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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PAVIMENTO FLEXÍVEL E RÍGIDO COM BASE 

NOS FATORES ECOLÓGICOS, ECONÔMICOS E DE CONSERVAÇÃO. 

 
 

Michelle Aparecida Ferreira de Carvalho 

 

RESUMO 

 

O pavimento rodoviário brasileiro classifica-se, tradicionalmente, em dois tipos 
básicos: rígidos e flexíveis. O flexível caracteriza-se por não romper, é constituído 
principalmente de materiais betuminosos. Já o modelo de pavimentação rígida 
baseia-se na implementação de cimento como aglomerante hidráulico para 
interligação dos agregados envolvidos no concreto. Com base nas informações 
apresentadas, o artigo elaborado tem como objetivo estabelecer um diagnóstico que 
demonstre as vantagens na utilização dos pavimentos, apontando a melhor 
viabilidade quanto aos fatores de conservação do pavimento, economia 
(custo/benefício) e impacto ecológico. Os resultados obtidos demonstram vantagens 
evidentes no pavimento rígido em relação ao flexível nos três fatores analisados, 
tornando-o uma opção mais promissora. Conclui-se que a opção de pavimento rígido 
(concreto) é a mais viável por apresentar resistência superior ao pavimento flexível e 
menor necessidade de reparos e de movimentação de solo. O tempo de vida útil e a 
melhor visibilidade para os condutores, também são vantagens do pavimento rígido 
consideradas ao longo do artigo. 
Palavras-chave: Pavimento. Fator Ecológico. Fator Econômico. 
 
 
 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN FLEXIBLE AND RIGID PAVEMENT BASED 
ON ECOLOGICAL, ECONOMICAL AND CONSERVATION FACTORS.  

 

ABSTRACT 
 

The Brazilian roadway pavement classifies as, traditionally, in two basic types: rigid 
and flexible. The flexible one characterizes for not disrupting, it is mainly formed by 
bituminous material. As for the rigid paving, it is based on the implementation of the 
ciment as an hydraulic binder for the interconnection of the aggregate involved in the 
concrete. Based on the presented informations, the article elaborated has as its 
objective to set a diagnosis that proves the advantages on the utilization of the 
pavements, pointing to better viability as for the ecological factors in the pavement 
preservation, saving (cost/benefit) and ecological impact. The obtained results 
demonstrate visible advantage in rigid pavement regarding the flexible pavement on 
the three analysed factors, making the more promissory option. It is concluded that, 
the rigid pavement option (concrete) is the more viable for presenting superior 
resistance as the flexible pavement and less necessity of repairing and 
movimentation of the ground. The lifespan and the better visibility for the conductors 
are also advantages of the rigid pavement considered along the article.  
Keywords: Pavement. Ecological Factor. Economic Factor.



 
 

1 - INTRODUÇÃO  

 

A evolução de estradas no Brasil é estudada por (PEREIRA; GONÇALVES, 

2010) e vem de épocas coloniais, visto a necessidade de transporte de matérias 

primas, exportação e importação de produtos, interligação de áreas remotas a 

centros urbanos, onde a densidade de fluxo comercial de mercadorias era 

consideravelmente maior. 

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT, 2018), um dos principais marcos na história das rodovias brasileiras começa 

em meados de 1861, com a inauguração da estrada União Indústria, que ligava o 

Estado do Rio de Janeiro a Minas Gerais com uma extensão total de 144km. 

Segundo (MOREIRA, 1969), a evolução das rodovias, a partir desse ponto, 

tornou-se um movimento constante de crescimento nas décadas que se seguiram. A 

popularização dos pavimentos na constituição de estradas brasileiras evidenciou-se 

nas décadas de 1940 a 1950 com a criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN). 

Moreira (1969) ainda declara que o FRN é oriundo do decreto-lei nº 8.463 de 

29/12/45, vinculado ao Imposto Único Federal sobre combustíveis e lubrificantes 

líquidos minerais, importados e produzidos no país, fornecendo autonomia 

administrativa e financeira ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

(DNER), chegando até os dias atuais quando essa autonomia é estendida a 

empresas do setor privado. 

