABRACICLO (2010), quanto a segmentação de uso por 
atividade, tem-se que 50% do uso é para transporte,  32% utilização por crianças, 
17% para recreação e lazer e 1% para competição. Esta distribuição mostra a im-
portância de utilização da bicicleta no transporte pendular, casa-trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos países da Europa é usual que jovens ou idosos, ricos ou pobres, estu-
dantes ou executivos façam suas viagens diárias por bicicleta. Nestes países, a 
tradição do ciclismo utilitário faz com que este modo de transporte seja considerado 
normal e os ciclistas sejam mais respeitados.

Na Ásia, historicamente, os chineses têm utilizado a bicicleta como principal 
modo de transporte, embora com as mudanças políticas e econômicas ocorridas no 
país no início da década de noventa, as proporções de uso passaram de 60% das 
viagens urbanas, antes do período de mudança, para 40% em 2001 (ANTP, 2001).

No Brasil, a sociedade ainda não valoriza o transporte por bicicleta, muito 
menos dedica recursos públicos, para a criação de facilidades para seus usuários. 
Mesmo possuindo uma grande frota de bicicletas, não há, nas grandes cidades, for-
tes políticas para a o seu uso, apesar de tais medidas estarem previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro.
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RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre o comportamento mecânico de uma 
técnica recente de melhoria de solo mole conhecida como consolidação profunda 
radial (CPR). A técnica consiste na instalação de drenos verticais pré-fabricados 
e posterior formação de colunas através de injeção de argamassa, sob elevadas 
pressões, no interior da massa de solo mole, visando a acelerar o processo de 
adensamento do solo mole. 

O CPR foi aplicado no tratamento da espessa camada de argila mole, a qual 
atinge até 30 m de espessura, presente no Parque do Cantagalo/Lagoa Rodrigo de 
Freitas. O tratamento foi executado com a finalidade de estabilizar definitivamente 
os recalques que ocorrem há décadas naquela região.  

O estudo permitiu concluir, por meio da análise de instrumentação geotécnica 
instalada na área tratada, que o recalque máximo previsto devido à execução do 
CPR é de 43 cm e o tempo máximo de estabilização de cerca de 2.100 dias para a 
camada que se encontra na região de influência direta do tratamento. A magnitude 
do recalque e o tempo de estabilização supramencionados referem-se apenas ao 
processo induzido pelo CPR, e não ao processo de adensamento que vinha ocor-
rendo desde a década de 1970 com a construção do aterro.

Palavras-chave: Solo mole, CPR, instrumentação geotécnica.

ABSTRACT

This paper presents a study on the mechanical behavior of a recent soft soil 
improvement technique known as deep radial consolidation (CPR). The thecnique 
consists of installing a grid of PVDs and then installing grout columns by high pres-
sure mortar injection within the mass of soft soil, in order to accelerate the process 
of consolidation of the soft soil.

The CPR was applied in order to improve the thick layer of soft clay at the Can-
tagalo Park/Rodrigo de Freitas Lagoon, where the thickness of the soft clay deposit 
can reach 30 m. The treatment was performed in order to stabilize the settlements 
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that have been occurring for decades at the area.
From the geotechnical instrumentation installed in the treated area it seems 

that the maximum settlement expected due to the application of CPR is 43 cm and 
maximum stabilization time of about 2,100 days for the layer which is in direct area 
of   influence of the treatment. The magnitude of settlement and the stabilization time 
above is related only to the process induced by CPR, and not the process of conso-
lidation that have been occurring since the ‘70s with the construction of the landfill.

Keywords: Soft soil, CPR, geotechnical instrumentation.

INTRODUÇÃO

Em anos recentes, o crescimento econômico experimentado pelo Brasil tem 
demandado a ampliação de investimentos em obras de engenharia. Entretanto, 
o aumento da taxa de ocupação do solo, a especulação imobiliária e os condicio-
nantes ambientais têm reiteradamente direcionado estas obras para regiões onde 
existem depósitos de solos moles.

Solos moles têm como características, dentre outras: alta compressibilidade, 
baixa permeabilidade e baixa resistência. Assim, a adoção de técnicas que possibi-
litem a melhoria da capacidade de suporte do subsolo torna-se condição essencial 
para a construção de obras de engenharia.

Neste sentido, a consolidação profunda radial (CPR) apresenta-se como uma 
técnica de tratamento de solos moles desenvolvida com a finalidade de proporcio-
nar a melhoria de suas características geotécnicas e, consequentemente, a execu-
ção de obras de engenharia em prazos construtivos reduzidos.

Este artigo apresenta os resultados e a análise da instrumentação de campo 
instalada em área tratada com CPR no Parque do Cantagalo, Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Nesta região, localizada na zona Sul do Rio de Janeiro, a espessura do 
aterro varia de 2 a 16 m e a camada de argila mole chega a 30 m de espessura.

A TÉCNICA DE CPR 

O método conhecido como consolidação profunda radial (CPR) é uma nova 
técnica de tratamento de solos moles, cujo processo de execução é constituído de 
três etapas: instalação de geodrenos, preparação de argamassa e bombeamento 
de argamassa no interior do solo mole. 

Basicamente, o processo de melhoria do solo mole tem início a partir da re-
dução do excesso de poropressão induzido pela expansão da argamassa no solo 
compressível. Este processo de dissipação é acelerado mediante o emprego de 
drenos verticais pré-fabricados seguidos da formação de colunas de argamassa no 
interior do solo.

A formação dos bulbos de compressão ocorre segundo um alinhamento verti-
cal, de baixo para cima, na massa de solo mole. O volume do bulbo é, geralmente, 
de 800 a 1.000 litros e as pressões de injeção variam de 100 a 1.000 kPa, redu-
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zindo à medida que se aproxima da superfície do terreno (Almeida e Riccio, 2012).
As elevadas pressões exercidas durante o processo de injeção da argamassa 

resultam um sistema complexo de elevadas tensões radial e tangencial, as quais 
acarretam grandes deslocamentos do solo no entorno do bulbo em formação. Em 
consequência, a água é forçada a fluir da matriz de solo mole, por drenagem radial, 
através da malha de geodrenos instalados (Almeida e Riccio, 2012).

Outro fenômeno observado durante o processo de expansão dos bulbos é o 
soerguimento superficial do terreno no entorno do ponto de injeção, devido à ocor-
rência de um plano de ruptura acima do bulbo. Este recalque negativo da superfície 
do terreno tem sido utilizado na prática de execução da técnica como um critério de 
parada do processo de bombeamento de argamassa.

O resultado da aplicação de CPR é a formação de um material compósito 
constituído por um material rígido (colunas de compressão) e um material adensa-
do, comprimido e confinado (solo tratado). 

Almeida e Riccio (2012) acrescentaram que o novo material compósito tem 
suas propriedades de rigidez e resistência melhoradas. Como consequência desta 
melhoria, há a redução da magnitude dos recalques e o aumento no fator de segu-
rança em termos de estabilidade de aterro.

Aplicação de CPR no Parque do Cantawgalo
Os trabalhos de tratamento do solo mole no Parque do Cantagalo foram inicia-

dos em setembro de 2011. A área total de tratamento foi subdividida em três áreas, 
conforme a Figura 1.

Figura 1. Áreas de aplicação de CPR e instrumentação no Parque do Cantagalo (Fonte: Google earth).

Grande parte da instrumentação implantada foi concentrada na área 3 devido 
a sua maior representatividade, 42% da área total. A área 1 perfaz 41% do total e a 
área 2 concentra 17% da área total. Além disso, a área 3 é desimpedida de restri-
ções; ao contrário da área 1 que é um campo destinado à prática esportiva, o que 
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impediria o monitoramento da instrumentação implantada a médio/longo prazo.
A configuração básica da malha de colunas consistiu numa distribuição trian-

gular de geodrenos e colunas de compressão de CPR, conforme apresentado na 
Figura 2a. O espaçamento entre os geodrenos foi de 1,80 m e as colunas foram 
dispostas nos vértices de um triângulo de lado igual a 6 m. Os geodrenos foram 
cravados até a profundidade de 15 m. A execução dos bulbos para a formação das 
colunas começava, em geral, entre 9 e 10 m de profundidade e terminava entre 2 e 
4 m abaixo do nível do terreno, conforme esquematizado na Figura 2b.

                                                                                                    
Figura 2. Esquema de aplicação do CPR: (a) planta e (b) corte (Fonte: Mello, 2013).

INSTRUMENTAÇÃO DE CAMPO

Foram instalados instrumentos nas três áreas a fim de monitorar a evolução 
de deslocamentos horizontais e verticais e poropressões com o tempo, conforme 
apresentado na Figura 1. A instrumentação foi composta de 15 placas de recalque, 
3 inclinômetros, 2 perfilômetros e 3 piezômetros (1 elétrico de corda vibrante e 2 de 
tubo aberto ou Casagrande). 

PREMISSAS DE CÁLCULO

Muito pouco se conhece a respeito do histórico de carregamentos da argila 
mole no Parque do Cantagalo. Através de revisão histórica do processo de ocupa-
ção daquela região verificou-se que o aterro da área de estudo foi construído na 
década de 1970 e, provavelmente, concluído ao final desta mesma década.

Neste sentido, com base na teoria do adensamento de Terzaghi, foi realizada 
uma análise da evolução temporal dos recalques por adensamento primário a partir 
do modelo apresentado na Figura 3, o qual representa a geometria de um perfil do 
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terreno supostamente existente no final da década de 1970 na área 3 do Parque do 
Cantagalo. Admite-se, ainda, que o nível d’água coincidia com o topo da camada de 
argila e que o aterro foi todo executado de uma só vez, em 1979.

Os cálculos foram feitos considerando-se o efeito de submersão do aterro. A 
argila mole foi dividida em 5 camadas, conforme ilustrado na Figura 3. 

Figura 3. Geometria do terreno na área 3 do Parque do Cantagalo ao final da década de 1970 (Fonte: Mello, 2013).

A Tabela 1 apresenta os parâmetros médios de cálculo das camadas de argi-
la, estabelecidos com base em ensaios de laboratório (Mello, 2013).  Os recalques 
por adensamento secundário (Δhsec) foram estimados a partir da previsão proposta 
por Martins (2005), de acordo com a Equação:

onde: 
harg é a espessura da camada de argila e 
CR = Cc/(1+e0) é a razão de compressão.
A Tabela 2 apresenta a previsão da magnitude de recalque para as camadas 

de argila mole, antes do tratamento.

