
 UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE – UNIARP 
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 
 
 
 
 
 
 

FABIANA ZENI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECICLAGEM DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS FLEXÍVEIS PARA 
RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS COM ADIÇÃO DA CAMADA DE BASE 
E SUB-BASE NO ESTUDO DE CASO DA RODOVIA SC 453, TRECHO  

TANGARÁ A LUZERNA, EM SANTA CATARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2016 

 



FABIANA ZENI 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECICLAGEM DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS FLEXÍVEIS PARA 
RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS COM ADIÇÃO DA CAMADA DE BASE 
E SUB-BASE NO ESTUDO DE CASO DA RODOVIA SC 453, TRECHO  

TANGARÁ A LUZERNA, EM SANTA CATARINA 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada como exigência da 
obtenção do título de Engenheiro Civil, do curso 
de Engenharia Civil, ministrado pela 
Universidade Alto Vale Rio do Peixe – UNIARP, 
sob orientação do professor MSc. Miguel Ângelo 
S. Mello. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Caçador 
2016 

 

  

 



RECICLAGEM DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS FLEXÍVEIS PARA 
RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS COM ADIÇÃO DA CAMADA DE BASE 
E SUB-BASE NO ESTUDO DE CASO DA RODOVIA SC 453, TRECHO  

TANGARÁ A LUZERNA, EM SANTA CATARINA. 
 
 
 

FABIANA ZENI 
 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi submetido ao processo de avaliação pela 
Banca Examinadora para obtenção do Título de: 
 

Bacharel em Engenharia Civil 
 
 

E aprovada na sua versão final em _____/_____/_____, atendendo às normas da 
legislação vigente da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e Coordenação do 
Curso de Engenharia Civil. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aos meus pais Olinto e Marilene Zeni, 
em que tenho como referência 

tanto na educação como no caráter. 
                                                                                        Ao meu namorado. 

Aos amigos de faculdade, tanto 
colegas como professores que 

estiveram sempre junto comigo. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



AGRADECIMENTO 
 
 

Em primeiro lugar agradecer aos meus orientadores, Eng.ª Dr ª Liane da Silva 

Bueno e Engº MSc. Miguel Ângelo S. Mello pela sua orientação, ensinamentos e 

conselhos dados para a elaboração deste  trabalho de conclusão de curso, pela 

dedicação e atenção em me atender prontamente sempre que solicitei, e por todo o 

conhecimento que me proporcionaram com a realização deste trabalho, sou grata por 

me permitir este enorme aprendizado, levarei comigo pelo resto da vida. 

A Deus, pela vida, por iluminar minha inteligência, e pela capacitação para 

concluir este trabalho.  

Aos meus pais, Olinto e Marilene, pelo apoio incondicional; por acreditarem e 

embarcarem comigo em mais esta realização dos meus sonhos. Meus eternos 

heróis, amo muito vocês. 

Ao meu namorado Josimar da Silva, que faz a diferença em minha vida, por 

toda paciência, compreensão, carinho e amor, e por me ajudar muitas vezes a achar 

soluções quando elas pareciam não aparecer. Você foi a pessoa que compartilhou 

comigo os momentos de tristezas e alegrias. Além deste trabalho, dedico todo meu 

amor a você. 

Ao meu colega João Althaus, que me ajudou com o conteúdo/tema,  me 

mandando material para pesquisa, pelo apoio e interesse nas frequentes discussões 

quando  me surgia as duvidas e sempre disposto a me ajudar.  

Aos meus amigos, que me apoiaram e que sempre estiveram ao meu lado 

durante esta longa caminhada, que muitas vezes compartilhei momentos de tristezas, 

alegrias, angústias e ansiedade, mas que sempre estiveram ao meu lado me 

apoiando e me ajudando, que de uma forma ou outra colaboram para o meu sucesso 

e formação acadêmica, sempre acrescentando experiências e conhecimentos. 

 Enfim gostaria de agradecer profundamente a todos que de alguma forma 

contribuíram com este trabalho, principalmente todos os professores da UNIARP seja 

por orientação técnica, ou por amizade. 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desistir...eu já pensei seriamente 
nisso, mas nunca me levei 
realmente a sério; é que tem 
mais chão nos meus olhos do 
que o cansaço nas minhas 
pernas, mais esperança nos 
meus passos do que tristeza nos 
meus ombros, mais estrada no 
meu coração do que medo na 
minha cabeça. Feliz aquele que 
transfere o que sabe e aprende o 
que ensina. 
 
 
                            (Cora Coralina) 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“A verdadeira felicidade consiste em 

sabermos desfrutar de cada 
momento, como se fosse o último 
passado junto daqueles que mais 

amamos. É podermos sentir a alegria 
de encontrarmos diante de nós uma 
mão estendida que nos levante, um 
olhar sincero que nos de forças, um 

sorriso amigo que nos contagie... 
Somente quando as pessoas derem 

as mãos e esquecerem as diferenças 
entre elas é que poderão sentir em 

seus espíritos a serenidade, fruto da 
Fé, do Amor e da Amizade” 

 
(Livro Memórias Espirituais de um Gato)  

 
 
 
 
 



 
RESUMO 

 
 
 

O presente trabalho apresenta uma avaliação de um estudo de caso do desempenho 

da reciclagem de pavimentos da rodovia SC 453 para obter melhores resultados com 

custos menores e ganho na parte de meio ambiente. A restauração será realizada 

com a reciclagem dos materiais constituintes do revestimento e de parte da camada 

de base e sub-base da estrutura original do pavimento com adição de cimento 

Portland e brita graduada. Sendo o pavimento flexível o principal tipo de pavimento 

encontrado nas rodovias brasileiras, onde os mesmos encontram se muito 

deteriorados e as vezes pela má execução da obra e também pela falta de 

manutenção dessas rodovias. Os projetos para os pavimentos flexíveis são 

geralmente feitos para terem uma vida útil de 10 anos, mas com o passar do tempo é 

necessários à restauração desses pavimentos. Esta técnica é economicamente viável 

e ecologicamente correta devida a reutilização dos subprodutos das camadas 

constituintes, consequentemente diminuindo a extração da matéria prima do meio 

ambiente. A questão ambiental e da sustentabilidade, está sendo amplamente 

discutida e ganha cada vez mais atenção mundial devido à necessidade de 

preservação dos recursos disponíveis no planeta, deverá tornar-se o fator mais 

importante na elaboração de projetos de engenharia, cuja prática acaba, geralmente, 

interferindo e agredindo o meio ambiente. O material fresado utilizado na  

conservação/manutenção de uma rodovia, onde a sua  correta aplicação, pode ter a 

sua viabilidade técnica e econômica. As técnicas de reciclagem aliadas à 

necessidade de incorporar aspectos ambientais e econômicos aos projetos 

rodoviários, incentivam e motivam iniciativas de utilização do material fresado como 

um material de construção nobre e capaz de substituir os materiais tradicionais em 

diversas camadas do pavimento asfáltico. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This paper presents an evaluation of a performance case study of recycling of 

highway pavements SC 453 for better results with lower costs and gain on the 

environment. The restoration is performed with recycling of the constituent materials 

of the coating and part of the base layer and sub-base as the original floor structure 

with the addition of Portland cement and graded gravel. Being flexible floor the main 

type of pavement found on Brazilian highways, where they are very deteriorated and 

sometimes by poor execution of the work and also the lack of maintenance of these 

roads. Projects for flexible pavements are usually made to have a useful life of 10 

years, but with the passage of time is required to restore these floors. This technique 

is economically viable and environmentally friendly due to reuse the by-products of 

the constituent layers, thus reducing the extraction of raw material from the 

environment. The environmental and sustainability issue is being widely discussed 

and is increasingly gaining worldwide attention because of the need to preserve the 

resources available on the planet, should become the most important factor in the 

development of engineering projects, whose practice is over, usually, and interfering 

harm the environment. The milled material used in conservation / maintenance of a 

highway where its correct application can have its technical and economic viability. 

Recycling techniques coupled with the need to incorporate environmental and 

economic aspects of road projects, encourage and motivate use of the milled material 

initiatives as a noble building material, capable of replacing traditional materials in 

several layers of asphalt pavement. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 



 O Brasil destaca-se como uma das economias mais dinâmicas no cenário 

mundial. Todavia, a inexistência de uma infraestrutura de transporte conveniente é 

um fator que limita um crescimento sustentável. A ampliação, recuperação e a 

manutenção de toda a malha rodoviária brasileira são indispensáveis para solidificar 

o desenvolvimento social e econômico do País. 

A vida útil dos pavimentos rodoviários vem a cada dia sofrendo o aumento da 

sua degradação sob o intemperismo das condições climáticas, sendo que alguns 

anos para cá estas ações de intempéries as que estão sujeitas o pavimento vem 

aumentando cada vez mais, e também devido ao enorme volume de tráfego que vai 

afetando a qualidade em diferentes níveis dos pavimentos, portanto a necessidade 

da realização de restauração dos mesmos existentes também origina quantidades 

crescentes e não desprezáveis de materiais disponíveis para uma eventual 

reciclagem. Para além das técnicas tradicionais de reabilitação de um pavimento 

flexível, a reciclagem dos materiais provenientes dos pavimentos degradados e a sua 

aplicação nesses ou em outros pavimentos, aparece assim como uma solução 

alternativa. 

De acordo com Moreira (2005), a reciclagem de pavimento asfáltico não é uma 

ideia recente. Teve início na Índia e Singapura, no ano de 1930, o uso da reciclagem 

a quente. Foi nesta época que o Road Research Laboratory iniciou experimentos 

com reciclagem a frio in situ. Porem, apenas a partir do ano de 1970 nos Estados 

Unidos esse assunto ganhou mais atenção, onde nesta época o petróleo estava em 

alta com seus valores atingindo seu pico mais elevado, e assim os custos cada vez 

aumentaria mais para a realização de novas estruturas de pavimentos, já no Brasil 

em meados dos anos 80, vem enfrentando problemas sobre a demanda de 

pavimentação que não era nada fácil de ser atendida por possuírem estradas muito 

carentes de pavimentação possuindo trechos avaliados como deficiente ou até de 

péssima qualidade que assim exigiriam um serviço de conservação e manutenção 

muito rígida não superando assim as carências que o Brasil tinha que enfrentando 

em matéria de estrutura viária. 

A reciclagem vem surgindo em respostas as grandes preocupações com a  

falta que vem ocorrendo com os recursos não renováveis e principalmente os novos 

resíduos dos pavimentos que estão cada vez mais degradados, portanto levando em 

consideração a um desenvolvimento mais sustentável na realização dos novos 

pavimentos. 



A necessidade de começar a se pensar na reciclagem de pavimentos está 

sendo reconhecida por resolver em algumas partes os problemas ambientais na 

exploração de recursos não renováveis e também a deposição gerada pelos resíduos 

da demolição do próprio pavimento no processo de restauração. Esta técnica visa 

conservar todas as fontes de energias que podem ser utilizadas, visando, portanto o 

custo benefício na redução de transporte em relação a sua distância para ir em busca 

de novas fontes de agregados, e uma redução muito grande de aterro para os bota-

foras do pavimento que não é mais utilizado. 

Atualmente no Brasil, a rede de pavimentos encontra se muito deteriorados 

devida as grandes quantidades de tráfego e seu excesso de carga sendo uma das 

causas deste problema e aliado a falta de manutenção acarretam em um pavimento 

com mais problemas a serem solucionados. 

A reciclagem dos pavimentos esta sendo utilizada em vários países, com a 

vantagem de solucionar o aproveitamento de alguns agregados do pavimento que 

vem sendo deteriorado, portando baixando a redução de custos, gerando menos 

consumo de energia e a maior preocupação com o meio ambiente. 

A reciclagem é uma técnica cujo objetivo fundamental é transformar o material 

oriundo de um pavimento degradado em uma camada homogênea e capaz de 

suportar o tráfego gerado durante o novo período de projeto. Dentre as várias 

modalidades de reciclagem de pavimentos, destaca-se aquela com adição de 

cimento Portland e correção granulométrica com brita para a estabilização da 

mistura, que é a modalidade aqui abordada. 

A reciclagem de pavimento esta se tornando cada vez mais importante à 

medida que a condição geral da infraestrutura viária mundial continua a se deteriorar 

e muitos países estão enfrentando  um declínio  do padrão de suas redes viárias com 

o passar do tempo.  

À medida que a degradação vai evoluindo é necessário determinar o momento 

ótimo para proceder às intervenções de manutenção preventiva ou corretiva de modo 

a prolongar a vida útil do pavimento e recompor suas condições de serviço. No 

entanto, em muitos casos, as verbas disponíveis são insuficientes para atender ao 

aumento no ritmo de manutenção e preservar o pavimento à medida que este 

envelhece.  



Este trabalho tem por finalidade de contribuir para os estudos de ampliação do 

conhecimento nesta área que cada vê esta sendo mais divulgado em termos de 

reciclagem de pavimentos. 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

 A principal justificativa para a realização deste trabalho é a importância de se 

reciclar o concreto asfáltico de forma adequada, o que contribui positivamente para o 

meio ambiente, e se torna um passivo ambiental, com destino adequado visando 

mitigar os impactos ambientais a partir da reutilização dos subprodutos gerados nas 

intervenções em rodovias. 