Em pesquisa realizada recentemente pela Confederação Nacional De 

Transportes (CNT, 2018), demonstra-se que apenas 12,4% da malha rodoviária 

nacional são pavimentados. Essa porcentagem representa 213.452,8km de estradas 

e vias pavimentadas, de um total de 1.720.700,3km. Outro fator recorrente é a 

popularidade do material utilizado nessas estradas. Conforme Araújo et al. (2016), 

mais de 95% de estradas pavimentadas no Brasil foram construídas com material 

flexível. 

 

 

 

 



5 
 

 Ainda sobre pavimentos, Bernucciet al. (2008) os definem como 

 

[...] estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre 
a superfície final de terraplenagem, destinada técnica e economicamente a 
resistir aos esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e a propiciar 
aos usuários melhoria nas condições de rolamento, com conforto, economia 
e segurança. O pavimento rodoviário classifica-se tradicionalmente em dois 
tipos básicos: rígidos e flexíveis. 

 

Os pavimentos rígido (concreto) e flexível (asfalto), citados por Bernucci et 

al. (2008) e Araújo et al. (2016), são apontados como os mais comuns em rodovias 

brasileiras. Com base nessas informações, utilizaremos esses dois tipos de 

pavimento como objetos de estudo para o trabalho desenvolvido no decorrer deste 

artigo, com o objetivo de comparar ambos, demonstrar suas vantagens e 

desvantagens e apontar os fatores ecológicos, econômicos e de conservação. 

 

 

2- DESENVOLVIMENTO  

 

As metodologias utilizadas para o melhor rolamento de veículos nas estradas 

foram recentemente estudadas por Marcelo Almeida Araújo (2016). Dois pavimentos 

são destacados como os mais comuns: o de concreto – o rígido e o pavimento 

asfáltico – e o flexível, porém a soberania do pavimento flexível em relação ao 

pavimento rígido é visivelmente apontada no estudo realizado. Uma metodologia 

que explique a implantação recorrente desse tipo de pavimento ainda não foi 

estabelecida, mas a comparação entre ambos é inevitável. 

Os objetos de estudo deste trabalho foram abordados por Araújo em análise 

comparativa de métodos de pavimentação, e o autor caracteriza pavimento flexível 

(asfalto) da seguinte forma: 

 

O pavimento flexível se caracteriza por não romper e é constituído 
principalmente de materiais betuminosos. Sua base pode ser composta por 
diversas camadas, como subleito, sub-base, base e revestimento. Seus 
esforços são distribuídos verticalmente, esse tipo de pavimento vem sendo 
aplicado de maneira acentuada nas últimas décadas, associado a esse 
volume os serviços de recapeamento, que se constituem em obras 
semelhantes às obras de pavimentação (ARAÚJO, 2016). 
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Em paralelo, Araújo apresenta definição de pavimento rígido (concreto) da 

seguinte maneira: 

 

O pavimento rígido pode ser definido como aquele que apresenta uma 
camada de revestimento com uma rigidez superior às camadas inferiores, 
absorvendo praticamente todas as tensões provenientes das tensões e 
deformações da placa. O modelo de pavimentação rígida baseia-se na 
implementação de cimento como aglomerante hidráulico para interligação 
dos agregados envolvidos no concreto. Sendo a placa de cimento seu 
principal componente estrutural. (ARAÚJO, 2016). 

 

A partir de tais informações, selecionamos os dois tipos de pavimentos 

observados no artigo para análise comparativa, nesta são levadas em conta as 

vantagens e desvantagens daqueles quanto a fatores de conservação, financeiros e 

ecológicos. 