Tabela 1. Parâmetros de cálculo das camadas de argila.

Fonte: Mello, 2013

(1)
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Tabela 2. Recalques estimados para as camadas de argila, antes do tratamento.

Fonte: Mello, 2013

Sabe-se que, durante a execução do aterro, parte da argila mole rompeu forman-
do ilhas que afloravam no espelho d’água. Não há como precisar a espessura de solo 
mole rompido, com base em fotos antigas estima-se que entre 1,0m e 2,0 m de uma 
camada de argila mole de baixíssima resistência tenha rompido. Batimetrias executa-
das em 2000 revelam a presença de “lodo” no fundo da Lagoa (Coppetec, 2009).

O valor do coeficiente de adensamento para drenagem vertical (cv) da cama-
da de argila é da ordem de 2,1 x 10-8 m²/s (Mello, 2013) e, com este parâmetro, é 
possível fazer uma análise da evolução do recalque com o tempo. A porcentagem 
média de adensamento vertical (Uv) da argila, correspondente ao período entre a 
construção do aterro (1979) e o início do tratamento da área (2011), é de 46%.

O tratamento com CPR no Parque do Cantagalo em 2012 foi executado com 
drenos parcialmente penetrantes a uma profundidade de 15 m e início de injeção 
entre 9 e 10 m. Admite-se que o mecanismo de drenagem ocorra conforme esque-
matizado na Figura 3: drenagem preferencialmente radial na região até a profundi-
dade de 15 m, limite de instalação dos geodrenos, e drenagem preferencialmente 
vertical no restante da camada de argila.

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA INSTRUMENTAÇÃO DE CAMPO

Após o tratamento com CPR e a execução de uma camada de regularização 
entre 0,10 m e 0,20 m de aterro na área 3, foi iniciado o monitoramento da área 
tratada. A Figura 4 apresenta os resultados de quase 1 ano de monitoramento das 
placas de recalque instaladas nas áreas 1 (PR-12, 13, 14 e 15),  2 (PR-11) e 3 (PR-
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) do Parque do Cantagalo. 
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Figura 4. Registro das placas de recalque nas áreas 1, 2 e 3 do Parque do Cantagalo (Fonte: Mello, 2013).

Os maiores registros concentraram-se na área 3, onde estão presentes as 
maiores espessuras de argila, com valores máximos de recalque total de cerca de 
30 cm. O valor médio de recalque total nesta área foi de aproximadamente 24 cm. A 
área 1 apresentou recalques totais que variaram de 10 a 15 cm. A área 2, com uma 
placa instalada, apresentou em média 1 cm de recalque total.

A Figura 5 apresenta as velocidades médias de recalque das placas em in-
tervalos de aproximadamente 1 mês, com ênfase nos picos de velocidade média 
mensal. Observa-se uma velocidade máxima de recalque pouco superior a 2 mm/
dia no primeiro mês de monitoramento. No transcorrer do período as taxas médias 
de recalque oscilaram entre 0,75 e 1,5 mm/dia. Verifica-se, ao final de cerca de 1 
ano, uma tendência de redução geral na taxa de recalque, com as três áreas apre-
sentando velocidades médias abaixo de 0,5 mm/dia. 

Figura 5. Registro das velocidades de recalque nas áreas 1, 2 e 3 do Parque do Cantagalo (Fonte: Mello, 2013).
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O piezômetro elétrico de corda vibrante (PZ-1) instalado na ilha 3, área 3, a 
10,2 m de profundidade, ou seja, próximo a profundidade de início de formação das 
colunas de argamassa e da área de influência dos geodrenos, registrou ao longo do 
período de monitoramento uma redução contínua da poropressão medida. A Figura 
6 apresenta o registro da dissipação do excesso de poropressão, onde pode ser 
verificada uma queda de 50 kPa ao longo do monitoramento, chegando a 8 kPa ao 
final do período de medição.

Figura 6. Registro do excesso de poropressão pelo piezômetro elétrico de corda vibrante (PZ-1) (Fonte: 
Mello, 2013).

Os piezômetros Casagrande PZ-2, instalado na ilha 4 (área 3) a 10 m de pro-
fundidade, e  PZ-3, instalado na ilha 2 (área 1) a 8,4 m de profundidade, também 
registraram dissipação do excesso de poropressão na região de formação das co-
lunas e de influência dos geodrenos, conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7. Registros do excesso de poropressão pelos piezômetros Casagrande 
(PZ-2 e PZ-3) (Fonte: Mello, 2013).

As informações das placas de recalque e dos piezômetros, instalados na pro-
fundidade do entorno dos drenos e colunas, indicaram que nas áreas 1 e 3, efetiva-
mente, ocorreram recalques com dissipação do excesso de poropressão. Não há 
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como afirmar o mesmo em relação às profundidades sujeitas à drenagem preferen-
cialmente vertical, pois não foi instalado piezômetro nesta região.

Com isto e devido ao baixíssimo valor de cv, admite-se que os recalques após 
a execução do CPR tenham ocorrido, em totalidade, nas camadas sujeitas à dre-
nagem preferencialmente radial. Assim, foram analisadas, em conjunto, apenas as 
camadas 1, 2 e 3 do modelo da Figura 3, as quais se encontram na região de influ-
ência da drenagem preferencialmente radial. 

A Figura 8 apresenta a curva recalque versus tempo para as camadas 1, 2 e 
3, na condição de solo não tratado. Verifica-se que o tratamento do solo antecipou 
recalques de 30 cm no período de quase 1 ano, os quais, em condições de solo não 
tratado, levariam muitos anos para ocorrer. O tratamento, neste caso, antecipou até 
22% dos recalques por adensamento primário remanescentes para estas camadas 
no período de aproximadamente 1 ano, haja vista no mesmo período ocorreriam 
apenas 2% dos recalques primários remanescentes.

Figura 8. Curva recalque versus tempo das camadas 1, 2 e 3 na condição de solo não tratado (Fonte: Mello, 2013).

A partir dos dados de monitoramento das placas de recalque, Figura 4, foram 
estimados os valores máximos de recalque para a condição pós-tratamento. Para 
este propósito, foi aplicado o método gráfico de Asaoka. O intervalo de tempo uti-
lizado na análise foi de 30 dias. Maiores detalhes a respeito dos procedimentos 
utilizados na aplicação do método podem ser obtidos em Massad (1982) e Pinto 
(2001).

Com os resultados dos recalques finais, obtidos pelo método de Asaoka, fo-
ram estimados os tempos de estabilização das placas de recalque relativamente 
às camadas que estão sob influência direta do tratamento (camadas 1, 2 e 3). Para 
isto, foram traçadas curvas de tendência, recalque versus tempo, utilizando-se os 
dados do monitoramento de campo (Figura 4) e tendo por base as velocidades de 
recalque registradas na última medição, aos 330 dias.

A Figura 9 apresenta a curva de tendência da PR-7, cujo recalque máximo é 
de 43 cm e o tempo de estabilização de 1.381 dias. 
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Figura 9. Curva de tendência recalque versus tempo da PR-7 (Fonte: Mello, 2013).

A Tabela 3 apresenta os resultados estimados de recalque máximo e tempo 
de estabilização, após o tratamento, obtidos a partir do conjunto de dados relativos 
a um período de 330 dias de monitoramento. 

Tabela 3. Recalques máximos e tempo de estabilização estimados, após o tratamento.

Fonte: Mello (2013).

As Figuras 10 e 11 apresentam os registros dos perfilômetros instalados na 
área 3, PF-1 de 50 m e PF-2 de 61 m, respectivamente, com início do monitora-
mento 13 dias após o término da injeção. No alinhamento dos perfilômetros foram 
instaladas placas de recalque visando ao controle das informações geradas pelas 
leituras daquela instrumentação. Ao longo do PF-1 foram instaladas as placas de 
recalque PR-9 e PR-10 e no alinhamento do PF-2 as placas PR-6, PR-7 e PR-8, 
conforme esquematizado nas Figuras 10 e 11.
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Figura 10. Registros do perfilômetro PF-1 (Fonte: Mello, 2013).

Figura 11. Registros do perfilômetro PF-2 (Fonte: Mello, 2013).

O deslocamento máximo registrado pela PF-1 na data da última leitura realizada, 
em 13/09/12 foi de 168,2 mm e da PF-2, em 19/10/12, foi de 190,5 mm. Observou-se, 
no entanto, uma defasagem nas leituras dos perfilômetros e das placas de recalque. Os 
deslocamentos verticais das placas foram maiores do que as medidas pelo perfilômetro, 
conforme pode ser observado nas Figuras 10 e 11.

No processo de obtenção dos perfis de deslocamento vertical através do perfilôme-
tro, parte-se do pressuposto de que uma das extremidades esteja fixada e, a partir dela, 
são gerados os recalques a intervalos equidistantes ao longo do perfilômetro.

No campo, entretanto, ocorreram deslocamentos das duas extremidades, haja vis-
ta que toda a instrumentação está assente em área sobre solo em processo de adensa-
mento. A extremidade teoricamente fixa, no caso em estudo, está próximo à Avenida Epi-
tácio Pessoa, onde são esperados menores recalques em relação à outra extremidade, 
situada na margem da Lagoa. 

Foram realizados nivelamentos topográficos das extremidades dos perfilômetros 
nos dias 9/2/12, 5/6/12 e 17/10/12 com a finalidade de aferir os resultados do perfilôme-



115 3o Trimestre de 2014 – 

tro. Verificou-se também uma defasagem de leituras. 
A medição topográfica, por exemplo, indicou um deslocamento vertical de 177 mm 

da extremidade junto à Lagoa para o PF-2, entre os dias 9/2/12 e 17/10/12, enquanto 
que o perfilômetro mediu apenas 85 mm num período próximo, de 10/2/12 a 19/10/12. 
Em relação à extremidade “fixa” do mesmo perfilômetro, posicionado junto à Avenida 
Epitácio Pessoa, o nivelamento topográfico indicou um recalque de 111 mm entre os dias 
9/2/12 e 17/10/12.

Uma análise qualitativa, no entanto, revela que no alinhamento do PF-1 os recal-
ques aumentam quando se progride da região da PR-9 para a da PR-10, sendo maio-
res na área de bordo da Lagoa situado neste alinhamento. Já em relação ao PF-2, os 
maiores recalques concentram-se na região entre as placas PR-6 e PR-7, diminuem à 
medida que se avança para a região da placa PR-8 e são menores na região de bordo 
deste alinhamento. 