 Existem diversos aspectos a considerar na reciclagem de pavimento flexível 

sendo o primeiro a manutenção do meio ambiente e sustentabilidade do planeta, já 

que a reabilitação de pavimento através da reutilização de materiais provenientes do 

pavimento antigo, por meio do processo da reciclagem, preserva o meio ambiente da 

degradação dada pela exploração para obtenção de novos agregados. 

 Outro ponto importante vem a ser o fator econômico, visto que a preservação 

do material já utilizado no pavimento antigo evita os custos com transportes e bota-

fora do material fresado, alem de gastos com novos agregados para a construção de 

um novo pavimento. 

 Na reciclagem de pavimento asfáltico deve-se considerar que existe um tempo 

mínimo necessário entre a execução da reciclagem do pavimento e a liberação do 

mesmo para o trafego, lembrando que o pavimento no momento da liberação para o 

trafego devera ter condições de receber e suportar as tensões geradas pelos 

veículos de carga. 

 O estudo em questão analisou o procedimento de reciclagem de pavimento 

flexível com o acréscimo de cimento Portland, visto que uma a camada reciclada com 

aglutinante hidráulico tende a suportar esforços de tração quando utilizada como 

base de um revestimento em concreto asfáltico, cabendo a questão de quanto tempo 

após a execução da base e possível liberar o trafego sem que haja dano aparente 

para a estrutura do pavimento. 

 O processo mais comum da reciclagem contempla a fresagem da camada de 

rolamento e a utilização do material resultante  como agregado para  a composição  

de novas misturas. Contudo, pavimentos com problemas  estruturais graves 



necessitam  de uma intervenção mais profunda , chegando as camadas de base e de 

sub-base.  

 A proposta de reciclagem de pavimentos será realizada através dos ensaios 

de granulometria e ensaios de compactação pelos métodos de compressão áxil 

simples e compressão diametral.  

 Dessa forma, foi obtido um conjunto de informações sobre a evolução da 

resistência mecânica de pavimentos flexíveis reciclados com cimento Portland em 

função do tempo. 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Mostrar uma forma viável para a reciclagem de rodovias, que venha a 

contribuir como alternativa de revestimento das suas camadas nos processos de 

restauração de rodovias. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

* Identificar algumas formas para reciclagem de pavimentos que sejam viáveis 

com relação ao custo benefício; 

* Analisar se a granulometria da mistura do solo para o revestimento asfáltico, 

encontra se dentro de pelo menos uma das faixas granulométricas estipuladas pelo 

DNIT; 

* Analisar a viabilidade técnica da reutilização do material fresado para a 

camada de revestimento do pavimento; 

* Dar uma correta destinação final dos resíduos  que venham a ser gerados  

no processo da restauração de pavimentos, para que não venha a comprometer o 

meio ambiente. 

 

 

 



1.3 Delimitação do Problema 
 

 

 Vem-se realizando, com alguma frequência, serviços de restauração nos 

pavimentos já bastante envelhecidos da malha viária. Isso tem gerado um volume 

considerável de material fresado nos pátios de residência ou até ao longo da rodovia, 

implicando numa certa preocupação ambiental quanto a sua disposição final. Por 

outro lado, ocorre uma escassez de materiais adequados, tradicionalmente usados 

para a composição das diversas camadas do pavimento, como cascalho para base e 

sub-base e britas de qualidade que possam ser utilizadas como agregados para as 

misturas asfálticas dos revestimentos. 

1.4 Organização do trabalho   
 

 

O presente trabalho de conclusão de curso está estruturada da seguinte 

forma:  

Capítulo 1 – Introdução: neste capítulo serão apresentadas as considerações 

iniciais sobre o tema proposto. 

Capítulo 2 – Desenvolvimento do referencial teórico: assim serão 

apresentadas definições e considerações pertinentes ao desenvolvimento do mesmo. 

Capítulo 3 – Materiais e Métodos: este capítulo vem apresentar  os materiais 

utilizados e os procedimentos experimentais adotados no desenvolvimento da 

presente pesquisa. 

 Capítulo 4 – Resultados e discussões: estará disposto os resultados e a 

discussão que será implantado.  

Capítulo 5 – Conclusões: capítulo onde serão apresentadas as conclusões 

obviamente descritas. 

 

 Por fim, as referências bibliográficas, que tem importância para a realização e 

conclusão deste trabalho. 



2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1 História da Organização da Engenharia Rodoviária 
 

 

 Segundo Get (2003) a construção rodoviária é uma das mais antigas artes 

conhecidas pela humanidade, o desenvolvimento da indústria e o aprimoramento dos 

veículos de transporte introduziram alterações e aprimoraram o método na 

construção das rodovias. As primeiras estradas construídas pelo homem foram feitas 

em regiões montanhosas ou de floresta densa, construídas com troncos e galhos 

sobre terrenos brejosos, porém as más condições oferecidas de aderência levaram a 

estudar novas formas de solidarização entre as partículas granulares do pavimento. 

 Ainda segundo o mesmo autor o número de automóveis aumentou no período 

anterior á Primeira Guerra, de modo que veículos de tração animal não poderiam 

mais frequentar a mesma estrada que os demais veículos, gerando assim as 

primeiras rodovias de concepção atual. 

 Segundo Lee (2015), A infraestrutura rodoviária pública do Brasil, 

reorganizada no pós-guerra, experimentou uma evolução notável a partir de fins da 

década de 50, impulsionada pela instalação da indústria automobilística no país e 

pela efetivação de um modelo de vinculação tributária, anteriormente criado, que 

dava sustentação financeira à conservação e à expansão da rede de rodovias. 

Consolidou-se, concomitantemente, a implementação das estruturas 

institucionais públicas, principalmente no nível federal e nos níveis estaduais, 

atribuindo a entidades departamentais e autárquicas competentes as respectivas 

responsabilidades pela execução das políticas rodoviárias federais e estaduais (LEE, 

2015). 

Como resultado da política rodoviária adotada até então, o Brasil chegava aos 

meados da década de 40 com modestos 423 km de rodovias pavimentadas, entre 

federais e estaduais. Mas a situação à qual o rodoviarismo havia sido relegado no 

âmbito federal não poderia se sustentar por mais tempo. Assim, em 27 de dezembro 

de 1945, o então ministro da Viação e Obras Públicas, Maurício Joppert da Silva, 

levava à sanção do presidente José Linhares o Decreto-lei 8.463, que conferia 

autonomia técnica e financeira ao DNER. Era a Lei Joppert, a Lei Áurea do 



rodoviarismo brasileiro, que criava também o Fundo Rodoviário Nacional (DNIT, 

2015). 

Como consequência da Lei Joppert, em 1950 o Brasil já contava com 968 km 

de malha rodoviária pavimentada, o dobro do verificado em 1945. Outro advento da 

Lei Joppert foi a descentralização administrativa do DNER, com a criação dos 

Distritos Rodoviários Federais. O país começa então a ver explodir o rodoviarismo 

nas décadas seguintes e, ao final dos anos 60, com exceção de Manaus e Belém, 

todas as capitais estavam interligadas por estradas federais (DNIT, 2015). 

O Brasil tem como principal sistema de transporte de cargas e passageiros as 

rodovias. Segundos dados da Confederação Nacional de Transporte (CNT) em 2014, 

a malha rodoviária brasileira possui uma extensão de 203.943,3 km de rodovias 

pavimentadas e 1.359.045,3 km não pavimentadas. Uma pesquisa realizada pela 

mesma nos mostra que 33,4% foram considerados em situação regular, 20,3%, ruim 

e 9%, péssima. Outros 27,4% estão em bom estado e 9,9% em ótimo. Se 

comparados com os dados da pesquisa de 2011, houve piora na qualidade das 

estradas nacionais. No ano passado dados de 2014, onde 57,4% foram classificadas 

como regulares, ruins ou péssimas, contra 62,7% este ano de 2015. A má qualidade 

das rodovias gera impactos sociais e econômicos para o país como o aumento de 

acidentes, custo de manutenção dos carros, maior consumo de combustíveis dos 

carros e atraso na entrega de mercadorias e transporte de passageiros. Tais 

resultados evidenciam a necessidade dos serviços de manutenção ou restauração 

das rodovias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 1 - Relação de Rodovias pavimentadas e não pavimentadas no Brasil 

 

Fonte: (CNT, 2015) 

 
  

Apesar de ter uma das malhas rodoviárias mais extensas do mundo, o Brasil 

ainda está muito aquém das principais economias do globo, com apenas 13% das 

rodovias pavimentadas. Em contrapartida, os Estados Unidos, país com 

características territoriais semelhantes, são cortados por 4,37 milhões de km de 

rodovias pavimentadas, malha 20 vezes maior do que a brasileira (214 mil km). Já a 

Índia, mesmo tendo um terço do território brasileiro, possui uma malha rodoviária 

pavimentada sete vezes maior do que a do Brasil (CIA, 2011; BRASIL, 2011a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2. Extensão da malha rodoviária 

 
Fonte: (CNT, 2015) 

 

 Nos últimos dez anos, a extensão da malha rodoviária federal pavimentada 

cresceu 14,7%, passando de 58,2 mil km no ano de 2005 para pouco mais de 66,7 

mil km no ano de 2015. (CNT, 2015), conforme o gráfico a seguir. 

 
 
Gráfico 1. Evolução da malha rodoviária 

 
Fonte: (CNT, 2015) 



Gráfico 2.  Situação das rodovias No Brasil 

 

Fonte: (CNT, 2014) 

 
 

De toda a carga transportada no Brasil, 60% é transportada por rodovias. A 

situação ruim das estradas aumenta o risco de acidentes, aumenta o consumo de 

combustíveis, um dos principais insumos do transporte de cargas, além de fazer com 

que se tenha um maior custo de manutenção por causa do aumento dos desgastes 

dos veículos (ZUMMM, 2016). 
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Gráfico 3. Qualidade das rodovias por ano 

 

Fonte: (CNT, 2014) 

 
 

Estas deficiências nas condições dos pavimentos interferem significativamente 

no desenvolvimento do país, pois quanto pior a qualidade das rodovias, menor será a 

velocidade de tráfego e consequentemente, maior a demora nos tempos de 

transporte de cargas e de passageiros. 

Da mesma forma, afetam o custo operacional dos veículos, combustível e 

meio ambiente (pois frenagens e acelerações constantes devido ao estado não ideal 

de conservação das rodovias aumentam o consumo dos mesmos). E o principal, no 

que se refere à segurança viária, onde a falha no sistema acarreta os acidentes de 

trânsito, os quais trazem perdas e geram impactos econômicos, psicológicos e 

sociais. 
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2.1.2 Pavimentos 
 

 
 Segundo Senço (1997), o pavimento é uma estrutura constituída por um 

sistema de camadas de espessuras finitas, assentes sobre o terreno de fundação, 

considerando como semi espaço infinito e designado como subleito. Do ponto de 

vista da engenharia deve ser conseguida com a máxima qualidade e mínimo custo. 

Essa estrutura tem como objetivos principais resistir e distribuir ao subleito os 

esforços verticais produzidos pelo tráfego, resistir aos esforços horizontais que nela 

atuam tornando mais durável a superfície de rolamento, conforme visto na figura 3  e 

melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança. 

 
 

 

Figura 3. Esforços atuantes no pavimento e sua transferência de carga através da 
estrutura 

 
Fonte: (WIRTGEN, 2008) 

 
 

 Conceito de Pavimento definido pela NBR 72077207 (ABNT, 1982) diz:  

 

O pavimento é uma estrutura constituída após a terraplenagem e destinada 
ao uso econômico e simultaneamente em seu conjunto. A) Resistir e 
distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; B) 
Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade segurança;C) 
Resistir ainda aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais 
durável a superfície de rolamento. 

  
 Segundo Santana (1993), nos define pavimento sendo uma estrutura 

construída sobre a superfície obtida pelos serviços de terraplenagem com a função 



principal de fornecer ao usuário segurança e conforto, que devem ser conseguidos 

sob o ponto de vista da engenharia, isto é, com a máxima qualidade e o mínimo 

custo.  

 Portanto os autores Medina e Motta (2015) nos define que pavimentos  

exprime aquilo que foi, historicamente, o objetivo da pavimentação de estradas e 

ruas: melhorar as estradas de terras, protegendo as da ação da água, do 

desprendimento de poeiras e pedras, enfim, tornando as mais cômodas e seguras ao 

tráfego, e mais duráveis. As principais estradas de rodagem em solo argiloso, que 

enlameavam por ocasião das chuvas, passaram a ser encascalhadas e ensaibradas. 

Mais tarde, passaram a ser revestidas com macadame ou pedra brita. Este tipo de 

revestimento foi chamado de “primário”, pois que não exercia todas as funções de um 

pavimento.  

 Ainda a NBR 72077207 (ABNT, 1982) considera uma estrada que tenha 

apenas um revestimento primário como não pavimentada. Isto se deve 

principalmente ao não atendimento da segunda exigência, que é de resistir aos 

esforços horizontais devido a ação do tráfego, especialmente nas mudanças de 

velocidade.  

2.1.2.1 Tipos de Pavimentos 
 

 
 Os pavimentos podem ser classificados em flexíveis, rígidos e semi-rígidos. 