 

2.1 - FATORES DE CONSERVAÇÃO 

 

A conservação e durabilidade dos pavimentos envolvem diretamente 

patologias que ocasionam alguns tipos de desgastes, que são descritos abaixo 

conforme o tipo de pavimentação utilizada. Rodrigues Filho (2006) considera 

desgastes visuais, observando suas causas, conforme os dados a seguir: 

 

2.1.1 -DESGASTES EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO FLEXÍVEL 

 

● TRINCAMENTOS 

São classificados da seguinte forma: 

Pele de jacaré: são causados, em sua maioria, por deficiência 

estrutural, de base, falta de drenagem na base, envelhecimento ou 

excedente de cargas, costumam ter formato de couro de jacaré, por 

isso o seu nome; 

bordas de pavimento: similares às trincas de fadiga, são localizadas 

entre 1 a 2 pés da borda do pavimento. Causadas por excedente de 

cargas, meio ambiente, por problemas construtivos, rebaixo ou 

elevação de borda pelo acúmulo de água; 

longitudinal: predominantemente paralela à linha de centro da 

rodovia. Causada por excedente de cargas na trilha de rodas, meio 
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ambiente (ação de congelamento), práticas impróprias de construção 

(trinca de juntas), drenagem deficiente e trinca de reflexão;  

blocos aleatórios: são trincas que dividem o pavimento em trechos 

irregulares com formato de peças retangulares ocorrendo, em geral em 

intervalos regulares de espaço. Causados por deficiência estrutural, de 

base, falta de drenagem na base, envelhecimento ou excedente de 

cargas; 

transversal: ocorre em geral perpendicularmente à linha de centro, 

envolvendo cerca de ¾ ou mais da largura da via. Causada por 

excedente de cargas, meio ambiente, problemas construtivos, rebaixo 

de borda e elevação de borda pelo acúmulo de água. 

● DEFEITOS PROGRESSIVOS 

São defeitos de superfície, causados pela perda do binder do asfalto e 

deslocamento dos agregados. Este tipo de desgaste se dá pela 

qualidade pobre da mistura, rigidez pelo envelhecimento do asfalto, 

insuficiência no conteúdo deste e métodos impróprios de construção. 

● DISTORÇÕES 

São defeitos de desgastes ou fadiga na superfície ou na fundação, 

causados pela densificação, consolidação, escorregamento, 

deslizamento etc. São consequências de suporte inadequado ou 

sobrecargas, tensões decorrentes de umidade ou variações térmicas, 

perda de suporte entre a camada de base e a capa, cargas estáticas 

(depressões), concreto asfáltico solto (deslocamentos). 

● TRILHA DE RODA 

Este tipo de desgaste trata-se de uma depressão superficial na trilha 

de roda ou deformação no subleito em função das cargas de veículos. 

Causado por mistura com qualidade pobre; suporte insuficiente; 

procedimentos de construção impróprios. 

● EXCESSO DE ASFALTO 

Trata-se de uma superfície lisa, brilhante, gordurosa e reflexiva, 

pegajosa quando quente. Causado por problemas de dosagem (asfalto 

ruim, baixo índice de vazios etc.), práticas impróprias de construção e 

pavimentação com excesso de asfalto. 
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2.1.2 - DESGASTES EM RELAÇÃO AO PAVIMENTO RÍGIDO 

 

● FISSURAS LINEARES E CANTO 

São classificadas da seguinte forma: 

fissuras superficiais: são fissuras de pequena abertura inferior a 

0,5mm de comprimento limitado e incidência aleatória, em ângulos de 

45º a 60º em relação à maior dimensão da placa. Causadas por 

processo inadequado de cura inicial, decorrente da velocidade de 

evaporação da água superficial, superior à de exsudação do concreto; 

fissuras transversais: fissuras que se prolongam por toda a 

profundidade da placa e aparecem próximo à junta transversal 

(aproximadamente a 30cm desta). Causadas por retração volumétrica 

nas primeiras idades, pouca profundidade da ranhura, condições 

climáticas não previstas em projeto, subdimensionamento, insuficiência 

de suporte da fundação e mau funcionamento da barra de 

transferência de carga; 

