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RESUMO 

 
Este trabalho pretende avaliar a potencialidade de utilização do material asfáltico 

fresado como material para uso no revestimento em vias primárias. O material 

fresado utilizado nessa pesquisa é proveniente dos serviços de restauração de 

algumas ruas da cidade de Videira. A reutilização do material proveniente da 

pavimentação asfáltica, se tornou uma opção viável para a reabilitação de vias, por 

ser um método mais barato que a execução convencional, mais rápido e também 

com menor impacto ambiental. Este trabalho irá fazer um estudo de caso na 

reutilização do material fresado quanto a utilização, armazenamento e aplicação do 

mesmo em vias primárias. Neste estudo de caso irei analisar o método de 

reaproveitamento utilizado pelas Prefeituras de Videira e Joinville, que é executado 

com o auxílio de máquinas fresadoras de asfalto. Com as visitas e pesquisas 

realizadas nos municípios pude identificar que a aplicação do material fresado, se for 

realizada de maneira correta, tem muita funcionalidade, levando em consideração 

que seja feita na via desde o seu início até o fim, aplicando o material com o uso de 

carregadeira para a carga, caçamba para o transporte, da motoniveladora para 

espalhar o material e o rolo para uma compactação uniforme. Como toda via 

necessita de manutenção, necessitando sempre de investimentos, a aplicação 

correta deste material fresado pode ser vista como uma economia na manutenção, 

além de que é bem mais fácil o seu espalhamento e compactação, se comparado 

com o cascalho usado no município de Videira e saibro no município de Joinville. 

Como resultado, espera-se proporcionar melhorias no processo de reciclagem e 

reutilização do material fresado realizado pela Prefeitura. 

 

Palavras-chave: Reciclagem. Pavimento asfáltico. Reutilização. Vias primárias. 
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ABSTRACT 

 
This work intends to evaluate the potential utilization of the milled asphalt material as 

a material for use in the primary roadway coating. The milled material used in this 

research comes from the restoration services of some streets in the city of Videira. 

The reuse of material from asphalt pavement has become a viable option for the 

rehabilitation of roads, as it is a cheaper method than conventional execution, faster 

and also with less environmental impact. This work will make a case study on the 

reuse of the milled material for the use, storage and application of the same in 

primary roads. In this case study I will analyze the reuse method used by the 

Municipalities of Videira and Joinville, which is executed with the aid of asphalt 

milling machines. With the visits and research carried out in the municipalities I was 

able to identify that the application of the milled material, if performed correctly, has a 

lot of functionality, taking into account that it is made in the road from its beginning to 

the end, applying the material with the use From loader to load, bucket for transport, 

from motor grader to spread the material and the roller for even compaction. As 

always, it requires maintenance, always requiring investments, the correct application 

of this material can be seen as an economical maintenance, and it is much easier to 

spread and compaction, compared to the gravel used in the municipality of Videira 

And gravel in the municipality of Joinville. As a result, it is hoped to provide 

improvements in the process of recycling and reuse of milling material performed by 

the City. 

 

Keywords: Recycling. Asphalt pavement. Reuse. Primary routes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Com um número cada vez maior de veículos trafegando por grandes cidades 

e rodovias, está gerando uma sobrecarga nos pavimentos, interferindo diretamente 

na durabilidade e qualidade das vias, acarreta maior necessidade de manutenção e 

recuperação. No âmbito que se refere a construção civil é um dos ramos que gera 

grande impacto ambiental, por sua vez consome diversos recursos naturais não 

renováveis e gera inúmeros tipos de resíduos na atmosfera. 

Diante de todo este crescimento populacional e de um aumento 

descontrolado de resíduos de forma desordenada no planeta, tem-se feito 

necessário a reciclagem de resíduos em várias áreas da engenharia. Referindo ao 

setor de pavimentação, o asfalto é um dos materiais mais importantes e versáteis do 

mundo, além de ser também um dos mais antigos. No entanto, fatores como o mau 

dimensionamento da estrutura do pavimento, execução inadequada, mau uso das 

vias, excesso de carga no veículo ou até mesmo o envelhecimento natural das 

camadas de revestimento, estão gerando inúmeras quantidades de resíduos 

asfálticos e consequentemente um passivo ambiental. 

A finalidade de uma rodovia é prover um meio seguro, confortável e 

econômico para o transporte de pessoas e mercadorias, sendo que a construção de 

uma estrada abre novos horizontes para o desenvolvimento de uma região e permite 

a consolidação da economia regional (CNT, 2007 apud SANCHE; GARDINI; 

JUNIOR, 2012, p. 12). 

Num país rodoviarista como o Brasil, que transporta 62% de sua carga e 96% 

de seus passageiros por estradas, a melhoria do sistema viário é urgente não 

apenas para quem exerce a atividade do transporte, mas para todos os setores da 

economia e da sociedade em geral, que dela dependem para alcançar níveis 

satisfatórios de desenvolvimento. É o Brasil quem perde com a desatenção das 

autoridades e com a falta de técnicos especializados na área (CNT, 2007 apud 

SANCHE; GARDINI; JUNIOR, 2012, p. 12). 

De forma geral, pode-se verificar que em muitos pavimentos, após um curto 

período de tempo, os defeitos começam a aparecer na superfície de rolamento, 

causando desconforto, reduzindo a segurança e aumentando os custos para os 
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usuários. Os principais tipos de defeitos que ocorrem nos pavimentos são as trincas 

por fadiga e o acúmulo de deformação permanente nas trilhas de rodas. Uma das 

causas da ocorrência acentuada de deformação permanente nas trilhas de roda é a 

baixa resistência ao cisalhamento das misturas asfálticas, que depende da 

susceptibilidade térmica do ligante asfáltico e do esqueleto dos agregados minerais 

(NEVES FILHO, 2004 apud SANCHE; GARDINI; JUNIOR, 2012, p. 12-13). 

Estudos mostram que o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) do revestimento 

envelhece por oxidação durante a vida útil de um pavimento. A oxidação nesta 

camada é muito mais rápida, pois está exposta às condições climáticas, dentre 

outros fatores que alteram as características do ligante, o que leva a um 

enrijecimento da mistura betuminosa. Sendo assim, com o passar do tempo, o 

asfalto irá tornando-se mais rígido e quebradiço, fazendo com que seja necessária a 

recuperação do revestimento. 

Segundo Pache (2013 apud FREIRE et al., 2013, p. 13), uma vez que o 

pavimento asfáltico em uso se torna deteriorado estruturalmente, deve-se restaurar 

sua capacidade de carga adicionando novas espessuras de camadas ou através do 

corte parcial ou total do revestimento deteriorado por meio do uso de máquina 

fresadora, para posteriormente executar nova camada de revestimento. E este 

material gerado no corte da manutenção e restauração das vias pode ser 

reaproveitado por reciclagem. 

A fresagem é realizada por uso de equipamentos especiais, este remove o 

revestimento asfáltico existente em um trecho de via, podendo também remover ou 

não outra camada do pavimento, objetivando a restauração da qualidade do 

rolamento da superfície, ou melhorias na sua capacidade de suporte (BERNUCCI et 

al., 2010 apud FREIRE; GÓIS; DOMINICINI; TEIXEIRA, 2013, p. 13). 

Tanto na Europa quanto na América do Norte esta técnica iniciou-se em 

meados da década de 70. Chegou ao Brasil no ano de 1980, tornando-se uma 

técnica corriqueira no país com o tempo, dada a sua vantagem na manutenção do 

greide da via evitando assim a ocorrência de problemas da ordem estética, funcional 

e de segurança (BALBO, 2007; BONFIM, 2007 apud FREIRE et al., 2013, p. 14). 

Bernucci et al. (2010 apud FREIRE et al., 2013, p. 14) mostra que a 

reciclagem de pavimentos é o processo de reutilização de misturas asfálticas 

danificadas para produção de novas misturas, aproveitando os agregados e ligantes 

remanescentes, provenientes da fresagem, com acréscimo, em alguns casos, de 
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agentes rejuvenescedores, espuma de asfalto, CAP ou EAP novos, e também com 

adição de aglomerantes hidráulicos. Uma nova camada é colocada em substituição 

à antiga, evitando, assim, a sobreposição de camadas (SOUZA, 2009 apud FREIRE 

et al., 2013, p. 14). 

Segundo Dantas et al. (2007 apud FREIRE et al., 2013, p.15), atualmente são 

empregados dois tipos de reciclagem para rejeitos de fresagem: no primeiro caso, o 

material recebe uma nova dosagem de asfalto (CAP) e é aplicado imediatamente no 

pavimento, e no segundo, o material é inserido no processo de fabricação do 

(CBUQ) como agregado, numa proporção adequada. 

Neste contexto, a pesquisa busca parâmetros que envolvam a reutilização da 

estrutura do pavimento existente, com emulsão betuminosa, materiais granulares e 

revestimentos asfálticos. Com esta pesquisa pretendo apresentar como vantagens a 

redução do uso de materiais asfálticos convencionais e agregados, a redução no 

tempo de execução, redução de custos e restauração das vias. Contribuindo na 

preservação ambiental, reutilização do material fresado, na redução de recursos não 

renováveis. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

O destino final dos resíduos sólidos da pavimentação asfáltica é uma questão 

preocupante. 

Sasse (2002 apud ANDRADE, 2007, p. 15) destaca uma atenção para a 

produção de lixo nos países industrializados, afirma que cada pessoa produz uma 

enorme quantidade de lixo todos os dias. Esse lixo destrói o ambiente de várias 

maneiras, matando plantas e animais diretamente, pela infiltração dos aterros 

sanitários para as águas subterrâneas, rios e lagos, e pela emissão de substâncias 

tóxicas na incineração. 

Segundo Teixeira (2005 apud ANDRADE, 2007, p. 15), para que tenhamos 

um conforto humano que se criou a partir da Revolução Industrial, gerou um 

aumento de material descartado, “ocasionando um aumento da quantidade de 

resíduos gerados e não utilizados pelo homem, muitos deles trazendo riscos ao 

meio ambiente e a saúde humana”. 

É preciso uma consciência ampla com relação à disposição final do resíduo 

sólido, visando uma diminuição da geração destes; é preciso também inserir uma 
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filosofia de reaproveitamento; reciclagem ou reuso do material que se tem em mãos, 

antes de descarta-lo totalmente. Assim os países teriam que trabalhar na 

conscientização e diminuição da geração de resíduos sólidos, mas isso vai de 

encontro incansável a produção de riqueza e crescimento econômico visado por 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

No Brasil esta situação não é diferente do que a observada em outros países, 

ao contrário, há um trabalho muito grande a ser realizado em relação à deposição 

dos resíduos sólidos. 

Pereira e Tocchetto (2007 apud ANDRADE, 2007, p. 15) pedem a diminuição 

de resíduos gerados, em uma pesquisa alarmante diz que 75% das cidades 

brasileiras depositam seus resíduos sólidos em lixões. “É preciso inverter a pirâmide, 

o que significa colocar em prática a desejável política dos 3 Rs” (Reduzir, Reusar e 

Reciclar) e não continuar produzindo e gerando mais resíduos”. 

Para os autores, é preciso que o governo e a sociedade detenham uma nova 

postura para esta problemática “visando gerenciar de modo mais adequado a 

grande quantidade e diversidade de resíduos que são produzidos diariamente nas 

empresas e residências”. 

Segundo Salini (2000 apud ANDRADE, 2007, p. 16) a explosão demográfica 

no Século XX favoreceu o aumento de tipos de resíduos gerados pela sociedade, e 

pior ainda é que a maior parte não recebe a correta destinação, permanecendo no 

ambiente por centenas de anos. “A criação de materiais não degradáveis, 

combinado com o aumento da população, tem resultado em uma crise de disposição 

ambiental destes detritos”. 

Os resíduos sólidos que são depositados de forma incorreta nos lixões, 

descartados em locais inadequados, ou até eliminados de forma inadequada. 

Para isso, este trabalho irá fazer a pesquisa buscando parâmetros em 

critérios aplicáveis ao controle tecnológico de obras municipais, que envolvam a 

restauração e reutilização da estrutura do pavimento existente, com emulsão 

betuminosa e materiais de bases granulares e revestimentos asfálticos. Com esta 

pesquisa pretendo apresentar como vantagens a redução do uso de materiais 

asfálticos e agregados, a redução no tempo de execução e restauração das vias. 

Qual a forma correta de aplicação do material fresado, para que se obtenha 

uma perfeita qualidade na via desejada? 
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1.3. JUSTIFICATIVA 

 

O pavimento asfáltico é uma estrutura composta de múltiplas camadas, tais 

como revestimento, base, sub-base, subleito e reforço do subleito, que tem por sua 

função suportar o tráfego e fomentar um meio mais seguro e econômico para o 

transporte de pessoas e mercadorias (SAMPAIO, 2005 apud SANCHE; GARDINI; 

JUNIOR, 2012, p. 13). O desempenho de um pavimento é condicionado por um 

complexo conjunto de fatores, dentre eles a propriedade física, mecânica e química 

que o constitui. 

Nestas camadas do revestimento estão inseridos componentes de alto custo 

que merecem atenção, devendo ser realizada uma análise aprofundada sobre o seu 

custo/benefício. Os derivados de petróleo e a redução da disponibilidade de 

materiais naturais, ligados às exigências da construção, estabelecem uma busca por 

elementos que possam apresentar bom desempenho e custo baixo (WICKBOLDT, 

2005 apud SANCHE; GARDINI; JUNIOR, 2012, p. 13). 

Nos últimos tempos tem ocorrido um aumento nos estudos da incorporação 

de fragmentos como ligantes asfálticos. Estes resíduos sólidos são resultantes das 

atividades humanas e da natureza, podem ser utilizados, visando a proteção ao 

meio ambiente, à comunidade e economia de recursos naturais. 

Com o mesmo propósito o trabalho irá contribuir para uma melhor utilização 

dos resíduos da pavimentação asfáltica, sua redução no tempo da execução de uma 

obra, dentro da engenharia civil. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é acompanhar a execução da reutilização do 

material fresado da pavimentação asfáltica, oriundo das atividades de manutenção e 

restauração, como mistura na constituição das camadas de bases e/ou sub-bases e 

sua utilização em vias primárias. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do estudo são: 

 

a) Estudar as alternativas possíveis de reaproveitamento da pavimentação 

asfáltica; 

b) Propor destino correto aos materiais provenientes da fresagem; 

c) Fazer uso do material fresado em vias primárias, visando sua utilização de 

forma correta, e com uma economia. 

 

1.5. METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, será feita pesquisa referente à questão da 

pavimentação asfáltica, sua reutilização nas vias, além de estudar sobre possíveis 

formas de reaproveitamento, realizando um estudo de caso da reutilização do 

material fresado quanto a utilização, armazenamento e aplicação do mesmo em vias 

primárias. 

Realizarei um levantamento bibliográfico em diversas fontes de pesquisa - 

livros periódicos e sites confiáveis; pavimentação asfáltica, geração e disposição de 

resíduos sólidos, as iniciativas que vêm sendo adotadas a respeito da reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1. Asfalto 

 

Na Mesopotâmia, escavações revelaram o emprego do betume como 

aglutinante de tijolos utilizados nas construções dos muros, edifícios e no piso das 

ruas. Segundo também a tradição, os tijolos da Torre de Babei receberam esse 

tratamento.  

Outras citações indicam a utilização do betume no Egito, nos trabalhos de 

mumificação; em Roma, na impermeabilização de aquedutos e, também, costume 

herdado dos gregos, era usado em grandes bolas de fogo lançadas por catapultas 

dentro das muralhas inimigas. Aliás, é dos gregos que nos vem a palavra asfalto, 

que quer dizer firme, estável. O vocábulo betume vem do sânscrito jatu-crit, que os 

romanos transformaram em guitumen ou pix-tumen, que significa criador de piche 

(IBP, 1999 apud GODOI, 2011, p. 37). 

Dessa origem etimológica, vê-se que, enquanto a palavra betume estava 

ligada a um corpo cujas características se enquadravam no piche 

impermeabilizantes e vedatórias, o asfalto era qualificado como uma espécie de 

cimento estável que servia para aglutinar pedras e outros materiais (SENÇO, 2007 

apud GODOI, 2011, p. 37). 

Mais recentemente, utilizando asfaltos naturais provenientes de jazidas, os 

franceses, em 1802, os americanos em 1838, e os ingleses, em 1869, executaram 

pavimentações de ruas e pátios. Em 1870, os americanos construíram, em 

Washington D. C., o primeiro pavimento com mistura de textura fina, o sheet asphalt, 

também com asfalto natural (SENÇO, 2007 apud GODOI, 2011, p. 38). 

A obtenção do asfalto da destilação do petróleo iniciou-se, nos Estados 

Unidos, em 1902, e sua utilização mais intensa, em serviços de pavimentação, 

começou em 1909, sendo as misturas dosadas por práticos que utilizavam teores de 

asfalto de acordo com a vivência que tinham nesse campo. Uma patente de 

justificativa bastante singular tornou as misturas betuminosas alvo de cobrança de 

royalties, o que limitava grandemente seu uso. Na cidade de Topeka, foi utilizada 

então uma mistura betuminosa, com agregado de granulometria diferente da 
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patenteada, o que levou a justiça americana a quebrar o monopólio que a patente 

existente permitia. A mistura tipo Topeka ganhou, assim, o seu lugar na história da 

pavimentação (SENÇO, 2007 apud GODOI, 2011, p. 38). 

Em 1920, Prevost Hubbard e F. C. Field passaram a dosar as misturas 

utilizando um ensaio de extrusão, deixando de lado o empirismo que até então 

predominava (SENÇO, 2007 apud GODOI, 2011, p. 38). 

A produção de asfalto no Brasil iniciou-se em 1944, na refinaria Ipiranga, com 

petróleo importado geralmente da Venezuela. Até então, utilizava-se, nos serviços 

de pavimentação, o asfalto importado de Trinidad, acondicionado em tambores de 

cerca de 200 litros. As principais propriedades que resultaram na preferência pelos 

pavimentos betuminosos, ainda hoje geralmente manifestada, apesar dos inúmeros 

percalços decorrentes da crise desencadeada em dezembro de 1973, ampliada em 

1979, e da diversificação das fontes atuais de fornecimento da matéria-prima, 

podem assim ser resumidas: (SENÇO, 2007). 

 

a) adesividade entre o betume e os agregados, que permite a ligação entre as 

pedras; 

b) impermeabilidade; 

c) durabilidade das misturas e manutenção das propriedades do betume por 

muitos anos; 

d) possibilidade de trabalho a diversas temperaturas; 

e) apesar das dificuldades citadas, preço competitivo e, em muitos casos, 

vantajoso em relação a outros materiais utilizados em pavimentação, 

principalmente na capa de rolamento. 