A análise dos deslocamentos horizontais foi elaborada com base nas leituras efe-
tuadas no inclinômetro IN-3 instalado na borda da Lagoa. Antes da instalação dos incli-
nômetros, foi executada uma linha de colunas de CPR ao longo da borda da Lagoa com 
a finalidade de proteção dos inclinômetros que seriam instalados posteriormente e, tam-
bém, como contenção. Durante o tratamento da área 3, no entanto, o inclinômetro IN-1 
foi rompido e o IN-2 sofreu torção. A Figura 12 apresenta os deslocamentos e distorções 
horizontais nos eixos A e B do inclinômetro IN-3.

Foram observados deslocamentos horizontais máximos da ordem de 40 mm em 
ambos os eixos, sendo que os maiores deslocamentos ocorreram na região de aplicação 
do CPR e no terço final da camada de argila. Verificou-se, ainda, a ocorrência de deslo-
camentos horizontais mesmo após o término dos trabalhados de aplicação do CPR na 
área 3, em 10/12/11. 

Figura 12. Perfil de deslocamentos e distorções horizontais do inclinômetro IN-3 (Fonte: Mello, 2013).
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Os valores de distorção (d) foram calculados a cada 0,5 m segundo a Equa-
ção 2.

                                                      
                                      

onde δ1 e δ2 são os deslocamentos horizontais nas profundidades z1 e z2, res-
pectivamente, com z1 – z2 = 500 mm. 

Com base nesta formulação, observaram-se valores máximos de distorção da 
ordem de 5,4% na profundidade de aplicação do CPR.

Avaliou-se também a taxa de variação da distorção com o tempo (Oliveira, 
1999 e Almeida et al., 2000) a fim de verificar se os deslocamentos horizontais 
apresentavam tendência de estabilização. A referida grandeza dada em (%/dia) foi 
calculada em função do tempo (t), na profundidade onde ocorreram as máximas 
distorções, segundo a Equação 3:

                                                                                                                          

A velocidade de distorção máxima encontrada foi de 0,09 %/dia, tendendo a 
0, o que confirma a tendência de estabilização dos deslocamentos horizontais com 
base nos dados do período analisado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou um estudo, por meio da análise de instrumentação ge-
otécnica de campo, do comportamento da técnica de tratamento de solos moles 
denominada consolidação profunda radial (CPR). O CPR - que utiliza expansão de 
argamassa no interior da massa de solo mole com geodrenos previamente instala-
dos - foi aplicado no tratamento de espessas camadas de argila mole presentes no 
Parque do Cantagalo, junto à Lagoa Rodrigo de Freitas.

O recalque máximo registrado na área 3 foi de cerca de 30 cm no perío-
do aproximado de 1 ano. O monitoramento de deslocamentos verticais no Parque 
do Cantagalo mostrou-se mais efetivo com a instrumentação topográfica realizada 
através do nivelamento das placas de recalque.

Foi verificada uma diferença entre as medições das placas e dos perfilôme-
tros, estes apresentaram leituras subestimadas. O modelo utilizado na obtenção 
dos deslocamentos verticais, onde uma extremidade é fixa, não se mostrou ade-
quado para o caso em estudo, pois ocorreram deslocamentos contínuos das duas 
extremidades, uma vez que toda a instrumentação está instalada em área em pro-
cesso de adensamento. 

Verificou-se através da leitura das placas de recalque, no período analisado, 
uma tendência de redução de deslocamentos verticais. As velocidades médias re-

(2)

(3)
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gistradas para o conjunto de placas estão abaixo de 0,5 mm/dia.
O inclinômetro IN-3 registrou deslocamentos horizontais máximos de 40 mm 

com uma distorção máxima de 5,4%. As velocidades de distorção foram baixas e 
mostraram uma tendência de estabilização de deslocamentos horizontais.

O tratamento com CPR proporcionou uma aceleração no processo de aden-
samento apenas para a camada da argila que está sob a influência da drenagem 
preferencialmente radial. Para um período de 330 dias, estimou-se uma antecipa-
ção de 22% dos recalques primários remanescentes, referentes às ocupações e 
aos aterros construídos desde a década de 1970. Se não fosse aplicada a técnica, 
os recalques corresponderiam apenas 2% dos recalques primários remanescentes 
para o mesmo período.

Houve uma redução do excesso de poropressão, registrada pelo piezômetro 
elétrico de corda vibrante (PZ-1) e pelos piezômetros Casagrande (PZ-2 e PZ-3). 
Esta redução indica a ocorrência do processo de adensamento na camada analisa-
da, que vai até a profundidade de instalação dos drenos.

A análise da evolução dos recalques com o tempo, a partir dos dados corres-
pondentes a 330 dias de monitoramento das placas de recalque, permitiu estimar 
um recalque máximo da ordem de 43 cm, através do método de Asaoka, e um 
tempo máximo de estabilização de cerca de 2.100 dias para a camada sob influ-
ência direta do tratamento. A magnitude do recalque e o tempo de estabilização 
supramencionados referem-se apenas ao processo induzido pelo CPR, e não ao 
processo de adensamento que vinha ocorrendo desde a década de 1970 com a 
construção do aterro.

Como os drenos foram parcialmente penetrantes e tendo em vista o baixo 
valor de cv da argila (2,1 x 10-8 m²/s), provavelmente não houve minimização dos 
recalques pós-construtivos associados à camada abaixo da profundidade de insta-
lação dos drenos. Não é possível estimar se houve alguma melhoria nesta camada 
subjacente, já que não foi instalada instrumentação nesta camada da argila, cujo 
processo de adensamento é governado pela drenagem preferencialmente vertical.
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RESUMO

O transporte rodoviário é o segundo maior emissor de Gases do Efeito Estufa 
(GEE), portanto um setor com grande potencial para o desenvolvimento de ações 
de mitigação desse importante problema ambiental. Com o objetivo de facilitar o 
entendimento de como essas emissões são contabilizadas, e com isso possibilitar 
a escolha de melhores ações para minimizá-las, o artigo apresenta algumas me-
todologias para a estimativa de emissões de poluentes pelo transporte rodoviário. 
São abordadas duas metodologias internacionais e a adotada no Primeiro Inven-
tário de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários do Brasil. 
Elas diferenciam-se quanto as suas finalidades, abrangências e disponibilidade de 
dados, mas devem servir sempre de subsídio para a escolha das melhores alterna-
tivas para a mitigação das emissões de poluentes. 

Palavras-chave: Gases do efeito estufa, transporte rodoviário, estimativa de 
emissões.

ABSTRACT

Road transport is the second largest emitter of Greenhouse Gases (GHG), so 
a sector with great potential for the development of mitigation of this important envi-
ronmental problem. In order to facilitate understanding of how these emissions are 
accounted for and thus enable the best choice of actions to minimize them, the pa-
per presents some methods for estimating pollutant emissions from road transport. 
Two methodologies are discussed and adopted at the First International Inventory 
of Air Emissions Motor Vehicle Highway of Brazil. They differ as to their purposes, 
ranges and availability of data but should always serve as input to the choice of the 
best alternatives for the mitigation of emissions.

Keywords: Greenhouse gases, road transport, estimated emission.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é tema em ampla discussão em diversos setores 
da sociedade, da indústria e do governo. Estudos direcionados para a redução da emis-
são de poluentes tornam-se cada vez mais relevantes para embasar políticas públicas e 
decisões empresarias, visando a implementação de medidas que promovam a sustenta-
bilidade. Para isso, é indispensável o conhecimento da forma como podem ser quantifi-
cadas essas emissões para elaborar ações mais eficientes para sua redução.

No Brasil, as emissões de gases de efeito estufa foram mapeadas, de forma oficial, 
por intermédio do Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases 
do Efeito Estufa (MCT, 2009), quantificando-as por setores. Especificamente no setor de 
transportes rodoviários, elas foram estimadas através do Primeiro Inventário de Emis-
sões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários (MMA, 2011). Estas informa-
ções identificam a relevância setorial do transporte rodoviário para emissão de poluentes, 
principalmente dos gases de efeito estufa. Porém, é preciso conhecer as metodologias 
empregadas nessas estimativas, a fim de suprir suas eventuais deficiências, e melhor 
avaliar como as tecnologias existentes ou em desenvolvimento podem ser empregadas 
na mitigação destas emissões. 

As metodologias para estimativa da emissão de gases de efeito estufa necessitam 
de diferentes dados de entrada e são mais compatíveis com determinada aplicação. 
Desta forma o presente trabalho busca apresentar algumas metodologias, destacando 
os cálculos, os conceitos e as considerações adotadas, a fim de verificar as dificuldades 
e o campo de emprego das mesmas.  Serão estudadas uma metodologia desenvolvida 
nos Estados Unidos, outra desenvolvida na Europa e a Metodologia do Primeiro Inventá-
rio de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários Brasileiros.

MATRIZ LOGÍSTICA E CONSUMO ENERGÉTICO DOS TRANSPORTES DO BRASIL

Os modais de transporte constituem-se nas formas com que são transportadas 
cargas e/ou pessoas e dividem-se em cinco grupos: rodoviário, ferroviário, aquaviário, 
aeroviário e dutoviário (este apenas para cargas) (Andrade e Mattei, 2011). 

A Tabela 1 mostra a participação percentual dos modais no transporte de cargas 
e passageiros do Brasil, referente ao ano de 2006, e seu comparativo com outros paí-
ses de mesma proporção territorial. 

Tabela 1. Matriz dos modais de transportes de cargas e passageiros

A partir dos dados da Tabela 1, identifica-se a concentração dos transportes 
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de carga e de passageiros no modal rodoviário e o desbalanceamento da matriz de 
Transportes em relação aos países de mesma dimensão que o Brasil.

O consumo energético pode ser avaliado a partir dos dados do Balanço Ener-
gético Nacional (BEN), emitido em 2011 pela Empresa de Pesquisa Energética. 
O BEN aponta o setor de transportes como o segundo maior consumidor final de 
energia do país, respondendo por 28,8% desse consumo, e quando verificada as 
fontes de energia empregadas pelo setor de transportes, constata-se a predomi-
nância dos combustíveis fósseis, sendo que 51,0 % de todo combustível consumi-
do nos transportes rodoviários é óleo diesel.

Segundo o Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Ga-
ses de Efeito Estufa (MCT, 2009), o transporte rodoviário é o segundo maior emis-
sor, com 7,8% do total, ficando atrás apenas do subsetor de mudanças no uso da 
terra e das florestas, com 76,3 % do total.