fissuras longitudinais: ocorrem próximas à junta longitudinal do 

pavimento. Causadas por atraso na abertura da junta longitudinal, 

pouca profundidade da ranhura, assentamento do material de sub-base 

ou subleito; 

fissuras de canto:   ocorrem nos cantos das placas. São causadas 

por falta de dispositivos eficientes de transmissão de carga, 

subdimensionamento ou recalques diferenciais da fundação; 

fissuras profundas e generalizadas: são fissuras abertas, de 

comprimento variado, de ocorrência aleatória e apresentam bordos 

esborcinados. Causadas pelo uso de concreto de baixa qualidade, 

incapaz de resistir aos vários esforços solicitantes, 

subdimensionamento e fundação com baixa capacidade de suporte. 

● ESBORCINAMENTO DE JUNTAS  

É a quebra de bordos das juntas transversais. Causado por infiltração 

de água, penetração de material incompressível pela ranhura e 

ineficácia das barras de transferência sob ação de tráfego pesado. 

● PLACAS DIVIDIDAS E QUEBRAS DE CANTOS 

São fissuras abertas, que atingem toda a espessura de placa com 
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ocorrência de bordos esborcinados. São causadas em função do 

agravamento e evolução das fissuras lineares e de canto, pela 

percolação de água e penetração de material não sujeito à 

compressão. Associadas à deformação da placa em decorrência de 

sobrecargas de veículos, provocam aumento da fissura na largura e 

profundidade.  

● BURACOS  

Trata-se da perda de concreto na superfície da placa com área e 

profundidade bem definidas. Causados pela progressão de fissuras 

profundas, generalizadas, desgastes superficiais e escamação, 

decorrentes do emprego de concretos de má qualidade. 

● ESCAMAÇÃO E DESGASTE SUPERFICIAL 

Caracteriza-se pelo deslocamento da argamassa na superfície da 

placa e deslocamento do agregado graúdo, em áreas bem definidas. 

Causada por emprego do concreto de baixa qualidade, uso de 

agregados sujos (argila ou pó), erro de execução, excesso de vibração 

do concreto. Com o passar do tempo, surgem buracos. 

● ASSENTAMENTO 

Caracteriza-se por recalques do tipo diferenciais, às vezes 

apresentando superfície ondulada, formação de fissuras transversais e 

longitudinais na região deformada. Causado pelo recalque da 

fundação. 

● DESNIVELAMENTO ENTRE O PAVIMENTO E O ACOSTAMENTO 

Caracteriza-se pelo degrau entre o acostamento e o bordo do 

pavimento. Causado pelo assentamento do acostamento ou erosão, 

normalmente é acompanhado pela separação das bordas do 

pavimento.  

● DEFEITO DE SELAGEM DE JUNTA 

Caracteriza-se pelas falhas do mastique contra a penetração de 

material. Causado pelo rompimento do selante, perda de aderência, 

ação da vegetação, quantidade deficiente de material selante. 
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2.2 - FATORES ECONÔMICOS 

 

Em âmbito econômico, devem ser considerados fatores importantes que 

influenciam na execução da obra, desde a necessidade de capital e investimento 

para aquisição de terreno, inclusive custos gerais na gestão da obra. Até mesmo 

impacto causado pela inflação age diretamente sobre custos dos materiais, 

conforme relata o estudo de viabilidade econômica, realizado por Votorantim 

Cimentos (2018), com os objetivos de medir o resultado econômico da construção, 

ou seja, o lucro final da obra, e analisar de que forma o investimento financeiro deve 

se comportar. 