Geralmente os pavimentos flexíveis são constituídos por revestimentos asfálticos 

(betuminosos) delgados sobre camadas granulares ou acima de camada de solo 

estabilizado granulometricamente. Os pavimentos rígidos geralmente são 

constituídos de placas (armadas ou não) de concreto de cimento Portland apoiado 

sobre camadas granulares, onde essas placas possuem uma elevada rigidez em 

relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões 

provenientes do carregamento aplicado. Os semi-rígidos constituem uma situação 

intermediária entre os pavimentos rígidos e flexíveis, onde é definido como sendo 

aquele que se utilizam principalmente de misturas do tipo solo-cal, solo-betume, solo-

cimento no qual apresentam uma razoável resistência às solicitações a tração (DNIT, 

2006). 

O pavimento flexível é composto apenas por camadas asfálticas e/ou 

granulares, são caracterizados por serem deformáveis e apresentarem, 



comportamento resiliente, de modo que as tensões atuam de forma mais 

concentrada nas proximidades do ponto de aplicação de carga (figura 4) (BALBO, 

2007). 

 

 

Figura 4. Pavimento flexível 

 
Fonte: (Balbo, 2007) 

 

 

 

 O pavimento rígido possui apenas camadas em concreto de cimento Portland 

e/ou camadas cimentadas, sendo que a estrutura responde com a dispersão das 

tensões aplicadas num campo mais amplo. As camadas apresentam elevada rigidez 

e fragilidade (figura 5) (BALBO, 2007). 

 

 

Figura 5. Pavimento rígido 

 
Fonte: (Balbo, 2007) 

 

 

 



 O pavimento semi-rígido tem a base constituída por material estabilizado com 

ligante hidráulico, e revestimento flexível trabalhando sobre tensão de compressão 

devido à alta rigidez da camada cimentada (figura 6) (BALBO, 2007). 

 
 
 
Figura 6. Pavimento semi-rígido 

 
Fonte: (Balbo, 2007) 

 

 

 

Já para Bernucci, et al. (2006), o pavimento rodoviário classifica-se 

tradicionalmente em dois tipos básicos: rígidos e flexíveis. Mais recentemente há uma 

tendência de usar-se a nomenclatura pavimentos de concreto de cimento Portland 

(ou simplesmente concreto-cimento) e pavimentos asfálticos, respectivamente, para 

indicar o tipo de revestimento do pavimento. Os pavimentos de concreto-cimento são 

aqueles em que o revestimento é uma placa de concreto de cimento Portland, sendo 

a espessura fixada em função da resistência à flexão dessas placas e das 

resistências das camadas subjacentes (as placas podem ser armadas ou não com 

barras de aço). 

 

2.1.2.2  Pavimentos Flexíveis  
 
 
 O pavimento flexível é o pavimento na qual a absorção de esforços se dá de 

forma dividida entre várias camadas, encontrando se tensões verticais em camadas 

inferiores, concentradas em regiões próximas da área de aplicação de carga, também 

é conhecida por camadas superiores de misturas betuminosas e camadas inferiores 

de materiais granulares (BALBO, 2007). 



 Os pavimentos flexíveis, de acordo com Bernucci et al. (2008), 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. A figura 7 mostra 

a estrutura-tipo de um pavimento asfáltico. 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. 

 
 

Figura 7. Estrutura típica de pavimento flexível 

 

Fonte: (DNIT, 2006) 

 

Figura 8. Seção típica do pavimento flexível 

 
Fonte: (Senço, 2007) 

 



Segundo o DNIT (2006), 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). 

A importância para as diferentes camadas de pavimentação é que os materiais 

de diferentes propriedades venham a garantir que o conjunto de pavimentos tenha 

todas as condições a ser concebido para oferecer a melhor superfície de rolamento 

que permita a circulação dos veículos para que as condições de segurança, 

economia, conforto e mobilidades estejam em primeiro plano. 

Na figura seguinte vem apresentar a estrutura do pavimento flexível, 

juntamente com cada material que é utilizado em cada camada onde é constituída. 

 

 
Figura 9. Camadas do pavimento flexível 

 

Fonte: (Asfalto de qualidade, 2015) 

 

 Ainda segundo Marques (2007), tem outra definição para as camadas que 

constituem o pavimento flexível, sendo composta por: Revestimento, Base, Sub-



base, Reforço do Subleito, Regularização do Subleito e Subleito, e apresentam 

abaixo as definições cada constituinte do pavimento. 

 

Figura 10. Composição do pavimento flexível 

 

Fonte: (MARQUES, 2007) 

 

 

 Revestimento: é a camada que recebe diretamente a ação do rolamento dos 

veículos e serve para melhorar as condições da via, proporcionando conforto 

segurança. Deve resistir ao desgaste e aos esforços atuantes; 

 Base: é a camada que resiste os esforços da superfície de rolamento e 

distribuição subleito, devendo ter um ISC maior que 60%; 

 Sub-base: é a camada que complementa a base, no caso de não ser possível 

executar a base diretamente no subleito regularizado ou reforço. Deve ter ISC 

maior que 20%; 

 ·Reforço de subleito: é uma camada de espessura constante transversalmente 

e variável longitudinalmente que serve para melhorar a qualidade do subleito e 

deve ter ISC menor que 2%; 

 ·Regularização do subleito: também é conhecido como nivelamento, é a 

camada destinada a conformar o leito transversalmente e longitudinalmente. A 

existência desta camada está relacionada com as condições do subleito. 

 Subleito: é o terreno onde o pavimento será assentado. Deve-se estudar até 

onde a profundidade onde as tensões irão atuar. 

 

 



2.2.3 Defeitos nos Pavimentos 

 

 O pavimento é projetado para durar determinado intervalo de tempo. Durante 

seu ciclo de utilização, o pavimento migra de uma condição ótima até alcançar uma 

condição ruim, não ocorra nenhum tipo de intervenção. O decréscimo do índice de 

serventia do pavimento ao longo do tempo é o que caracteriza sua degradação (CNT, 

2015). 

 Conforme afirmam Bernucci et al. (2006): 

 

Os defeitos de superfície são os danos ou deteriorações na superfície dos 
pavimentos asfálticos que podem ser identificados a olho nu e classificados 
segundo uma terminologia normatizada (DNIT 005/2003-TER-DNIT,2003). O 
levantamento dos defeitos de superfície tem por finalidade avaliar o estado 
de conservação dos pavimentos asfálticos e embasa o diagnóstico da 
situação funcional para subsidiar a definição de uma solução tecnicamente 

adequada [...] 
 
 

 São muitas as causas da origem dos defeitos nos pavimentos, elas podem 

surgir do dimensionamento inadequado no projeto tanto quanto podem ser oriundas 

da sua má execução. O dimensionamento incorreto do pavimento pode ser dar pela 

dificuldade em prever o tráfego real futuro que se desenvolverá durante a vida útil do 

projeto. Também podem ocorrer defeitos em virtude de mau dimensionamento da 

superfície de terraplenagem, da incompatibilidade estrutural entre as camadas e por 

problemas de drenagem, como afirma Bernucci et al. (2006). 

 Os defeitos de superfície dos pavimentos são os danos ou deteriorações que 

podem ser identificadas a olho nu. As principais irregularidades nos revestimentos 

asfálticos são: fissuras, trincas (transversais e longitudinais e em malha), corrugação, 

exsudação, desagregação, remendos, afundamentos de trilho de roda, ondulações e 

buracos (CNT, 2015). 

 Tendo em vista a abrangência da pesquisa da CNT  de rodovias e a dinâmica 

que envolve a coleta de dados, os defeitos de superfície dos pavimentos asfálticos 

foram didaticamente agrupados de maneira a simplificar o estado do pavimento 

(CNT, 2015). 

 
 
 

 

 



Tabela 1. Categorias das condições do pavimento  

(continua) 

Superfície do 
Pavimento 

Definição 

Perfeito 
Neste caso, o pavimento apresenta ótima condição e 
existe perfeita regularidade na camada de revestimento. 
 

Desgastado 

 
O pavimento apresenta sinais de desgaste, com efeito de 
desagregação progressiva do agregado da massa 
asfáltica e aspereza superficial no revestimento e/ou se 
observa a presença de corrugação e/ou exsudação. Nesta 
classificação do pavimento percebe se a perda de 
mastique nos agregados (falta de interação do agregado 
com o ligante asfáltico ou o mesmo que falta de 
adesividade). Porém não há buracos. Também pode 
haver, isoladamente, fissuras e trincas transversais e 
longitudinais. 
A exsudação caracteriza se pelo excesso de ligante na 
mistura asfáltica, tornando a superfície do revestimento 
mais lisa, com manchas escurecidas, propiciando a perda 
de aderência entre pneu e o pavimento. 
As corrugações são deformações transversais ao eixo da 
pista, com depressões intercaladas de elevações, com 
comprimento de onda de alguns centímetros ou dezenas 
de centímetros. 
 

Trinca em 
malha/remendos 

 
Observa se a presença de trincas em malhas e/ou 
remendos mal executados. As trincas em malha são 
interligadas e subdivididas em trincas do tipo bloco e do 
tipo couro de jacaré. As trincas em bloco são decorrentes 
de reflexão das trincas em solo cimento da camada de 
base, já as do tipo couro de jacaré consiste em 
trincamento por fadiga e ocorrem em áreas sujeitas a 
carga repetida de tráfego e quando o pavimento está 
sinalizando o final de sua vida útil. 
O remendo está relacionado a um de feito por apontar um 
local de fragilidade na superfície do pavimento. 
Caracteriza se pelo preenchimento de panelas ou de 
qualquer outra cavidade ou depressão com massa 
asfáltica. Nesse caso, estão incluídos apenas os 
remendos mal executados (sem a devida remoção da 
camada anterior do revestimento e correto preenchimento 
e nivelamento), que geram trepidação no veículo. 
 

 
 
 
 



Tabela 2. Categorias das condições do pavimento 

(conclusão) 

 
 

Afundamento, 
Ondulação e Buraco 

 
O pavimento pode apresentar defeitos como afundamento, 
ondulação e buraco em conjunto ou isoladamente. Os 
afundamentos são deformações permanentes no 
revestimento asfáltico ou em suas camadas subjacentes. 
Podem ser afundamentos locais ou trilhas de roda. O 
afundamento são depressões ocasionadas pelo tráfego 
intenso de veículos, além da combinação do excesso de 
carga de veículos pesados e a elevada temperatura em 
regiões mais quentes. 
Pode ocorrer também o escorregamento da massa 
asfáltica ao longo da borda desse defeito. 
As ondulações são deformações transversais ao eixo da 
pista, diferenciadas pelo comprimento de onda, que é da 
ordem de metros. 
Os buracos são cavidades no revestimento asfáltico, 
podendo ou não atingir camadas subjacentes. 
 

Destruído 

 
O pavimento apresenta elevada quantidade de buracos ou 
ruínas total da superfície de rolamento. Nesse caso, a 
condição da superfície do pavimento obriga os veículos a 
trafegarem em baixa ou baixíssima velocidade. Estão 
também incluídos nesta categoria, os pavimentos que, em 
fase de restauração, tem todo o seu revestimento 
removido (fresado), ou somente com a camada de 
imprimação (consiste na aplicação de uma camada de 
material asfáltico sobre a superfície de uma base 
concluída, antes da execução de um revestimento 
asfáltico), mas estão abertos ao tráfego de veículos. 
 

Fonte: (CNT, 2015) 

 
 
 
2.2.4 Camadas de Base e Sub-base de Pavimento 

 

 As camadas que compõem a base e sub-base concentram em sua maior parte 

dos seus  esforços provenientes do tráfego de veículos e as distribuem de forma 

minimizada à camada de subleito. Em consequência disso, possuem um papel de 

grande importância na durabilidade e na qualidade das rodovias.  

 Segundo DNIT (2006), as camadas de base e sub-base estão sempre 

expostas a amplas cargas, dessa forma, essas camadas possuem em suas 

composições materiais que oferecem apropriada característica mecânica podendo 



resistir às cargas sem apresentar deformação considerável que danifique o 

pavimento. Os materiais empregados nas camadas estruturais do pavimento são 

habitualmente compostos por agregados, solos e, eventualmente, aditivos como 

cimento, cal e emulsão asfáltica.  

 O Manual de Pavimentação do DNIT (2006), classifica e agrupa os diversos 

tipos existentes de bases e sub-base, conforme o esquema representativo exibido na 

Figura 11. 

 

 

Figura 11. Classificação das camadas de base e sub-base 

 
Fonte: (DNIT, 2006) 
 

  

 Associado a isso, Moreira (2006) ressalta que o material fresado é 

tecnicamente viável para reciclagem e reutilização, pois se trata de um material que 

obtém boas características, podendo aumentar a resistência da camada e, por 

conseguinte, diminuir a espessura do pavimento. 

 

2.2.5 Revestimento Asfáltico do Pavimento  

  

 Nos pavimentos brasileiros são usadas geralmente como revestimento as 

misturas asfálticas. O revestimento asfáltico pode ser composto por um único tipo de 

mistura asfáltica em situações comuns até um determinado volume de tráfego. Os 

tipos se distinguem quanto ao local de fabricação (em usinas ou no local que são os 

tratamentos superficiais), temperatura de misturação (a quente ou a frio), e a 

composição granulométrica (densa, aberta e descontinua) (BERNUCCI, 2008). 

 



 Barros, 2013 nos descreve o seguinte: 

 

Em caso de recomposição da capacidade estrutural ou funcional, é aceitável 
o uso de outros tipos de misturas. Tais processos, feitos em usinas móveis 
especiais que promovem a mistura de agregados-ligante imediatamente 
antes da colocação no pavimento, podendo ser separados em: misturas 
novas relativamente fluidas (lama asfáltica e microrrevestimento) e misturas 
recicladas com uso de fresadoras – recicladas. 
 