Desta forma, o setor de transportes apresenta um grande potencial para im-
plementação de ações que promovam a redução da emissão de CO2, como o uso 
de biocombustíveis e do hidrogênio, a organização modal com priorização para 
uso do transporte coletivo, o desenvolvimento de motores mais eficientes, entre 
outros. Logo, é importante se conhecer as dificuldades e o campo de emprego das 
metodologias de quantificação de emissões para melhor uso destas na pesquisa 
de possíveis soluções.

METODOLOGIAS PARA ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE POLUENTES PELO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Conceitos gerais 
A combustão completa de combustíveis derivados de petróleo ocorre segundo 

a Equação 1.

Contudo essa reação nem sempre ocorre completamente. Quando ocorre 
uma combustão parcial ou incompleta são gerados outros poluentes, como por 
exemplo: monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e material particulado 
(MP). A emissão desses poluentes gerados, principalmente pelo transporte rodovi-
ário, representa um grande problema nas grandes cidades.

Interferem na forma como ocorre a queima de combustíveis por motores a 
combustão os seguintes fatores: tipo ou tecnologia da fabricação do veículo, idade 
ou quilometragem, temperatura do ambiente, altitude e ciclo de operação (partidas 
a frio, paradas, mudanças de velocidade e velocidade média). Esses fatores devem 
ser levados em consideração quando se deseja medir as emissões de poluentes e 
por se correlacionarem de uma forma complexa, ao contribuírem para a variação 
das emissões, faz-se necessária a utilização de ferramentas de modelagem para 
realizar essas medições.

Tipicamente, as emissões geradas por fontes móveis são quantificadas atra-
vés de modelos computacionais. Modelos deste tipo vêm sendo desenvolvidos na 
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América do Norte e Europa e, de forma geral, são baseados em especificações de 
combustíveis, tipos de veículos, programas de fiscalização e manutenção, padrões 
de condução, e características climáticas. 

Os países em desenvolvimento, reconhecendo a necessidade da utilização 
de modelos de emissões, têm utilizado versões modificadas de modelos norte-
-americanos ou europeus. Os fatores de emissões calculados a partir das caracte-
rísticas particulares da Europa e Estados Unidos são utilizados por esses países 
em função da ausência de dados disponíveis com as informações locais (Barth et 
al., 2007). No entanto, essa simplificação pode gerar resultados com alto grau de 
incerteza em análises quantitativas de emissões.

As metodologias para estimativa da emissão de poluentes podem ser tão 
complexas quanto forem os dados disponíveis para modelar os efeitos dos fatores 
intervenientes. Contudo, essa complexidade exige a sistematização da coleta e 
tratamento dos dados, e quando não existem informações adequadas e suficientes, 
são aplicadas simplificações nos modelos para ajustar a metodologia à disponibi-
lidade de dados. Este procedimento foi constatado, principalmente, na estimativa 
das emissões de CO2. 

As metodologias para quantificar a emissão de poluentes variam de acordo 
com a finalidade a que se destinam. De modo geral, são aplicadas com duas finali-
dades. Algumas se destinam a inventariar emissões e outras a avaliar os impactos 
ambientais das emissões de acordo com as características operacionais. Quando 
a finalidade é inventariar a emissão de um poluente, os parâmetros básicos são o 
consumo energético, a taxa de emissão devida a esse consumo e a frota de veí-
culos. Quando o objetivo é avaliar os impactos ambientais, os parâmetros são as 
taxas de emissão dos poluentes de acordo com a velocidade de operação e a frota. 
Como exemplo da variação da emissão de CO, HC e NOx com a velocidade são 
apresentados gráficos na figura 1.

Figura 1.  Variação da emissão dos poluentes em função da velocidade.
(Fonte: Papacostas e Prevedouros, 2001)

Os modelos que avaliam os impactos ambientais das emissões podem ser 
classificados em dois tipos: estáticos e dinâmicos. Os modelos estáticos utilizam 
dados mais agregados, estão baseados nas velocidades médias dos veículos, e 
são comumente utilizados para avaliações estratégicas ou para grandes áreas. Os 
modelos dinâmicos utilizam dados mais detalhados e consideram a variação do 
modo de operação dos veículos ao longo do tempo medindo as emissões conti-
nuamente. Ainda podem existir variações intermediárias de acordo com o nível de 
detalhamento considerado.
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Com o objetivo de melhor caracterizar como são desenvolvidas as metodo-
logias que avaliam os impactos ambientais das emissões serão apresentados: um 
modelo estático, desenvolvido nos Estados Unidos pela US Environmental Protec-
tion Agency (EPA) e um modelo dinâmico desenvolvido no Reino Unido, pela The 
Highways Agency, publicado no Design Manual for Roads and Bridges (DMRB). 
Para exemplificar uma metodologia cuja finalidade é inventariar emissões será 
apresentada a do Primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos Au-
tomotores Rodoviários Brasileiros, desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente 
do Brasil.

Metodologias da EPA
O modelo MOBILE (EPA, 2007) foi desenvolvido pela agência de proteção 

ambiental dos Estados Unidos em 1978 e calcula as taxas de emissão sob várias 
condições de modelagem, como por exemplo, usando a temperatura ambiente e a 
velocidade média do tráfego. Este é um software, constantemente atualizado, que 
fornece estimativas das emissões atuais e futuras provenientes dos veículos moto-
rizados utilizados em estradas.

A última versão, MOBILE 6.2, lançada em 2007, calcula fatores de emissão 
para 28 classes de veículos em regiões de baixa e alta altitude dos Estados Unidos. 
As estimativas dos fatores de emissão do MOBILE dependem de várias condições, 
dentre elas: temperatura ambiente, velocidades médias, modos operacionais do 
motor, volatilidade do combustível, e taxas de acréscimo de milhagem. O programa 
apresenta as seguintes características:

• Dispõe de valores padrões referentes a uma média nacional americana 
dos parâmetros de entrada, mas admite a sua alteração para caracteri-
zar condições locais. O usuário precisa fornecer no mínimo o ano das 
emissões, as temperaturas máxima e mínima diárias e a volatilidade do 
combustível;

• São 27 parâmetros de entrada passíveis de alteração que caracterizam: o 
ambiente, o regime de uso, os combustíveis, a frota de veículos e a forma 
de saída dos dados;

• O programa emprega taxas básicas de emissão obtidas por testes dos 
valores padrões das entradas e as ajustam de acordo com as alterações 
destes valores feitas pelo usuário;

• São consideradas 28 classes de veículos de acordo com o porte e o com-
bustível, variando do carro de passeio movido a gasolina ao caminhão 
com mais de 27 ton movido a óleo diesel. Essas classes não coincidem 
com as do registro de veículos nem com as da Federal Highway Adminis-
tration (FDWA) empregadas nos estudos de tráfego;

• São considerados 10 tipos ou formas de emissão que dependem do ciclo 
de uso dos veículos, principalmente da exaustão e evaporação dos com-
bustíveis e do uso dos freios e dos pneus;

• As rodovias são classificadas em arteriais, locais, freeway; com e sem 
rampas e “não aplicável”, a ser escolhida quando se pretende determinar 
as emissões evaporativas apenas;
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• Os poluentes são classificados em 21 categorias, dentre elas a do CO2, a 
dos hidrocarbonetos (HC) e a de 6 gases tóxicos, que podem ser calcula-
dos em grupo ou individualmente. 

• O programa utiliza uma simplificação baseada no desempenho do sistema 
de economia de combustível do veículo para estimar a emissão de CO2. 
No caso da emissão dos demais poluentes o ajuste é feito de forma mais 
completa, considerando os parâmetros de velocidade de operação, de va-
riação de temperatura do ambiente, de composição dos combustíveis e 
de programas de manutenção e inspeções dos veículos. Devido a essas 
simplificações, o manual recomenda o uso da estimativa de CO2 para pe-
ríodos demasiadamente grandes que reduzam os efeitos da desconside-
ração de tais parâmetros.

Assim, o programa MOBILE 6.2 da EPA apresenta-se como uma ferramenta 
bastante criteriosa para emissão de poluentes pelo transporte rodoviário, porém 
muito simplificada para a estimativa da emissão de CO2.

Metodologia do DMRB
Esta metodologia foi desenvolvida pela The Highways Agency do Reino Unido 

e apresentada no Volume 11 do DMRB para avaliar o potencial de emissões de po-
luentes do trafego de uma rodovia a ser construída. Esta também pode ser aplicada 
em avaliações de emissões em rodovias já utilizadas.

Para os poluentes HC, hidrocarbonetos totais (THC), NOx, MP, benzeno e 
butadieno, a equação expressando as taxas de emissão de poluentes como uma 
função da velocidade média tem a forma padrão segundo a Equação 2.

                      

onde E é a taxa de emissão de determinado poluente por uma certa classe 
de veículos   [g/km]; v é a velocidade média [km/h]; a,b,c,d,e,f,g,h,i,j e x são coe-
ficientes tabelados dos padrões de emissão de cada   poluente pelos modelos de 
veículos segundo a norma vigente na época de sua fabricação.

Essa metodologia não determina a emissão de CO2 de forma isolada, ela 
calcula a emissão total de carbono contida no CO2, CO, HC e MP produzidos. Para 
isso, esta recorre à formulação apresentada no Guia de Avaliação dos Transportes 
(Transport Appraisal Guidance - TAG), também do DMRB. No TAG, o consumo de 
combustível pode ser calculado em função da velocidade média para sete cate-
gorias de veículos determinadas pelo porte e pelo combustível usado, conforme a 
Equação 3.

onde L é o consumo de combustível [l/km]; v é a velocidade média [km/h]; a, 
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b, c, d são os coeficientes definidos de acordo com a categoria do veículo. 
Também de acordo com essa metodologia, o consumo de combustível diminui 

com a melhoria na eficiência dos veículos. Essa redução é tabelada pelo TAG atra-
vés de percentuais a serem aplicados aos valores calculados, pela fórmula anterior, 
para veículos fabricados a partir de 2002.

Para se converter o consumo de combustível em emissão de carbonos, mul-
tiplica-se o consumo pela estimativa de emissão na queima deste. Essa conversão 
tem que ser ajustada anualmente, conforme a Equação 4.

onde Ci é a emissão de carbono no ano ‘i’ de determinada categoria de veículo 
[g/km]; Li é o consumo de combustível da categoria de veículos no ano ‘i’ [L/km]; e    
ki é a emissão de carbono do tipo de combustível [gcarbono/Lcombustível] no ano ‘i’.