 

Materiais betuminosos são hidrocarbonetos de cor, dureza e volatilidade 

variáveis, que se encontram, às vezes, associados a materiais naturais. Em geral, 

são solúveis no bissulfeto de carbono, S2C (SENÇO, 2007). 

Betumes são combinações de hidrocarbonetos produzidos naturalmente ou 

por combustão, ou por ambos associados, encontrados frequentemente 

acompanhados por derivados não-metálicos e sempre completamente solúveis no 

bissulfeto de carbono. Em geral, o termo betume engloba asfaltos e alcatrões. 

Asfaltos são materiais aglutinantes de consistência variável, cor pardo escura ou 
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negra e nos quais o constituinte predominante é o betume, podendo ocorrer na 

natureza em jazidas ou ser obtido pela refinação do petróleo (SENÇO, 2007). 

Alcatrões, para pavimentação, são produtos resultantes de processos de 

refino dos alcatrões brutos, os quais se originam da' destilação dos carvões durante 

a fabricação de gás e coque (SENÇO, 2007). 

Quanto à natureza, os materiais betuminosos podem ser dos tipos a seguir 

(SENÇO, 2007). 

 

a) Rochas Asfálticas ou Arenito Betuminoso. São rochas que contêm, 

distribuídas nos seus vazios internos, gotículas de asfalto que dão a essas 

rochas certa flexibilidade e impermeabilidade. Como exemplos, podem ser 

citados a gilsonita e o xisto (SENÇO, 2007); 

b) Asfaltos Nativos ou Naturais. São encontrados em depósitos naturais e 

originários do petróleo, no qual se encontram dissolvidos. Por processo 

natural de evaporação, os depósitos de petróleo que ocorrem em depressões 

da crosta terrestre transformam-se em verdadeiros lagos de asfalto, como, 

por exemplo, em Trinidad e nas Bermudas. Os asfaltos naturais, além de 

serem encontrados em forma muito dura, estão sempre associados a 

impurezas minerais, como areias e argilas. É necessário, para torná-Ios aptos 

aos serviços de pavimentação, que sejam purificados e fluxados com óleos de 

petróleo (SENÇO, 2007); 

c) Asfaltos de Petróleo. São asfaltos obtidos pela refinação do petróleo de 

base asfáltica, do qual são obtidos isentos de impurezas. São quase 

completamente solúveis no bissulfeto e no tetracloreto de carbono e se 

constituem, hoje em dia, no produto mais empregado, em todo o mundo, nos 

serviços de pavimentação. Várias teorias procuram explicar como a natureza 

formou, ao longo de milhões de anos, os depósitos naturais de petróleo de 

base asfáltica. As mais conhecidas são: origem vulcânica, origem hulhana, 

origem pela asfaltização do petróleo e origem orgânica (SENÇO, 2007); 

d) Origem vulcânica. É uma teoria já abandonada. Segundo ela, os betumes 

seriam resultantes da combinação direta do carbono com o hidrogênio a altas 

pressões e a altas temperaturas e pelas condensações dos gases produzidos 

(SENÇO, 2007); 
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e) Origem hulhana. Os betumes teriam origem vegetal, como a hulha, sendo 

que as destilações e transformações seriam efetuadas no interior do planeta 

(SENÇO, 2007); 

f) Origem pela asfaltização do petroleo. Os betumes seriam resultantes da 

polimerização e desidrogenação dos petróleos o contato com o ar e águas 

sulfatadas, o que também explicaria a origem da presença do enxofre contido 

no betume (SENÇO, 2007); 

g) Origem orgânica. É tida como a mais provável. Os betumes teriam origem 

animal, por decomposição de fósseis e dos moluscos sedimentados nas 

vizinhanças dos velhos mares, considerando-se velhos mares o mar Cáspio, 

o mar Morto, o mar de Aral e outros (SENÇO, 2007). 

 

Os petróleos, de uma forma geral, podem ser dados em três tipos: 

 

a) petróleos asfálticos, que são considerados do grupo naftênico, cujas frações 

pesadas são efetivamente aptas a produzir asfalto para uso em pavimentação 

(SENÇO, 2007); 

b) petróleos asfalto-parafínicos, que, dentro de certas condições, ainda podem 

ser utilizados em pavimentação (SENÇO, 2007); 

c) petróleos parafínicos, nos quais as frações pesadas são constituídas 

principalmente de cadeias parafínicas (SENÇO, 2007). 

 

Os elementos constituintes dos asfaltos e responsáveis pelas propriedades 

que tornaram o produto necessário à estabilização das superfícies de rolamento 

podem ser identificados pela solubilidade ou não no bissulfeto de carbono e no 

tetracloreto de carbono. São quatro esses elementos: carbóides, carbenos, asfalte 

nos e malte nos (SENÇO, 2007). 

Os cabóides são formados por matéria orgânica e carbono livre e entram no 

asfalto na porcentagem de mais ou menos 0,1%. São insolúveis no bissulfeto de 

carbono (SENÇO, 2007). 

Os carbenos são formados por hidrocarbonetos aromáticos e entram na 

porcentagem de mais ou menos 0,2%. São insolúveis no tetracloreto de carbono, 

CI4C, e solúveis no bissulfeto de carbono, S2C (SENÇO, 2007). 
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Os asfaltenos são formados por hidrocarbonetos de cadeias parafínicas e 

entram na porcentagem de mais ou menos 30%. Os asfaltenos são insolúveis nos 

hidrocarbonetos saturados e solúveis no tetracloreto de carbono (SENÇO, 2007). 

Os maltenos são formados por hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos e 

entram no asfalto em porcentagens de 70%, mais ou menos. São solúveis nos 

hidrocarbonetos saturados (SENÇO, 2007). 

A produção dos asfaltos se dá por destilação do petróleo ao longo de uma 

torre, onde, por diferenças de temperatura do topo até a base ou fundo, obtêm-se 

produtos como gasolina, nafta, querosene, diesel e complementando-se com o 

resíduo (SENÇO, 2007). 

Antes da destilação, o petróleo cru é submetido a desidratação por 

decantação, por centrifugação ou por tubos de destilação. Essa desidratação é 

necessária, pois alguns petróleos parafínicos chegam a arrastar cerca de 70% de 

água em suspensão (SENÇO, 2007). 

A destilação do petróleo pode ser efetuada por vários processos: destilação 

seca, destilação a vapor ou destilação a vácuo, esta precedida ou não de destilação 

atmosférica (SENÇO, 2007). 

Destilação seca: por meio desse tipo de destilação, alguns constituintes de 

alto ponto de ebulicão são decompostos e se quebram, produzindo uma grande 

gama de elementos de baixo ponto de ebulição. É usada quando se pretende 

produzir o máximo de gasolina e combustível (SENÇO, 2007). 

Destilação a vapor: é chamada também de destilação fracionada, e consiste 

em introduzir vapor seco no destilado r, o que produz a vaporização dos 

constituintes voláteis, diminuindo a decomposição do destilado e do resíduo. No 

esquema, vê-se a sequência correspondente à destilação em geral, podendo 

reproduzir a destilação a vapor desde a extração do petróleo até a obtenção dos 

produtos finais, que estão nomeados de acordo com a classificação atual, as quais 

serão vistas, com mais detalhes, adiante. Quando se utiliza a destilação a vapor em 

petróleos asfálticos, a carga é destilada até que o resíduo adquira a consistência 

apropriada, o que exige um acompanhamento da destilação. À medida que a 

destilação prossegue, vai-se obtendo um resíduo de ponto de fusão cada vez mais 

alto, ou seja, de maior consistência (SENÇO, 2007). 

Destilação a vácuo: é aquela que se processa a pressões mais baixas que a 

pressão atmosférica, daí sua denominação de destilação a vácuo, e tem a 
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finalidade, empregando temperaturas mais baixas, de obter as mesmas quantidades 

de voláteis que os demais processos de refinação dos produtos asfálticos de 

petróleo. Para os petróleos com rendimento elevado de asfalto, a destilação a vácuo 

já é suficiente. Para os petróleos que apresentam baixo rendimento de asfalto, a 

destilação deve ser feita em dois estágios: primeiro, a pressão atmosférica; 

segundo, a vácuo (SENÇO, 2007). 

 

2.1.2. Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 

 

A Especificação Brasileira EB-78 do Instituto Brasileiro de Petróleo e da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, IBP/ABNT-EB-78, que tem o título 

Cimentos Asfálticos Preparados de Petróleo, assim define o cimento asfáltico de 

petróleo: Cimento asfáltico de petróleo é o asfalto obtido especialmente para 

apresentar as qualidades e consistências próprias para o uso direto na construção 

de pavimentos, tendo uma penetração a 25° C entre 5 e 300 sob uma carga de 100 

g, aplicada durante 5 segundos (SENÇO, 2007). 

A classificação antiga dos cimentos asfálticos identificava 10 tipos, de acordo 

com a penetração, utilizando ainda as iniciais AC de asphalt cement cimentos 

asfálticos de penetração 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-85, 85-100, 100-120, 120-

150, 150-200 e 200-300 (SENÇO, 2007). 

A utilização prática revelou que para um clima como o do Brasil e para 

serviços de pavimentação, apenas alguns desses tipos de cimento asfáltico 

apresentavam interesse. Com o nome de cimento asfáltico de petróleo, CAP, os 

tipos foram reduzidos para apenas quatro: CAP 50- 60, CAP 85-100, CAP 100-120 e 

CAP 150-200, sendo os números referidos também à penetração (SENÇO, 2007). 

O CAP é obtido a partir de processos de refinamento do petróleo cru, para as 

finalidades específicas de pavimentação, além de outras aplicações. São materiais 

que possuem grande quantidade de betume (hidrocarbonetos não voláteis pesados), 

por isso muitas vezes designados por betumes, possuem cor negra ou marrom muito 

escuro, sendo muito viscosos e agindo como ligantes, de consistência sólida a 

semissólida em temperaturas ambientes (ASPHALT INSTITUTE, 1983). 

O CAP, como material ligante ou aglutinante, possui geralmente boa 

aderência aos agregados (exceção feita a minerais argilosos, moscovita e alguns 

quartzos), além de apresentar propriedades impermeabilizantes, o que torna seu uso 
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bastante popular em engenharia civil sob formas diversas. Apresenta, 

favoravelmente a seu uso, propriedades como flexibilidade, relativa durabilidade e 

grande resistência à maior parte dos ácidos, sais e álcalis, além de ser insolúvel em 

água. É um material termoplástico, de comportamento reológico complexo e 

dependente da temperatura, que, com o intemperismo, se altera, perdendo suas 

propriedades iniciais, tornando-se mais viscoso e frágil (ASPHALT INSTITUTE, 

1983). 

O CAP é um material que, além de termossuscetível, sofre transformações 

químicas quando exposto à radiação solar, às águas ácidas ou sulfatadas, às ações 

de óleos, graxas, lubrificantes e combustíveis dos veículos que trafegam pelas vias 

pavimentadas. Tais ações provocam um processo de oxidação do ligante asfáltico 

(ASPHALT INSTITUTE, 1983). 

Em termos simplificados, o CAP é composto por hidrocarbonetos alifáticos e 

hidrocarbonetos aromáticos, além de enxofre e pequenas quantidades de nitrogênio 

e oxigênio, desempenham grande importância no material as frações de asfaltenos 

(moléculas que não se dissolvem na presença de heptano ou éter) e de maltenos. 

Os asfaltenos constituem a parte sólida do produto, que lhe concede rigidez, além 

da coloração típica; os maltenos constituem a parte oleosa e chamada de veículo, 

conferindo as propriedades plásticas e de viscosidade do produto (ASPHALT 

INSTITUTE, 1983). 

 

2.1.2.1. Asfaltos diluídos 

 

São asfaltos que resultam da diluição de um cimento asfáltico de petróleo por 

destilados leves de petróleo, em frações que se aproximam da nafta, do querosene 

e do diesel, com o objetivo de reduzir temporariamente sua viscosidade, facilitando 

sua aplicação, geralmente exigindo temperaturas menores que a do cimento 

asfáltico nessa aplicação (SENÇO, 2007). 

Após a aplicação, os diluentes se evaporam, dando-se a essa evaporação o 

nome de cura (SENÇO, 2007). 

A classificação antiga adotava os símbolos: 

 

a) SC - slow curing - cura lenta; 

b) MC - medium curing - cura média; 
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c) RC - rapid curing - cura rápida. 

 

Os asfaltos diluídos de cura lenta, mesmo fazendo parte da classificação 

antiga, nenhum interesse apresentavam para pavimentação, tendo como diluente o 

óleo, em geral, o óleo diesel, variando o produto de SC-O até SC-6, com teores 

decrescentes de óleo; os asfaltos diluídos de cura média, MC, correspondem aos 

asfaltos diluídos de cura média da classificação atual, CM, e o solvente utilizado é o 

querosene, variando de MC-O até MC-5, também com teores decrescentes de 

querosene; e, finalmente, os asfaltos diluídos de cura rápida, RC, correspondentes 

aos asfaltos do mesmo nome da classificação atual, com o símbolo CR, têm como 

solvente a gasolina ou nafta, variando de RC-O até RC-5, com teores decrescentes 

de gasolina ou nafta (SENÇO, 2007). 

A classificação atual resultou de estudos aprofundados, já lastreados por uma 

vasta experiência na utilização desses produtos, e tem como base, da mesma forma 

que a antiga, a natureza do diluente utilizado, reduzindo o número para dois apenas: 

 

a) CR - asfaltos diluídos de cura rápida, tendo como diluente uma nafta na faixa 

de destilação da gasolina; 

b) CM - asfaltos diluídos de cura média, tendo como diluente o querosene. 

 

Para cada um desses asfaltos diluídos, distinguem-se tipos diferentes, que 

variam de acordo com a viscosidade cinemática, determinada em função da 

quantidade de diluente. A mudança do ensaio no qual deve basear-se a 

classificação, da penetração para a viscosidade cinemática é, realmente, um grande 

passo no aperfeiçoamento das especificações. Porém, na fase atual, constata-se 

que o equipamento para determinação da viscosidade cinemática - ou dinâmica - é 

de custo bastante elevado, além de se ter que lidar com processos bastante 

sofisticados. Como, no entanto, a viscosidade Saybolt-Furol, há muito já executada 

como rotina na temperatura de 135° C apresenta correlação bastante estreita com a 

viscosidade cinemática, é válido executar-se o ensaio já de trato usual, obtendo-se, 

por correlação, o resultado da viscosidade cinemática (SENÇO, 2007). 

Os asfaltos diluídos de cura rápida são subdivididos em CR-70, CR-250, CR-

800 e CR-3.000. Os valores numéricos referem-se à unidade de medida da 

viscosidade cinemática, o centstoke (SENÇO, 2007). 
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Os asfaltos diluídos de cura média são subdivididos em CM-30, CM-70, CM-

250, CM-800 e CM-3.000 (SENÇO, 2007). 

Os CR e CM de mesmo número tem, assim, a mesma viscosidade, numa 

determinada temperatura. Por exemplo, um CR-800 tem a mesma viscosidade a 60° 

C que o CM-800 a 60° C, embora os tempos de cura sejam diferentes (SENÇO, 

2007). 

 

Tabela 1 – Quantidade de asfalto e diluentes 

Tipo Asfalto 
(%) 

Diluente 
(%) CR CM 

---- 30 52 48 
70 70 63 37 
250 250 70 30 
800 800 82 18 

3.000 3.000 86 14 
Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

A escolha de um determinado tipo de asfalto diluído dependerá do tempo de 

cura e susceptilidade à temperatura, associada à consistência do resíduo final. 

Esses fatores deverão ser comparados com as necessidades do serviço que se tem 

em vista, surgindo daí a preferência por um determinado tipo ou vários tipos 

(SENÇO, 2007). 

É evidente que um CM-30, um CM-70 ou um CR-30 apresentam facilidades 

de aplicação devido à baixas temperaturas que exigem para isso. Em contrapartida, 

são produtos que podem não corresponder economicamente, tendo-se em vista a 

alta porcentagem de diluente, o qual, em última análise, é material que será 

consumido no serviço, por evaporação (SENÇO, 2007). 

Em pavimentação, os asfaltos diluídos têm vasta aplicação. As imprimaduras, 

dada a necessidade de total cobertura da superfície imprimada e de contar com 

alguma ação do material betuminoso, mesmo na temperatura ambiente, são 

executadas com sucesso com asfalto diluído (SENÇO, 2007). 

Nos revestimentos de pré-misturado a frio, os asfaltos diluídos permitem que 

seja obtido o recobrimento dos grãos de agregado, evidentemente desde que haja 

boas condições de adesividade, mesmo que esses agregados entrem na mistura a 

temperatura ambiente. O pré-misturado a frio, devido a facilidades de usinagem, tem 

sido bastante utilizado em trabalhos de pavimentação, quer como capa de 
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rolamento, quer como camada intermediária entre a base e a capa, o binder. Nos 

trabalhos de conservação de pistas pavimentadas, as vantagens do seu uso são 

evidentes. Pode ser estocado por algum tempo, sem perder a trabalhabilidade, o 

que dá maior liberdade entre as operações de usinagem e aplicação (SENÇO, 

2007). 

 

2.1.2.2. Emulsões asfálticas de petróleo (EAP) 

 

As emulsões são dispersões, compostas, portanto, de uma fase dispersa e 

um meio dispersante, como nos casos do leite e do látex da borracha. São 

dispersões de uma fase sólida em outra fase líquida. As emulsões asfálticas são 

produzidas a partir de CAP (ou de asfaltos diluídos), adicionados água e agente 

emulsificante em pequenas proporções (0,2% a 1%), sendo a água a fase contínua, 

e a fase descontínua formada por pequenos glóbulos de asfalto de diâmetro de 1 µm 

a 20 µm (ABEDA, 2003) que se encontram em movimento desordenado em meio à 

fase contínua da emulsão. 

A fase dispersante ou fase contínua é normalmente um líquido, enquanto a 

fase dispersa ou descontínua pode ser constituída por um líquido viscoso, um sólido 

ou um semi-sólido, como, por exemplo, um asfalto ou um alcatrão (SENÇO, 2007). 

Em termos práticos, as emulsões vieram atender à expectativa de poder 

dissolver os asfaltos com água num processo desenvolvido inteiramente a frio 

(SENÇO, 2007). 

Pode-se grupar as emulsões em dois tipos: 

 

a) emulsões diretas: óleo ou betume dispersado em água; 

b) emulsões inversas: água dispersada no óleo ou ligante hidrocarbonado. 

 

A passagem gradual de um tipo para o outro é chamada inversão de fase 

(SENÇO, 2007). 