 
 

 De acordo com a Federal Highway Administration (FHWA, 1997), o 

reaproveitamento do material existente no pavimento pode ser considerado uma 

eventual economia de materiais, dinheiro e energia. Além do mais, a geometria e 

espessura podem ser mantidas, dificuldades de descartes são minimizadas e a 

interrupção da rodovia é menor em comparação a outras intervenções.  

2.2.6 Mecanismos de Degradação dos Pavimentos Flexíveis 

 
 Os pavimentos são bastante suscetíveis a vários tipos de agente de 

degradação do pavimento rodoviário assim diminuindo as características estruturais 

do pavimento, as ações climáticas com o aumento da temperatura e suas variações 

térmicas, ao aumento muito grande do tráfego que está cada vez mais evidente neste 

contexto da degradação, e a água é outro fator determinante para o aumento da 

deformidade dos materiais granulares assim aumentando a desagregação e 

fendilhamento das camadas granulares, portanto é de grande importância obter uma 

boa drenagem para minimizar os efeitos que possa a vir ocorrer (SANTOS et al., 

2008). 

 Segundo o Manual de Reabilitação de Pavimentos DNER (2008), os 

pavimentos não foram feitos para durarem eternamente, mas apenas para um 

determinado ciclo de vida, o pavimento inicia numa condição ótima até chegar a uma 

ruim. 

  

 

 



 A passagem de muitos veículos repetidamente acaba desenvolvendo um 

efeito acumulativo de tensões na pista, levando a permanente deformação e/ou 

rachadura por fadiga (WIRTGEN, 2012). 

 
A deformação permanente causada pelo adensamento, em que as tensões 
de cargas repetidas fazem com que as partículas individuais na camada do 
pavimento se aproximem, o que resulta na perda de vazios ou no 
cisalhamento de partículas ao passarem umas pelas outras. (WIRTGEN, 
2012, p. 26).  
 
 

 O mesmo autor cita que as rachaduras por fadiga se manifestam na parte 

inferior da camada, onde a tração gerada pelas cargas das rodas atinge o máximo, 

logo essas rachaduras se propagam até a superfície.  

 

Depois que a rachadura penetrar a capa de proteção, a água poderá entrar 
na estrutura subjacente do pavimento, [...] o efeito de amolecimento causado 
pela água leva a uma redução da resistência, o que resulta numa taxa maior 
de deterioração. (WIRTGEN, 2012, p. 26).  
 

 
 Segundo o Manual de Reabilitação de Pavimentos DNER (2008), as trincas 

podem ser geradas também pelo envelhecimento do pavimento, quando o ligante 

asfáltico presente na capa acaba perdendo seus elementos mais leves devido à 

exposição ao ar, com o tempo esse fenômeno torna-se mais suscetível a 

rompimentos. 

 Todos estes tipos de degradação estão cada vez mais interligados, pois se 

houver alguma leva a que venha a se desenvolver no aumento da irregularidade do 

pavimento tem se uma ocorrência maior para deformação na fase do fendilhamento 

da superfície sendo assim a penetração da água nas camadas granulares, 

juntamente com grande acumulo de trafego dando se a origens a menor capacidade 

de carga destas camadas do solo ocasionando o desgaste do pavimento. (SANTOS 

et al., 2008). 

 O processo de evolução das degradações, aparentes ou não, de um 

pavimento, apoia-se no “princípio da cadeia de consequências”, segundo o qual uma 

degradação não evolui isoladamente no tempo, antes dá origem a novos tipos de 

degradações, as quais, por sua vez, interferem com as características das primeiras. 

Gera-se deste modo uma atividade em ciclo, onde as diferentes degradações 

interferem mutuamente (SANTOS et al., 2008). 



2.2.7 A Reciclagem de Pavimentos Flexíveis Rodoviários 
 
 

A reciclagem surge como sendo um processo alternativo às soluções 
tradicionais, com o reaproveitamento dos materiais provenientes de 
pavimentos degradados (que são incorporados nas camadas de novos 
pavimentos), tendo vantagens ambientais, técnicas e econômicas e evitando-
se o recurso a zonas de vazadouro. (CUNHA, 2010, p.19). 
 

 

 A deterioração de estruturas de pavimentos rodoviários ocorre gradualmente, 

com a deterioração de seus componentes físicos, ocasionando a queda de sua 

serventia ao longo do tempo SACHET (2007). Este processo pode ser devido a 

grandes cargas de tráfego, as intempéries e ainda pelas alterações químicas e físicas 

dos materiais que são constituídas, agravando assim a degradação dos pavimentos, 

portanto deve se levar em conta as especificações dos materiais, o  

dimensionamento do projeto e as próprias estruturas dos agregados. 

 Muitos órgãos que são responsáveis pelas manutenções das estradas ou 

rodovias, mantinham a rede rodoviária somente com adições de sucessivas camadas 

de asfaltos sobre a pista, procurado entender a vida útil das estradas com os 

recapeamentos anuais ou até mesmo em um determinado período, ocasionando um 

desconforto devido aos problemas da deformação da via, dos degraus de 

acostamentos e pelos acidentes ocorridos. 

 Os métodos de restauração de superfície mais empregados, hoje em dia, são 

a execução de camada asfáltica adicional sobre o revestimento existente; e a 

fresagem com recomposição do revestimento asfáltico. Uma alternativa para a 

recuperação dos pavimentos deteriorados é a técnica de reciclagem, que consiste no 

reaproveitamento dos materiais existentes no pavimento (DAVID, 2006). 

 A técnica de reciclar pavimentos consiste basicamente na reabilitação, por 

meio da qual toda a camada do pavimento existente (ou parte dela) é reaproveitada 

na construção de uma nova camada, incorporando-se ou não novos materiais, o que 

permite a obtenção de um pavimento com características semelhantes ou superiores 

às do pavimento antigo. Uma nova camada é colocada em substituição à antiga, 

evitando-se, com isso, a sobreposição de camadas (SOUZA, 2009). 

  

 

 



 Bernucci et al. (2006) sintetizam sobre a reciclagem de pavimentos afirmando 

que:  

 

Entende-se por reciclagem de pavimentos o processo de reutilização de 
misturas asfálticas envelhecidas e deterioradas para produção de novas 
misturas, aproveitando os agregados e ligantes remanescentes, provenientes 
da fresagem, com acréscimo de agentes rejuvenescedores, espuma de 
asfalto, Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) ou Emulsão Asfáltica de 
Petróleo (EAP) novos, quando necessários, e também com adição de 
aglomerantes hidráulicos. 

 

 

 A reciclagem de pavimentos também pensando nas vantagens ambientais, 

técnicas e econômicas, portando pode se dizer que constitui um ciclo fechado  para a 

reabilitação dos pavimentos rodoviários,  dando um destino ambientalmente correto 

aos materiais que viriam a ser descartados, sem o reaproveitamento e ainda sem a 

asseguração da questão ambiental, quando dispostos em locais inadequados, como 

beiras de estradas e proximidades de bacias hidrográficas.  

Lima (2003) afirma que:  
 

 
Outras vantagens do uso da reciclagem de pavimentos estão relacionadas à 
economia de energia em relação às tradicionais técnicas de construção de 
pavimentos, a manutenção do perfil geométrico existente, evitando a 
sobreposição de revestimentos que alteram o greide da via, a preservação 
de boa parte dos dispositivos de drenagens superficiais durante os serviços 
de reconstrução do pavimento existente, a correção de defeitos superficiais 
no revestimento, e a possibilidade de correção do perfil transversal e/ou 
longitudinal de uma via sem a necessidade de intervenção nas camadas do 
pavimento. Da mesma forma, podem ser evitados problemas relacionados 
com a altura livre em passagens inferiores de túneis e viadutos devido aos 
recapeamentos sucessivos. 

 

A reciclagem dos pavimentos apresenta-se como uma solução para muitos 

problemas e oferece inúmeras vantagens em relação à utilização convencional de 

materiais virgens, como a conservação de agregados, ligantes e de energia, a 

preservação do meio ambiente e a restauração das condições geométricas existentes 

da pista de rolamento (DNIT, 2006). 

 

 

 



A utilização da técnica de reciclagem apresentada de acordo com Alkins et al. 

(2008), de um modo geral, os seguintes benefícios dos parágrafos que serão 

descritos logo abaixo:  

● Benefícios Ambientais: 

* Diminuição das zonas de vazadouro - com a reciclagem do pavimento, os 

materiais provenientes do mesmo voltam a ser utilizados no novo pavimento, com a 

consequente eliminação ou diminuição das zonas de vazadouro, que constituem um 

problema ambiental; 

* Redução da utilização de novos agregados - trata-se de um recurso não 

renovável. A extração, produção e transporte dos agregados consome energia, para 

além de ter um elevado impacte ambiental negativo. 

● Benefícios Econômicos: 

* O fornecimento de betumes e agregados com qualidade, para a construção e 

reabilitação de pavimentos, tem sido nos últimos anos, cada vez mais limitado. Para, 

além disso, tem-se verificado um substancial incremento nos custos dos materiais, 

dos equipamentos, dos combustíveis e transportes, o que leva a que a reciclagem 

dos materiais já presentes no pavimento seja naturalmente encorajada. 

● Benefícios no Desempenho: 

* Permite a reabilitação das características estruturais de um pavimento 

degradado reutilizando o material já existente. 

● Benefícios Técnicos: 

* Com a técnica de reciclagem conseguem-se melhorias estruturais ou de 

regularidade do pavimento (mantendo a rasante), evitando-se assim problemas com 

grandes modificações na estrada e no gabarit associado a passagens superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12. Benefícios gerais da técnica de reciclagem de pavimentos flexíveis 

 
Fonte: Alkins et al. (2008) 

  

 

 A técnica de RPA tem algumas situações que não deve ser utilizada, isso 

quando o pavimento vir apresentar problemas na fundação, ou até problemas de 

drenagem, portando com as situações anteriores não constituirá uma solução 

adequada para ser aplicada. 

 Segundo Fonseca (2009), a reciclagem de um pavimento tem como objetivos: 

melhorar as características e comportamento do pavimento às solicitações do tráfego 

de veículos; transformar um pavimento degradado e heterogêneo numa estrutura 

resistente e mais homogênea; aumentar a capacidade de suporte do pavimento, 

adaptando-a às solicitações do tráfego; aumentar a durabilidade do pavimento; 

reduzir a susceptibilidade do pavimento à água; aumentar a resistência do pavimento 

à erosão; e proteger o leito do pavimento e das camadas inferiores, cujas 

características são muitas vezes deficientes. 

 De acordo com Fonseca (2002), existem, ainda, outros objetivos parciais 

(Figura 13), aos qual a técnica de reciclagem deverá responder, nomeadamente, 

aumentar a capacidade resistente e a durabilidade do pavimento, proteger as 

camadas inferiores e o leito do pavimento, transformar o pavimento numa estrutura 

homogênea e resistente, de forma a tornar-se num processo vantajoso do ponto de 

vista técnico, econômico e ambiental. 

 
 

 

 

 



Figura 13. Objetivos da reciclagem de pavimentos 

 

Fonte: Fonseca (2002) 

  

 

 A reciclagem é assim, mais uma opção de reabilitação de pavimentos 

degradados e não deve reciclar-se simplesmente porque é um cenário ecológico, 

mas sim porque é tecnicamente adequado e dela derivam vantagens econômicas, 

tanto para as empresas como para as administrações (AZEVEDO, 2009b). 

2.2.8  Diferentes Tipos de Reciclagem de Pavimentos Rodoviários Flexíveis 

 

 Existem hoje em dia diversas técnicas para reciclagem, que serão descritas de 

uma forma bem sucinta as principais técnicas das RPA. As reciclagens dos 

pavimentos podem ser realizadas a quente ou a frio, com o processamento in situ ou 

na usina. 

 A primeira etapa da reciclagem consiste em fresar o pavimento existente na 

profundidade especificada em projeto. A fresagem proporciona o corte do pavimento, 

podendo ser realizada a quente ou a frio, resultando em partículas de dimensões 

finais dependentes da profundidade do corte, do material, do teor de asfalto, das 

condições de revestimentos e das condições ambientais (BONFIM, 2000; DNER, 

1998). 



 Cinco grandes categorias foram definidas pelo Manual Básico de Reciclagem 

de Pavimentos Fresar (2009), para descrever os vários métodos de reciclagem de 

pavimentos betuminosos. São elas: 

● Fresagem a Frio (FF); 

● Reciclagem a Quente; 

● Reciclagem a Quente In-situ (RQI); 

● Reciclagem a Frio (RF); 

● Reciclagem Profunda (RP). 

 Uma subdivisão mais detalhada define mais especificamente as três últimas 

técnicas de reciclagem de pavimentos asfálticos, a saber: 

● RQI 

- Reciclagem Superficial de Capa – RSC (Surface Recycling); 

- Reciclagem Intermediária de Capa – RIC (Remixing); 

- Reciclagem e Recapeamento Simultâneos - RRS (Repaving). 

● RF 

- Reciclagem a Frio In-situ (RFI); 

- Reciclagem a Frio em Usina Fixa (RFUF). 