Para inventariar a emissão total no ano ‘i’ é preciso fazer o somatório da mul-
tiplicação da frota de cada categoria de veículo no ano ‘i’ pela respectiva emissão 
‘Ci’ e pela distância percorrida no ano de referência, segundo a Equação 5.

sendo que Eti é a emissão total de carbono da categoria de veículos ano ‘i’ [g];            
fi = frota da categoria de veículos no ano ‘i’; di é a distância média percorrida pela 
categoria de veículos no ano ‘i’ [km]; e Ci é a emissão de CO2 no ano ‘i’ de determi-
nada categoria de veículo [g/km]

Assim, a metodologia do DMRB combina o emprego da velocidade média 
para estimar o consumo de combustível com a emissão proveniente da queima do 
combustível para obter a taxa de emissão em gramas por quilômetro percorrido. 
Neste sentido, mostra-se mais indicada para a avaliação de impactos ambientais a 
partir da estimativa da velocidade média.

Metodologia do Primeiro Inventário de Emissões Atmosféricas por Veí-
culos Automotores Rodoviários

As emissões de um veículo automotor podem ocorrer pelo escapamento 
(emissões diretas) ou podem ser de natureza evaporativa do combustível, apare-
cendo durante o uso e o repouso do veículo. São influenciadas por vários fatores, 
dentre os quais podemos destacar: tecnologia do motor, porte e tipo de uso do veí-
culo, idade do veículo, projeto e materiais do sistema de alimentação de combustí-
vel, tipo e qualidade do combustível (pressão de vapor), condições de manutenção 
e condução, além de fatores meteorológicos (pressão e temperatura ambientes).

As emissões de escapamento decorrem da queima dos combustíveis pelo 
motor, compreendendo uma série de substâncias como monóxido de carbono 
(CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) 
e material particulado (MP). Já as emissões evaporativas são constituídas pelos 
hidrocarbonetos (HC) que evaporam do sistema de alimentação de combustível do 
veículo. Tais emissões abrangem a evaporação diurna do sistema de alimentação 
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dos veículos em repouso devido às mudanças de temperatura ao longo do dia, as 
perdas em movimento pela evaporação de combustível no sistema de alimentação 
e as emissões de vapores de combustível no veículo em repouso com o motor 
quente após sua utilização.

Os poluentes são inventariados de acordo com a forma de emissão (do es-
capamento ou evaporativa), com a categoria de veículos e com o combustível.  A 
Tabela 2 resume os poluentes considerados no inventário.

A metodologia consiste em aplicar a Equação 6 para cada categoria de veí-
culos e poluentes em determinado ano calendário.  A emissão total do poluente em 
determinado ano é obtida com o somatório das emissões desse poluente de cada 
categoria de veículos. 

onde E é a taxa anual de emissão do poluente considerado [g/ano]; Fe é 
o fator de emissão do poluente considerado expresso em termos da massa de 
poluentes emitida por km percorrido [gpoluente/km]. É específico para o ano modelo 
de veículo considerado e depende do tipo de combustível utilizado; Fr é a frota 
circulante de veículos do ano modelo considerado (número de veículos); e Iu é a 
intensidade de uso do veículo do ano-categoria considerado, expressa em termos 
de quilometragem anual percorrida [km/ano].

Tabela 2: Poluentes considerados no inventário.

 
A aplicação desta equação demanda a sistematização das seguintes informações
• A frota de cada categoria de veículos e sua redução gradual a cada ano 

por sucateamento;
• A estimativa da distância percorrida pelos veículos dentro de cada catego-

ria por ano; e
• A estimativa do fator de emissão a partir dos sistemas de controle de emis-

sões para veículos novos e da perda de desempenho desses sistemas ao 
longo dos anos.
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Como essas informações não estão disponíveis para os veículos a GNV, para 
estimativa de poluentes por veículos movidos por esse combustível, adotou-se a 
abordagem top-down a partir do consumo total de GNV, segundo a Equação 7.

sendo que E é a taxa anual de emissão do poluente considerado [g/ano]; Fe 
é o fator de emissão do poluente considerado, expresso em termos da massa de 
poluente emitida por volume de GNV consumido [g/m3]; e CGNV é o consumo anual 
de GNV [m3/ano].

No inventário os procedimentos gerais da metodologia são representados 
pela Figura 2.

Figura 2. Procedimentos adotados no inventário de emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários.

Em relação a este esquema cabem os seguintes esclarecimentos, citados no 
inventário:

• Os veículos foram classificados em categorias de acordo com o porte e o 
combustível, atendendo a três peculiaridades da frota brasileira. A primeira 
é que caminhões e ônibus são somente a diesel desde a década de 80. A 
segunda é a existência de carros a etanol hidratado somente, à gasolina 
somente e flex, a etanol e/ou gasolina. A terceira é a recente introdução de 
motocicletas flex, a etanol e/ou gasolina;

(7)
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• Quantitativamente, a frota de automóveis, ônibus e caminhões foi estima-
da a partir dos dados de venda de veículos novos da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), reduzidos anu-
almente pela taxa de sucateamento considerada pelo MCT no Primeiro 
Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa 
-2006. Para as motocicletas foi adotado o mesmo procedimento, sendo 
que a venda de veículos novos foi obtida da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Simila-
res (ABRACICLO) e as taxas de sucateamento do Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores (SINDIPEÇAS). Os 
dados do Departamento Nacional de Transito (DENATRAN) mostraram-se 
superestimados porque não ocorria a baixa de veículos já fora de uso;

• O fator de emissão estabelecido no Inventário segregou os veículos em 
três grandes grupos de categorias: automóveis e veículos comerciais le-
ves do ciclo Otto (etanol, gasolina e GNV), motocicletas e veículos do ciclo 
Diesel;

• Para o primeiro grupo foram considerados os fatores médios de emissão 
de CO, NOx, NMHCescap e RCHO pelo escapamento para veículos novos 
do Programa de Controle da Poluição por Veículos Automotores (PRO-
CONVE), disponibilizados anualmente pela Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo (CETESB);

• Os fatores de emissões de metano foram estimados a partir dos dados de 
THCescap e NMHCescap obtidos nos ensaios de homologação de veículos, 
aplicando-se as razões CH4/THCescap que variam de acordo com o combus-
tível e se o veículo possui ou não catalisador;

• Para as emissões de MP foi adotada a correspondência tecnológica e do 
uso de combustíveis entre os veículos europeus e os brasileiros e empre-
gados os fatores de emissão propostos no Guia Europeu para Inventário 
de Emissões. A Tabela 6 representa um extrato dos fatores de emissões 
de vários poluentes para veículos zero km do primeiro grupo;

Tabela 3: Extrato dos fatores de emissão de escapamento de veículos novos de alguns poluentes para auto-
móveis movidos a gasolina C e a etanol hidratado, em g/km.

Ano Modelo Combustível CO NOx RCHO NMHCescap CH4 MP

Até 1983
Gasolina C 33,0 1,4 0,05 2,550 0,450 0,0024

Etanol hidratado 18,0 1,0 0,16 1,360 0,240 -

1984-1985
Gasolina C 28,0 1,6 0,05 2,040 0,360 0,0024

Etanol hidratado 16,9 1,2 0,18 1,360 0,240 -

1997
Gasolina C 1,2 0,3 0,07 0,150 0,050 0,0011

Etanol hidratado 0,9 0,3 0,012 0,220 0,080 -
(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Os fatores de emissão de CO2 utilizados no inventário seguiram a metodo-
logia do Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases 
de Efeito Estufa (MCT, 2009) e baseiam-se no consumo energético for-
necido pelo Balanço Energético Nacional. A tabela  apresenta os fatores 
adotados;
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Tabela 4: Fatores de emissão de CO2

Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado Diesel GNV
(Kg/L) (Kg/L) (Kg/L) (Kg/L) (Kg/m3)
2,269 1,233 1,178 2,671 1,999

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Para aplicação da Equação (7) para cálculo da emissão de poluentes com 
base no consumo de GNV, foram considerados valores médios registrados 
pela CETESB, rendimento 12 km/m3 de GNV e 0,895 para a razão CH4/
THC; 

• O efeito do acúmulo de quilometragem baseou-se em testes realizados 
pelo PROCONVE em veículos fabricados entre 2003 e 2007. No inven-
tário admitiu-se a extrapolação do resultado desses testes para veículos 
fabricados a partir de 1994. Para veículos de fabricação anterior a 1994, foi 
considerado que a emissão de CO, NMHCescap e RCHO aumenta em 20% 
após 160.000 km e permanece constante a partir daí, e a emissão de NOx 
não se altera com a quilometragem do veículo. Para veículos fabricados a 
partir de 1994 foram tabelados acréscimos nas emissões de poluentes a 
serem aplicados aos fatores de emissão a cada 80.000 km;

• Os fatores de emissão de CO, NOx e THC das motocicletas, segundo gru-
po, seguiu os padrões estipulados pelo Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Motociclos e Similares (PROMOT) e relatados pela CETESB. 
A emissão de CH4 e NMHC foi calculada a partir da emissão de THC do 
PROMOT e da razão CH4/THC de 15% (automóveis a gasolina com ca-
talisadores). Já para estimativa do fator de emissão de MP, recorreu-se 
novamente a correspondência de tecnologia e de combustível com o Guia 
Europeu, ponderando-se 10% da frota de motocicletas com motor 2 tem-
pos e 90 % com motor 4 tempos. 

• Os fatores de emissão dos veículos do ciclo diesel, terceiro grupo, foram 
estimados a partir dos padrões de emissão do PROCONVE em gpoluente/
kWh de trabalho, convertidos em gpoluente/gdiesel a partir da relação de gdiesel/ 
kWh fornecida pela ANFAVEA. Essa relação em gpoluente/gdiesel foi transfor-
mada em gpoluente/km a partir do rendimento em km/l obtido com os dados 
da PETROBRAS e da ANFAVEA e da densidade do diesel em g/l especifi-
cada no BEN. Com todas essas conversões, representadas pela figura 3, 
foi elaborada a tabela com os fatores de emissão de poluentes, da qual se 
apresenta um extrato na Tabela 8;
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Figura 3: Procedimentos adotados para estimar os fatores de emissão para veículos do ciclo Diesel, expressos em g/km.