Em continuidade à análise, as Tabelas 1.1 e 1.2, elaboradas em "Análise 

comparativa entre sistemas de pavimentação rígida e flexível quanto a sua 

viabilidade técnica e econômica para aplicação em uma via urbana" (VASATA; 

SILVA, 2013, p. 89), em que os autores abordam custo/benefício dos pavimentos. O 

estudo utilizou como parâmetro uma via pavimentada de 12m de largura por 1.600m 

de comprimento  

 

TABELA 1.1: Orçamento pavimento flexível 

ITEM SERVIÇO R$ 

1 ESCARIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 

1km - 5760 M³ 

R$ 96.715,07 

2 COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 5760 M³ R$ 18.418,18 

3 REFORÇO DO SUBLEITO - 18240 M³ R$ 131.920,44 

4 SUB BASE GRANULAR - 4800 M³ R$ 155.298,83 

5 BASE GRANULAR - 1920 M³ R$ 91.602,24 

6 IMPRIMAÇÃO - 19200 M² R$ 26.523,46 

7 CONCRETO BETUMINOSO - 1440 M³ R$ 865.831,49 

8 TOTAL R$ 1.386.309,69 

FONTE: (VASATA; SILVA, 2013) 
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TABELA 1.2: Orçamento pavimento rígido 

ITEM SERVIÇO R$ 

1 ESCARIFICAÇÃO, escavação e remoção de terra até 

1km - 5760 M³ 

R$ 96.715,06 

2 COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 5760 M³ R$ 18.418,18 

3 SUB BASE GRANULAR - 2880 M³ R$ 122.604,34 

4 CONCRETO MR28 = 42kgf/cm² - 3648 M³ R$ 1.679.154,05 

5 TOTAL R$ 1.916.891,63 

FONTE:(VASATA; SILVA, 2013) 

 

2.3 - FATORES ECOLÓGICOS 

 

A pavimentação de estradas causa impactos ambientais recorrentes, alguns 

destes englobam remoção de cobertura vegetal, poluição atmosférica e consumo de 

recursos energéticos e naturais (FOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004). Fatores 

ambientais devem ser considerados na tomada de decisões para uma engenharia 

sustentável. Na execução da estrutura de pavimentos, por exemplo, são utilizados 

recursos naturais tais como materiais pétreos, ligantes asfálticos e hidráulicos, que 

lançarão efluentes e resíduos diversos sobre o meio ambiente. 

A construção de pavimentos asfálticos apresenta-se como um foco de 

impacto ambiental que deve ser considerado e analisado (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). Levando em consideração as informações levantadas, segue a 

análise de pavimentos rígidos e flexíveis em relação à sustentabilidade. 

No sentido de que a reciclagem poupa recursos naturais e reutiliza matéria 

prima que seria descartada, a pavimentação flexível, quando misturada a outros 

materiais, gera menos impacto ambiental e aumenta consideravelmente o ciclo de 

vida útil do pavimento, por isso é defendida por Ribas (2017) como o tipo de 

pavimentação com a maior possibilidade de implementação de práticas sustentáveis. 

Dentre as características ecológicas mais notórias nas estradas de 

pavimentos rígidos, destaca-se a tonalidade clara do concreto, diminuindo-se 

significantemente a formação de ilhas de calor, influenciando na melhora da 
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visibilidade da sinalização para condutores de veículos. Segundo estudos do PCA 

(Portland Cement Association), a redução de consumo de combustíveis também é 

um fator ecológico a ser observado, visto que representa menor emissão de gases 

poluentes e consequentemente contribui para diminuição do aquecimento global. 

Esse tipo de pavimento também ajuda na conservação do meio ambiente, pois 

necessita de pouca escavação, diminuindo a movimentação do solo, e gera menos 

entulho, conta com concretagem rápida e não gera contaminação ambiental (SILVA 

FILHO, 2011). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 - QUANTO AOS FATORES DE CONSERVAÇÃO 

 

Analisando os tipos de desgaste, o Departamento Estadual de Rodovias de 

Nebraska estabelece que a manutenção decorrente de intervenções generalizadas 

no pavimento é o fator mais importante para a preservação deste (RODRIGUES, 

2006). 