● RP 

- Trituração; 

- Estabilização Mecânica; 

- Estabilização Betuminosa; 

- Estabilização Química 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14. Tipos de reciclagem de pavimentos flexíveis 

 

Fonte: (Adaptado de Pereira & Moreira,2007) 

 

2.2.8.1 Reciclagem de pavimento a frio  
 

 

 O processo de reciclagem a frio envolve a remoção de toda a estrutura do 

pavimento, ou parte dela, com redução do material a dimensões apropriadas para 

depois ser misturada a frio, na construção de uma nova camada, onde poderão ser 

adicionados materiais betuminosos (emulsão asfáltica), agregados, agentes 

rejuvenescedores ou estabilizantes químicos. A mistura final poderá ser utilizada 

como camada de base, porém esta camada deverá ser revestida com um tratamento 



superficial ou uma mistura asfáltica antes de ser submetida à ação direta do tráfego 

(DNIT, 2006). 

 De acordo com o USDD (2001), este tipo de reciclagem permite que os 

materiais provenientes do antigo pavimento, possam ser novamente utilizados numa 

camada de base do novo pavimento reabilitado. 

Uma vez que se trata de uma técnica a frio, os consumos de energia são 

menores quando comparados com as técnicas a quente, por não haver a 

necessidade de aquecer o material. A reciclagem in situ a frio apresenta também 

menores níveis de emissão de gases tóxicos para a atmosfera quando comparada 

com uma solução tradicional de reabilitação de um pavimento. 

2.2.8.2 Reciclagem de pavimento a quente 
 

 

A reciclagem a quente de pavimentos é um processo em que parte ou toda a 

estrutura do pavimento é removida e reduzida a dimensões apropriadas para depois 

ser misturada a quente no próprio local (in-situ) ou em usina estacionária. O processo 

pode incluir a adição de novos agregados, cimento asfáltico e agente rejuvenescedor. 

O produto final deve atender às especificações de misturas asfálticas a quente 

destinadas às camadas de base, de ligação ou de rolamento (DNIT, 2006). 

2.2.8.3 Reciclagem de pavimento profunda 
 

 

Esta técnica consiste na obtenção de uma nova camada de base ou sub-base 

estabilizada, através da adição de um novo material geralmente inserido no material 

fresado. Esses materiais podem ser: cal hidratada, cimento, agregados (miúdo e/ou 

graúdo), emulsões, agentes químicos (por exemplo, polímeros e fibras sintéticas), 

etc. Estes aditivos têm por finalidade dotar o pavimento velho de características 

físicas apropriadas a um pavimento novo (ARAÚJO, 2001). 

 

 

 

 

 



2.3 Vantagens e Desvantagens das Técnicas Apresentadas 

 

Portanto, Finn (1980), e Bonfim (1999) descreve:  

 

As vantagens do processo de reciclagem de pavimento asfáltico está no 
reaproveitamento do material deteriorado, os quais protegem o meio 
ambiente da degradação pela exploração de novos agregados, apresenta 
rapidez na execução, manutenção do greide original e economia, além de 
outras importantes vantagens em relação ao método convencional de 
reconstrução do pavimento. 
 

 
 

Finn (1980) acrescenta que além da conservação do agregado, já que 

reutiliza o mesmo agregado, apresenta também conservação de asfalto e energia. 

As desvantagens segundo Gusmão (2008) estão no processo da reciclagem 

de pavimento, pois apresenta uma execução mais lenta do que um simples reforço 

de pavimento e ainda exibe a possibilidade de formação de juntas longitudinais, mas 

por outro lado as vantagens são superiores às desvantagens, tornando a reciclagem 

uma excelente alternativa. 

 

 

Tabela 3. Vantagens e Desvantagens da reciclagem de pavimentos   (continua)  

Reciclagem Vantagem Desvantagem 

    

 

 

 

Reciclagem 

Superficial 

1) Redução de reflexão de 

trincas na superfície. 

2) Promove a melhora do 

pavimento antigo com o 

pavimento reciclado. 

3) Reduz a tendência de 

defeitos. 

4) Corrige diversos tipos 

de defeitos. 

5) É um processo 

alternativo de reabilitação. 

1) Limitação na melhoria 

estrutural. 

2) Potencial problemas de 

poluição do ar (poeira e 

fumaça). 

  



Tabela 2. Vantagens e Desvantagens da reciclagem de pavimentos   (conclusão) 

 

 

Reciclagem 

“In Situ” 

1) Significante melhora 

estrutural. 

2) Corrige diversos tipos 

de defeitos. 

3) É um processo 

alternativo de reabilitação. 

1) Problemas de controle 

de qualidade. 

2) Alguns parâmetros de 

projetos desconhecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclagem com 

Usina Central 

1) Aumento  na melhora 

da capacidade estrutural 

de projeto. 

2) Corrige diversos tipos  

de defeitos. 

3) Melhoria no controle da 

qualidade quando 

comparada  com a 

reciclagem superficial  e a 

reciclagem em “In Situ”. 

4) É um processo 

alternativo de reabilitação. 

1) Melhora improvável  do 

controle de qualidade. 

2) Alguns parâmetros  de 

projetos  de reabilitação  

questionáveis. 

3) Potencial problema de 

poluição do ar. 

Fonte: Lahue (1980). 

 

 

2.4 Ligantes Asfálticos 

 

Segundo Bernucci et al. (2008), no momento, o mercado brasileiro possui os 

seguintes tipos de ligantes asfálticos: 

● Cimentos asfálticos de petróleo – CAP; 

● Asfaltos diluídos de petróleo – ADP;  

● Emulsões asfálticas de petróleo – EAP; 

● Asfaltos oxidados ou soprados de uso industrial; 

● Asfaltos modificados por polímero – AMP ou por borracha de pneus – AMB; 

● Agentes rejuvenescedores – AR e ARE. 

  A qualidade do ligante asfáltico utilizado é de grande importância, devido à 

necessidade de materiais mais resistentes para o uso em pavimentação.  



Atualmente, há ainda a técnica de asfalto-espuma sendo empregada no 

Brasil, mas que rigorosamente não constitui uma outra classe de material pelo tipo de 

modificação de curta duração que sofre o CAP convencional  (PETROBRAS, 2016). 

A figura 15 nos mostra a localização das refinarias que produzem asfalto, 

atualmente existentes no Brasil. A Petrobras possui nove conjuntos produtores e 

distribuidores de asfalto de petróleo no Brasil: Amazonas, Ceará, Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo (dois), Paraná e Rio Grande do Sul, além de uma 

unidade de exploração de xisto, localizada no Paraná, que produz insumos para 

pavimentação. Possui ainda fábricas de emulsões asfálticas pertencentes à 

Petrobras Distribuidora e laboratórios de análise em todas as suas 11 refinarias. 

Conta também com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo 

Miguez de Mello (Cenpes) para desenvolvimento de produtos, acompanhamento da 

qualidade dos asfaltos comercializados e pesquisas conjuntas com universidades e 

outras instituições de pesquisa (PETROBRAS, 2016). 

 

Figura 15. Localização e denominação das refinarias de petróleo brasileiras que 
produzem asfalto 

 
Fonte: (Petrobras, 2016) 



2.5 Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 

  

A especificação Brasileira EB – 78 do Instituto Brasileiro de Petróleo e a 

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

Cimentos Asfálticos Preparados, assim define o cimento asfáltico de petróleo: 

Cimentos asfálticos de petróleo é o asfalto obtido especialmente para apresentar as 

qualidades e consistência próprias para o uso direto na construção de pavimentos, 

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

segundos. (SENÇO, 2007) 

O CAP é produzido em sistemas de refino de Petróleo, especialmente para 

apresentar qualidade e consistência próprias para o uso na construção e manutenção 

de pavimentos asfálticos, pois além de suas propriedades aglutinantes e 

impermeabilizantes, possui características de flexibilidade, durabilidade e alta 

resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis. O CAP é utilizado em 

serviços a quente, tais como: concreto asfáltico, pré-misturado, areia-asfalto e 

tratamento superficial. O CAP não deverá ser aquecido acima de 177o C, sob risco de 

oxidação e craqueamento térmico do ligante. O aquecimento deverá ser efetuado até 

obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a temperatura ideal de 

emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura. Não deverá ser aplicado em 

dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C. 

(STRATURA, 2016) 

Porém, para Baldo (2007) o CAP, sujeitado a temperaturas abundantes, pode 

apresentar patologias. Sofre oxidação em elevadas temperaturas, mostrando-se 

menos viscoso e quebradiço, enquanto em temperaturas amenas sofre retração 

térmica, acarretando fissuramentos. 

Para Baldo (2007) o CAP 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 (BALBO, 2007, p. 111). 
 

 
 
 

 



Figura 16. CAP diluído 

 
Fonte: (UFJF, 2016) 
 

2.6 Impactos Ambientais 

 
A construção de rodovias pode apresentar inúmeros impactos ao meio 

ambiente, tanto positivos como negativos. A adoção de medidas de controle, 

monitoramento e gestão ambiental podem minimizar o efeito destes impactos ao 

meio onde está inserido o empreendimento. 

Entende-se por Impacto Ambiental qualquer alteração nas propriedades físicas 

e/ou químicas e/ou biológicas do meio ambiente, provocadas por ações humanas. 

Estes impactos podem ser classificados segundo uma série de características como 

as colocadas na tabela 3 (DNIT, 2005). 

A construção de rodovias apresenta os impactos sobre o meio ambiente, como 

desmatamentos, perda da diversidade biológica, a alteração do sistema natural de 

drenagem e a degradação do solo. Sob esta ótica, o processo de construção 

rodoviária deve, portanto, compatibilizar-se com a conservação ambiental a partir do 

uso de técnicas e métodos de atividades construtivas, que evitem ou minimizem a 

degradação ambiental. 



Neste contexto surge a Gestão Ambiental de Rodovias, que além de manejar o 

ambiente com ações e atividades intencionalmente aplicadas para impedir ou atenuar 

manifestações indesejáveis de impactos ambientais controláveis, deve monitorar as 

mesmas, acompanhando as transformações geradas (FOGLIATTI et al., 2004).  

 

Tabela 4. Características dos impactos ambientais                                    

Caracterização do L.A Ocorrência 

Positivo ou Benefício 
 
 
Negativo ou Adverso 
 
 
 
Direto 
 
 
 
Indireto 
 
 
 
Local 
 
 
Regional 
 
 
Estratégico 
 
 
Imediato 
 
 
 
Médio Prazo 
 
 
Temporário 
 
Permanente 
 

Quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um 
fator ou parâmetro ambiental. 
 
Quando a ação resulta em danos a um fator ou parâmetro 
ambiental. 
 
Resultante de relação causa efeito (terraplenagem x 
alteração de relevo e paisagem). 
 
Resultante de reações secundárias (terraplenagem x 
alteração de relevo e paisagem x alteração da frenagem 
natural x surgimento de processos erosivos x surgimento 
de processos de assoreamento). 
 
Quando a ação afeta apenas o próprio sítio e sua 
imediações. 
 
Quando um efeito se propaga por áreas além do sítio de 
ocorrência. 
 
Quando afeta um componente ou recurso ambiental de 
importância coletiva ou nacional. 
 
Quando o efeito surge no instante em que se dá a ação 
(obras de implantação de uma rodovia x geração de 
empregos na região). 
 
Quando e efeito se manifesta depois de certo tempo após 
a ação. 
 
Quando o efeito permanece por um tempo determinado. 
 
Quando, uma vez executada a ação, os efeitos não 
cessam de se manifestar, num horizonte temporal 
conhecido. 
 

Fonte: (Dnit, 2005) 

 

 



2.6.1  Impactos ambientais decorrentes de empreendimentos rodoviários  

 

Tradicionalmente os programas rodoviários são divididos em quatro etapas ou 

fases, cada qual com características e estudos específicos com potencialidades 

distintas de impactar o meio ambiente (DNIT, 2005).  

Essas fases são:  

● Viabilidade,  

● Planejamento e projeto,  

● Construção e operação 

 

Segundo Fogliatti (2004),  

 

Na fase de planejamento de um sistema de transporte, devem-se incluir 
estudos de localização do projeto (no caso de projetos rodoviários, estudos 
de alternativas de traçado), determinado pelo artigo 5º da Resolução 001/86 
do Conama, respeitando e observando a compatibilidade do projeto com os 
planos e programas do governo propostos na área de influência, além das 
análises de pré-viabilidade técnica e econômica do empreendimento. 

 

Segundo Gourdad (2000), na fase de planejamento e projeto, não são 

observados impactos ambientais significativos nos meios físicos e bióticos 

decorrentes das atividades apresentadas, porém esta fase pode ocasionar algumas 

expectativas, gerando impactos no meio antrópico.  

Segundo Bella e Bidone (1993),  

 

Á medida que se iniciam os trabalhos visando o projeto de engenharia é 
muito comum um processo intenso de valorização do preço da terra, tanto 
nas áreas rurais, como nas áreas urbanas que passarão a ser servidas. Tal 
valorização tem como consequência as alterações de uso do solo e até 
mudança do público-alvo, que pode não resistir às ofertas de compra com 
valores crescentes, além de ocasionar impedimentos à construção e à 
operação, e a potencialização de problemas sociais devido a interfaces com 
áreas de conflito social ou já degradadas ambientalmente.  

 

Com isso, pode-se destacar como impacto ambiental na fase de planejamento 

e projeto a grande especulação quanto ao uso do solo, ou seja, a especulação 

imobiliária. Durante a fase de implantação (construção) da rodovia, as principais 

atividades são basicamente: a mobilização, a instalação do canteiro, a implantação 

da obra e a desmobilização (SÁ, 1996).  