As proporções entre o ligante asfáltico e o agente emulsificante que 

geralmente entram na mistura são da ordem de 0,2% a 1,0%, com um máximo de 

2,0% para o agente e da ordem de 60% a 70% para o asfalto (SENÇO, 2007). 

Quebra ou ruptura das emulsões: sabe-se que, entre dois líquidos ou uma 

substância viscosa e um líquido, quando em contato não sendo miscíveis ou 
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solúveis entre si, existe uma tensão interfacial que gera uma interface de separação 

entre eles. Diminuindo-se a viscosidade de uma fase, a do material betuminoso, é 

sempre possível dispersar essa fase na outra, a água, por meio de uma agitação 

apropriada (SENÇO, 2007). 

A fase dispersa, sob a forma de grânulos, quando estiver sob a ação de 

forças excessivamente rígidas, toma a forma esférica no meio da fase dispersante, e 

a tensão interfacial age no sentido de estreitar ao máximo a superfície de separação. 

Se, entretanto, uma emulsão finalmente dispersa e suficientemente concentrada é 

deixada em repouso, sem adição de um corpo protetor chamado emulsificador, 

resultará que, cada vez que dois glóbulos da fase dispersa entram em contato, eles 

se unirão e formarão uma partícula maior, com um volume correspondente à soma 

dos volumes anteriores, mas com uma superfície menor. Ter-se-á, então, uma 

reunião rápida e progressiva das partículas que vão entrando em contato, o que 

resultará na separação completa das fases (SENÇO, 2007). 

O fenômeno da união de dois ou mais elementos que entram em contato é 

chamado coalescência e é sob a ação da coalescência progressiva que se dá a 

ruptura ou quebra das emulsões. Enquanto a quantidade de água for suficiente para 

o livre movimento das partículas, pois estas permanecem em movimento devido à 

atração molecular, as emulsões asfálticas permanecem com a coloração marrom. 

Quando a emulsão entra em contato com a superfície de um agregado para compor 

uma mistura betuminosa, parte da água é absorvida por esse agregado e parte se 

evapora pela ação das intempéries e por reações químicas, rompendo-se o 

equilíbrio e dando-se a separação das fases já descritas, ou seja, a quebra (SENÇO, 

2007). 

Os agentes emulsificadores podem ser do tipo ionizáveis e do tipo não 

ionizáveis. Os primeiros são constituídos de eletrólitos que se dissociam na água em 

duas frações eletrizadas, sendo uma em ânions - portanto, de eletricidade negativa - 

e outra em cátions, portanto, de eletricidade positiva, correspondendo a emulsões 

aniônicas e emulsões catiônicas, respectivamente. As não-ionizáveis são 

eletricamente neutras (SENÇO, 2007). 

A classificação antiga baseava-se, assim como a atual, no tempo de quebra, 

utilizando as iniciais: 

 

a) RS - rapid breaking emulsion - emulsão de quebra ou ruptura rápida; 
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b) MS - medium breaking emulsion - emulsão de quebra ou ruptura média; 

c) SS - slow breaking emulsion - emulsões de quebra ou ruptura lenta; 

d) RS - Emulsão de quebra rápida: são aquelas em que a água começa a se 

separar do asfalto cerca de 4 minutos após sua aplicação; 

e) MS - Emulsão de quebra média: são aquelas em que a água começa a se 

separar do asfalto cerca de 2 horas após sua aplicação; 

f) SS - Emulsão de quebra lenta: são aquelas em que a água começa a separar 

do asfalto cerca de 4 horas após a aplicação. 

 

Tabela 2 – Classificação atual dos materiais betuminosos 

Cimentos asfálticos 
de petróleo 
(IBN/ABNT-78) 

CAP 50/60, CAP 85/100 
CAP 100/120 E CAP 150/200 

Asfálticos diluídos 
(IBP/ABN-P-EB-651) 
E (IBP/ABNT-P-EB-
652) 

Cura rápida: CR-70, CR-250, CR-800 e CR-3.000 
Cura média: CM-70, CM-250, CM-800 e CM-3.000 

Emulsões asfálticas 
Catiônicas 
IBP/ABN-P-EB-472 
Para lama asfáltica 
(IBP/ABNT-P-EB-599) 

Emulsões asfálticas catiônicas: 
Ruptura rápida: RR-1C, RR-2C e RR-MC (2) 
Ruptura lenta: RL-1C 
Emulsões para lama asfáltica: 
Aniônicas: LA-1 e LA-2 
Catiônicas: LA-1C e LA-2C 
Especial: LA-E 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

Em função dessa velocidade de ruptura, as emulsões são classificadas pelos 

tipos: de ruptura rápida (RR), de ruptura média (RM) e de ruptura lenta (RL). As 

emulsões asfálticas são produzidas conforme as exigências para seu uso, sendo no 

Brasil classificadas em sete tipos, de acordo com suas características quanto à 

viscosidade, ao teor de solvente, à desemulsibilidade, ao resíduo e à sua utilização 

propriamente dita. Na (Tabela 3) são indicadas as emulsões especificadas no Brasil 

e suas aplicações em obras de pavimentação (SENÇO, 2007). 

As emulsões RR-1C e RM-1C apresentam menor viscosidade e menor teor 

de resíduo, não sendo, portanto, recomendáveis para aplicações em plataformas 

viárias com declividade acentuada. A emulsão de ruptura lenta permite a estocagem 

da produção de pré-misturados por alguns dias. As emulsões LA-1C e LA-2C são 

fabricadas especialmente para a execução de lamas asfálticas a partir de CAP-7 ou 
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CAP-20 (conforme classificação anterior a 2005), possuindo ruptura lenta, podendo 

ser catiônicas e aniônicas. As demais emulsões indicadas são geralmente 

catiônicas. Estocadas por longos períodos, as emulsões apresentam tendência de 

decantar por sedimentação ou por afloramento. Existem ainda as chamadas 

emulsões invertidas, nas quais o CAP é a fase contínua e a água, a fase dispersa, 

com aplicações mais restritas (SENÇO, 2007). 

 

Tabela 3 – Aplicações das emulsões asfálticas 

Tipo Aplicação 
RR-1C Pintura de ligação, tratamentos superficiais, macadame betuminoso 
RR-2C Pintura de ligação, tratamentos superficiais, macadame betuminoso 
RM-1C Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto 
RM-2C Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto 
RL-1C Pintura de ligação, pré-misturado a frio, areia-asfalto, solo-betume 
LA-1C Lama asfáltica, solo-betume 
LA-2C Lama asfáltica, solo-betume 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

2.1.2.3. Asfaltos modificados 

 

Os asfaltos modificados por polímeros são obtidos a partir da incorporação do 

polímero ao CAP, em unidade apropriada, podendo ou não envolver reação química. 

Os cimentos asfálticos que se prestam a modificação são aqueles que apresentam 

compatibilidade com o polímero a ser empregado. Os AP mais amplamente 

utilizados na modificação de asfaltos para fins rodoviários são: SBS (copolímero de 

estireno butadieno), SBR (borracha de butadieno estireno) e EVA (copolímero de 

etileno acetato de vinila) (SPECHT, 2004 apud HIRSCH, 2007, p. 28-29). 

Segundo Liberatori et al. (2004 apud HIRSCH, 2007, p. 29) os AP usualmente 

dividem-se em duas categorias genéricas: elastômeros e plastômeros. Os 

elastômeros resistem à deformação por alongamento e recuperam sua forma 

original rapidamente quando a solicitação é removida. Tais AP adicionam pouca 

resistência ao asfalto até que este seja esticado, mas a sua capacidade de 

recuperação elástica aumenta com o alongamento. Os principais elastômeros 

utilizados na modificação do cimento asfáltico são o estireno butadieno-estireno 

(SBS), o estireno-isopreno-estireno (SIS), o latéx de borracha natural e a borracha 

de estireno-butadieno (SBR). Os plastômeros formam uma rede tridimensional 
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rígida, que resiste fortemente à deformação. Estes AP exibem uma rápida 

resistência ao carregamento, mas fraturam com as deformações. Os principais 

plastômeros utilizados na modificação dos asfaltos são o copolímero de etil-

vinilacetato (EVA), o polietileno/polipropileno, o etileno-propileno (EPDM) e o cloreto 

de polivinila (PVC). 

Segundo Specht e Ceratti (2004 apud HIRSCH, 2007, p. 29) um dos fatores 

que diferem a utilização, em larga escala, dos asfaltos modificados por SBS e EVA e 

por borracha de pneu moída é a estabilidade. Quando se prepara uma mistura em 

planta industrial (SBS e EVA) o produto pode ficar estocado e entregue na obra. 

Normalmente, a preparação do ligante modificado com borracha é just in time, 

preparada no canteiro de obras e utilizada imediatamente. No brasil está sendo 

utilizado o processo úmido através da tecnologia terminal blending, onde a mistura é 

efetuada em uma unidade central e transportada até o local de aplicação. 

Os modificadores se caracterizam por apresentarem algumas proposições de 

melhorar as características do CAP: redução da suceptibilidade térmica; redução do 

envelhecimento; melhor adesão e coesão; material mais resistente a trincamento por 

fadiga (TF) e afundamento de trilha de roda (ATR). 

Para Fabbri et al. (2005 apud HIRSCH, 2007, p. 29-30) um ligante modificado 

ideal deve melhorar o comportamento da mistura em serviço, sua susceptibilidade 

ao tempo de aplicação de carga deve ser baixa, enquanto que a resistência à 

deformação permanente (em altas temperaturas) e a resistência a trincas térmicas 

(em baixas temperaturas) e de fadiga devem ser altas, mantendo-se, no mínimo, as 

mesmas qualidades de adesão dos ligantes convencionais. 

King et al. (1992 apud FABBRI et al., 2005 p. 30) destaca que a modificação 

de um ligante deve conferir às misturas características de fluidez que facilitem a 

mistura, o espalhamento e a compactação, e aumentar a faixa de trabalho plástico, 

de tal forma que se mantenham características de flexibilidade mesmo em baixas 

temperaturas. 

 

2.1.2.4. Oxidação (envelhecimento) do CAP 

 

Os óleos são divididos em duas categorias: saturados e aromáticos. Os óleos 

saturados não constituem grande problema no processo de oxidação, pois, por sua 

inércia química, preservam-se de alterações. Já os aromáticos oxidam-se 
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parcialmente e dão lugar às resinas. Parte dos óleos, por terem cadeias curtas, 

desaparece da constituição do asfalto por se volatilizar com o aumento da 

temperatura. Os óleos trabalham como veículos, por onde as resinas e os asfaltenos 

se movem; assim, sua redução implica aumento de viscosidade do ligante (BALBO, 

2007). 

As resinas, por sua vez, têm oxidada sua fração mais pesada, resultando em 

asfaltenos. O aumento da quantidade de asfaltenos e a redução da quantidade de 

resinas são fundamentais na determinação das novas características do asfalto 

depois de oxidado, tornando-o mais viscoso e frágil. Asfaltos com pequena 

quantidade de moléculas polares não manifestam alterações reológicas importantes 

na oxidação branda. O incremento de asfaltenos por envelhecimento do CAP é tanto 

maior quanto menos viscoso (menos consistente) for o CAP inicialmente (BALBO, 

2007). 

Os asfaltenos também se alteram e modificam seu comportamento no 

material. O excesso de asfaltenos (mais de 30%) causa problemas por perda de 

elasticidade, resultando em fissuração do material por sua fragilidade (com reflexos 

no comportamento à fadiga); sua escassez (menos de 20%), por outro lado, implica 

alta suscetibilidade à temperatura e problemas com deformações plásticas 

(surgimento de trilhas de roda na superfície dos pavimentos) (BALBO, 2007). 

Com a ação dos elementos externos mencionados anteriormente, os 

maltenos, por meio de processos químicos de natureza complexa, transformam-se 

em substâncias de natureza similar aos asfaltenos, o que gera um paulatino 

aumento na rigidez do material, transformando-o, passo a passo, em um material 

mais frágil e quebradiço, muito viscoso. Esta é, normalmente, a situação dos ligantes 

asfálticos em misturas asfálticas já envelhecidas, que passaram por tais 

transformações químicas ao longo de seu serviço, por exemplo, como revestimento 

de pavimentos (BALBO, 2007). 

As consequências globais para o ligante por conta do envelhecimento dos 

asfaltos são explicadas pelas transformações citadas e são verificadas e 

quantificadas pelas seguintes características: aumento da consistência com 

consequente queda no valor da penetração a 25°C; aumento do ponto de 

amolecimento dado pelo ensaio de anel e bola; decréscimo da suscetibilidade 

térmica; e aumento do ponto de fragilidade Fraas (BALBO, 2007). 
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2.1.2.5. Processo de fabricação 

 

Os CAPs podem ser fabricados com características diversas conforme sua 

destinação final em engenharia; os CAPs também dão origem a vários tipos de 

materiais comumente empregados em pavimentação (emulsões e asfaltos diluídos), 

podendo ser modificados por outros materiais (polímeros) para se obter alterações 

desejáveis em suas características para determinadas aplicações (BALBO, 2007). 

A destilação do petróleo cru permite a obtenção de vários produtos, o que é 

realizado mediante aumento da temperatura do material original em vários estágios 

(Tabela 4). A vaporização, o fracionamento e a condensação resultam nas frações 

leves, que são a gasolina, o querosene e o diesel (BALBO, 2007). 

 

Tabela 4 – Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 

Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 

 Composto essencialmente por hidrocarbonetos: parafínicos, naftênicos, 
aromáticos. 

 Na composição de um CAP, quanto mais... 
Saturados – menor a viscosidade do asfalto 
Aromáticos – melhores as propriedades físicas 
Resinas – melhor a ductilidade 
Asfaltenos – maior a viscosidade do asfalto 

 Em função de temperaturas excessivas, quanto mais... 
Calor – maior a oxidação é sofrida, tornando o material mais viscoso e 
quebradiço. 
Frio – maior retração térmica ocorre, resultando na fissuração do ligante 
asfáltico. 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

O processo restante de destilação é executado a vácuo, para se evitar o 

craqueamento do asfalto, o que causaria danos para suas propriedades ligantes. 

Neste estágio, são obtidos o gasóleo e os resíduos asfálticos, frações pesadas da 

destilação. Como cada componente do petróleo possui ponto de ebulição diferente, 

o processo é denominado destilação fracionada. Na coluna de fracionamento, as 

moléculas mais pesadas não atingem seu topo, ficando em sua base, após 

completado o fracionamento; este material é denominado "borra" (BALBO, 2007). 

O petróleo cru poderá apresentar alto, médio ou baixo teor de resíduo 

asfáltico, sendo que, no último caso (petróleos leves), a obtenção do asfalto exige 

processos de extração, quando são separados asfaltenos, resinas e óleos, 
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utilizando-se hidrocarbonetos de baixo ponto de ebulição como solvente (BALBO, 

2007). 

A destilação do petróleo permite a extração de resíduos de base parafínica 

(usados para a fabricação de lubrificantes) e do CAP o resíduo a vácuo, após 

processamento em unidade de desasfaltação, resultam os óleos desasfaltados 

(leves) e óleos asfaltados (pesados e de viscosidade muito elevada), denominados 

por RASF (resíduo asfáltico). Na (Figura 1) é apresentado esquemática e 

simplificadamente o processo de produção de CAP (BALBO, 2007). 

 

Tabela 5 – Derivados de petróleo e sua temperatura no processo de destilação 

Temperatura 
(ºC) 

Produto 
Da Destilação 

Porcentagem 
Destilada 

Número de Átomos 
De Carbono 

30 Gás (GLP) 2 C1-C4 
20 – 60 Éter do petróleo -- C5-C6 
60 – 100 Nafta leve 11 C6-C7 
40 – 205 Gasolina natural 30 C5-C10 e cicloalcanos 
175 – 325 Querosene 49 C12-C18 e aromáticos 

370 Óleo diesel 61 C15-C18 
480 Gasóleo 72 C12 e superiores 
480 Parafina --  C17 
480 Asfalto ou coque -- Policiclanos 

Fontes: Asphalt Institute (1983), Morrison e Boyd (1972), Atkins (1989). 

 

Figura 1 – Esquema simplificado de produção de destilados e asfaltos em refinaria 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 
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Diferentes processos para obtenção dos asfaltos são empregados, em função 

dos teores de asfalto encontrados nos crus. Se o teor é elevado, o asfalto é extraído 

por simples destilação a vácuo (um estágio); quando o teor é médio, a destilação 

ocorre sob pressão atmosférica e a vácuo (dois estágios); finalmente, nos crus leves 

com baixo teor de asfalto presente, além da destilação sob pressão atmosférica e a 

vácuo, é necessária a desasfaltação a propano (três estágios). Nos casos de crus 

com médio a baixo teor de asfaltos, o produto resultante apresenta elevada 

viscosidade (BALBO, 2007). 

Quando o resíduo de vácuo (asfalto) ainda apresenta frações de óleos com 

elevados pontos de ebulição, o processo de desasfaltação por solvente (propano ou 

hexano) é adotado, resultando na produção de betumes com elevado ponto de 

amolecimento (mais consistentes). A desasfaltação ainda remove enxofre, 

compostos nitrogenados, metais, resíduos de carbono e parafinas (muito comum em 

crus brasileiros). Estes materiais são denominados RASF (BALBO, 2007). 

Cabe observar que, antes da crise internacional do petróleo ocorrida em 

1973, as refinarias nacionais trabalhavam com petróleos de uma procedência 

apenas, ao passo que, posteriormente, ocorreram situações de as refinarias 

receberem até 30 tipos de crus de diferentes procedências. Os petróleos importados 

do Oriente Médio, por serem de tipo mais leve, acabavam exigindo processo 

denominado "sopro" (produzindo uma de-hidrogenação de algumas moléculas 

componentes) quando se desejava a obtenção de asfaltos mais consistentes. 

Processos de pré-oxidação são úteis para obter asfaltos duros (BALBO, 2007). 

Quando se trabalha com misturas de crus de origens diversas, há maior 

necessidade de controle dos processos para a obtenção do produto final desejado, 

pois a quantidade de CAP produzida depende da origem do petróleo e de sua 

densidade (BALBO, 2007). 

 

2.1.2.6. Classificação dos CAPs 

 

Os CAPs podem ser classificados por suas diversas propriedades; no 

entanto, aquelas tradicionalmente adotadas para fins classificatórios em engenharia 

civil são sua consistência (medida pelo ensaio de penetração) e sua viscosidade. 