• Para a determinação da intensidade de uso, conforme aplicada na Equa-
ção (6), em km/ano por tipo de veículo e por ano, o inventário define uma 
intensidade de uso de referência, a partir da qual estima-se o consumo to-
tal de combustível pelos transportes rodoviários. Em seguida, este consu-
mo estimado é comparado com o fornecido pelo BEN e corrige-se a inten-
sidade de uso de referência para ajustada, a ser aplicada na Equação (6);

• No caso dos automóveis flex, para aplicação da abordagem acima foi ne-
cessário estimar a fração da frota de veículos flex que consumia gasolina 
ou etanol separadamente.  Essa estimativa teve por princípio a variação 
de preços da gasolina e do etanol e seu impacto na preferência do consu-
midor;

Tabela 5. Extrato dos fatores de emissão de CO, NOx, NMHC e MP para motores Diesel, em gpoluentes/km.

Categoria Fase do PROCONVE CO NOx NMHC MP (*)

Comerciais le-
ves

Pré-Proconve, P1, P2 0,77 0,28 4,45 0,274
P3 0,69 0,23 2,81 0,136
P4 0,38 0,13 2,74 0,053
P5 0,35 0,07 1,98 0,033
P7 0,37 0,07 0,80 0,008

(Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2011)

• Para definir as intensidades de uso de referência foram verificados estu-
dos do International Sustainable Systems Research Center (ISSRC), em 
parceria com a CETESB, e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA) que concluíram com as curvas de Intensidade de Uso de Referên-
cia das categorias de veículos. De acordo com essas curvas, a intensidade 
de uso inicia-se alta com o veículo novo e se reduz com o tempo. 

• Os resultados do inventário foram organizados de modo a cobrir diferentes 
combinações dos dados, e permitir múltiplas análises das emissões inven-
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tariadas, como por exemplo, o gráfico 2, no qual constam as projeções de 
emissão de CO2 para 2020.

Figura 4. Emissões de CO2 por categoria de veículos.

Com todos estes esclarecimentos sobre o esquema geral empregado para in-
ventariar as emissões atmosféricas pelos veículos automotores rodoviários, cons-
tata-se a necessidade de sistematizar a obtenção dos dados a fim de facilitar a 
aplicação da metodologia, aumentando a precisão dos três parâmetros principais: 
frota, intensidade de uso e fator de emissão. Neste sentido, o próprio inventário 
apresenta diversas recomendações para sua melhoria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O transporte rodoviário ocupa a segunda posição na emissão gases do efeito 
estufa no Brasil, perdendo apenas para a mudança do uso da terra e florestas. Isso 
mostra a relevância de um estudo mais aprofundado do setor para mitigação desde 
problema.

Em comparação com outros países de características semelhantes, a matriz 
logística do Brasil apresenta-se bastante desbalanceada com excessiva concen-
tração no modal rodoviário, tanto para o transporte de cargas como para o de pas-
sageiros. Com relação a emissão de poluentes, esta situação agrava-se devido ao 
largo consumo de combustíveis pelo transporte rodoviário.

As soluções para reduzir a emissão agregada pelo modal rodoviário, e pelo 
setor de transporte como um todo, operam deste de alterações na matriz logís-
tica, com grandes dispêndios em infraestrutura, até inovações tecnológicas que 
aumentem a eficiência energética dos veículos. Cada uma destas soluções altera 
um ou vários fatores que interferem na emissão total dos poluentes e, neste sen-
tido, torna-se essencial conhecer as metodologias desenvolvidas para estimar a 
emissão dos poluentes pelo transporte rodoviário, a fim de avaliar a viabilidade das 
possíveis soluções para mitigação destas emissões.
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Para uma melhor compreensão da variedade de metodologias e suas parti-
cularidades foram apresentadas no estudo duas experiências internacionais em 
metodologias de estimativa de emissões de poluentes pelo setor de transporte ro-
doviário e a do inventário brasileiro de emissões atmosféricas por veículos automo-
tores rodoviários.

Esse panorama promoveu uma melhor compreensão dos conceitos e con-
siderações adotadas para que cada metodologia consiga absorver as particulari-
dades do local onde esteja sendo adotada, de acordo com a finalidade desejada 
e a disponibilidade de dados. Desta forma, as metodologias para estimativa de 
emissão de poluentes pelo transporte rodoviário devem sempre servir como sub-
sídio para a escolha das melhores alternativas para a mitigação das emissões de 
poluentes por esse modal.
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RESUMO

A sobrecarga do sistema de transportes e a crescente busca por soluções mais eco-
nômicas e menos poluentes vêm criando espaço para o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras nesta área. O transporte encapsulado já é utilizado há mais de um século, 
porém dificuldades técnicas e um cenário, até então, desfavorável inviabilizaram a sua 
evolução mantendo-o inexpressivo e desconhecido. Este trabalho tem por objetivo reapre-
sentar esta técnica baseando-se nas suas significativas vantagens quando analisadas sob 
o contexto atual da infraestrutura de transportes. Também serão levantadas suas desvan-
tagens e consequentes dificuldades numa eventual tentativa de se implantá-la. Por fim, 
é mostrado que o transporte em capsulas por dutos tem potencial de aplicação em larga 
escala para diversas cargas, incluindo o âmbito militar.

Palavras-chave: Transporte encapsulado, dutovias, PCP, transporte militar.

ABSTRACT

The overload of the transport system and the growing search for economic and en-
vironmental friendly solutions demand developing of new technologies. The encapsulated 
pipeline has already been proposed several years ago, however the lack of technical ack-
nowledgment and an unfavorable scenario turned unviable its developing, therefore encap-
sulated pipelines has been inexpressive and unknown. The main objective of this work is 
to reintroduce this technique based in its advantages when analyzed under actual needs 
of transportation infrastructure. Also are discussed capsules transport disadvantages and 
consequent difficulties in an eventual trying to implant it. Finally, it is shown that the trans-
portation of capsules by pipelines has the potential of application in large scale for several 
types of loads, including the military scope.

Keywords: Encapsulated transport, pipelines, PCP, military transport.
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INTRODUÇÃO

O transporte dutoviário no Brasil participa com apenas 4,2% na matriz de 
transporte de cargas (CNT, 2012). No entanto, apresenta um custo unitário mais 
econômico que o rodoviário (Figura 1. Custos de transporte de carga no Brasil e 
nos EUA (Fleury, 2011).Figura 1), que possui participação de 61,1%. Nos EUA, 
onde a utilização de dutovias é significativamente maior, com 19% (Fleuy, 2011), 
seu custo é ainda mais baixo, igualando-se ao modal hidroviário com o menor custo 
entre todos os demais modais.

Figura 1. Custos de transporte de carga no Brasil e nos EUA (Fleury, 2011).

A pouca utilização de dutovias no Brasil se deve a diversos fatores, entre eles 
à falta de investimento e incentivo por parte do governo em obras deste modal. Ou-
tro aspecto importante é o fato de que sua aplicabilidade se restringe ao transporte 
de líquido, gás e materiais em suspensão. Os exemplos mais comuns encontrados 
no Brasil são: petróleo, gás natural e minério. Além disso, este modal tem um custo 
elevado de implantação, quando comparado à sua baixa velocidade de transporte 
e aplicabilidade. 

Porém, outros aspectos das dutovias possuem os melhores índices entre to-
dos modais, sendo eles: a confiabilidade; a frequência; e o baixo impacto ambiental. 
A ocorrência anual de acidentes na operação de dutovias é muitas vezes singular, 
tornando-o o meio de transporte mais seguro e confiável. Sua indiferença quanto às 
condições climáticas e a natureza de seu funcionamento, que exige raras interrup-
ções, permitem que seja utilizado 24 horas por dia e 7 dias por semana, resultando 
numa frequência de, praticamente, 100% do tempo. Por último, na conceituação de 
um aspecto que vem cada vez mais ganhando importância na análise dos meios 
de transporte, ressalta-se seu baixo impacto ambiental, que se deve ao fato de 
sua instalação requerer uma insignificante alteração física do meio ambiente e sua 
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operação depender fundamentalmente de bombas elétricas, resultando na maior 
eficiência energética entre todos modais.

Estes fatores positivos motivam a busca de métodos que permitam o aumento 
da variabilidade em tipos de cargas que possam ser transportadas, os quais tor-
nariam este modal bastante atrativo e até mesmo uma solução para diminuição da 
sobrecarga na infraestrutura de transportes do país.  Neste contexto, é proposto o 
transporte encapsulado, com o intuito de se aproveitar os diversos fatores positivos 
do modal dutoviário, variando-se os tipos de carga aos quais se aplica.

TRANSPORTE ENCAPSULADO PNEUMÁTICO (PCP)

O transporte encapsulado em dutovias consiste, basicamente, em se propelir 
cápsulas devido ao fluxo de um fluido através do duto. As cápsulas consistem em 
contêineres que em seu interior transportam a carga útil, generalizando-se a natu-
reza do que se deseja transportar.

De acordo com o tipo de fluido utilizado para o impulsionamento, os dutos são 
classificados como HCP (Hydraulic Capsule Pipeline), quando o fluido é a água, ou 
PCP (Pneumatic Capsule Pipeline), se o fluido é o ar. Este trabalho tem como foco 
principal as cápsulas pneumáticas (PCP).

O transporte encapsulado já é utilizado no Japão para calcário a grandes dis-
tâncias e em vários países para produtos diversos em menor escala. Desta forma, 
para o aprofundamento do estudo do transporte encapsulado, é necessária a ava-
liação do tipo de carga a ser transportada, bem como as características da cápsula 
e fluido.

Um breve histórico do PCP
As primeiras utilizações de PCP remontam ao século XIX. Em 1861, fora 

construído um túnel em Londres com cerca de 1 m de largura e 4 km de extensão 
para envio de cartas e pacotes, o qual operou com sucesso durante 7 anos. Um 
coletor de pó foi inventado, em 1886, para utilização em fábricas de madeira, o que 
levou a criação de uma empresa em Michigan/EUA especializada em sistemas de 
dutos pneumáticos baseado num carregador rotatório de formato cilíndrico vertical. 
(ASCE, 1998)

Outro notável exemplo foi o túnel para transporte de passageiros idealizado 
por Alfred Ely Beach, que foi construído nos EUA em 1870 (Beach, 1870).  O túnel 
ligava a Rua Warren à Rua Murray na Broadway com cerca de 90 m de comprimen-
to e 2,4 m de diâmetro, tendo o objetivo de servir como demonstração da solução 
proposta por Beach para mobilidade urbana na época.