 Um dos principais motivos para a ocorrência de degradação no pavimento 

flexível é o desgaste causado pelo tempo de uso, bem como pelo tráfego de 

veículos portando cargas excessivas. Já no pavimento rígido, a degradação 

acontece, em sua maioria, por conta de falhas na execução das obras ou materiais 

empregados, sendo necessários controle de qualidade na fase de construção e 

manutenção rotineira (ARAÚJO et al; 2016). 

Mean et al. (2011) definem que o pavimento rígido é a melhor opção, porque 

apresenta maior resistência mecânica e suporta melhor o desgaste, pois não oxida, 

nem deforma plasticamente, garantindo maior durabilidade e menor necessidade de 

reparos rotineiros. Já o pavimento flexível requer mais atenção, pois, a partir dos 

primeiros cinco anos de vida útil, necessita de recapeamento e eventuais 

manutenções. São patologias comuns no asfalto flexível a deformação plástica, 

trilhas de rodas e buracos. 
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3.2 - FATORES ECONÔMICOS 

 

Quanto a custo/benefício de asfaltos, devem-se levar conta não só o capital e 

os recursos investidos na obra, como também a qualidade e vida útil do pavimento. 

Vimos, durante o desenvolvimento deste trabalho, que o pavimento flexível se 

mostrou muito econômico em relação ao rígido, sua média de custo chega a R$ 

1.386.309,69, enquanto no rígido os gastos chegam a R$ 1.916.891,63. A economia, 

na comparação, atinge quase R$ 531.000,00, porém o ciclo de vida do flexível 

atinge entre dez a 20 anos, enquanto o rígido atinge facilmente o tempo mínimo de 

vida útil de 20 anos (BIANCHI; BRITO; CASTRO, 2008). 

Ainda sobre o fator econômico, Silva Filho (2011) faz a análise de custo 

referente não só ao investimento na construção inicial, mas também com relação à 

restauração e manutenção, e constata que o pavimento rígido é mais caro que o 

flexível inicialmente, mas posteriormente se torna mais barato, pois ocorre a redução 

dos custos, cobrindo-se os gastos referentes à construção inicial. 

 

3.3 - FATORES ECOLÓGICOS  

 

Apesar de o pavimento flexível ser o mais econômico, o pavimento rígido se 

mostra menos ecológico. Vasata e Silva Júnior (2013) destacam que o pavimento 

rígido possui vantagem, se comparado com o flexível, pois, enquanto o pavimento 

flexível tem estruturas mais espessas e várias camadas, requerendo maior 

movimentação de terra, o pavimento rígido é composto por apenas duas camadas, 

conforme as Figuras 1 e 2 abaixo. 

 

Figura 1 - Detalhamento do pavimento rígido (unidade de medida em cm). 

 

Fonte: (VASATA; SILVA JÚNIOR, 2013) 
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Figura 2- Detalhamento do pavimento flexível (unidade de medida em cm). 

 

Fonte: (VASATA; SILVA JÚNIOR, 2013) 

 

 

3.4 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Com base nos dados informados no decorrer do artigo, elabora-se a tabela 2, 

focada na análise e comparação dos pavimentos em relação aos fatores 

econômicos, ecológicos e de conservação. Em seguida, a tabela 3 elaborada por 

(BIANCHI; BRITO; CASTRO, 2008), demonstra a comparação em aspectos gerais 

dos dois tipos de pavimento, levando em conta suas vantagens e desvantagens. 

 

Tabela 2 - Comparação dos fatores econômicos, ecológicos e de conservação. 

 FATORES 

PAVIMENTOS CONSERVAÇÃO ECONÔMICO ECOLÓGICO 

Flexível 

Os desgastes ocorrem 
em sua maioria pelo 

tempo de uso e 
excesso de cargas. 

Mais econômico 
inicialmente, 

posteriormente torna-se 
caro por necessitar de 

muitos reparos e ter um 
tempo de vida útil 

menor. 

Espessura maior, 
necessitando de 

maior movimentação 
de solo. 

Rígido 

Os desgastes ocorrem 
em sua maioria por 

falhas na execução e 
materiais empregados. 