Nos EUA, os testes de viscosidade são conduzidos com o material original ou com o 

material envelhecido (oxidado). No Brasil, a base classificatória por viscosidade foi 
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mais recentemente introduzida, durante o período 1986-2005, persistindo naqueles 

anos o emprego, ainda em caráter transitório, da medida de sua consistência para 

fins de classificação. Essa situação foi alterada recentemente, tomando-se a 

consistência novamente como base classificatória (BALBO, 2007). 

O ensaio de penetração (também chamado de consistência) fornece uma, 

medida em décimos de milímetros da penetração no CAP de uma agulha 

padronizada, sob determinadas condições; valores baixos são característicos de 

asfaltos muito consistentes, e valores altos, de asfaltos mais moles. Na (Tabela 6) 

são apresentadas algumas das diferentes classificações por penetração 

encontradas na literatura internacional (BALBO, 2007). 

 

Tabela 6 – Classificação dos CAPs por penetração 

 Tipos de CAP quanto à penetração 
País Duros Médios Moles 

Brasil CAP 30/45 CAP 50/70, CAP 85/100 CAP 150/200 
França CAP 20/30 CAP 40/50, CAP 60/70, CAP 

80/100 
CAP 180/220 

EUA CAP 40/50 CAP 60/70, CAP 85/100 CAP 120-150 
CAP 200-300 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

A viscosidade de um líquido se relaciona com sua fricção interna; é a medida 

de sua resistência ao escoamento. Para a maior parte dos líquidos, a viscosidade 

não é constante, sendo função da taxa de cisalhamento, o que revela fluidos ditos 

não newtonianos, ou seja, aqueles que apresentam propriedades como a tixotropia, 

suscetibilidade térmica, afinam-se durante o cisalhamento, por exemplo (BALBO, 

2007). 

A classificação por viscosidade baseia-se no valor da viscosidade em Poise a 

60°C, sendo no Brasil restrita a três categorias: CAP-7 (viscosidade mínima de 700 

Poise), CAP-20 e CAP-40. Nos EUA, as categorias correspondem a CAP-2,5, CAP-

5, CAP-1O, CAP-20, CAP-30 e CAP-40 (ASTM D 3381), todas para material original 

(não oxidado). Como se pode observar, ambas as classificações procuram definir a 

qualidade do CAP em termos de sua consistência, o que é realizado por medidas e 

ensaios diferentes (BALBO, 2007). 

Ainda durante o processo de destilação a vácuo, existe a possibilidade de se 

ajustar o resíduo final quanto à sua viscosidade, elevando-a (por meio de destilação 
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a maiores temperaturas e vácuo) ou diminuindo-a. O CAP obtido pode ser misturado 

com outro CAP de viscosidade diferente, a fim de se obter um material de 

consistência intermediária (BALBO, 2007). 

O ensaio de viscosidade para classificação de um CAP possui mais 

significado e vantagem em termos de engenharia, pois se está medindo uma 

propriedade física, em diferentes temperaturas (que podem representar as 

temperaturas de mistura, de espalhamento e de compactação de uma mistura 

asfáltica, além de sua temperatura de serviço). Essa possibilidade representa a 

facilidade de se estabelecer a suscetibilidade térmica do asfalto, embora as medidas 

de viscosidade fiquem bem prejudicadas a baixas temperaturas. O ensaio de 

penetração, embora empírico, como será visto, tem a vantagem de caracterizar o 

CAP em temperatura relativamente baixa, sendo um teste rápido, de fácil 

interpretação e muito menos custoso; todavia, com a medida de penetração não se 

faz uma determinação de uma propriedade reológica (BALBO, 2007). 

Entre 1987 e 1993, o Strategic Highway Research Program (SHRP) investiu 

algumas dezenas de milhões de dólares na determinação de uma especificação que 

foi denominada Superpave (Superior Performing Asphalt Pavements), que resultou 

em critérios mais pautados por testes reológicos de engenharia (medidas de 

viscosidade e de deformação) para a classificação dos CAPs, sendo tal classificação 

simbolizada por PG (Performance Grade), pela qual se procura adotar um tipo de 

CAP, dependendo da região do país, com base nas expectativas de temperaturas de 

serviço possíveis dos revestimentos asfálticos (BALBO, 2007). 

A nomenclatura adotada na classificação Superpave faz referência a dois 

aspectos climáticos: a média para vários anos da temperatura média máxima dos 

sete dias consecutivos mais quentes e a temperatura mínima esperada para o 

material em serviço em dada localidade nos EUA. Por exemplo, um CAP PG 64 - 22 

refere-se a um asfalto a ser empregado em condições de serviço de 64°F de média 

máxima e de -22°F de temperatura mínima absoluta (Tabela 7) (BALBO, 2007). 
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Tabela 7 – Classificação dos CAPs pela especificação Superpave nos EUA 

Temperaturas 
Elevadas (ºF) 

Temperaturas Baixas 
Associadas (ºF) 

PG 46 -34, -40, -46 
PG 52 -10, -16, -22, -28, -34, -40, -46 
PG 58 -16, -22, -28, -34, -40 
PG 64 -10, -16, -22, -28, -34, -40 
PG 70 -10, -16, -22, -28, -34, -40 
PG 76 -10, -16, -22, -28, -34 
PG 82 -10, -16, -22, -28, -34 

Fonte: Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração (2007). 

 

Na França, por exemplo, CAP 80/100 é obtido pela mistura de CAP 40/50 (em 

50%) e de CAP 180/220 (em 50%), o CAP 60/70 é obtido da mistura de CAP 40/50 

(em 75%) e de CAP 180/220 (em 25%). Ainda há que considerar que, naquele país, 

há mais de duas décadas são empregados os asfaltos consistentes, com penetração 

inferior a 25 décimos de mm, com o intuito de mitigação de problemas como excesso 

de trilhas de rodas e misturas asfálticas, bem como para a elaboração de bases 

asfálticas de elevado módulo de elasticidade (chamadas também de bases negras - 

couche de base noir). Até a década de 1960, o país empregava apenas CAP do tipo 

80/100 e 180/220 (fabricação de emulsões); em 1966, foram introduzidos os CAPs 

40/50 e 60/70. A partir de 1968, com petróleo importado da América Central, iniciou-

se a fabricação de CAP 20/30 (BALBO, 2007). 

Os CAPs, além de ter inúmeras aplicações diretas em pavimentação 

(concretos asfálticos, pré-misturados, tratamentos superficiais, imprimações), são 

também produtos básicos para a fabricação dos asfaltos diluídos e das emulsões 

asfálticas (BALBO, 2007). 

 

2.1.3. Pavimentos 

 

A norma brasileira de pavimentação NBR 11170 – Serviços de Pavimentação 

da (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 1990) define: 

 

O pavimento é uma estrutura construída sobre o leito natural ou terrapleno 
de uma via, constituída de uma ou várias camadas, capaz de resistir às 
tensões geradas pelas cargas dos veículos e pelas variações ambientais, 
distribuí-las minoradas no subleito, e dar condições de conforto e segurança 
de rolamento. 
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Segundo Hunter (1994 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 7), um pavimento 

rodoviário é uma estrutura complexa da engenharia, o qual tende a desempenhar 

um número de funções nem sempre compatíveis. Seu primeiro objetivo é suportar a 

aplicação das cargas de tráfego e distribuí-las ao solo subjacente. O seguinte é 

assegurar que a transmissão de esforços seja suficientemente reduzida, de modo 

que não possa exceder a capacidade de suporte do subleito. Além disso, a estrutura 

do pavimento deve ser o suficientemente impermeável para evitar que a capacidade 

de drenagem do subleito ou sub-base seja excedida. Se isso ocorrer, o pavimento 

poderia se saturar e a integridade da sua estrutura seria diminuída 

consideravelmente. 

Segundo Senço (1997, apud SOTOMAYOR, 2008, p. 8), o pavimento é uma 

estrutura de várias camadas de espessuras finitas que se assenta sobre um semi-

espaço infinito e exerce a função de fundação da estrutura, chamado de subleito. 

A espessura de cada camada depende da carga que a estrutura espera 

suportar e das propriedades dos materiais a empregar. (DYNAPAC, 1989 apud 

SOTOMAYOR, 2008, p. 8). 

Pinto e Preussler (2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 8) indicam que, com o 

crescimento do volume de tráfego, é justificável a construção de um pavimento 

capaz de suportar as solicitações cada vez maiores, produzidas pelo tráfego. Os 

investimentos realizados para a construção de pavimentos serão compensados 

pelos benefícios decorrentes da: 

 

a) Redução do custo de transporte; 

b) Diminuição do tempo de viagem; 

c) Diminuição do consumo de combustível; 

d) Aumento do conforto e da segurança; 

e) Diminuição das despesas de conservação; 

f) Redução do índice de acidentes. 

 

O pavimento é uma estrutura não perene, composta por camadas 

sobrepostas de diferentes materiais compactados a partir do subleito do corpo 

estradal, adequada para atender estrutural e operacionalmente ao tráfego, de 

maneira durável e ao mínimo custo possível, considerados diferentes horizontes 
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para serviços de manutenção preventiva, corretiva e de reabilitação, obrigatórios 

(BALBO, 2007). 

A estrutura do pavimento é concebida, em seu sentido puramente estrutural, 

para receber e transmitir esforços de maneira a aliviar pressões sobre as camadas 

inferiores, que geralmente são menos resistentes, embora isso não seja tomado 

como regra geral. Para que funcione adequadamente, todas as peças que a 

compõem devem trabalhar deformações compatíveis com sua natureza e 

capacidade, isto é, de modo que não ocorram processos de ruptura ou danificação 

de forma prematura e inadvertida nos materiais que constituem as camadas do 

pavimento (Figura 2) (BALDO, 2007). 

As cargas são transmitidas à fundação de forma aliviada e também criteriosa, 

impedindo a ocorrência de deformações incompatíveis com a utilização da estrutura 

ou mesmo de rupturas na fundação, que geram estados de tensão não previstos 

inicialmente nos cálculos e induzem toda a estrutura a um comportamento mecânico 

inapropriado e à degradação acelerada ou prematura (BALBO, 2007). 

Cada camada do pavimento possui uma ou mais funções específicas, que 

devem proporcionar aos veículos as condições adequadas de suporte e rolamento 

em qualquer condição climática. As cargas aplicadas sobre a superfície do 

pavimento acabam por gerar determinado estado de tensões na estrutura, que muito 

dependerá do comportamento mecânico de cada uma das camadas e do conjunto 

destas. Recorde-se que as cargas são aplicadas por veículos e também pelo 

ambiente, geralmente de modo transitório; são, portanto, cíclicas ou repetitivas, o 

que não implica repetição constante de suas respectivas magnitudes (BALBO, 

2007). 
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Figura 2 – Esforços em camadas do pavimento 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração (2007). 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que as cargas externas geram esforços 

solicitantes verticais e horizontais. Os esforços verticais podem ser reduzidos a 

solicitações de compressão e de cisalhamento; os esforços horizontais podem 

inclusive solicitar certos materiais à tração ou simplesmente atuar confinando outros 

materiais. Como tais solicitações podem condicionar uma escolha de camadas? 

(BALBO, 2007). 

Considere-se, por exemplo, uma camada de material britado compactado 

sobre o subleito. Essa camada poderia suportar determinadas tensões verticais 

sobre ela, aplicadas por intermédio de mobilização de esforços e cisalhamento entre 

os grãos dos agregados; todavia, não resistiria às tensões horizontais oriundas de 

uma carga cinemática aplicada diretamente sobre sua superfície. Além desse 

comportamento estrutural, não se trata de camada impermeável, o que geralmente 

não é desejável para um revestimento de pavimento. Uma camada de revestimento 

é então necessária sobre uma base granular para absorver determinados esforços 

que não são compatíveis com suas funções estruturais, além de impedir a entrada 

de água nesta, o que aceleraria sua degradação (BALBO, 2007). 

Quais nomes deveriam ser dados a estas camadas seria uma dúvida básica. 

Respeitando uma terminologia coerente, de uma forma mais completa possível, o 

pavimento possui as seguintes camadas: revestimento, base, sub-base, reforço do 

subleito e subleito, sendo este último a fundação e parte integrante da estrutura 

(Figura 3). Dependendo do caso, o pavimento poderá não possuir camada de sub-

base ou de reforço; mas a existência de revestimento, nem que seja primário 

(cascalhamento, agulhamento), e de fundação (subleito) são condições mínimas 
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para que a estrutura seja chamada de pavimento, razão pela qual se descarta aqui, 

por completo, o emprego do termo "pavimento sobre ponte". Todo pavimento possui 

solo de fundação, o que não existe sobre o tabuleiro da ponte (Figura 4) (BALBO, 

2007). 

 

Figura 3 – Camadas genéricas de um pavimento 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

Figura 4 – Diferença notável entre revestimentos e pavimento sobre tabuleiro de 

ponte 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica, materiais, projeto e restauração (2007). 

 

2.1.3.1. Classificação dos pavimentos 

 

Quanto à classificação de pavimentos rodoviários, Balbo (1997), faz uma 

base classificatória abrangente, tal como indicado na tabela a seguir: 
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Tabela 8 – Base classificatória para pavimentos 

Classificação Definições 
Pavimento de 
Concreto 

Composto por revestimentos em concreto de cimento 
Portland vibrado ou compactado, com ou sem juntas, 
armado ou não. 

Pavimento asfáltico Pavimento que possui revestimento asfáltico. 
Pavimento full depth 
asphalt 

Composto exclusivamente por camadas de misturas 
asfálticas aplicadas sobre o subleito. Termo consagrado e 
não traduzido. 

Pavimento rígido É o pavimento cuja camada superior, absorvendo grande 
parcela dos esforços horizontais solicitantes, acaba por 
gerar pressões verticais bastante aliviadas 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 camadas inferiores concentradas em 
região próxima da área de aplicação da carga. 

Pavimento semi-rígido Composto por revestimento asfáltico e base e/ou sub-base 
em material tratado com cimento (brita ou solo) de elevada 
rigidez, excluídos quaisquer tipos de concreto. 

Pavimento semi-
flexível 

Algumas vezes, aplicado a pavimentos com revestimento 
em blocos intertravados ou articulados sobre bases 
granulares. 

Pavimento de blocos 
de concreto 

Pavimentos com revestimentos em blocos de concreto 
intertravados ou articulados de concreto. 

Pavimento composto Possui revestimentos asfáltico esbelto (em geral, poroso) 
sobre concreto de cimento Portland. 

Fonte: adaptado de Balbo (1997). 

 

De acordo com Medina e Motta (2005, p. 14) 

 

A norma brasileira de pavimentação NBR 7207/82 da ABNT proveio da 
antiga norma “Terminologia e classificação de pavimentação”, TB-7, de 
1953, revisada em 1969 e em 1982. Nela se encontra a definição: 
O pavimento é uma estrutura construída após terraplenagem e destinada, 
economicamente e simultaneamente, em seu conjunto, a: 
a) resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo 
tráfego; 
b) melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e 
segurança; 
c) resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais 
durável a superfície de rolamento. 

 

Rígidos: pavimentos pouco deformáveis, que têm como material principal o 

concreto de cimento Portland, cujo revestimento possui rigidez muito superior ao das 

demais camadas, e por isso é responsável por absorver a maior parte do 
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carregamento. Quando sujeitos a deformações rompem por tração na flexão 

(SENÇO, 1997); 

Flexíveis: são os pavimentos que suportam deformações, até certo limite, sem 

romper. Geralmente possuem revestimento betuminoso, e são dimensionados para 

atuar na compressão e tração na flexão (decorrente da formação de bacias sob as 

rodas dos veículos), que podem levar a estrutura a deformações permanentes e ao 

rompimento por fadiga (BERNUCCI, 2008). 

Os pavimentos flexíveis, de acordo com Bernucci et al. (2008 apud 

SALDANHA, 2014; SOUZA, 2014; GIACOMITTI, 2014, p. 15-16), são formados 

basicamente por um revestimento de camada asfáltica, seguido respectivamente de 

base, sub-base e subleito, que podem ser compostos de materiais granulares, solos 

ou misturas de solos, porém sem a presença de agente cimentante. Devido à 

espessura das camadas, seus materiais constituintes, bem como às condições a 

que o pavimento estiver exposto, uma ou mais camadas podem ser dispensadas. 

 

Tabela 9 – Terminologia das bases 

 
 
 

 
 
Bases 

 
Rígidas 

Concreto de cimento 
Macadame de cimento 
Solo-cimento 

 
 
 
Flexíveis 

 
Solo estabilizado 

Granulometricamente 
Solo-betume – Solo-
cal 
Solo-brita 

Macadame hidráulico 
Brita graduada com ou sem cimento 
Macadame betuminoso 
Alvenaria poliédrica por aproveitamento 
Paralelepípedos 

Fonte: Senço (1997). 

 

Quando um pavimento é solicitado por uma carga de veículo Q, que se 

desloca sobre o revestimento uma velocidade V, fica sujeito a uma tensão normal na 

direção vertical σo (de compressão) e uma tensão de cisalhamento na direção 

horizontal  de cisalhamento, conforme mostra a (Figura 5). As variadas camadas 

componentes da estrutura do pavimento possuem a função de diluir a tensão vertical 

aplicada na superfície para que o subleito receba uma parcela muito inferior desta 

tensão vertical. A tensão horizontal aplicada na superfície exige que o revestimento 
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possua uma coesão mínima para suportar a parcela do esforço de cisalhamento 

(SANTANA, 1993). 

 

Figura 5 – Estrutura típica de pavimento flexível 

 

Fonte: Santana (1993). 

 

Figura 6 – Estrutura típica de pavimento flexível 

 

Fonte: DNIT (2006a). 

 



49 
 

Segundo o DNIT (2006a apud SALDANHA; SOUZA; GIACOMITTI, 2014, p. 

16), neste tipo de pavimento a carga atuante se distribui de maneira uniforme entre 

as camadas, pois todas sofrem deformação elástica. A NBR 7207 (ABNT, 1982) 

afirma que essas camadas não trabalham a tração, e que a capacidade de suporte é 

decorrente do sistema de superposição das camadas, no qual as mais resistentes se 

encontram na parte superior da estrutura. 

Nos pavimentos asfálticos a relação entre a rigidez do material de 

revestimento e das camadas granulares não é tão alta quanto no caso dos 

pavimentos rígidos com revestimento de cimento Portland. Por isso, as tensões 

atuantes na estrutura são partilhadas por todas as camadas, proporcionalmente à 

rigidez (em função do material e da geometria). Assim, as cargas da superfície são 

distribuídas em uma área muito mais restrita que no caso dos pavimentos rígidos 

(BERNUCCI et al., 2008 apud SALDANHA; SOUZA; GIACOMITTI, 2014, p. 16). 