Assim segundo estudos do Geipot (1995), tem-se como principais impactos 

observados na fase de implantação de um projeto rodoviário aqueles decorrentes do 

canteiro de obras, dos desmatamentos e limpeza dos caminhos de serviço, da 

terraplenagem, empréstimos e bota-fora, da drenagem e da exploração de materiais 

de construção – como, por exemplo, a indução de processos erosivos, os 

assoreamentos e a evasão da fauna, entre outros. Após a implantação da rodovia 

seguem-se as atividades relacionadas à sua operação que são iniciadas após a 

conclusão das obras de desmobilização de canteiros e usinas, mais precisamente 

quando for efetivada a liberação do corpo estradal aos diversos usuários, de modo 

que estes possam utilizá-lo com condições de conforto e segurança. Assim, a fase de 

operação engloba atividades de conservação e de restauração. Podem ser 

destacadas: a conservação de rotina, a de emergência, a especial e o 

reordenamento do tráfego. Portanto, a conservação da rodovia envolve todas as 

atividades preventivas e corretivas de controle e de manutenção das rodovias. 

2.6.2  Ganhos ambientais com a reciclagem do material  
 

 
 Segundo o DNIT (2006), a reutilização do material fresado em camadas de 

pavimentos e a reciclagem do mesmo apresentam-se como uma solução para muitos 

problemas e oferece inúmeros ganhos em relação à utilização de materiais virgens e 

a geração de impactos ambientais como: 

● Conservação de agregados, de ligantes e de energia, ou seja, a reutilização 

dos agregados do pavimento degradado propicia uma redução na demanda de novos 

materiais e das respectivas distâncias de transporte, prolongando o tempo de 

exploração das ocorrências existentes, além disso, o ligante remanescente pode ter 

suas propriedades restabelecidas pela adição de asfalto novo ou agente 

rejuvenescedor. O consumo de energia também pode ser favorecido através de sua 

redução durante a usinagem da mistura; 

● Preservação do meio ambiente, ou seja, evitar a exploração excessiva de 

jazidas minerais (caixas de empréstimos), evitando assim o acúmulo e/ou geração do 

passivo ambiental; 

● Conservação das condições geométricas existentes, ou seja, a adoção das 

técnicas de reciclagem permite que as condições geométricas da pista sejam 

mantidas ou modificadas facilmente, evitando-se problemas, como por exemplo, as 



alturas em túneis (gabarito vertical) e o acréscimo de carga permanente em pontes e 

viadutos; 

 ● A eliminação dos depósitos em aterro dos materiais retirados do pavimento e 

diminuição da extração de agregados das pedreiras existentes com todas as 

vantagens ambientais daí resultantes; 

Com a utilização dessas técnicas de reciclagem faz com que diminua de forma 

expressiva os impactos ambientais causadas por esses resíduos e com isso 

melhorando a qualidade de vida das futuras gerações e proporcionando 

sustentabilidade. 

 Para Finn (1980), a reciclagem ainda possui outras vantagens, além da 

conservação do agregado, já que reutiliza na mistura agregado já existente, 

conservação também de asfalto e energia, além de ser uma alternativa na seleção de 

reabilitação de pavimento. 

 Segundo Jofre, Kraeme e Minguela (1999), a reciclagem apresenta mais 

alguns ganhos ambientais como: 

● Aproveitamento dos materiais envelhecidos, contaminados ou com características 

inadequadas com o pavimento existente; 

● Eliminação ou redução das trincas e diminuição de perda de agregado; 

● Possibilidade de reabilitar uma faixa de trafego por vez, não necessitando da 

interdição total da via; 

● Redução dos transtornos causados ao trafego por obras, assim como redução na 

possibilidade de causar desgaste nas vias adjacentes, devido ao volume reduzido de 

material a ser transportado para a obra; 

● Melhores custos na reabilitação de antigas rodovias deterioradas; 

● Permite manter o greide original, reduzindo o incremento de degraus nas bordas do 

pavimento. 

 A grande importância da reciclagem de pavimento e que o processo evita o 

desperdício de materiais já existentes na pista e a deposição desnecessária em bota 

fora. Cabe ressaltar que como agregados são escassos na natureza, existe uma 

grande importância na reutilização destes, visando à sustentabilidade do meio 

ambiente. 

 



2.7 Fresagem de pavimentos 
 

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”. 

Conforme Senço (1997), nos descreve a seguinte citação: 

 

A sucessão de recapeamentos acabam acarretando uma série de 
inconvenientes aos usuários da via devido ao aumento de espessura da 
camada de rolamento, gerando assim: formação de degraus entre a pista de 
rolamento e o acostamento; sobrecargas nas obras de arte especiais; 
redução da altura livre em túneis, etc. A solução para evitar esses 
inconvenientes consiste em cortar a capa antiga e compor uma nova capa, 
ocupando o mesmo espaço físico da anterior 

 

Segundo Bonfim (2007), 

 

 A fresagem direcionada à restauração de pavimentos originou dois tipos de 
equipamentos e processos específicos: o processo a frio, que efetua o 
desbaste da estrutura por meio simples abrasivo, e processo a quente, que 
utiliza o pré-aquecimento da estrutura para facilitar o “desbaste” da mesma. 

 

 

A fresagem destaca-se como a principal técnica de remoção de revestimentos 

antigos de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizada na manutenção 

rodoviária com pavimento flexível. A fresagem serve para reciclagem ou 

regularização da superfície de rolamento devolvendo-lhe as condições de conforto e 

segurança necessárias ao tráfego de veículos (RODRIGUES et al, 2008). 

 

Figura 17. Detalhe do processo de fresagem do pavimento

 
Fonte: (FRESAR, 2009). 



A fresagem da camada betuminosa e do material subjacente da base, e a 

mistura destes materiais, produzem uma camada de base constituída de material 

granular e homogêneo, que pode ser usada como se apresenta; pode ter uma 

camada adicional de material granular lançada sobre ela; ou pode, ainda, ter sua 

capacidade de suporte melhorada com a adição de um agente estabilizante. A adição 

do agente estabilizante se faz necessária se o próprio material original recuperado 

não tiver as propriedades mecânicas necessárias e uma capacidade de suporte 

suficientes para resistir aos esforços que serão gerados pelo tráfego atuante no 

próximo período de vida útil (FRESAR, 2009). 

De acordo com Arra (2001), uma máquina recicladora deve atender a alguns 

itens, tais como: ter capacidade de triturar e misturar uma espessura mínima de 30,0 

centímetros de revestimento asfáltico e material de base e possuir tambor fresador 

com controle manual ou automático de profundidade de corte, que possibilite 

diferentes velocidades de rotação e ferramentas de cortes substituíveis. Além disso o 

sistema de produção deve ter um mecanismo sensível à resistência do pavimento 

para controlar automaticamente a velocidades de avanço da recicladora.  

 As técnicas de fresagem da superfície dos pavimentos e de reciclagem dos 

materiais de pavimentação são ferramentas de restauração que podem intervir nos 

pavimentos em várias amplitudes, isto é, podem restaurar vários graus de gravidade 

do estado de deterioração dos pavimentos. Esta capacidade para atender a 

diferentes demandas dos projetos de restauração é uma comprovação da 

versatilidade da restauração por reciclagem. 

 Uma fresadora de asfalto é um tipo de moinho feito especificamente para moer 

e mastigar o asfalto de vários tamanhos. A principal tarefa de uma fresadora é a de 

moer e triturar o asfalto. Esta operação inicia-se com o carregamento do asfalto, que 

é feito através de uma correia transportadora interna que traz o asfalto recolhido para 

dentro da máquina. Uma vez localizado na máquina de moagem, grandes dentes do 

equipamento são capazes de quebrar grandes pedaços de asfalto e reduzir 

grandemente a sua coerência a um pó. Os dentes dos moinhos são normalmente 

feitos de um material forte, tal como aço denso ou diamante. 

 

 
 

 
 



Figura 18. Fresadora de asfalto 

 
Fonte: (Autora, 2016) 

 

 

 Essas recicladoras são equipadas com ferramentas de corte (bits) com pontas 

de tungstênio fixadas ao tambor fresador e misturador, especialmente projetado para 

exercer essa atividade. Normalmente, esse tambor fresador gira no sentido contrário 

à direção do movimento da máquina (up cut). Em alguns processos, a adição do 

agente estabilizador é feita pela recicladora em sua primeira passada, que se destina 

ao corte ou pulverização inicial do material do pavimento. Essa técnica tem a 

vantagem de eliminar uma eventual segunda passada da máquina para a 

homogeneização do material reciclado e funciona muito bem para espessuras de 

corte mais esbeltas. 

 

Figura 19. Tambor fresador com pontas de tungstênio  

 
Fonte: (Autora, 2016) 



  As pontas de ataque do tambor fresador agem diretamente no pavimento, 

executando o desbaste do mesmo. Essas peças são constituídas por corpo forjado 

em aço cuja ponta é feita de material mais resistente, como carboneto de tungstênio 

e cobalto. Os dentes de corte são fixados em suportes (holders) em posições de 

ataque definidas de forma a resultar uma superfície rugosa, plana e sem desníveis no 

pavimento, com a distância e profundidade dos sulcos regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  METODOLOGIA E MATERIAL 

 

A elaboração do trabalho em questão deu-se em duas fases distintas, sendo 

elas: fase de levantamento bibliográfico e fase de pesquisa de campo. Nessa 

primeira etapa de trabalho, objetivou-se buscar embasamento teórico em trabalhos 

científicos já publicados, visando uma familiarização com o tema estudado. Ainda na 

primeira fase do trabalho foi escolhida a Rodovia SC 453. 

Após a etapa da revisão bibliográfica, e dando sequência ao trabalho foram 

coletadas amostras do material fresado (MF), e da adição de cimento na Rodovia SC 

453, localizada no estado de Santa Catarina, entre os municípios de Tangará/SC a 

Luzerna/SC, conforme indicado no mapa da figura 20, o trecho compreende o total 

de 32,1 quilômetros, que liga estas duas cidades. O relevo é predominantemente 

ondulado e a plataforma compreende 7,20 metros de pista de rolamento e 2,50 

metros de acostamento para cada lado. O valor da obra será de R$ 73,4 milhões. A 

rodovia receberá nova terraplanagem (retirada de toda a camada de asfalto antiga), 

pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte, sinalização e contenção. O projeto 

prevê a eliminação das curvas no trecho, o que vai diminuir a extensão da rodovia em 

mais de dois quilômetros, serão implantados terceira pista para veículos pesados, 

duas pontes e no ponto mais crítico - conhecido como curva do chuchu - será 

ampliada com o objetivo de reduzir acidentes, além do melhoramento no sistema de 

drenagem, melhorias estas que irão dar mais conforto e segurança aos usuários. 

 

 

Figura 20. Rodovia SC 453 - Tangará/SC a Luzerna/SC 

 

Fonte: (Google Maps) 



As obras de artes realizadas ao longo do trecho do estudo de caso, é a ponte 

da curva do Chuchu. E a galeria para diminuir a fluxo grande de água que ocorre no 

local quando tem chuvas excessivas. 

 

Figura 21. Obras de arte 

    

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 A reciclagem da Rodovia SC 453 se constituiu na fresagem do revestimento 

junto com parte da camada de base e a adição de 15% agregado virgem e de 3% de 

cal/cimento em termos de peso seco. O revestimento existente, com cerca de 6 a 9 

cm de espessura foi triturado juntamente com parte da camada de base (cerca de 15 

a 12 cm) de tal forma a se obter uma espessura de material reciclado de 20 cm em 

toda a plataforma (faixas de rolamento e acostamento) após a superfície acabada, 

onde estas misturas foram submetidas a ensaios laboratoriais para avaliação das 

granulometrias se encontram dentro de alguma faixa do DNIT.  

 

 

Figura 22. Dimensionamento da camada de base e sub base 

 
Fonte: (Autora, 2016) 

 

 



2.2.1 Materiais e execução 

 

 Os materiais utilizados na pesquisa constituíram-se de material fresado, solo 

de jazida, cal hidratada, espuma de asfalto e Cimento Portland. A seguir, serão 

descritos sucintamente os materiais. 

 

2.2.1.1 Cimento  Portland 

 

 O cimento Portland é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes 

ou ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, mesmo que seja 

novamente submetido a ação da água, o cimento Portland não se decompõe mais. 

(ABCP, 2016) 

 Por definição, é um “aglomerante hidráulico resultante da mistura homogênea 

de clínquer Portland, gesso e adições normatizadas finamente moídas” (MARTINS et 

al., 2008). 

 
Figura 23. Cimento Portland 

 
Fonte: (Revista PINI, 2011) 

 

 

 

 Aglomerante porque tem a propriedade de unir outros materiais. Hidráulico 

porque reage (hidrata) ao se misturar com água e depois de endurecido ganha 

características de rocha artificial, mantendo suas propriedades, principalmente se 

permanecer imerso em água por aproximadamente sete dias (MARTINS et al., 2008). 

 



O cimento escolhido para realização dos ensaios foi o tipo CP II E, de classe 

de resistência intermediária (classe 32), devido ao fato deste tipo de cimento ser o 

mais utilizado no país. Além disso, os cimentos compostos do tipo CP II e com classe 

de resistência intermediária são os mais indicados para a execução da reciclagem.