Inicialmente caro, mas 
torna-se mais viável por 

ser resistente, 
necessitar de menos 
reparos e ter maior 
tempo de vida útil. 

Mais ecológico pois 
suas espessura é 

menos, necessitando 
assim de uma menos 

movimentação de 
solo. 

Fonte: Autor próprio (2018). 
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Tabela 3 - Vantagens e desvantagens dos pavimentos rígido e flexível. 

PAVIMENTO RÍGIDO PAVIMENTO FLEXÍVEL 

Estruturas mais delgadas de pavimento. 
Estruturas mais espessas e camadas 

múltiplas. 

Resiste a ataques químicos. 
É fortemente afetado pelos produtos 

químicos. 

Maior distância de visibilidade horizontal, 
proporcionando maior segurança. 

A visibilidade é bastante reduzida durante a 
noite ou em condições climáticas adversas. 

Pequena necessidade de manutenção e 
conservação, o que mantém o fluxo de 

veículos sem interrupções. 

Necessário que se façam várias 
manutenções e recuperações, com 

prejuízos ao tráfego e custos elevados. 

Vida útil mínima de 20 anos. 
Vida útil máxima de 10 anos (com 

manutenções) 

Maior segurança à derrapagem em função 
da textura dada a superfície. 

A superfície é muito escorregadia quando 
molhada. 

O concreto é feito de materiais locais, a 
mistura é feita a frio e a energia consumida 

é elétrica. 

O asfalta é derivado de petróleo importado, 
misturado normalmente a quente, consome 

óleo combustível e divisas. 

Fonte: (BIANCHI; BRITO; CASTRO, 2008) 

 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi estabelecer vantagens e desvantagens entre 

ambos os pavimentos, em função de fatores ecológicos, financeiros e de 

conservação. Observando todos os dados fornecidos, chegamos à conclusão de que 

o pavimento rígido possui mais vantagens em relação ao pavimento flexível. 

É possível observar que, no flexível, a maioria dos desgastes visuais ocorre 

pelo excesso de carga sobre o pavimento, sendo que, no rígido, a causa iminente 

dos desgastes provém de erros durante a execução do projeto. Levando em 
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consideração que o pavimento rígido requer menos reparos em relação ao flexível, 

aquele se torna, portanto, uma opção mais vantajosa. 

Os fatores econômicos, comparados no decorrer do trabalho, indicam maior 

economia no flexível quanto ao custo. Esse fator influencia na popularidade do 

pavimento em estradas e vias brasileiras atualmente. Quando se leva em 

consideração o tempo de vida útil, em longo prazo, a vantagem do flexível sobre o 

rígido perde seu valor, pois é exigido maior custo de reparos para mantê-lo em 

condições satisfatórias. 

Em análise dos fatores ecológicos apresentados durante o trabalho, o 

pavimento flexível tem maior possibilidade de implementação de práticas 

sustentáveis. A característica ecológica mais notória, neste tipo de pavimento, é a 

possibilidade da utilização de materiais reciclados que contribui para redução do 

impacto ambiental e, consequentemente, para o aumento do ciclo de vida útil do 

pavimento. Comparado à sustentabilidade do rígido, as vantagens do asfalto flexível 

são pouco relevantes ou insuficientes. A tonalidade clara do concreto influencia 

diretamente na visibilidade, sinalização e temperatura da via pavimentada. 

 A menor emissão de gases poluentes no ambiente também é um fator 

importante que deve ser levado em conta na comparação dos pavimentos, visto que 

o processo de concretagem é mais ágil que a elaboração estrutural da pavimentação 

flexível e também exige menos movimentação de solo, ajudando na conservação 

ambiental. 

Visto que existem diversas opções de pavimentação, além das que já usamos 

hoje, a análise elaborada visa corroborar projetos que apoiem práticas sustentáveis, 

econômicas e de conservação, indicando a opção rígida (concreto) como a mais 

viável, apesar de ter inicialmente aplicação financeira maior, porém reduzir seus 

custos com reparos e manutenção. 
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