A NBR 7207 (ABNT, 1982) define as camadas constituintes dos pavimentos 

flexíveis como: 

 

a) subleito é o terreno de fundação do pavimento ou do revestimento; 

b) sub-base é a camada corretiva do subleito, ou complementar à base, quando 

por qualquer circunstância não seja aconselhável construir o pavimento 

diretamente sobre o leito obtido pela terraplenagem; 

c) base é a camada destinada a resistir e distribuir os esforços verticais oriundos 

dos veículos sobre a qual se constrói um revestimento; 

d) revestimento é a camada, tanto quanto possível impermeável, que recebe 

diretamente a ação do rolamento dos veículos, que se destina, 

economicamente e simultaneamente: 

 a melhorar as condições do rolamento quanto à comodidade e segurança; 

 a resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a 

superfície de rolamento. 
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Figura 7 – Corte transversal de um pavimento flexível 

 

Fonte: Bernucci et. al. (2008, p. 10) 

 

2.1.3.2. Revestimentos 

 

Segundo Hunter (1994 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 15), o revestimento, 

quanto mais espesso, é colocado com frequência em duas camadas. O propósito da 

camada inferior ou de ligação (binder) é prover uma superfície bem conformada 

onde a camada superior ou de rolamento será construída, estendendo e distribuindo 

também as cargas de tráfego sobre a base. 

Hunter (1994 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 16), indica que o revestimento 

deve satisfazer os seguintes requerimentos: 

a) Resistir às deformações pelo tráfego; 

b) Resistir à fissuração, como resultado do movimento térmico ou de tensões de 

tráfego; 

c) Ser impermeável, protegendo as camadas inferiores do pavimento; 

d) Ser resistente aos efeitos do clima, abrasão e fadiga; 

e) Prover uma superfície aceitável ao rolamento de qualidade; 

f) Prover uma superfície com baixos níveis de geração de ruído. 

 

De acordo com Balbo (2007), o revestimento deve suportar à ação de cargas 

estáticas ou dinâmicas sem sofrer grandes deformações elásticas ou plásticas, 

desagregação de componentes ou perda de compactação. Sendo assim, essa 

camada deve ser provida de materiais bem aglutinados ou dispostos de maneira a 

evitar sua movimentação horizontal. Dessa forma os revestimentos asfálticos são 

constituídos por associação de agregados e de ligante asfáltico. 
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O CBUQ, pode ser considerado a mistura mais comum empregada nos 

revestimentos no País. Os materiais empregados em sua fabricação e os processos 

de controle exigidos para sua execução são fatores que contribuem para sua 

utilização. Trata-se de uma mistura de agregados minerais (naturais ou artificiais, 

britados ou em sua forma disponível), de material fino (pó-de-pedra, cimento 

Portland, etc.) e de CAP. Tem-se a homogeneização, a quente, desses materiais em 

uma usina misturadora (BALBO, 2007). 

Sendo assim, deve-se realizar a dosagem desses materiais a fim de se obter 

uma composição granulométrica de agregados que misturada ao CAP, em 

temperaturas adequadas e subsequente compactação, formem outro material. Esse 

material deve oferecer condições mecânicas adequadas para suportar as 

solicitações impostas ao pavimento (tráfego de veículos, ação do clima, etc.). Uma 

dosagem de mistura asfáltica visa, entre outros objetivos, obter uma mistura 

adequadamente trabalhável, pouco suscetível à fissuração por fadiga, com baixa 

deformação permanente e estável a ação de cargas estáticas ou móveis (BALBO, 

2007). 

O revestimento deverá, entre outras funções, receber as cargas, estáticas ou 

dinâmicas, sem sofrer grandes deformações elásticas ou plásticas, desagregação de 

componentes ou, ainda, perda de compactação; necessita, portanto, ser composto 

de materiais bem aglutinados ou dispostos de maneira a evitar sua movimentação 

horizontal. Alguns materiais permitem tais condições: pedras cortadas justapostas 

(caso dos pavimentos romanos), paralelepípedos, blocos pré-moldados de concreto, 

placas de concreto, concreto compactado com rolo, tratamentos superficiais 

betuminosos e misturas asfálticas em geral (BALBO, 2007). 

Os revestimentos asfálticos são muitas vezes subdivididos em duas ou mais 

camadas por razões técnicas, construtivas e de custo. Assim, é comum encontrar 

expressões como "camada de rolamento" e "camada de ligação" (do inglês- binder) 

para descrever um revestimento dividido em duas camadas de diferentes materiais. 

Façam-se as distinções entre possíveis camadas de revestimento asfáltico, de 

acordo com a terminologia empregada no meio rodoviário (BALBO, 2007). 

Devido ao grande número de materiais betuminosos disponíveis, o seu uso 

pode ser resumido nos seguintes serviços: 
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a) Imprimação: segundo o antigo DNER (1997), na especificação de serviço 

DNER-ES 306/97, consiste na aplicação de uma camada asfáltica sobre a 

superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento 

betuminoso qualquer. Para a imprimação são utilizados asfaltos diluídos de 

baixa viscosidade, que permitem a penetração do ligante nos vazios da base. 

(Instituto Brasileiro de Petróleo – IBP, 1990). 

 

A imprimação é realizada com o objetivo de: 

 

 Aumentar a coesão da superfície da camada pela penetração do ligante 

aplicado; 

 Atribuir à camada granular certo grau de impermeabilização. 

 

b) Pintura de ligação: a pintura asfáltica é executada com a função básica de 

promover a aderência à camada asfáltica a ser sobreposta sobre outra 

camada asfáltica, sendo utilizadas emulsões asfálticas. 

Pinto e Preussler (2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 17), indicam que a 

pintura de ligação pode ser aplicada nas seguintes condições: 

 

 Sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um 

recapeamento ou mesmo de um tratamento de rejuvenescimento; 

 Sobre pinturas asfálticas anteriores, que pela ação do tráfego e do tempo 

tenham perdido a potencialidade de promover aderência com a camada a 

ser sobreposta; 

 Como elemento de ligação entre duas camadas asfálticas. 

 

Os tipos de revestimentos asfálticos empregados, como capas ou camadas 

de ligação, são os seguintes: 

 

a) Tratamento superficial: os tratamentos superficiais asfálticos têm como 

objetivo melhorar as condições de rolamento e impermeabilização da pista, 

podendo ser executados como revestimento novo ou como recapeamento. A 

execução de uma das camadas de tratamento superficial asfáltico consiste 
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em aplicar material asfáltico sobre a superfície subjacente e, logo em seguida, 

distribuir o agregado e comprimi-lo, de maneira que o material asfáltico suba 

até uma certa parte da altura do agregado, fixando-o por baixo (penetração 

invertida). Os tratamentos superficiais asfálticos são denominados simples, 

duplos e triplos quando são constituídos, respectivamente, de uma, duas e 

três camadas superpostas. Cada uma delas constituída por uma aplicação de 

material asfáltico e uma aplicação de agregado (PINTO; PREUSSLER, 2001 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 18); 

b) Macadame betuminoso: define o produto constituído por agregados e 

material asfáltico a eles aderido, mediante interpenetração, em uma camada 

de agregado graúdo; duas camadas de agregado miúdo aplicadas e 

comprimidas, cada uma delas, sobre uma camada de cimento asfáltico. O 

emprego desse tipo de serviço pode se dar como base ou revestimento, 

sendo, neste último caso, necessária a aplicação de uma capa selante. 

Diferencia-se do tratamento superficial devido à granulometria e à espessura 

(PINTO; PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 18); 

c) Pré-misturado a quente: mostra que o pré-misturado a quente é o produto 

resultante da mistura a quente, em usina apropriada, com características 

específicas compostas de agregado mineral graduado, material de 

enchimento (filler) e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a 

quente. Sua espessura, após compressão, pode variar de 3 a 10 cm 

aproximadamente, dependendo da granulometria final da mistura de 

agregados. (IBP, 1990). Segundo Pinto e Preussler (2001), a mistura é 

frequentemente utilizada como camada intermediária, posicionada 

imediatamente abaixo de um revestimento do tipo concreto asfáltico. Sua 

utilização, no entanto, pode ser estendida a diversas aplicações, entre elas, 

se destacam as seguintes (PINTO; PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 

2008, p. 19): 

 

 Camada de regularização em obras de restauração onde, além da função 

estrutural, deseja-se corrigir deformações da pista existente; 

 Camada de revestimento, recebendo uma capa de selante; 
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 Camada delgada, aplicada sobre revestimentos, para a prevenção contra 

derrapagens, compondo-se a mistura, nesse caso, com agregado de 

diâmetro máximo limitado. 

 

d) Pré-misturado a frio: a camada do pré-misturado a frio é o produto resultante 

da mistura, em equipamento apropriado, de agregados minerais e emulsão 

asfáltica ou asfalto diluído, espalhado e comprimido a frio. Segundo a 

granulometria, classificam-se em abertos e densos. O pré-misturado a frio 

pode ser utilizado como camada de regularização, como base ou como 

revestimento, além de serviços de conservação (IBP, 1990 apud 

SOTOMAYOR, 2008, p. 19-20); 

e) Concreto asfáltico ou betuminoso: segundo definição do DNIT (2004), o 

concreto betuminoso usinado a quente é uma mistura a quente executada em 

usina apropriada constituída de agregado mineral graduado, material de 

enchimento e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente, com 

características de estabilidade, vazios e relação betume-vazios definidas nas 

especificações de serviços. De acordo com a posição relativa e a função na 

estrutura, o concreto asfáltico deve atender a características especiais em sua 

formulação, recebendo geralmente as seguintes designações (PINTO; 

PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 20): 

 

 Camada de rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber 

diretamente a ação do tráfego. A mistura empregada deve apresentar 

estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da 

estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao 

tráfego, mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas (PINTO; 

PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 20); 

 Camada de ligação ou binder: camada posicionada imediatamente abaixo 

da capa. Apresenta, em relação à mistura utilizada para a camada de 

rolamento, diferenças de comportamento, decorrentes do emprego de 

agregado de diâmetro maior, de maior porcentagem de vazios e menor 

relação de betume-vazios (PINTO; PREUSSLER, 2001 apud 

SOTOMAYOR, 2008, p. 20); 
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 Camada de nivelamento ou regularização: serviço executado com massa 

asfáltica de graduação fina, com a função de corrigir deformações 

ocorrentes na superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, 

promover a selagem de fissuras existentes (PINTO; PREUSSLER, 2001 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 20). 

 

f) Lama asfáltica: segundo o antigo DNER (1997), a lama asfáltica consiste na 

associação de agregados ou misturas de agregados miúdos, material de 

enchimento (filler), emulsão asfáltica e água, com consistência fluida, 

uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. A 

lama asfáltica tem seu principal emprego na proteção dos pavimentos 

asfálticos, já desgastados, sendo também muito usada, como camada de 

desgaste e impermeabilização, nos revestimentos executados com tratamento 

superficial ou macadame betuminoso (IBP, 1990 apud SOTOMAYOR, 2008, 

p. 21); 

 

 Micro revestimento asfáltico a frio modificado por polímero: de acordo 

com o DNIT (2005), o micro revestimento asfáltico a frio, com emulsão 

modificada por polímero, consiste na associação de agregado, material de 

enchimento (filler), emulsão asfáltica modificada por polímero do tipo SBS, 

água, aditivos se necessário, com consistência fluida, uniformemente 

espalhada sobre uma superfície previamente preparada. O micro 

revestimento asfáltico a frio, com emulsão modificada a frio, pode ser 

empregado como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e 

rejuvenescedora ou camada antiderrapante de pavimentos (PINTO; 

PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 21). 

 

2.1.3.3. Subleitos 

 

Segundo o antigo DNER (1997), a regularização do subleito é a operação 

destinada a conformar o leito estradal, quando necessário, transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de espessura e 

de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. 



56 
 

Senço (1997), indica que a operação de regularização é chamada também de 

preparo do subleito, devendo ser executada, sempre que possível, em aterro, 

evitando: 

 

a) Que sejam executados cortes difíceis no material da “casca” já compactada 

pelo tráfego, a maioria das vezes por muitos anos; 

b) Que seja substituída uma camada já compactada naturalmente por uma a ser 

compactada nem sempre atingindo o grau de compactação existente; 

c) Que não se sacrifique o equipamento de escarificação desnecessariamente, 

agindo numa camada compactada. 

 

Para Pinto e Preussler (2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 10), o preparo do 

subleito é uma operação que, se não for executada com requisitos técnicos, pode 

comprometer todo o trabalho de pavimentação. É o suporte sobre o qual vão 

trabalhar as camadas do pavimento. 

Quanto ao subleito, os esforços impostos sobre sua superfície serão aliviados 

em sua profundidade (normalmente se dispersam no primeiro metro). Deve-se, 

portanto, ter maior preocupação com seus estratos superiores, onde os esforços 

solicitantes atuam com maior magnitude. O subleito será constituído de material 

natural consolidado e compactado, por exemplo, nos cortes do corpo estradal, ou 

por um material transportado e compactado, no caso dos aterros. Eventualmente, 

será também aterro sobre corte de características medíocres para subleito (PINTO; 

PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 11). 

 

2.1.3.4. Reforços de subleitos 

 

Thagesen (1996 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12), define que o reforço do 

subleito é a camada de consolidação que pode ser empregada sobre solos de pouca 

capacidade de suporte. 

De acordo com Senço (1997 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12), o reforço de 

subleito é a camada de solo com espessura constante construída, se necessário, 

acima da regularização, com características tecnológicas superiores às da 

regularização e inferiores às da camada imediatamente superior, ou seja, a sub-
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base. O reforço é a parte constituinte especificamente do pavimento e tem funções 

de complemento da sub-base. 

O antigo DNER (1997 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12), indica que os 

materiais constituintes do reforço do subleito são solos ou mistura de solos 

existentes, de qualidade superior à do subleito. 

Thagesen (1996 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12) e Pinto e Preussler (2001 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12), concordam que o material constituinte do reforço 

do subleito é importado e selecionado, de boas a excelentes características físicas e 

elevada resistência ou material do subleito estabilizado granulométrica e/ou 

quimicamente. Essas qualidades devem dar ao reforço melhores condições de 

suporte do que as do subleito e resistência que permita a absorção e distribuição 

das cargas, que se transmitem por meio das camadas superiores do pavimento. A 

simples utilização do reforço do subleito indica um pavimento de elevada espessura 

advinda de um subleito de má qualidade, ou de um subleito de regulares condições 

associado a um tráfego intenso e pesado. 

Admita-se um dado subleito composto de solo com pequena ou medíocre 

resistência aos esforços verticais (de cisalhamento) que ocorreriam sobre sua 

superfície. Ora, nesse caso, é preciso pensar em se executar sobre o subleito uma 

camada de solo de melhor qualidade, que sirva como um reforço sobre sua 

superfície, de maneira que a fundação subjacente a esse reforço receba pressões 

de menor magnitude, compatíveis com sua resistência. 

Conforme Malysz (2004, p. 16): 

 

Camadas granulares têm um importante papel no comportamento global de 
estruturas de pavimentos, especialmente quando possuem revestimentos 
delgados ou não possuem revestimentos. Para estabelecer métodos de 
projetos mais eficientes e critérios construtivos, é necessário que a resposta 
das camadas granulares sob a ação do tráfego seja bem compreendida e 
levada em consideração. 

 

O projeto de um pavimento requer o conhecimento do agregado que será 

utilizado. Desse modo Malysz (2004, p. 22) afirma: 

 

Tradicionalmente os órgãos rodoviários responsáveis pela fiscalização da 
construção de estradas exigem que a qualidade dos agregados obedeça a 
especificações que envolvem ensaios de caracterização, compactação, 
índice de suporte Califórnia (ISC), Abrasão Los Angeles e sanidade. No 
Brasil, nas rodovias da malha federal, o órgão competente é o DNIT 
(Departamento Nacional de Infra-Estrutura em Transportes) que veio a 
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substituir o antigo DNER (Departamento Nacional de Estrada de Rodagem), 
cujas especificações continuam em vigor. Em nível estadual, o DAER/RS 
(Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul) 
regulamenta as obras rodoviárias. Para o caso de sub-bases e bases 
granulares, dispõe-se das seguintes especificações: 
DAER – ES – P 04/91 – Sub-base Granular 
DAER – ES – P 08/91 – Base Granular 
DNER – ES – 301/97 – Pavimentação - Sub-base Estabilizada 
Granulometricamente 
DNER – ES – 303/97 – Pavimentação – Base Estabilizada 
Granulometricamente 

 

Sobre a camada de reforço com solo de maior qualidade serão toleradas 

maiores pressões oriundas das cargas aplicadas sobre o pavimento, já que, 

obrigatoriamente, é mais resistente que o solo de fundação (portanto, empregar um 

solo, em camada de reforço de subleito, que apresente propriedades elásticas e 

resistentes idênticas às do solo do subleito seria um caso de insanidade técnica do 

projetista ou construtor). 

O emprego de camada de reforço de subleito não é obrigatório, pois 

espessuras maiores de camadas superiores poderiam, em tese, aliviar as pressões 

sobre um subleito medíocre. Contudo, procura-se utilizá-lo em tais circunstâncias por 

razões econômicas, pois subleitos de resistência baixa exigiriam, para alguns tipos 

de pavimentos (especialmente os flexíveis), do ponto de vista de projeto, camadas 

mais espessas de base e sub-base. Logicamente, o reforço do subleito, por sua vez, 

resistirá a solicitações de maior ordem de grandeza, respondendo parcialmente 

pelas funções do subleito e exigindo menores espessuras de base e sub-base sobre 

si, sendo em geral menos custoso o emprego de solos de reforço, em vez de 

maiores espessuras de camadas granulares ou cimentadas, quaisquer que sejam. 

 

2.1.3.5. Bases e sub-bases 

 

Segundo Senço (1997 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 11), a sub-base é a 

camada complementar à base, que por circunstâncias técnicas e econômicas não é 

aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou reforço do 

subleito. 

Coronado (2002 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 11), define que a sub-base 

deve ter estabilidade e capacidade de suporte, além de ótima capacidade para 

drenar e controlar a ascensão capilar da água, protegendo assim a estrutura do 

pavimento. 
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Hunter (1994 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 11), expressa que o desempenho 

da sub-base tem quatro funções: 

 

a) Proporciona uma camada estrutural a qual distribui as cargas ao subsolo; 

b) Proporciona uma plataforma de trabalho para o tráfego da construção e uma 

plataforma de compactação para colocar as subsequentes misturas 

betuminosas; 

c) Atua como capa de isolamento conjuntamente com as misturas betuminosas 

para proteger o subleito do congelamento, no caso de climas frios; 

d) Pode proporcionar uma camada drenante com a finalidade de drenar a água 

do pavimento. 