Para a pressurização, era utilizado um grande compressor a vapor com 100 
HP de potência que podia trabalhar tanto para compressão do ar, o que impulsiona-
va o vagão num sentido, quando para exaustão, impulsionando o vagão no sentido 
contrário.  O sistema causou grande repercussão na impressa e entre os cidadãos 
de Nova Iorque, mas funcionou durante apenas três anos, entre 1870 e 1873. Com 
a descoberta da eletricidade e posterior aplicação em vagões elétricos o invento de 
Beach não foi mais cogitado.
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Figura 2. Ilustração do túnel construído por Beach (Fonte: Kaempffert, 1920).

Pesquisas sobre PCP foram desenvolvidas pelos EUA, Canadá, antiga União 
Soviética e Inglaterra, nas décadas de 70 e 80. Porém, o Japão foi o único país 
que obteve sucesso na utilização de cápsulas pneumáticas para fins comerciais em 
diversas aplicações (Liu, 2006). 

Figura 3. Protótipo de PCP para transporte de brita em Ontário, Canadá. 
(Fonte: www.capsu.org. Acesso em maio de 2012).

Nos anos 70, a companhia Tubexpress Systems Inc. construiu e testou, nos 
EUA, uma dutovia de PCP com cerca de 420 m e diâmetro de 90 cm, cujas cápsu-
las possuíam 2,1 m de comprimento. O sistema não foi utilizado comercialmente, 
pois melhorias eram necessárias para torná-lo mais competitivo com outros meios 
de transporte (ASCE, 1998). Na mesma década, na antiga União Soviética, fora 
construído o sistema Lilo-1, capaz de transportar 25 toneladas de areia e cascalho 
por vez num tubo de 2,1 km de comprimento e 1.020 mm de diâmetro com trens 
formados por seis cápsulas. Neste, foram relatadas velocidades de até 50 km/h. 
Um segundo sistema, Lilo-2, com 8 km de comprimento e 1.270 mm de diâmetro, 
transportava 8 milhões de toneladas por ano, mas acredita-se que ambos estão 
desativados atualmente. (Carter e Troyano-Cuturi, 2009).  
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Em 1980 a empresa japonesa Sumitomo Metal Industries (SMI) projetou e 
construiu um PCP com 1m de diâmetro e 3,2 km de extensão em Kuzuu, Japão, 
para transportar calcário até uma fábrica de cimento. Na Figura 4a pode-se obser-
var a instalação de entrada do sistema e uma unidade de carregamento rotatória, 
do tipo carrossel (Figura 4b), onde as cápsulas são preenchidas com calcário. Os 
trens são lançados em intervalos de 50 segundos, compostos por três cápsulas, 
que possuíam rodas, contendo 1,6 toneladas de carga útil cada uma.  

Figura 4. PCP para transporte de calcário em Kuzuu, Japão. 
(Fonte: Liu, 2006).

Este sistema foi adotado para evitar problemas de segurança e poluição so-
nora num vilarejo que seriam causados por outros tipos de transporte. Sua capaci-
dade anual era de dois milhões de toneladas. 

Outro exemplo, envolvendo também a SMI, foi a construção de um PCP du-
rante a construção de um túnel em Akima, no Japão, com o objetivo de retirar o 
material escavado para o bota-fora e trazer concreto pré-misturado para o revesti-
mento do túnel. Neste, as cápsulas possuíam seção quadrada de 1m x 1m, o que 
facilitou a construção do duto por meio de módulos pré-moldados de concreto.

Figura 5. Túnel Akima, duto por módulos pré-moldados (a) e a cápsula (b) 
(Fonte: Liu, 2006).

Utilizações recentes e pespectivas para o futuro
Atualmente, a utilização de PCP, em maior parte, está aplicada ao transporte 

de pequenas cargas como dinheiro em espécie, documentos, correspondências, 
peças e outros.  No Brasil, seus clientes estão divididos entre indústrias, bancos, 
hospitais e supermercados, entre eles: rede de Hospitais D’or, Usiminas, Votoran-
tin, Gerdau, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Cinemark, Carrefour, rede 
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Drogasil e praças de pedágio de diversas concessionárias.

Figura 6. PCP utilizado no Friendship Hospital na China. 
(Fonte: www.sumetzberger.com. Acesso em junho de 2012).

Em Barcelona, uma rede de tubulações enterrada transporta lixo no interior de 
sacos a partir dos 2.100 pontos de colheta espalhados pela cidade até uma central 
de resíduos com velocidades de até 25 m/s. O transporte se dá pela diferença de 
pressão decorrente do váculo gerado por turbo extratores. Estima-se que cerca de 
160 caminhões de lixo deixaram de circular nas ruas depois da implantação deste 
sistema. Outro fator positivo é a eliminação do mau cheiro ocasional dos sistemas 
convencionais de coleta de lixo (Seoane, 2013).

Liu e Richards (1994) comentam os efeitos benéficos secundários da utiliza-
ção do transporte encapsulado, como a redução da sobrecarga de outros modais, 
exemplificado pela diminuição da quantidade de veículos pesados nas rodovias. 
Egbunik e Potter (2010) relatam que, de acordo com o London Assembly de 2003, 
foi retirado de operação o sistema subterrâneo de PCP para envio de correio signi-
fica colocar mais 80 vans nas ruas de Londres. Um estudo de viabilidade concluiu 
que a implementação de PCP reduziria em 70% a utilização de caminhões na cida-
de de Nova York (Nyserda, 2004).

Alguns autores cogitaram o potencial da aplicação de transporte encapsulado 
para diversos tipos de cargas. Por exemplo, Hodson (2007), propôs que, no futuro, 
os alimentos deveriam ser transportados por dutos específicos de PCP, intitulando-
-os “FoodTubes”.  Ele afirma que, no Reino Unido, há quase 200 mil veículos pe-
sados que transportam alimentos e que a implantação de PCP poderia tirar das 
rodovias boa parte deles, diminuindo o tráfego e o desgaste do pavimento. O autor 
afirma que, devido ao estado atual de exploração desta tecnologia, é difícil se fazer 
uma estimativa precisa de custo, mas garante que a total substituição pelo FoodTu-
bes reduziria em 8% as emissões anuais de dióxido de carbono.

Aspectos Técnicos
É importante salientar que o comprimento de cada cápsula está limitado à 

sua capacidade de percorrer trechos em curvas. Portanto, para manter uma boa 
relação entre raio mínimo de curvatura da rede e o volume transportado, adota-se 
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o acoplamento de duas ou mais cápsulas formando uma composição. 
No entanto, o fator mais crítico para capacidade do sistema é o tempo de 

carga/descarga das cápsulas, pois vai definir a distância entre as composições e 
para as cargas cogitadas nas pesquisas desenvolvidas podem variar entre 20 e 60 
segundos, dependendo das dimensões da cápsula, do material a ser transportado 
e o método. 

Assim, considerando-se que o sistema funciona continuamente, o compri-
mento do duto não interfere diretamente na capacidade de transporte, mas sim na 
perda de pressão ao longo da linha e, consequentemente, na pressão necessária a 
ser gerada pela turbina ou utilização de motores intermediários.

Tabela 1. Capacidade de transporte do PCP.

Capacidade (ton/ano) Diâmetro (mm)
1 milhão 600 – 1.000
2 milhões 800 – 1.200
5 milhões 1.000 – 1.400

(Fonte: http://www.capsu.org/library/documents/0039.html#contents. Acesso em julho de 2012)

Outra empresa japonesa que desenvolveu pesquisa em PCP foi a Nippon 
Steel Corporation (NSC). Na tentativa de promover esta tecnologia, por volta de 
1980, esta empresa divulgou um estudo de capacidade de transporte para mate-
riais densos (massa específica entre 1,0 e 2,0 t/m³) e seus respectivos diâmetros 
para configuração mais econômica, conforme a Tabela 1.

De acordo com a ASCE (1998), a extinta TUBEXPRESS™ desenvolvera um 
modelo matemático simplificado para PCP, considerando uma declividade constan-
te entre terminais, fluxo permanente do ar e das cápsulas e que o ar se comporta 
como um gás ideal. Um programa para cálculo econômico e outro de simulação 
operacional também foram criados pela referida empresa. 

As cápsulas desenvolvidas pela TUBEXPRESS™ possuíam quatro rodas de 
borracha em cada ponta, dispostas em 90° uma da outra. O atrito da borracha das 
rodas com as paredes internas do duto mantém a cápsula com abertura voltada 
para cima. 

Uma vedação flexível é colocada na traseira da cápsula para aumentar o co-
eficiente de arrasto. Esta vedação é ligeiramente menor que o diâmetro interno 
do duto, para evitar atrito com a parede interna. As soldas devem ser feitas exter-
namente, para manter um encaixe suave entre segmentos de tubos. A cápsula é 
direcionada a uma ponta seca na extremidade da dutovia e o ar é retirado pelo topo 
do tubo num caminho separado. Nesta abertura, o ar pode ser tanto retirado por um 
exaustor (cápsula chegando) quanto comprimido para o interior do duto (cápsula 
saindo). 

Numa primeira concepção, as cápsulas eram deslocadas e carregadas em 
grupos (trens) de quatro, levando 30 s, o que era equivalente a um headway de 7,5 
s. Depois, passou a ser utilizado o sistema de “carrossel” (carregador de mesa gi-
ratória), que reduziu o tempo entre cápsulas para 3,5 s. Para tal, a cápsula é desa-
celerada por uma correia condutora mais lenta que ajusta a velocidade da cápsula 
à do carrossel de carregamento ou descarregamento. Os compressores utilizados 
eram do tipo roots movidos por motores elétricos e podiam tanto trabalhar como 
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sopradores de ar para o interior quanto exaustores para o exterior (ASCE, 1998).
Outro fator crítico do sistema de PCP são as turbinas necessárias para gerar 

aumento/diminuição da pressão na linha. Os tipos de turbina disponíveis atualmen-
te são ineficientes para esta aplicação, uma vez que se necessita de pressão e 
vazão, simultaneamente. No intuito de se melhorar a eficiência do sistema, estudos 
recentes (e. g. Plodpradista, 2010) propõem a utilização de Linear Induction Motors 
(LIMs), ilustrado na Figura 7  ao invés das turbinas convencionais.  

Figura 7. LIM em menor escala para duto de 8” (Plodpradista, 2010).