 Os tipos mais recomendados, segundo Paiva et al. (2013),  

São os cimentos compostos (no Brasil, classificados como: CP II E, CP II F e 
CP II Z) de classe de resistência intermediária. Estes são indicados por 
possuírem prazo de trabalhabilidade compatível com o processo construtivo, 
por proporcionarem moderado calor de hidratação e por apresentarem 
resistência mecânica intermediária, quando aplicados em baixos teores. 
Internacionalmente, a AIPCR (2003) também relata que tais tipos de cimento 
são os mais adequados para a realização da reciclagem de pavimentos. 

 

2.2.1.2 Cal Hidratada 

 A cal hidratada é um produto natural pronto para o uso.  É o aglomerante mais 

antigo usado pela humanidade na construção de edificações. A cal hidratada é um 

dos principais elementos das argamassas porque promove uma série de benefícios 

para a edificação. Ela tem excelente poder aglomerante, assim como o cimento, que 

une para sempre os grãos de areia das argamassas (MINASCAL, 2016). 

 A cal é um aglomerante aéreo, ou seja, é um produto que reage em contato 

com o ar. Nesta reação, os componentes da cal se transformam em um material tão 

rígido quanto a rocha original (o calcário) utilizada para fabricar o produto 

(MINASCAL, 2016). 

 

Figura 24. Cal hidratada 

 

Fonte: (BullX, 2016) 
 



 A cal hidratada é extremamente fina e leve e por isso permite o preparo de 

maior quantidade de argamassa, com a redução do custo do m³. Suas partículas 

muito finas, ao serem misturadas com água, funcionam como verdadeiro lubrificante, 

reduzindo o atrito entre os grãos de areia. O resultado é melhor trabalhabilidade (ou 

liga), boa aderência e maior rendimento na mão de obra (MINASCAL, 2016). 

2.2.1.3 Espuma de Asfalto 

 Sucintamente, a espuma de asfalto vem a ser a mistura de asfalto, aquecido a 

uma temperatura de aproximadamente 1800° C e água à temperatura ambiente. Tal 

mistura proporciona ao asfalto uma expansão de seu volume original.  

 A tecnologia de reciclagem com espuma de asfalto consiste no 

reaproveitamento de estruturas de pavimento danificadas através da adição de 

agregados pétreos, cimento Portland e de espuma de asfalto obtendo-se, assim, 

bases recicladas de boa qualidade (DNER - ES 405/2000). 

 A espuma de asfalto é uma técnica que permite expandir o CAP e misturá-lo a 

diversos tipos de agregados para produzir uma estrutura de pavimento com melhor 

capacidade de suporte que a existente de maneira mais econômica. A espuma de 

asfalto pode ser usada como um agente estabilizador para uma variedade de 

materiais que vão desde a pedra britada de boa qualidade até solos com plasticidade 

relativamente alta e também para reciclar materiais asfálticos provenientes de 

fresagem (INSTITUTO CHILENO DE ASFALTO, 2002). 

 Pereira et al. (2002) cita: 

 

 A tecnologia de reciclagem com adição de espuma de asfalto gera alguns 
benefícios como por exemplo o aproveitamento de parte do pavimento antigo 
na nova mistura, pequeno volume de materiais importados, alívio da pressão 
sobre o meio ambiente devido ao menor consumo de matéria-prima e não 
necessidade de bota-fora dos materiais removidos, redução dos custos de 
restauração e melhoria da condição estrutural do pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 25. Espuma de asfalto 

  

Fonte: (GRECA, 2016) 

 

 

O mecanismo que produz a espuma de asfalto é o seguinte: Quando se injeta 

uma pequena quantidade de água fria, em torno de 2 a 3%, ao asfalto quente (160° a 

170° C), se produz uma troca de energia entre o asfalto e a água, levando a mais de 

1000° C a temperatura das gotas de água, fazendo com que haja uma evaporação 

instantânea. As bolhas de vapor são forçadas a se introduzir na fase contínua do 

asfalto devido à pressão da câmara de expansão, ficando assim aprisionadas. O 

asfalto, junto com o vapor aprisionado é liberado da câmara de expansão através de 

uma válvula e o vapor começa a se expandir formando bolhas de asfalto contidas 

pela tensão superficial deste. A expansão termina quando as forças de tensão 

superficial do asfalto se equilibram com as tensões do interior das bolhas (estado de 

equilíbrio). À medida que a temperatura da espuma se reduz, o vapor aprisionado se 

condensa causando o colapso das bolhas e a desintegração da espuma. A 

desintegração da espuma produz milhares de gotículas de asfalto as quais ao se 

unirem recuperam seu volume inicial sem alterar significativamente as propriedades 

reológicas do asfalto original (INSTITUTO CHILENO DE ASFALTO, 2002). 

Wirtgen,  (2000) descreve: 

 

Quando uma quantidade de água fria, cuidadosamente medida, é introduzida 
no asfalto quente, uma espuma é formada, aumentando seu volume e 
energia de superfície e em contrapartida, diminuindo sua viscosidade e 
possibilitando a mistura do asfalto com agregado frio e úmido sem ajuda de 
solventes ou emulsificantes. Tal fato é consequência da diminuição da 
tensão superficial do asfalto devido ao aumento da temperatura. 

 

 



2.2.1.4 Brita 

 

 Rochas para a britagem são facilmente encontradas na natureza e são 

considerados recursos minerais abundantes. Entretanto, essa relativa abundância 

deve ser encarada com o devido cuidado. O custo de transporte da pedreira aos 

centros de distribuição ou ao consumidor final encarece o preço final. Praticamente 

todo o transporte é feito por via rodoviária. Portanto, idealmente, a brita deve ser 

produzida o mais próximo possível dos centros de consumo, o que torna 

antieconômico boa parte dos recursos minerais disponíveis na natureza. (MME, 

2016). 

 

 

Figura 26. Brita 01  

 
Fonte: (Minerocha, 2016)  
 
 

 

 Pedra fragmentada. Agregado graúdo obtido por trituração de rocha. A 

classificação do tipo da brita é de acordo com seu diâmetro. É classificada de 0 a 5 

em ordem crescente (granulometria) (ECIVILNET, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 5. Granulometria das Britas 

Nomenclatura Dimensão 

Brita 03 19mm a 50mm 

Brita 02 9,5 mm a 31,5 mm 

Brita 01 4,750mm a 25 mm 

Brita 0 2,36 mm a 12,5 mm 

Pedrisco < 12,5 mm 

Pó de Pedra < 6 mm 

Bica Corrida < 50 mm 

Brita ½ 9 a 13 mm 

Fonte: (Revista PINI, 2016) 

 

 

2.2.1.5 Material Fresado 

 

 O material fresado utilizado na pesquisa sobre reciclagem a quente, (Figura 

27) foi coletado a partir dos trabalhos de fresagem da restauração da pista existente 

da SC 453, no processo de restauração da camada de rolamento. Foi coletado 

quantidades suficientes para o desenvolvimento da pesquisa, de forma que todo 

material utilizado tivesse as mesmas características e o mesmo comportamento dos 

pavimentos que vem da origem dos agregados fresados, calcula se que seja em 

torno de 10 anos. O processo de coleta da amostragem do fresado seguiu o mesmo 

padrão recomendado para a coleta de agregados convencionais. 

 

 
Figura 27. Peneiramento inicial na peneira de abertura 3/4 do material fresado 

 
Fonte: (Autora, 2016) 
 



 A determinação da granulometria do material fresado foi determinada de 

acordo com a norma DNER-ME 083 (DNER, 1998b), na qual se enquadra dentro das 

faixas do DNIT. 

  

 

Figura 28. 1) Realização da coleta com o auxílio da Fresadora e 2) Medição da 
camada que foi realizada a coleta 

                    

(1)                                                                      (2) 

Fonte: (Autora, 2016) 

 

 

 Para realizar a coleta primeiramente foi fresado o revestimento asfáltico, na 

espessura de 5 cm pois assim consegue a extração de todo o material. Logo em 

seguida  para a camada de 15 cm retirou se a amostra da brita graduada. 

 

 

2.2.2 Caracterização dos materiais utilizados  

 

  Primeiramente foi definido a quantidade e o local para a coleta. Em que 

a quantidade depende das amostras dos ensaios que vão ser utilizado nesse estudo. 

O material fresado foi realizado de uma forma mais criteriosa  para que se tenha total 

procedência, onde as quantidades dependem da amostras utilizadas nos ensaios. 

 

 

 

 



2.2.2.1 Análise Granulométrica 

 

 Para a determinação da granulometria do material fresado foi coletado e 

passado na peneira  de 37,5 mm, assim eliminando os grumos maiores e retirados do 

processo granulométrico. A brita graduada também passou pelo mesmo processo de  

peneiramento, seguindo todas as instruções e como utilizar os equipamentos, isso 

descritos no DNER-ME 083 (DNIT, 1998a). Foram feitas três amostras do material 

coletado com a relação de massa igual a 10 kg de cada material fresado. O tamanho 

das amostras foi definido pela dimensão máxima de 25 mm. 

 Através do ensaio da granulométrica dos agregados pelo método de  

peneiramento, normatizado pelas normas DNER-ES 303/97 e DNER –ME  083/98, é 

determinada a distribuição granulométrica do cimento e material fresado 

respectivamente. Conforme a norma, para a realização dessa análise, uma amostra 

de cada material estudado foi separada e submetida ao peneiramento em uma série-

padrão de peneiras, cuja abertura de malhas tem a sequência definida na NBR 2395 

(ABNT,1997). 

 

 
Tabela 6. Faixas granulométricas  

TIPOS PARA N > 5x106 PARA N < 5x106 TOLERÂNCIA 
DA FAIXA DE 
PROJETOS 

PENEIRAS A B C D E F 

   
% EM PESO PASSANTE 

 
2" 

 
100 

 
100 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+/- 7 

1" - 75-90 100 100 100 100 +/- 7 

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 - - +/- 7 

Nº 4 22-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 +/- 5 

N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 +/- 5 

N° 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 +/- 2 

N° 200 2-8 5-15 5-15 10-15 6-20 8-25 +/- 2 

Fonte: (DNER-ES 303/97) 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.2 Compactação 

 

 O método escolhido para avaliar as características mecânicas do material foi a 

realização de ensaios de compressão axial simples e ensaios de compressão 

diametral, à semelhança dos ensaios realizados para misturas de solo com 

cal/cimento e de material reciclado in situ com cimento. 

 Os ensaios realizados para compactação foram executados com o cilindro, e 

também com o soquete. A realização dos ensaios, as amostras do material fresado 

foram secas ao ar e o teor de cimento foi adicionado sobre a massa seca das 

misturas. O teor de umidade foi adicionado sobre a massa total da mistura (fresado, 

BGS e cimento) e o teor inicial variou para cada uma das misturas estudadas, esta 

umidade sendo aumentada no valor de um ponto percentual para cada um dos 

pontos do ensaio realizados posteriormente. 

 

 

Figura 29. Ensaios do Soquete e o tambor cilíndrico 

     
Fonte: (Autora, 2016) 

  

 

 Os corpos de prova foram realizados no formato cilíndricos, com 0,178 m de 

altura e 0,152 m de diâmetro. Os ensaios de compressão axial simples foram 

realizados de modo a avaliar as quantidades corretas de pó de pedra e cimento a 

adicionar à mistura do material fresado. 

 

 

 

 

 



2.3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

 O que orientou a elaboração da presente monografia foi à verificação da 

eficácia da técnica de reciclagem dos materiais originais constituintes dos pavimentos 

rodoviários na restauração das condições funcionais e estruturais das rodovias, 

comparando-se o desempenho de pavimentos objeto da restauração por reciclagem 

com o desempenho dos pavimentos objeto de outras técnicas de restauração. 

 Para tornar possível o presente Estudo de Caso da rodovia SC 453 no trecho 

Tangará a Luzerna, que foi avaliado para o processo de reciclagem de pavimento se 

a granulometria estaria dentro de uma das classes do DNIT e também qual material 

estabilizante seria mais eficiente com o custo/benefício da obra em questão.   

 Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios realizados para 

avaliar os materiais utilizados na pesquisa e o desempenho das misturas asfálticas 

com a incorporação de material fresado e cimento. 

 As amostras dos agregados foram coletadas a campo de acordo com a norma 

do DNIT 031/2004 – ES. 

 

 

Figura 30. Coleta do material fresado 

    
Fonte: (Autora, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 31. Coleta do material para ensaio de compressão axial simples 

    
Fonte: (Autora, 2016) 

 
 
 
Figura 32. Distribuição da camada de agregado pétreo 

 
Fonte: Autora, 2016 

 
 
Figura 33. Distribuição do cimento em cima do agregado pétreo 

    
Fonte: Autora, 2016 

 



Figura 34. Coleta de agregado (1) e cimento (2) com bandeja para os ensaios 

    
 

(1) Agregado                                                  (2) Cimento 
  
Fonte: (Autora, 2016) 

 

 

2.3.1 Análise Granulométrica 

 

 Como já citado anteriormente, foi realizada a composição granulométrica, dos 

agregados minerais e reciclados, através de uma análise por peneiramento, 

preconizada pela DNER-ES 303/97 e DNER – ME  083/98. Na tabela 6 estão 

demonstradas as porcentagens médias passantes em cada peneira para cada 

material, a gráfico 4 demonstra a curva granulométrica 

 

Tabela 7. Granulometria do material fresado 
PEN. PEN. 