 

O material constituinte da sub-base deverá ter características tecnológica 

superiores às do material de reforço. Por sua vez, o material da base deverá ser de 

melhor qualidade que o material da sub-base. 

A sub-base consiste de solo natural selecionado e material britado qualificado. 

Pode também ser estabilizada com cimento, cal ou betume, para melhorar sua 

resistência e durabilidade (DYNAPAC, 1989 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12). 

Com relação à sua posição na estrutura do pavimento, a sub-base é 

usualmente distinguida da camada de base pelas menores exigências em termos de 

resistência, plasticidade e graduação dos materiais que a constituem (PINTO e 

PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 12). 

Pode-se concluir que os esforços verticais transmitidos ao subleito devem ser 

compatíveis com sua capacidade de resistir a eles. Essa assertiva é naturalmente 

válida para qualquer outra camada superior do pavimento. Para aliviar as pressões 

sobre as camadas de solo inferiores, surgem as camadas de base e sub-base, que 

também podem desempenhar papel importante na drenagem subsuperficial dos 

pavimentos. 

Segundo Hunter (1994 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 13) e Coronado (2002 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 13), desde o ponto de vista estrutural, a base é a 

camada mais importante do pavimento flexível. Tem como finalidade distribuir as 

cargas aplicadas na superfície, para não exceder a capacidade de suporte do 

subleito. Para desempenhar essa função devem ser apresentadas as características 

necessárias de resistência intrínseca. 



60 
 

Por outro lado, Pinto e Preussler (2001 apud SOTOMAYOR, 2008, p. 13), 

indicam que a base deve reduzir as tensões de compressão no subleito e na sub-

base em níveis aceitáveis, ou seja, precisa distribuir as cargas aplicadas na 

superfície do pavimento para minimizar ou eliminar as deformações de consolidação 

e cisalhamento no subleito e/ou sub-base. Além disso, deve garantir que a 

magnitude das tensões de flexão no revestimento não o leve ao trincamento 

prematuro. 

As bases podem ser constituídas por solo estabilizado naturalmente, misturas 

de solos e agregados (solo-brita), brita graduada, brita graduada tratada com 

cimento, solo estabilizado quimicamente com ligante hidráulico ou asfáltico, 

concretos etc. Para as sub-bases, podem ser utilizados os mesmos materiais citados 

para o caso das bases. No caso de solos estabilizados quimicamente, de maneira 

geral, os consumos de agentes aglomerantes são pequenos (Pinto; Preussler, 2001 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 14) 

Um aspecto importante deve ser discutido quanto ao emprego dos termos 

base e sub-base no caso dos pavimentos de concreto. Não é incomum engenheiros 

atribuírem o nome de sub-base à camada subjacente a uma placa de CCP. A razão 

de tal fato reside em uma equivocada ideia de que a placa de CCP faria o papel de 

revestimento e de base simultaneamente, o que não se justifica, pois o papel da 

base não pode ser tomado como meramente estrutural, mas também hidráulico, no 

caso de material granular. Além disso, criaríamos uma dificuldade em termos 

práticos: quando o pavimento de concreto possui duas camadas entre o 

revestimento e o subleito, deveríamos denominá-las por sub-base 1 e sub-base 2? 

O bom senso nega esta solução (Figura 8). 

 

Figura 8 – Seção longitudinal típica de um pavimento de concreto simples 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração (2007). 
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Quanto aos tipos de camada de base, é feita a seguir uma breve descrição 

das mais utilizadas nos pavimentos flexíveis: 

 

a) Base de brita graduada: define a base de brita graduada como a camada 

constituída de uma mistura, em usina ou in loco, de produtos de britagem 

apresentando granulometria contínua, cuja estabilização é obtida pela ação 

mecânica do equipamento de compactação; 

b) Base de brita corrida: segundo definição de Pinto e Preussler (2001 apud 

SOTOMAYOR, 2008, p. 14), é uma camada constituída por produtos 

resultantes da britagem primária de rocha sã, enquadrados numa condição 

granulométrica contínua; 

c) Base de solo arenoso fino laterítico: de acordo com Nogami e Villibor (1995 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 14), conceitua-se tecnologicamente como 

SAFL, aquele que pertence à classe de solo de comportamento laterítico e a 

um dos grupos LA’ (areias argilosas lateríticas), LA (areias com pouca argila 

laterítica), e LG’ (argilas lateríticas e argilas lateríticas arenosas) segundo a 

classificação geotécnica MCT, sendo características das regiões tropicais; 

d) Base de solo britada: pode ser dividida em solo arenoso-brita e solo argiloso-

brita. Na primeira, constitui-se de uma mistura de solo arenoso fino laterítico e 

brita corrida, e, na segunda, de solo com predomínio de argila, misturado com 

brita corrida. Para ambos os casos, as porcentagens ideais das misturas 

devem ser definidas em estudos de laboratório (PINTO; PREUSSLER, 2001 

apud SOTOMAYOR, 2008, p. 14); 

e) Base de solo estabilizado granulometricamente: descreve que consiste da 

utilização de solos, mistura de solos, mistura de solos e materiais britados, 

escoria ou produtos totais de britagem, de modo a apresentar, após 

umedecimento e compactação, boas condições de estabilidade e 

durabilidade; 

f) Base de macadame hidráulico: define o macadame hidráulico como a camada 

obtida por compressão de agregados graúdos, uniformemente distribuídos, 

cujos vazios são preenchidos por agregados menores, pó de pedra ou areia 

(material de enchimento), a princípio seco, e depois com ajuda de água. A 

estabilidade da camada é obtida a partir da ação mecânica energética de 

compactação; 
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g) Base de macadame betuminoso: esse tipo de base consiste na superposição 

de camadas de agregados britados, interligados entre si por pinturas de 

material betuminoso (PINTO; PREUSSLER, 2001 apud SOTOMAYOR, 2008, 

p. 15). 

 

O projeto de um pavimento exige o conhecimento de materiais, de técnicas de 

projeto e de solicitações atuantes na estrutura, fatores que somados à experiência 

de um profissional experiente conduzem a projetos satisfatórios. Para a execução de 

um projeto de pavimento, é necessário conhecer as características dos materiais 

que serão utilizados, além disso, deve-se avaliar quais serão as solicitações críticas 

que atuarão no pavimento (TREICHEL, 2009 apud PINTO, 2009, p. 24). 

O primeiro critério utilizado para o dimensionamento de pavimentos foi o 

critério California Bearing Ratio (CBR). Segundo Balbo (2007, p. 377 apud PINTO, 

2010, p. 24): 

 

O critério do CBR é atribuído ao engenheiro O. J. Porter (Ahlvin, 1991), do 
California Division of Highways (CDH), tendo sido o primeiro método de 
dimensionamento de pavimentos flexíveis criado sobre bases estritamente 
empíricas, com considerável número de avaliações experimentais e 
laboratoriais. O critério básico de ruptura adotado é aquele por cisalhamento 
do subleito e camadas granulares, que causariam o aparecimento de sulcos 
nas trilhas de roda (deformações permanentes) ou mesmo ruptura plástica 
do subleito. 

 

O valor do CBR exprime uma porcentagem da resistência à penetração de 

dado material. No Brasil, a partir desse parâmetro desenvolveu-se o manual de 

projeto de pavimentos. O responsável por esse estudo foi o engenheiro Murillo 

Lopes de Souza, do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, em meados 

de 1960, com última edição em 1981 (BALBO, 2007 apud PINTO, 2010, p. 25). 

Lekarp (1999 apud MALYSZ, 2004, p. 22 apud PINTO, 2010, p. 25) afirma: 

 

Atualmente a filosofia de dimensionamento de pavimentos flexíveis tem 
como um dos seus principais objetivos limitar o aparecimento de 
afundamento de trilhas de roda na estrutura, esse defeito é ocasionado pelo 
acúmulo excessivo de deformações permanentes. 

 

Sendo assim tem-se que conhecer as solicitações que atuam no pavimento 

originando deformações resilientes ou elásticas (εr) e permanentes ou plásticas (εp) 

(MALYSZ, 2004 apud PINTO, 2010, p. 25). Sabe-se que os métodos empíricos de 
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dimensionamento de pavimentos, como é o caso do CBR, não são capazes de 

prever as deformações que ocorrem no pavimento, sendo assim, tem-se a 

necessidade de emprego de métodos mecanísticos. 

Segundo Medina e Motta (2005 apud PINTO, 2010, p. 25), a mecânica dos 

pavimentos estuda os pavimentos como sistemas em camadas sujeitos às 

solicitações impostas pelos veículos. Assim ela preocupa-se com o cálculo das 

tensões, deformações e deslocamentos que atuam nessa estrutura. Desta forma, 

Brito (2006 apud PINTO, 2010) afirma que se tem evoluído de métodos empíricos 

para processos empírico-mecanísticos, capazes de determinar solicitações impostas 

pelo tráfego a partir da mecânica dos pavimentos. A (Figura 9) apresenta as 

camadas de um pavimento e as principais tensões atuantes nessa estrutura. 

O uso de métodos empírico-mecanísticos exige parâmetros que relacionem 

tensões e deformações no interior do pavimento quando esse é solicitado pelo 

tráfego. Nesse contexto, no dimensionamento de pavimentos flexíveis insere-se o 

conceito de Módulo de Resiliência (MR) dos materiais. 

 

Figura 9 – Representação do sistema de camadas de um pavimento e tensões 

solicitantes 

 

Fonte: Bernucci et al., (2006). 
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Resiliência significa energia armazenada num corpo deformado 

elasticamente, a qual é devolvida quando cessam as tensões causadoras das 

deformações. Esse parâmetro é definido como a razão entre a tensão de tração e a 

correspondente deformação específica recuperável, quando o pavimento é solicitado 

por carregamentos cíclicos, de baixa duração (MEDINA; MOTTA, 2005 apud PINTO, 

2010). Atualmente o módulo de resiliência é um parâmetro-chave para o 

dimensionamento racional de pavimentos. 

Bernucci et al. (2006 apud PINTO, 2010, p. 26) afirmam que o comportamento 

estrutural de um pavimento dependerá: 

 

a) da espessura de cada uma das camadas que o compõe; 

b) da rigidez de cada camada, dada pelo módulo de resiliência; 

c) da interação entre as camadas. 

 

2.1.3.6. A enfadonha questão sobre “Pavimentos Ecológicos Drenantes” 

 

Pavimentos drenantes são aqueles cujo revestimento é composto por um 

material com elevado índice de vazios, podendo ser mistura asfáltica (chamada de 

camada porosa de atrito) e também concreto de cimento Portland, embora mais 

raro. Seu objetivo é permitir que águas pluviais sejam rapidamente eliminadas da 

superfície do revestimento, penetrando nessa camada de tal sorte a evitar lâmina 

d'água na superfície, potencial causadora de hidroplanagem, e o lançamento de jato 

nos vidros de veículos durante períodos chuvosos; cumprem ainda a tarefa de 

absorver ruídos dos veículos (BALBO, 2007). 

Se existisse tal tipo de revestimento (Figura 10), uma camada subjacente a 

ele deveria ser obrigatoriamente impermeável. Isso é necessário para que as 

camadas granulares e de subleito não fiquem saturadas, pois perderiam de maneira 

expressiva sua resistência, causando ruína precoce das estruturas de pavimento. 

Além disso, desencadearia um processo de degradação conhecido por 

bombeamento de finos do subleito para as camadas superiores, que, além de 

ampliar as perdas de capacidade do pavimento, acabaria por colmatar os vazios da 

camada porosa superficial, obstruindo sua função drenante (BALBO, 2007). 
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Figura 10 – Situação de drenagem superficial no revestimento do pavimento 

 

Fonte: Pavimentação Asfáltica: materiais, projeto e restauração (2007). 

 

2.1.3.7. Até quando os asfaltos estarão disponíveis na natureza? 

 

Soa um tanto quanto não habitual iniciar a exposição do tema, referente a um 

material de construção, dessa forma. Todavia, pretende-se auxiliar o leitor quanto à 

sua atitude frente ao uso do material no que se refere a sua preservação para as 

gerações futuras (BALBO, 2007). 

Como as informações não permitem incorporar nos cálculos as novas 

descobertas anuais (cada vez mais raras) de fontes da matéria-prima, as 

perspectivas apresentadas tendem a ser um pouco exageradas. Porém, são 

compensadas por se empregar nos cálculos uma taxa constante de consumo de 

petróleo pela humanidade nas próximas décadas, que é algo exageradamente 

otimista. Os resultados apontam para a necessidade de preservação e reciclagem 

dos asfaltos como bem indispensável para as economias e gerações futuras 

(BALBO, 2007). 

As possibilidades de crises internacionais de petróleo são muito grandes nas 

próximas décadas; nas Américas, a escassez parece que chegará antes que em 

outras localidades, à exceção da Venezuela. O The Wall Street Ournal Americas 

(17/8/2006) menciona estimativas atuais de 41 anos de reservas de petróleo e de 65 

anos para o gás natural. Os cálculos têm como base uma demanda diária de 80 

milhões de barris de petróleo, sendo ainda um barril equivalente a 42 galões, ou 

seja, 159 l ou 0,159 m3. Tomando-se a densidade do petróleo em média de 1,05 

t/m3, tal demanda representa 66,4 milhões de toneladas (BALBO, 2007). 
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Considerando apenas novas construções de rodovias de pista simples com 7 

m de largura (duas faixas de rolamento), a cada quilômetro, para uma espessura de 

50 mm de revestimento em CAUQ, ter-se-ia o consumo de 350 m3 de CAUQ, que, 

com massa específica de 24 kN/m3, resultaria em 840 t de CAUQ. Com um teor de 

CAP de 6% em média, o consumo de asfalto significa algo em torno de 50,4 t/km de 

pista simples (BALBO, 2007). 

Tomando-se os 66,4 milhões de toneladas de CAPs restantes para o Brasil, 

fabricados a partir de petróleo nacional, tal montante disponível seria suficiente para 

pavimentar 1.317.381 km de rodovias em pista simples, sem acostamento revestido, 

ou seja, a extensão de rodovias existentes e não pavimentadas no Brasil. Os 

números podem parecer ainda mais catastróficos, levando-se em conta o raciocínio 

que se segue (BALBO, 2007). 

Se no Estado de São Paulo as necessidades globais fossem de 20 mil km de 

manutenção de pavimentos e nas rodovias federais esse montante alcançasse cerca 

de 30 mil km, com dois serviços de restauração (recapeamento) até o ano de 2020, 

considerando todas as rodovias como em pistas simples, o consumo de CAP seria 

de 35 milhões de toneladas, ou seja, metade do CAP disponível no cenário estudado 

até 2020. Dentro dessas circunstâncias, o asfalto disponível para os serviços de 

restauração de pavimentos no Brasil teria duração até 2040. Isso sem levar em 

consideração a necessidade de novas rodovias (BALBO, 2007). 

Ou seja, se quisermos, dentro do cenário estudado, garantir a manutenção de 

rodovias até o ano de 2050, aproximadamente, não poderemos arcar com o 

consumo de CAP para novas construções. O cenário que nos espera, como em um 

"voo de galinha", é que, em duas ou três décadas, se não encontrarmos novas 

fontes e caso programas de combustíveis alternativos não ganhem amplo espaço na 

produção, estaremos importando petróleo, isso se este não estiver disponibilizado 

completamente para os países mais desenvolvidos (BALBO, 2007). 

 

2.1.3.8. Asfaltos e betumes 

 

Betumes podem ser definidos da seguinte maneira: são substâncias 

compostas por hidrocarbonetos pesados, com propriedades ligantes, inflamáveis, de 

elevada viscosidade em temperatura ambiente, e que ocorrem na natureza ou são 

obtidos por fabricação, a partir da destilação de petróleo, de carvão, de madeira ou 
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de resinas. Asfalto é um produto natural (presente em rochas ou em depósitos 

lacustres, como os asfaltos de Trinidad e de Bermudez) ou derivado de petróleo, 

constituído essencialmente de betumes (ASPHALT INSTITUTE, 1983). Assim, a 

diferenciação para materiais betuminosos, bem compreendida nos EUA, é 

apresentada: os materiais betuminosos são divididos em asfaltos (de petróleo) e 

alcatrões (obtidos pela destilação destrutiva do carvão). 

A mais importante matéria-prima para a obtenção dos asfaltos é o petróleo, 

em que pese a existência de ocorrências de asfaltos naturais de lagos (onde o 

asfalto natural é resultante de um processo de lenta evaporação das frações leves 

de petróleo no tempo geológico) e ainda de rochas asfálticas (gilsonita), de 

importância econômica ainda mais limitada (BALBO, 2007). 

Atualmente, a teoria mais aceita para a origem do petróleo afirma que este 

produto tem natureza orgânica, surgindo pela ação de bactérias anaeróbicas que 

consumiram os organismos do plâncton marinho, em combinação com pressão e 

temperatura, transformando-os em hidrocarbonetos (BALBO, 2007). No clássico 

Organic Chemistry (MORRISON; BOYD, 1972), afirma-se que "variados processos 

de decomposição e milhões de anos de ações geológicas transformaram os 

complexos compostos orgânicos que formavam os tecidos das plantas e animais 

vivos de outrora, numa mistura de alcanos, cujas moléculas podem conter de um a 

20 ou 30 átomos de carbono". 

Os hidrocarbonetos pesados constituintes do petróleo bruto são, em sua 

maioria, os ciclanos, os alcanos, os benzoides e os ciclano-aromáticos; geralmente 

são encontrados traços de oxigênio, enxofre e outros elementos no produto cru. 

Métodos modernos como a cromatografia líquida de alto desempenho têm sido 

utilizados na análise química do betume com objetivo de determinação das diversas 

substâncias presentes no petróleo cru (SCHILLINGER et al., 1993). Neste ensaio, 

realiza-se procedimento que permite a separação das partes componentes de uma 

mistura por meio de suas interações com duas fases distintas, uma solvente e outra 

adsorvente. 

A grande dificuldade, porém, do uso de técnicas de análise química na 

tecnologia de asfaltos para a pavimentação propriamente dita ocorre, antes de mais 

nada, pela inexistência de correlações entre a composição química de asfaltos e seu 

desempenho como material de pavimentação (BALBO, 2007). 
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No entanto, outras duas dificuldades podem ser recordadas, pelo menos até a 

atualidade: a ausência de procedimentos universalmente consagrados para a 

definição da composição química dos asfaltos, e também o elevado custo da 

tecnologia, por exigência de técnicos altamente especializados e de equipamentos 

extremamente sofisticados (ASPHALT INSTITUTE, 1983). Assim, este capítulo será 

limitado à descrição de conhecimentos básicos sobre tal produto, não se projetando 

no campo minucioso da ciência básica. Os aspectos tecnológicos aqui recordados 

serão bastante úteis para as aplicações deste material em pavimentação. 