O LIM constitui-se basicamente de bobinas posicionadas externamente ao 
duto que geram campos magnéticos no seu interior, impulsionando as cápsulas 
(desde que estas tenham alguma parte metálica). Assim, ao ser impulsionada no 
trecho de atuação do LIM, a cápsula gera pressões maiores na sua frente e meno-
res na retaguarda, consequentemente, contribuindo para o movimento das cápsu-
las anteriores e posteriores. Este dispositivo permite ainda que seja instalado em 
pontos intermediários da tubulação, tornando possível a transposição de grandes 
distâncias entre os pontos de carregamento e descarregamento.

Na Tabela 2 são apresentados os valores mais utilizados em projetos de cáp-
sulas pneumáticas. Destaca-se a variabilidade do diâmetro, para o qual é adotado 
desde 3”, referente ao transporte de pequenos objetos, até 48”, utilizado no caso 
de agregados e outros materiais densos. Quanto ao sistema de pressurização, há a 
possibilidade de se utilizar apenas um compressor na extremidade de carregamen-
to (origem) ou também um exaustor na extremidade de descarregamento (destino).

Tabela 2. Valores usuais para parâmetros de PCP. 

Parâmetro Valores usuais
Diâmetro 3” até 48”
Velocidade 4 m/s até 15 m/s
Quantidade de cápsulas por trem até 5
Raio de curvatura mínimo 50 x (diâmetro interno)
Pressão de operação

(um compressor)
15 psi
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Pressão de operação 

(um compressor e um exaustor)
21 psi

PCP PARA O TRANSPORTE MILITAR

De acordo com a Doutrina de Logística Militar do Ministério da Defesa, “Trans-
porte Militar é aquele realizado sob a direção militar, para atender às necessidades das 
Forças Armadas”. As cargas referentes ao transporte militar são divididas em recursos 
humanos, materiais e animais. Os materiais, que possuem enfoque neste trabalho, 
são, principalmente, alimentos, munições e armamentos. 

Tendo em vista que o meio de transporte é um fator limitativo na execução das 
operações, a procura por alternativas mais eficientes e que atendam os requisitos ne-
cessários é de grande relevância. Dentro deste contexto, a utilização de PCP é propos-
ta para o transporte militar, devido à sua eficiência energética, capacidade de transpor-
te, baixo custo, confiabilidade e indiferença quanto às condições atmosféricas.

Transporte em tempos de guerra
Em tempos de guerra, pode-se idealizar a utilização de dutos flexíveis trans-

portáveis com cerca 10 polegadas de diâmetro interno, que atravessariam a área 
avançada pelas linhas de frente desenrolados a partir de bobinas carregadas por 
caminhões. Esses dutos, após instalados, transportariam cápsulas pneumáticas 
(PCP) em seu interior com velocidades de até 15 m/s (54 km/h) em trechos horizon-
tais, resultando numa velocidade média elevada e até, em determinadas condições 
do terreno, superior à de caminhões. 

Os dutos pneumáticos, praticamente, não oferecem restrição quanto ao tipo 
de terreno, permitindo sua instalação, mesmo que temporária, em aclives elevados, 
regiões alagadiças, solos moles e na transposição de rios e lagos.

A pressurização ou exaustão da linha seria realizada através de turbinas mo-
vidas por motores à combustão transportáveis, semelhantes aos de geradores elé-
tricos, possibilitando o envio de carga em ambos os sentidos da tubulação. Caso 
necessário, pode-se ainda instalar turbinas em ambas as extremidades da linha, 
permitindo o aumento da velocidade de transporte e/ou da distância percorrida.  
Outra opção que permite a transposição de maiores distâncias é a utilzação de 
LIMs (Linear Induction Motors) que podem ser instalados em posições intermediá-
rias, eletricamente alimentados a partir de uma das extremidades através de uma 
fiação aderida ao duto, o que, praticamente, ilimitaria a distância total de transporte.

Quanto à carga transportável, esta seria limitada apenas pelas dimensões 
internas das cápsulas, adequando-se perfeitamente a alimentos, medicamentos, 
fardas, acessórios, cartas topográficas, equipamentos, peças, combustíveis, explo-
sivos, munições e até armamentos de pequeno porte.

Transporte em tempos de paz
Mesmo em tempos de paz, é considerável a demanda de transporte pelas 

Forças Armadas. Tanto a Marinha, quanto o Exército e a Aeronáutica do Brasil 
possuem grandes complexos militares. Como exemplo para cada uma das forças, 
pode-se destacar: o 1° Distrito Naval (1° DN), o Centro Tecnológico do Exército 
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(CTEx) e a Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR). 
Para o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais de 

grandes complexos militares como esses, há a necessidade de se transportar tanto 
material bélico quanto outras diversas cargas entre seus diferentes setores. O PCP 
é um meio de transporte que tem potencial de tornar o transporte de tais cargas 
mais seguro, principalmente no caso de explosivos e produtos químicos, além de 
mais rápido e econômico. Para tanto, seu projeto deve prever os pontos de carga e 
descarga em toda a área, o tipo de carga e a capacidade de transporte necessária. 
O sistema pode ser impulsionado por turbinas com motores elétricos e/ou LIMs, 
onde se utiliza energia elétrica, reduzindo o consumo de combustíveis fósseis em 
caminhões e viaturas.

Outra possível aplicação se refere ao transporte de cargas entre Organiza-
ções Militares próximas, quando este ocorre com elevada frequência. Tais cargas 
podem ser munições, alimentos, documentos, material de expediente, entre outros. 
Com a possibilidade de instalação subterrânea dos dutos, este transporte garante 
a inviolabilidade da carga ao longo do percurso. Para maior segurança, sensores 
podem ser instalados para detectar qualquer perfuração, interrompendo o funcio-
namento do sistema automaticamente e indicando a localização do incidente. A 
estruturação via PCP também permitiria uma maior centralização e, consequente-
mente, controle dos materiais de consumo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modal dutoviário apresenta significativas vantagens como segurança, in-
diferença às condições atmosféricas e baixo impacto ambiental. O transporte en-
capsulado pneumático em dutovias (PCP) é uma solução que abrange uma grande 
variedade de cargas.

Atualmente, o PCP é aplicado, principalmente, para o transporte de pequenas 
cargas a curtas distâncias, permanecendo ainda inexpressivo e pouco conhecido. 
No entanto, estudos indicam sua viabilidade para utilização em maior escala. Já 
foram executados testes bem sucedidos em tubulações de grandes diâmetros que 
tiveram como carga agregados diversos.

As informações disponíveis, atualmente, sobre esta tecnologia apontam para 
um grande potencial de sua utilização para fins militares, tanto em operações quan-
to no cotidiano das organizações militares, destacando-se a sua economia e segu-
rança. Para tanto, se fazem necessárias pesquisas complemenares e a implanta-
ção de um projeto piloto com o intuito de se avaliar seus resultados sob condições 
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reais, tendo em vista que se trata de um caso de PCP específico e inédito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (ASCE). Fright pipelines: current status and anti-
cipated future use. Journal of transportation engineering, EUA, v. 124, n. 4, julho/agosto, 1998. 

- Beach, A.E.  The Pneumatic Tunnel Under Broadway. Scientific American, EUA, 5 mar. 1870. 
Disponínel em: <http://www.nycsubway.org/wiki/Beach_ Pneumatic_Transit>. Acessado em: ju-
lho de 2012.

- Carter, J., Troyano-Cuturi, K. Capsule Pipelines for Aggregate Transport: History. Imperial Colle-
ge, Department of Earth Science and Engineering. London, 2009. Disponível em: <http://www3.
imperial.ac.uk/earthscienceandengineering /research/energyenv modmin/capsule/history>. 
Acessado em: novembro de 2012.

- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTE (CNT). Boletim Estatístico. Mar. 2012. Dispo-
nível em: <http://www.cnt.org.br/Paginas/Boletins.aspx>. Acessado em: outubro de 2012.

- Egbunike, O. N., Potter, A.T. Are freight pipelines a pipe dream? A critical review of the UK and 
European perspective. Journal of Transport Geography, 2010. Disponível em:<www.journals.el-
sevier.com>. Acessado em novembro de 2011. 

- Fleury, P.F. Custos Logísticos e Competitividade Internacional. São Paulo, 15 jun. 2011 Palestra 
ministrada no 6° Encontro de Logística e Transportes – FIESP.  Disponível em: <http://fiesp.com.
br/logistica/ppt/paulofleury-110617125327-phpapp02.pdf>. Acessado em: maio de 2012.

- Hodson, N. Pneumatic Transport – State of Art – Desk Research. 2007. Disponível em: < http://
www.noelhodson.com/index_files/StateoftheArt-foodtubes2FEB07.htm>. Acessado em: agosto 
de 2012.

- Kaempffert, W. New York’s First Subway.  Scientific American, EUA, , v. 106, p. 176-177, 24 fev. 
1912.

- Liu, H., Richars, J. L. Hydraulics of Stationary Capsule in Pipe. Journal of Hydraulic Engineering, 
EUA, v. 120, n. 1, janeiro 1994.

- Liu, H. Transportating Freight Containers by Pneumatic Capsule Pipeline (PCP): Port Security 
and Other Issues. U.S. Transportation Research Board (TRB) Meeting, California/EUA, 2006.

- NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT AUTHORITY (NYSERDA). 
Feasibility of Enderground Pneumatic Freight Transport in New York City. New York, 2004.

- Plodpradista, W. Dynamic Performances of Tubular Linear Induction Motor for Pneumatic Capsu-
le Pipeline System. International Journal of Electrical and Computer Engineering, v. 5, n. 4, jun. 
2010.

- Seoane, T. Coleta de Lixo Subterrânea e à Vácuo. PINI Web, 2012. Disponível em <http://www.
infraestruturaurbana.com.br/solucoes-tecnicas/11/ artigo245157-1.asp>.  Acessada em: dezem-
bro de 2012.



PROJETO 

PORTO DE SANTOS

RESTAURAÇÃO

CATEDRAL DE BRASÍLIA

COMANDO E CONTROLE 
CAMPINAS

RESTAURAÇÃO
PALÁCIO DA ALVORADA

DESENVOLVIMENTO

VIATURA BLINDADA

CONSTRUÇÃO STAND DE TIRO 

V JOGOS MUNDIAIS MILITARES

RESTAURAÇÃO DA

CATEDRAL DE BRASÍLA

“Não basta saber, 
também é preciso saber aplicar.
Não basta querer, 
é preciso também  saber fazer.”

Goethe
Rua Ramon Franco, 26 - Urca - CEP 22290-290 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 21 3873 7700
http://www.frf.br