(mm) 
% EM PESO PASSANDO PROJETO FAIXA DE  ESPECIFICAÇÃO TOLERÂNCIA 

 POL Brit
a 1 
1/2" 

Cimen
to 

Pedrisco  Fresado 
+ base 

TRABALHO  FAIXA "II" 

- - % % % % % - - - - 

 
- 

 
- 

 
14 

 
2,8 

 
5 

 
78,2 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2" 50,8 14 2,8 5 78,2 100 100 100 100 100 7 

1" 25,4 8,4 2,8 5 68,9 85,1 78 90 75 90 7 

3/8" 9,52 0,6 2,8 5 53,4 61,8 55 68,8 40 75 7 

N° 4 4,8 0,2 2,8 0,7 44,8 48,6 44 53,6 30 60 5 

N° 10 2 0 2,8 0,1 27,7 30,6 26 35,6 20 45 5 

N° 40 0,42 0 2,8 0 14,9 17,8 16 19,8 15 30 2 

N° 
200 

0,075 0 2,7 0 6 8,8 6,8 10,8 5 15 2 

Fonte: (Planaterra, 2016) 

 
 



Gráfico 4. Curva Granulométrica 

 
Fonte: (Planaterra, 2016) 
 
 
 
 

Figura 35. Definição da mistura e faixa granulométrica da base reciclada 

Peneiras % Passante em peso 

ASTM mm Amostra 

82,5% 

reciclado 

 

15% 

agregado 

 

2,5% 

cimento 

82% 

reciclado 

 

15% 

agregado 

 

3%  

cimento 

81% 

reciclado 

 

15% 

agregado 

 

4%  

cimento 

Faixa II 

DEINFRA/ 

SC 

2” 50,80 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

1” 25,4 82,6 85,6 85,7 85,9 75 – 90 

3/8” 9,52 60,8 67,7 67,9 68,2 40 – 75 

Nº 4 4,76 41,1 51,4 51,7 52,3 30 – 60 

10 2,00 22,4 32,2 32,6 33,3 20 – 45 

40 0,42 12,1 17,1 17,5 18,4 15 – 30 

200 0,075 5,0 8,4 8,9 9,7 5 - 15 

       

Fonte: (Planaterra, 2016) 



 Deve-se atentar que a profundidade de reciclagem também pode 

influenciar notavelmente na curva granulométrica, pois quanto maior a 

profundidade fresada, maior e a porcentagem de camadas fresadas sem material 

asfáltico frente as camadas superiores, que normalmente são misturas 

betuminosas com granulometria diferentes. 

 Conforme Jofre, Kraeme e Minguela (1999), o teor de cimento a ser 

acrescentado na mistura pode ser estabelecido como o teor mínimo para simular a 

resistência de um solo-cimento. Porém, conforme as características do material a 

reciclar, e de acordo com a porcentagem de cimento a ser adicionada a mistura, 

podem-se obter resistências bastante elevadas, podendo chegar a resistências 

similares a uma Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC). 

 Para Balbo (2007), o emprego do cimento na estabilização de uma mistura e 

feito a fim de se obter um aumento da qualidade ou mudança do comportamento de 

materiais de pavimentação, abrangendo uma variada gama de solos, incluindo os 

materiais granulares (agregados), sejam naturais ou britados, e misturas de solos 

com agregados, entre outros. 

 Ainda para o mesmo autor, a adição do cimento ocasiona a formação de um 

esqueleto, onde as partículas de solo ficam envolvidas pela pasta de tal forma a criar 

uma matriz que se fixa as demais partículas não aderidas. Como as partículas 

possuem pequena resistência ao cisalhamento, a formação deste esqueleto e 

fundamental para o aumento da resistência do material e diminuição da 

suscetibilidade a água no caso de solos argilosos. 

 Dentre estas estão: o teor de cimento, visto que foi adotado 3% da massa total 

da mistura; faixa granulométrica, sendo BGS dentro da faixa B do DNIT, material 

fresado entre as faixas B e C do DNIT e nas misturas, faixa C do DNIT. 

 

2.3.2 Resistência à Tração por Compressão Diametral 

 

 Este ensaio determina a resistência à tração de corpos de prova cilíndricos de 

misturas betuminosas, através do ensaio de compressão diametral, conforme 

preconiza a DNIT-ME 126/2010. Conforme Bernucci et al (2007), a Resistência à 

Tração (Rt) tem se mostrado um importante parâmetro para a caracterização de 

materiais como o concreto de cimento Portland nas misturas asfálticas. 



 Conforme a norma do DNIT-ME 126/2010, o corpo de prova para o ensaio 

pode ser obtido diretamente na pista por extração, por meio de sonda ou moldado em 

laboratório. Deve ter forma cilíndrica, com altura entre 3,50 cm e 6,50 cm e diâmetro 

de 10 cm. Para a realização desse ensaio deve-se medir a altura e o diâmetro do 

corpo de prova. Estabilizar os corpos de prova na temperatura de 25ºC por duas 

horas, após esse tempo, o corpo de prova é colocado na prensa entre dois frisos 

metálicos, curvos em uma das faces, com comprimento igual ao do corpo de prova, 

conforme a Figura 36. Aplica-se uma carga até que esta cause a ruptura do corpo de 

prova, quando romper anota-se o valor da carga. 

 

Figura 36. Ensaio de Compressão diametral 

 

Fonte: (Autora, 2016) 
 

 

 O objetivo dos ensaios foi avaliar a resistência do material quando submetido a 

compressão simples e ensaios de resistência a tração por compressão diametral, 

sendo analisada a resistência da mistura para diferentes tempos de cura, diferentes 

teores de cimento e dosagem de BGS e material fresado, dentro da mistura. 

 Os resultados poderão contribuir para o meio rodoviário quanto a 

características das misturas para cada teor de cimento Portland, tanto em termos de 

resistência para a dosagem como também para o tempo de liberação do trafego, uma 

vez que foram estudadas as resistências a compressão simples e a tração por 

compressão diametral, esforços estes que solicitam a estrutura de uma base. 

 

 



2.3.3 Resistência à Compressão Axial Simples 

 

 A seguir foi executado o ensaio de resistência a compressão simples, 

conforme a NBR 12025/90. Para a realização deste ensaio foram moldados dois 

corpos de prova. 

 O cilindro utilizado na moldagem foi o cilindro Proctor com o soquete grande, 

na energia intermediaria. Os corpos de prova foram moldados em três camadas com 

aplicação de 21 golpes em cada uma delas. 

 O tempo de cura dos corpos de prova adotado, nos ensaios, foi de 3 dias, 

período em que os corpos de prova ficaram na câmara úmida. 

 

 

Figura 37. Ruptura do corpo de prova 

 
Fonte: (Planaterra, 2016) 

 

 

 Os resultados obtidos no ensaio de resistência a compressão axial simples 

podem ser observados na tabela 7 a seguir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8. Ensaio de Resistência a compressão axial simples aos 7 dias 

 
Fonte: (Planaterra, 2016) 

 

 

 Para simular o comportamento mecânico do material resultante da reciclagem 

de pavimento asfáltico com acréscimo de cimento Portland, foram moldados corpos 

de prova de BGS, material fresado e cimento Portland, com diferentes teores de BGS 

e de material fresado, analisando a evolução das resistências a compressão simples 

e a tração por compressão diametral ao longo do tempo. 

 Na realização dos ensaios para reciclagens de pavimento asfáltico com 

cimento Portland, chegou-se a algumas conclusões quanto as resistências 

mecânicas, sendo as mesmas tanto nos ensaios de resistência a compressão 

simples, quanto nos ensaios de tração por compressão diametral. 

 Analisando ainda a evolução da resistência do pavimento asfáltico reciclado 

com adição de cimento Portland ao longo do tempo, obteve-se a conclusão de que 

quanto maior o tempo de cura adotado, maior o ganho de resistência, e 

consequentemente, maior o tempo de vida útil deste pavimento. Esse ganho da 

resistência e ainda mais evidente após 3 dias de cura. 

 Com isso, pode-se dizer que na reciclagem de pavimento asfáltico com adição 

de cimento Portland, pode ser considerada a liberação ao trafego aos 3 dias de cura, 

devendo fazer uma análise para cada caso. 

 

 

 

CORPOS DE 

PROVA  

2,5% CIMENTO        

(MPa)  

3% CIMENTO  

(MPa)  

4% CIMENTO 

(MPa)  

1  2,03  2,21  3,75  

2  2,06  2,23  3,82  

3  1,98  2,20  3,69  

Média  2,02  2,21  3,75  



2.3.4 Considerações do projeto 

 

 ● Caso seja necessário, a execução de bota-fora com material resultante da 

operação de fresagem, este será efetuado lançando-se o excesso nos taludes de 

aterro ou nos pontos de passagem, em locais que não causem prejuízos à 

drenagem; 

 ● A fresagem do revestimento, na espessura recomendada pelo projeto, 

deverá ser iniciada no bordo mais baixo da seção transversal, prosseguindo na 

direção do outro bordo, com velocidade de corte e avanço, reguladas afim de 

produzir granulometrias adequadas de agregados que serão utilizados na execução 

de base para os acostamentos; 

 ● O uso de cimento Portland encontra se mais barato e mais acessível em 

relação custo/benefício; 

 ● A adição de cimento a materiais provenientes de fresagem de pavimentos 

confere um incremento de resistência à compressão simples e diametral; 

 ● A solução é economicamente viável para os níveis de tráfego estudados, 

permitindo que sejam reduzidos os custos entre 9 e 25 %, em relação à adoção de 

uma estrutura tradicional de pavimento em que se utiliza agregado britado de 

granulometria extensa e misturas betuminosas; 

 ● A técnica é ambientalmente justificável já que permite que sejam utilizados 

volumes inferiores de materiais novos e porque utiliza subprodutos da fresagem. 

 ● Do ponto de vista econômico a adoção de uma camada executada com uma 

mistura de material fresado e cimento é justificada, permitindo que seja utilizado um 

material com valor residual diminuto, utilizando processos de estabilização de solos 

correntes que, no final, conferem à estrutura de pavimento características que lhe 

permitem ter resistências semelhantes a estruturas de pavimento executadas com 

recurso a materiais convencionais; 

 ● Os ensaios realizados mostrou que as granulometria ficaram dentro de duas 

faixas do DNIT sendo a Classe B e C, da norma. 

 

 



3. CONCLUSÃO 
 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar, através de ensaios laboratoriais, o 

comportamento mecânico do material fresado de revestimento asfáltico, bem como 

sua influência em misturas adotadas, visando aplicação em obras de recuperação de 

bases de pavimentos rodoviários. 

Com a elaboração do presente trabalho pretendeu-se contribuir para a 

discussão da utilização de novas técnicas de conservação/reabilitação dos 

pavimentos rodoviários flexíveis, tendo em consideração que a solução escolhida 

para a reabilitação de um pavimento flexível degradado deve ter em consideração 

fatores de índole econômica, técnica e ambiental. Nesse âmbito, será efetuado um 

aprofundamento dos conhecimentos quanto à possível utilização da reciclagem dos 

pavimentos, a qual se subdivide em diferentes tipos de reciclagem, que por sua vez 

conduzem a diferentes respostas a cada um destes fatores supracitados. 

 Na necessidade da reconstrução de um pavimento asfáltico devemos  

considerar a alternativa da reciclagem do pavimento. Dentre as inúmeras vantagens 

do uso da reciclagem de pavimento flexível, cabe ressaltar a sustentabilidade do 

planeta, já que a reconstrução de pavimento envolve desde a exploração do meio 

ambiente para a extração de novos agregados a degradação do meio ambiente dada 

pela necessidade de bota-fora, o que hoje em dia já pode ser considerado como uma 

tratativa inviável. 

A técnica da reciclagem do ponto de vista de proteção do meio ambiente e 

ecológicas, em virtude de uma menor necessidade de extração de materiais 

granulares em pedreiras ou seixeiras, uma menos ou nenhuma necessidade de levar 

os matérias existentes degradados a vazadouros, um menor consumo de energia.  

 O trabalho procurou abranger os tipos de reciclagem mais utilizados no 

mercado ultimamente e, dando um enfoque especial a reciclagem de pavimento 

asfáltico com adição de cimento Portland, procurou através de ensaios laboratoriais 

simular o comportamento mecânico deste material em função do tempo obtido em 

campo. 

 Fazendo uma análise entre os métodos de reciclagem com emulsão asfáltica e 

espuma de asfalto com o método de reciclagem com cimento Portland, ambos 

possuem facilidade na aplicação, porem a reciclagem com cimento Portland tem a 



grande vantagem de ser mais econômica, visto que não necessita de acréscimo de 

material asfáltico na mistura. Apresenta ainda velocidade de liberação ao trafego, 

pois o material ganha resistência rapidamente, alem da possibilidade de reciclagem 

de profundidades superiores as alcançadas nas reciclagens com emulsão asfáltica e 

espuma de asfalto. 

 O método garante ainda um aumento da resistência do material a compressão 

simples, a deformabilidade e a ação da água, aumentando o período de vida útil do 

mesmo. 

O tema escolhido para o desenvolvimento desta tese é bastante vasto e 

necessita ainda de muito conhecimento. A pesquisa aqui realizada apenas contribuiu 

para se tentar esclarecer algumas dúvidas. Entretanto, maiores estudos devem ser 

desenvolvidos para o completo entendimento sobre o comportamento e a influência 

do material fresado de capa asfáltica, em obras de reciclagem na pavimentação. 
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