É conveniente recordar, nesta introdução, que os alcatrões brutos originados 

da destilação do carvão são também constituídos por betumes, podendo, após 

processo de refinamento, tornarem-se produtos de aplicação na pavimentação 

(BALBO, 2007). 

Existem nos crus de petróleo diversos tipos de hidrocarbonetos, que se 

dividem em saturados (sem ligações entre carbonos) e insaturados. Os petróleos 

crus encontrados no Brasil, que a partir de 2006 detém produção autossuficiente e 

que, portanto, não importaria (por um longo período ao menos) do Oriente Médio ou 

do Caribe, são petróleos de base parafínica, conforme nomenclatura empregada 

(BALBO, 2007). 

 

2.1.3.9. Reciclagem de pavimentos 

 

A reciclagem de pavimentos consiste na reutilização, após reprocesso, dos 

materiais existentes em um pavimento deteriorado. Esse processo visa diminuir o 

consumo de materiais virgens, reduzindo a exploração de materiais pétreos. 

Pesquisas demonstram que nos processos de restauração de pavimentos, o 

reaproveitamento dos materiais existentes no pavimento antigo minimiza os custos 

da obra. Mesmo em regiões com abundância de recursos minerais, a reciclagem 

pode ser a solução mais viável economicamente (DAVID, 2006 apud PINTO, 2010). 

A técnica de reciclagem iniciou nos Estados Unidos em 1915. No entanto, a 

partir de1930 a operação perdeu força devido ao aumento da oferta de petróleo. Em 

1970, com a falta de materiais asfálticos e com a crise econômica internacional, 

voltou-se novamente a atenção ao reaproveitamento de materiais presentes em 

pavimentos deteriorados. No Brasil a técnica foi empregada pela primeira vez em 
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1960 pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro em ruas daquela cidade (DAVID, 

2006 apud PINTO, 2010). 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010) 

 

A partir da crise do petróleo, na década de 1970, com a escassez de 
materiais asfálticos mais a crise econômica internacional, os técnicos 
rodoviários internacionais, em conjunto com os organismos de fomento, 
voltaram-se para a idéia de reprocessar os materiais de pavimentação de 
pistas deterioradas, por meio da reciclagem, de forma a restaurar as 
condições de trafegabilidade de vias a níveis satisfatórios, tanto do ponto de 
vista técnico quanto financeiro. 

 

Atualmente o Brasil vem executando projetos que contemplam o processo de 

reciclagem do pavimento. Devido ao sucesso apresentado pelas soluções que 

abordam a técnica, percebe-se que esta tecnologia vem se consolidando nos 

serviços de restauração de pavimentos no País. Existem diversas maneiras de 

executar a reciclagem e um dos problemas apresentados em projetos que 

contemplam a técnica diz respeito à granulometria resultante do material fresado. 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010), a composição granulométrica do 

material fresado dependerá: 

 

a) da profundidade de corte; 

b) do grau de oxidação do pavimento; 

c) do estado do pavimento antigo; 

d) do estado dos dentes de corte; 

e) da temperatura ambiente. 

 

O avanço do conhecimento possibilitou o desenvolvimento de equipamentos 

capazes de fresar, peneirar, rebritar, dosar e misturar os componentes reciclados 

(DAVID, 2006 apud PINTO, 2010). A primeira etapa da reciclagem consiste em 

fresar o pavimento existente na profundidade especificada em projeto. 

 

2.1.3.10. Fresagem - conceitos básicos 

 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010), “A origem do termo fresagem 

remonta à técnica de desbaste ou corte de metais, ou outras peças, por intermédio 
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de uma engrenagem motora constituída de um cortador giratório de ângulos 

diversos, ou de várias freses, em movimento giratório contínuo”. 

O DNER em seu Glossário de Termos Técnicos Rodoviários (BRASIL, 1997 

PINTO, 2010), define a fresagem de pavimentos como: 

 

Desbastamento a quente ou a frio de superfícies asfálticas, como parte de 
um processo de reciclagem de pavimento asfáltico. Bonfim (2007) conceitua 
a fresagem de pavimentos como: [...] corte ou desbaste de uma ou mais 
camadas do pavimento, com espessura pré-determinada, por meio de 
processo mecânico realizado a quente ou a frio, empregado como 
intervenção visando a restauração de pavimentos. 

 

Na década de 1970, quando iniciou-se o processo de reciclagem de 

pavimento, o material era extraído da pista por meio de escarificação do pavimento. 

Esse processo resultava em um material que, devido as suas grandes dimensões, 

necessitava ser rebritado para posterior reutilização. Dessa forma, considerou-se a 

técnica inadequada. A máquina para fresar foi desenvolvida a partir da segunda 

metade da década de 1970. O equipamento foi considerado útil na realização do 

desbaste do pavimento em profundidades pré-determinadas, o que antes não era 

possível (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

No Brasil, a técnica teve início no ano de 1980, com o emprego de uma 

fresadora americana nas obras de restauração da via Anchieta para a DERSA – 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. – de São Paulo. Dessa forma, este serviço pode 

ser considerado recente no que diz respeito ao seu emprego e ao conhecimento 

adquirido em torno do tema o que garante a motivação da questão de pesquisa 

desse trabalho. Ilustra-se na (Figura 11) o procedimento de fresagem, na imagem o 

equipamento possui uma esteira rolante por onde o material fresado é transportado 

até um caminhão basculante. 
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Figura 11 – Procedimento de fresagem 

 

Fonte: Paulifresa Fresagem e Reciclagem LTDA (1980). 

 

2.1.3.11. Principais equipamentos e componentes da operação de fresagem 

 

2.1.3.11.1. Máquina fresadora 

 

O principal equipamento para realização da operação de fresagem é a 

máquina fresadora. Esse equipamento é responsável por efetuar o desbaste da 

camada superficial do pavimento por meio do movimento de rotação de um cilindro, 

chamado de cilindro fresador. Atualmente o mercado disponibiliza algumas opções 

deste equipamento. Conforme será apresentado, existe mais de uma técnica de 

fresagem, definida pela configuração do equipamento utilizado. 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010), pode-se a firmar que os 

equipamentos para fresar dividem-se em: 

a) de pequeno porte: destinados a arremates junto a diversas interferências 

existentes nos pavimentos, além disso, são usados em serviços de remendos, 

acabamentos ao redor de tampões de ferro (Figura 12), junto a sarjetões, 

entre outros. Possui cilindro com largura de fresagem variando de 300 mm a 

600 mm; 

b) de médio porte: destinados à execução de fresagem tanto de pequenas 

quanto de grandes áreas, possuem uma correia transportadora para o 
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carregamento de material fresado em caminhões basculantes (Figura 13). O 

cilindro fresador pode ter larguras em torno de 1000 mm a 1500 mm; 

c) de grande porte: destinados a grandes áreas (Figura 14), por tratar-se de 

equipamentos com cilindro fresador com largura superior as citadas 

anteriormente de 2000 mm a 2500 mm. Há a venda no mercado 

equipamentos que podem atingir a largura de 4000 mm de fresagem. 

 

Figura 12 – Fresadora de pequeno porte 

 

Fonte: Wirtgen (2012). 

 

Figura 13 – Fresadora de médio porte 

 

Fonte: Wirtgen (2012). 
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Figura 14 – Fresadora de grande porte 

 

Fonte: Wirtgen (2012). 

 

A produtividade apresentada pela máquina fresadora pode variar dependendo 

das condições impostas à execução desse serviço. Na fresagem de pavimentos 

urbanos, o número de interferência durante a operação é maior do que as 

interferências necessárias em vias expressas (áreas contínuas), por exemplo. Além 

disso, a produtividade pode variar em função: 

 

a) do estado do pavimento a ser restaurado; 

b) da espessura de corte; 

c) da temperatura do ambiente; 

d) do estado dos dentes de corte. 

Apresentam-se, nas tabelas 10 a 12, valores de produtividade média diária 

apresentada pelo equipamento. Esses valores são referentes a uma jornada de 

trabalho de 8 horas e levam em conta fatores como: o tempo destinado a sinalização 

da pista, a parada do equipamento para manutenção (abastecimento de água e de 

óleo), a mudança de local de serviço, entre outros fatores. Além disso, eles são 

válidos para a profundidade de corte de 5 cm (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 
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Tabela 10 – Fresadoras com cilindro de 2 m de largura 

 
Tipo de Serviço 

Modelo de Fresadora 
2000 VC 2000 DC W 1900 

Fresagem de áreas contínuas sem vinculação à 
aplicação do revestimento 

5000 m² 8000 m² 10000 m² 

Fresagem de áreas descontínuas sem 
vinculação à aplicação do revestimento 

3500 m² 4000 m² 5000 m² 

Fresagem de áreas descontínuas com 
vinculação à aplicação do revestimento 

1800 m² 2000 m² 3500 m² 

Fonte: Bonfim (2007). 

 

Tabela 11 – Fresadoras com cilindro de 1 m de largura 

 
Tipo de Serviço 

Modelo de Fresadora 
1000 VC W 1000 L W 1000 

Fresagem de áreas contínuas sem vinculação à 
aplicação do revestimento 

1800 m² 4000 m² 5000 m² 

Fresagem de áreas descontínuas sem 
vinculação à aplicação do revestimento 

1500 m² 3000 m² 3500 m² 

Fresagem de áreas descontínuas com 
vinculação à aplicação do revestimento 

1000 m² 2000 m² 2500 m² 

Fonte: Bonfim (2007). 

 

Tabela 12 – Fresadoras com cilindro de 0,5 m de largura 

 
Tipo de Serviço 

Modelo de Fresadora 
W 50 

Fresagem de áreas contínuas sem vinculação à aplicação 
do revestimento 

1500 m² 

Fresagem de áreas descontínuas sem vinculação à 
aplicação do revestimento 

1200 m² 

Fresagem de áreas descontínuas com vinculação à 
aplicação do revestimento 

900 m² 

Fonte: Bonfim (2007). 

 

2.1.3.11.2. Cilindro fresador 

 

Além de especificações referentes à máquina fresadora mostra-se necessário 

a descrição de outros componentes desse processo. Nesse contexto insere-se o 

cilindro fresador, um componente da máquina fresadora. Esse equipamento pode 

ser descrito como um tambor rígido construído em aço especial, no qual dentes de 

corte são fixados. É também conhecido como rolo fresador ou tambor fresador. 

Esse equipamento gira em alta rotação e quando em contato com o 

pavimento inicia o desbaste do mesmo (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). Pode-
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se perceber a grande quantidade de dentes de corte dispostos em forma de “V”, 

fazendo com que o material fresado seja conduzido para o meio do cilindro, 

facilitando assim o seu lançamento pela correia transportadora. 

 

Figura 15 – Cilindro fresador 

 

Fonte: Bonfim (2007). 

 

Atualmente já estão à disposição máquinas fresadoras que possuem a 

particularidade de substituição do cilindro fresador por cilindros de diferentes 

larguras. A largura do cilindro fresador normalmente está associada ao tamanho do 

equipamento de fresagem (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010): 

 

A maioria dos cilindros possui os dentes de corte dispostos em forma de 
“V”, resultado do desenho formado por dois helicóides a partir da parte 
mediana do cilindro. Isso faz com que o material fresado, em função do giro, 
seja conduzido para o centro da caixa do cilindro fresador, facilitando seu 
lançamento na correia transportadora [...]. 

Certamente o cilindro fresador foi o componente do sistema que mais evoluiu 

nos equipamentos de fresagem (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). Atualmente o 

mercado disponibiliza cilindros fresadores com diferentes larguras, sistemas de 

fixação dos dentes de corte no cilindro e distâncias entre os dentes de corte. 

Especificações como as citadas são úteis para a configuração do tipo de fresagem a 

ser executada. Comparando a altura dos dentes de corte utilizados na fresagem 

padrão e na microfresagem, por exemplo, percebe-se que a primeira situação é 

resultado de dentes de corte de maior altura. 
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2.1.3.11.3. Dentes de corte 

 

Os dentes de corte são as pontas de ataque que agem diretamente no 

pavimento, responsáveis pelo desbaste do mesmo. Bonfim (2007 apud PINTO, 

2010) salienta: 

 

Essas peças são constituídas por corpo forjado em aço, com ponta em 
material mais duro, de carboneto de tungstênio e cobalto. Os dentes de 
corte possuem um anel cilíndrico que envolve a sua base para que os 
mesmos sejam fixados sob pressão no interior do suporte, possibilitando 
girarem livremente durante o processo de fresagem, de forma a desgastá-
los por igual. 

 

Os dentes de corte são fixados ao tambor fresador através de suportes, os 

quais têm posições em ângulos de ataque definidos de forma a resultar, no 

pavimento, uma superfície de textura rugosa, porém plana e sem desníveis 

(BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). Dependendo do tipo cilindro a ser usado, a 

fixação do suporte dos dentes de corte ao rolo fresador se dará de maneira 

diferente. 

 

Figura 16 – Dentes de corte 

 

Fonte: turkish.alibaba.com 
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2.1.3.11.4. Equipamentos e serviços adicionais 

 

Além da descrição de alguns componentes básicos à máquina fresadora 

percebe-se que há a necessidade de citar equipamentos e serviços operacionais 

complementares ao processo. Os sistemas de fresagem não possuem sistemas para 

aspiração e coleta de material fresado. Assim, o material é lançado em correias 

transportadoras que descarregam o material em um caminhão basculante. Deve-se 

prever a utilização de um caminhão pipa, necessário para aspergir água sobre o 

cilindro fresador para diminuir o desgaste dos dentes de corte e minimizar o nível de 

poeira durante os serviços de fresagem. Além disso, é necessário possuir uma 

carreta equipada com prancha apropriada ao transporte da máquina fresadora 

(BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

Além dos equipamentos adicionais citados, sugere-se a utilização de um 

detector de metais, para verificação da presença de material metálico situado sob a 

camada de revestimento. Executa-se a detecção passando o aparelho sobre a 

superfície a ser fresada. É comum encontrar tampões de ferro sob revestimentos 

onde foram executados os recapeamentos sem o levantamento dos mesmos, se não 

detectado, o tampão pode vir a danificar a máquina fresadora (BONFIM, 2007 apud 

PINTO, 2010). 

Algumas operações adicionais à fresagem propriamente dita podem ser 

comentadas. É o caso de operações de arremates em locais fresados. Essa 

operação é indicada junto a sarjetões ou em torno de tampões de ferro. Para tal 

processo aconselha-se a utilização de um equipamento de fresagem de pequeno 

porte. Tal operação pode ser realizada também por intermédio de serra de disco 

e/ou rompedor pneumático (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

No mesmo contexto insere-se a varrição da pista. Após a fresagem ficam 

presentes, sobre a pista, materiais soltos os quais podem causar inconveniências 

aos usuários da via (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). Além disso, se executada a 

camada de recapeamento pós-fresagem, a pista deve estar isenta de pó, o que 

prejudicaria a execução da restauração da via. Salienta-se que deve ser prevista a 

sinalização da via onde se executará o processo de fresagem, garantindo a 

segurança dos usuários. 
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Figura 17 – Operação de fresagem de um equipamento de grande porte 

 

Fonte: Wirtgen (2012). 

 

2.1.3.11.5. Classificação dos tipos de fresagem 

 

Segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010): 

“Vários autores divergem quanto à classificação dos tipos de fresagem e 
suas aplicações; mas, de maneira resumida, pode-se classificar a fresagem 
de pavimentos quanto à espessura de corte e à rugosidade resultante na 
pista”. 

 

A classificação referente à espessura de corte é subdividida em superficial, 

rasa e profunda. A fresagem superficial é destinada apenas à correção de defeitos 

existentes na superfície do pavimento. Sendo assim, dispensa o posterior 

recapeamento da pista, uma vez que permite níveis mínimos de conforto e 

segurança. Dessa forma, defeitos como exudação e deformações plásticas podem 

ser tratados com essa técnica (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

A fresagem rasa atinge profundidades maiores, em torno de 5 cm. Esse 

procedimento é utilizado na correção de defeitos funcionais e em remendos 

superficiais. Aplicado principalmente em vias urbanas, onde se deseja manter o 

greide do pavimento (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 
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A fresagem profunda é aquela em que o corte atinge níveis consideráveis, 

podendo alcançar a camada de base e até mesmo de sub-base do pavimento. Essa 

técnica normalmente é utilizada em pavimentos que necessitam de reparos 

estruturais. Além disso, pode ser empregada em serviços de pequeno porte como o 

requadramento de buracos (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

A classificação referente à rugosidade resultante na pista é subdividida em 

padrão, fina e microfresagem. Bonfim (2007 apud PINTO, 2010) comenta, “A 

rugosidade resultante na pista, depende do tipo de cilindro utilizado na execução da 

fresagem, além da velocidade de operação”. 

A fresagem padrão é resultante do cilindro originalmente oferecido nos 

equipamentos. Nessa situação a distância lateral entre os dentes de corte do cilindro 

fresador é de aproximadamente 15 mm. Empregada em projetos que especificam 

posterior aplicação de nova camada de revestimento (BONFIM, 2007 apud PINTO, 

2010). 

Já a fresagem fina, de acordo com Bonfim (2007 apud PINTO, 2010): 

 

“[...] (fine milling) foi introduzida posteriormente, como resultado da 
aplicação de cilindros fresadores com distância lateral entre os dentes de 
corte de aproximadamente 8 mm, resultando sulcos menores e menor 
rugosidade na pista, o que possibilitou essa classificação”. 

 

Finalmente a microfresagem é empregada para remoção de espessuras muito 

delgadas do pavimento, sendo assim, os dentes de corte posicionam-se 

lateralmente a uma distância de aproximadamente 2 a 3 mm. Esse procedimento 

pode ser empregado na remoção da faixa de sinalização horizontal da pista, visando 

alterar o layout viário. Além disso, o procedimento pode ser empregado na 

adequação do perfil longitudinal da via, dispensando aplicação de nova camada de 

revestimento (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

 

2.1.3.11.6. Aplicação da técnica de fresagem 

 

A fresagem de um pavimento pode ser realizada de duas maneiras quanto à 

temperatura de ocorrência: a frio ou a quente. Na primeira situação, o processo é 

realizado na temperatura ambiente, sem o pré-aquecimento do pavimento. Nessa 

situação ocorre a quebra de parte dos agregados, havendo, assim, a alteração da 
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curva granulométrica do material existente na pista (BONFIM, 2007 apud PINTO, 

2010). 

Já na fresagem a quente, utilizada como parte do processo de reciclagem in 

situ a quente, é efetuado o pré-aquecimento do revestimento. O prévio aquecimento 

do material faz com que a sua resistência ao corte seja diminuída não ocasionando 

alteração significativa na curva granulométrica do material, como é o caso da 

fresagem a frio (BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 

A técnica de fresagem pode ser empregada na solução dos mais variados 

tipos de defeitos apresentados por um pavimento. Dessa forma, a execução dos 

serviços dependerá, de certa forma, do defeito encontrado na via. Nesse contexto, 

segundo Bonfim (2007 apud PINTO, 2010), pode-se descrever diferentes 

procedimentos para emprego da técnica, são eles, fresagens: 

 

a) para correção de defeitos superficiais: empregada para correção de defeitos 

na superfície dos revestimentos, normalmente empregada para correção de 

deformações plásticas ou exsudações sendo capaz de aumentar a aderência 

pneu-pavimento; 

b) de áreas descontínuas: esta aplicação consiste na execução da fresagem em 

áreas localizadas, podendo não cobrir a largura total da pista; 

c) contínuas de toda a pista: execução da fresagem em toda a pista. Essa 

técnica é empregada, principalmente, em pavimentos com muitos defeitos 

superficiais; 

d) em cunha: procedimento empregado apenas nas bordas das pistas, junto à 

sarjeta, com o intuito de promover a ancoragem da nova camada de 

revestimento; 

e) para correção da inclinação do pavimento; 

f) de arremate: esta aplicação consiste em executar a fresagem do pavimento 

junto às diversas interferências existentes no mesmo, normalmente 

empregada em vias urbanas; 

g) superficiais de sonorização: empregada em acostamentos. Nesse caso a 

superfície fresada servirá de alerta aos usuários quando o veículo trafegar 

fora dos limites das faixas de rolamento. 
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Com base na ampla potencialidade de emprego da técnica de fresagem de 

pavimentos tem-se utilizado esse procedimento nos mais variados tipos de 

problemas apresentados por uma via. De maneira resumida, conforme Bonfim (2007 

apud PINTO, 2010) aborda, a técnica pode ser utilizada na correção de defeitos 

como: 

 

a) trincamentos; 

b) remendo em buracos; 

c) afundamento nas trilhas de rodas: defeito ocasionado pela utilização de uma 

mistura asfáltica imprópria para as condições locais ou por deficiência 

estrutural das camadas inferiores; 

d) deformação plástica do revestimento: normalmente são defeitos funcionais 

associados a utilização de uma mistura asfáltica inadequada; 

e) agregados polidos: defeito aonde acontece a diminuição da aderência 

pneupavimento devido ao desgaste das arestas dos agregados; 

f) exsudação: defeito resultante da afloração de material betuminoso na 

superfície do pavimento; 

g) bombeamento de finos: defeito presente em pavimentos com alto grau de 

deterioração aonde a água infiltra até as camadas inferiores da estrutura 

sendo posteriormente bombeada para a superfície através da sobrecarga 

exercida pelo tráfego; 

h) manutenção do greide de vias que receberão camada de recapeamento; 

i) manutenção do desnível máximo entre a pista e o acostamento. 

 

Deve-se tomar cuidado em relação aos problemas que podem ocorrer devido 

à utilização da fresagem, pois alguns dos problemas são inerentes ao processo. 

Nesse sentido, uma vez executada a fresagem de um pavimento é estabelecido um 

degrau na pista. Nesse caso, deve-se atentar às situações em que ocorre a 

liberação ao tráfego antes de ser executada a nova camada de recapeamento. 

Dependendo da profundidade de corte é necessário o isolamento total da área. Além 

disso, a técnica pode provocar o aparecimento de buracos ou panelas em virtude da 

desagregação do pavimento remanescente. Esse tipo de problema acontece, por 

exemplo, quando a espessura de corte for superior ao revestimento asfáltico 

(BONFIM, 2007 apud PINTO, 2010). 
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Tem-se como prática recomendável executar o recapeamento, após a 

fresagem, o mais breve possível, minimizando transtornos aos usuários (BONFIM, 

2007 apud PINTO, 2010). O projeto realizado por um engenheiro experiente pode 

minimizar alguns problemas executivos inerentes ao processo. Além disso, para a 

execução da técnica de fresagem e até mesmo para a reciclagem do material 

fresado deve-se fazer uso das especificações contidas nas normas rodoviárias. O 

DNER disponibiliza algumas normas com essa finalidade, podem ser citadas: 

 

a) DNER-ES 405/00 – pavimentação – reciclagem de pavimento à frio “in situ” 

com espuma de asfalto; 

b) DNIT 033/2005- ES - pavimentos flexíveis – concreto asfáltico reciclado a 

quente na usina; 

c) DNIT 034/2005- ES – pavimentos flexíveis – concreto asfáltico reciclado a 

quente no local. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Este trabalho irá fazer um estudo de caso na reutilização do material fresado 

quanto a utilização, armazenamento e aplicação do mesmo em vias primárias. 

 

2.2.1. Pesquisa Preliminar 

 

Para pesquisa preliminar, foi visitada uma obra de onde o material fresado foi 

retirado. A obra em questão faz parte da revitalização das ruas de Videira, este 

serviço foi realizado pela empresa Viga Pavimentações e Obras Ltda, em processo 

licitatório da prefeitura municipal da cidade. O material fresado citado fazia parte do 

ponto asfáltico da rua XV de Novembro, foi realizado sua remoção e transporte até 

um depósito da prefeitura, no qual efetuará a sua aplicação em vias primárias. 

 

2.2.2. Local de Estudo 

 

O material em questão foi fresado, transportado e depositado em um local 

específico fornecido pelo setor do DSU da Prefeitura Municipal de Videira, o 

transporte foi realizado pela empresa a qual ganhou a licitação para a revitalização, 
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segundo informações dos responsável pelo setor de Planejamento, e pelo diretor do 

DSU da Prefeitura de Videira, este material seria descartado, por este motivo 

optaram pela sua reutilização, uma vez que era necessário fazer a regularização em 

algumas vias primárias, e para este serviço deveria fazer uso de material como brita, 

então optaram pela reutilização do material que estava sendo fresado, até como 

uma forma de preservação ambiental, pois este material deveria ser depositado em 

algum lugar e ali ficaria por um longo tempo. 

O material fresado pode ser usado do mesmo modo que o cascalho e a 

escória, promovendo maior aderência dos veículos no pavimento. Também contribui 

para eliminar pontos de formação de atoleiros em períodos de chuva e, em tempos 

de seca, a mitigação da poeira. 

 

2.2.3. Utilização 

 

Misturas asfálticas sustentáveis têm sido estudadas há alguns anos no 

sentido de melhorar ou substituir as técnicas tradicionais. A principal é a reciclagem 

a quente em usina de asfalto através da utilização do resíduo da fresagem do 

pavimento, conhecido como RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) como um insumo, 

junto com agregados minerais virgens, na produção de misturas asfálticas. 

É muito comum encontrar em obras municipais e rodoviárias grandes áreas 

de armazenamento de RAP, que não tem uma reutilização adequada. Com o uso do 

RAP é possível diminuir os materiais pétreos por cada tonelada produzida de asfalto, 

que representa mais de 25% dos custos totais. Se um projeto determinar que o traço 

da mistura asfáltica deve reutilizar 30% de RAP em sua composição, pode haver 

uma redução de até 15% no custo de produção. 

Nas estradas do interior da cidade de Videira foram executados os trabalhos 

de patrolagem, limpeza de bordo de estrada e drenagem da água acumulada para a 

colocação do material fresado, os moradores antes diziam que o acesso à região era 

dificultada quando chovia e com as intervenções, o acesso de produtores rurais, 

moradores e das crianças à escola foi muito facilitado. 

No decorrer deste relatório será feito o acompanhamento deste serviço em 

forma de um estudo de caso comparativo entre a aplicação do material fresado e de 

um material convencional, verificando a sua viabilidade, durabilidade e custos. 
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2.2.4. Material 

 

O material fresado utilizado foi coletado na Rua XV de Novembro, durante o 

processo de revitalização do pavimento asfáltico. As coletas foram feitas diretamente 

da esteira da máquina fresadora. A máquina fresadora utilizada foi uma Wirtgen 

W1000 L com largura de corte de 1m e espessura de corte de até 25cm e 

considerada uma máquina de médio porte. O cilindro de corte utiliza 100 dentes de 

corte. A velocidade de corte utilizada foi de 9,5m/min, aproximadamente. Na Figura 

18 é apresentada uma foto do equipamento e do processo de coleta do material. 

 

Figura 18 - Fresadora Wirtgen W1000 L

 

Fonte: Vianmaq (2016) 

 

2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1. Dados da Prefeitura Municipal de Videira 

 

Segundo informações repassadas pelo Diretor do DSU da Prefeitura 

Municipal de Videira, o material foi fresado pela empresa a qual ganhou a licitação 

para fazer a revitalização da Rua XV de Novembro, foi realizada a fresagem com 
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uma espessura de 3 cm, este material foi encaminhado até o deposito da prefeitura 

para que posteriormente pudesse ser utilizado em vias primárias. 

A utilização deste material teve que ser feita com poucos dias depositados, 

pois se tivermos dias muito quentes poderá ocorrer o derretimento do CAP que está 

aglutinado junto a brita, tornando uma bola o material fresado, assim dificultará na 

hora da sua aplicação, outro motivo é com dias chuvosos que mesmo o material 

estando depositado embaixo de uma lona para proteção poderá ocorrer o movo e 

não poderá mais ser utilizado. 

Foram repassadas algumas informações: 

 O material fresado foi aplicado com a utilização de uma caçamba que faz a 

descarga utilizando como guia dois ou três anéis da corrente; 

 Se for necessário passa somente a motoniveladora para alguma 

regularização; 

 Não é utilizado o rolo compactador após o material ter sido despejado; 

 O consumo da Caçamba está em torno de 3 lts/km de diesel; 

 A brita comprada hoje estão pagando R$ 40,00 a tonelada entregue no 

depósito da prefeitura; 

 

Em média o material fresado ou até mesmo a brita após aplicados duram em 

torno de 6 meses, com o passar dos carros e até mesmo as chuvas acabam 

deslocando o material para as laterais, deixando os trilhos dos carros sem material. 

Sendo assim se faz necessário a manutenção da via, com a utilização da 

motoniveladora para repor o material das laterais para o centro da mesma, conforme 

Figuras 19, 20 e 21 
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Figura 19 - Material fresado sendo espalhado pela caçamba – Videira 

 

Fonte: O Próprio autor. 
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Figura 20 - Nivelamento do material fresado com uso da motoniveladora – Videira 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Figura 21 – Nivelamento do material fresado com uso da motoniveladora – Videira 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

2.3.2. Dados da Prefeitura Municipal de Joinville 

 

Conforme visita realizada junto ao SEINFRA da Prefeitura Municipal de 

Joinville, na presença do meu orientador Professor Me. Miguel A. da S. Mello, 

visitamos o local onde o material se encontrava depositado, este estava sem 

nenhum tipo de cobertura exposto a sol e chuva, o professor me passou que o 

material já se encontrava ali aproximadamente ha 3 meses, neste depósito foi 

possível identificar o mesmo em três apresentações de fresagem fina, grossa e com 

material de base, conforme Figuras 22, 23 e 24. 
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Figura 22 – Material de Fresagem Fina - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

Figura 23 – Material de Fresagem Grossa - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 
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Figura 24 – Material de Fresagem com Material de Base - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

2.3.2.1. Aplicação do material em via primaria 

 

Este material foi aplicado em algumas vias primárias do município de Joinville, 

sua aplicação foi realizada com a utilização de uma caçamba para espalhar o 

material, uma motoniveladora para fazer uma melhor distribuição e por fim é 

passado o rolo para uma melhor compactação. Como em qualquer serviço se faz 

necessária uma manutenção, num período de 3 meses após a sua aplicação foi 

realizada a manutenção com a utilização de uma motoniveladora para recolocar o 

material que se encontra nas laterais da via, trazendo-o para o centro e passando 

novamente com o rolo para que ocorra uma nova compactação, conforme Figuras 

25 e 26. 
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Figura 25 – Material de Fresagem no bordo da Via - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

Figura 26 – Material de Fresagem no bordo da Via - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 
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2.3.2.2. Vias com material fresado 

 

É possível identificarmos que com a aplicação correta do material fresado a 

via fica com melhores condições de uso, inibindo a poeira, o aparecimento de alguns 

buracos, pois com a aplicação deste material ele consegue criar uma espécie de 

selagem sobre a via, tornando-a mais resistente, e principalmente a questão da 

reutilização deste material fresado que seria descartado, como precisaríamos fazer 

uso de algum material convencional tal como a brita para melhor a pavimentação da 

mesma, optou-se pela reutilização do material fresado. Podemos identificar nas 

Figuras 27, 28 e 29 como este material fica em uma via. 

 

Figura 27 – Via Primária com o Material Fresado - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 
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Figura 28 – Via Primária com o Material Fresado - Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 
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Figura 29 – Via Primária com o Material Fresado – Material na Lateral da Via - 

Joinville 

 

Fonte: O Próprio autor. 

 

2.3.3. Pesquisa Realizada nas Prefeituras – Videira e Joinville 

 

Considerando que a Prefeitura Municipal executou a fresagem em algumas 

ruas da cidade, e estou realizando meu TCC - Trabalho de Conclusão de Curso na 

UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, onde o tema é Reutilização de 

Material Fresado como revestimento primário, sendo assim solicito, se possível, as 

seguintes informações: 
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a) Como que o material fresado fica ou ficou depositado? 

b) Como foi realizada a aplicação deste material fresado, com a utilização de 

quais máquinas? 

c) A aplicação do material foi realizada em uma via do início ao fim, ou somente 

em um determinado trecho? 

d) Após a aplicação deste material, por quanto tempo deu sua durabilidade, e em 

quanto tempo foi realizada sua manutenção? 

e) Caso a aplicação deste material não tenha sido aprovada, por qual motivo 

você citaria este problema? 

 

2.3.3.1. Resultado da Pesquisa Realizada nas Prefeituras 

 

2.3.3.1.1. Prefeitura Municipal de Joinville 

 

Conforme solicitação feita ao Eng.º da Unidade de Pavimentação – Seinfra do 

município de Joinville, obtive as seguintes informações: 

 

O revestimento asfáltico assim que foi fresado, gerou material que foi 

carregado e transportado para depósitos determinados, como Unidade de 

Pavimentação – órgão da Secretaria de Infraestrutura e Subprefeituras Regionais. 

Depositado a céu aberto. 

O material foi levado para as ruas em caminhões que descarregam o mesmo 

ao longo da via, foram espalhados com motoniveladora e compactados com rolo 

liso. 

A utilização do material fresado como revestimento primário foram executados 

em segmentos de determinadas ruas, onde a maioria foi desde o início até o final. 

Temos ruas que já se encontram por volta de 4 meses com material fresado, 

apresentando bom comportamento como revestimento primário. Somente em 

algumas ruas com aclives e declives é que houve a necessidade de novo 

patrolamento. 

O uso do material foi aprovado, onde houve retrabalho foi em função da 

declividade e parte do material foi “levado” para os bordos pela ação das águas 

pluviais. 
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2.3.3.1.2. Prefeitura Municipal de Videira 

 

Conforme solicitação feita ao diretor da DSU do município de Videira, obtive 

as seguintes informações: 

 

O material fresado foi carregado e transportado para o depósito da DSU, 

aguardando para a sua aplicação. Depositado a céu aberto. 

O material foi transportado até as ruas em caçambas que descarregaram o 

mesmo em alguns trechos da via, foram espalhados com o uso da motoniveladora e 

não foi utilizado o rolo compactador. 

O material fresado foi utilizado como revestimento primário em segmentos de 

determinadas ruas, mas na grande maioria em pequenos trechos, não sendo feito do 

início ao fim da mesma. 

Nas ruas onde o material foi aplicado não teve muita durabilidade, creio que 

foi pela forma que utilizamos, mas durou em torno de 2 meses, não apresentou um 

bom comportamento. 

O uso do material fresado para nós não foi aprovado, creio que foi pela forma 

que fizemos a aplicação, e também pela qualidade do mesmo, pois como não durou 

por muito tempo, tivemos que fazer aplicação de outro novamente. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar os resultados da aplicação 

do material fresado em uma via primária, de maneira a utilizar uma alternativa 

técnica, econômica e ecologicamente correta proporcionando uma destinação final 

dos resíduos de fresagem de pavimentos asfálticos gerados através da manutenção 

e restauração de ruas da cidade de Videira. 

Com as visitas e pesquisa realizada nos municípios de Videira e Joinville 

pude identificar que a aplicação do material fresado, se for realizada de maneira 

correta, tem muita funcionalidade, levando em consideração que seja feita na via 

desde o seu início até o fim, aplicando o material com o uso de carregadeira para a 

carga, caçamba para o transporte, da motoniveladora para espalhar o material e o 

rolo para uma compactação uniforme. 

Como toda via necessita de manutenção, necessitando sempre de 

investimentos, a aplicação correta deste material fresado pode ser vista como uma 

economia na manutenção, além de que é bem mais fácil o seu espalhamento e 

compactação, se comparado com o cascalho usado no município de Videira e saibro 

no município de Joinville. 

A aplicação no município de Videira não teve o resultado esperado, pois a 

forma como foi realizado o serviço, onde o material fresado foi simplesmente 

descarregado na via e espalhado com a motoniveladora, e a ausência do rolo, para 

a devida compactação, deixou o material solto, gerando poeira e na sequência 

sendo carreado para os bordos da via. 

Considerando-se todos os resultados, acredita-se que sendo feita a aplicação 

correta, respectivamente, seja uma solução ambientalmente correta, pois permite a 

reutilização de grande volume do material fresado, e técnica e economicamente 

viável, pois é de fácil execução, apenas exigindo equipamentos de pequeno porte 

para vias de baixo volume de tráfego. 

Com este trabalho foi possível identificar que o material fresado, gerado nas 

atividades de manutenção e restauração rodoviária, deve ser visto como um estudo 

inicial para outras pesquisas que envolvam o aperfeiçoamento das atividades 

propostas. A seguir apresento algumas sugestões para pesquisas futuras: 
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 Realizar ensaios com adições de diferentes porcentagens de 

aglomerantes como cal e cimento na mistura para possível aumento de 

resistência e uso em bases de pavimentos rodoviários; 

 Realiza o estudo do aproveitamento do material fresado em outros 

serviços dentro da construção de rodovias; 

 Avaliar outras misturas com o material fresado como o pó-de-pedra 

e/ou outro agregado (predrisco por exemplo); 
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