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RESUMO 

 

  

 As indicações do Tratado de Kyoto, com o intuito de promover a sustentabilidade do 

planeta, evidenciaram a necessidade imediata de adotar medidas preventivas ou mitigatórias 

dos impactos ambientais causados pelas atividades produtivas, apontando a conveniência de 

atividades como a restauração de pavimentos por reciclagem, dado ao grande volume de 

materiais envolvidos e pela comprovação irrefutável de ser técnica e economicamente eficaz. 

O principal objetivo desta dissertação é demonstrar a eficácia da técnica de reciclagem dos 

materiais de pavimentação e de outras técnicas correlatas, principalmente quando aplicadas no 

momento adequado, apontado pela corrreta avaliação de seu desempenho. Este trabalho 

apresenta um Estudo de Caso que compara o desempenho de extensões de pavimentos 

restaurados por diferentes técnicas, na rodovia SP-351, ao longo de dez anos, elegendo como 

indicadores de desempenho dos pavimentos restaurados as deflexões máximas reversíveis e a 

irregularidade do perfil longitudinal dos pavimentos, ou seja: deformabilidade elástica e 

deformabilidade plástica, respectivamente, que confirma a hipótese de que a restauração dos 

pavimentos por reciclagem propiciou melhor desempenho que as demais medidas de 

restauração consideradas. O anexo I apresenta um relato completo de uma obra de restauração 

por reciclagem de um trecho da rodovia SP-351, incluído no Estudo de Caso aqui 

apresentado, descrevendo, passo a passo, a execução de uma obra realizada com sucesso 

quanto aos seus aspectos técnicos tais como materiais, equipamentos, logística e controles 

tecnológicos. O levantamento bibliográfico foi feito sobre o desempenho de pavimentos, 

sobre reciclagem de materiais de pavimentação e sobre gestão da manutenção de pavimentos. 

Ao final, evidencia-se a necessidade de dar sequência a estudos sobre o assunto, sugerindo-se 

possíveis temas para pesquisa futura.  

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: pavimentos, desempenho, materiais de pavimentação, restauração, 

reciclagem. 
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ABSTRACT 

 

 

Road pavements rehabilitation by means of recycling its original materials has shown 

to be feasible technically, economically and ecologically wise. After Kyoto’s treaty it became 

obvious that any preventive or mitigative measures taken to diminish environmental pollution 

and global warming as consequence of productive activities, are important. Pavement 

material’s recycling, given its volume, is one positive such measure to promote sustainability. 

Thus, the main objective of this dissertation is to show the efficacy of recycling as a pavement 

rehabilitation technique by comparing the performance of different rehabilitated pavements at 

their due time. A study case is presented in which the performance of pavement structures 

rehabilitated by different recycling, milling and overlaying techniques is appraised by means 

of the evaluation of the measurements taken regularly of maximum deflection and pavement 

roughness along the years between 1998 and 2008. The study case has confirmed that the 

pavement rehabilitation through recycling has granted better performance to pavements than 

that obtained through milling and overlaying or simply overlaying. A complete report on a 

road pavement rehabilitation job done by recycling on Highway SP-351, which extension is 

included on the study case mentioned above, is included in order to provide a step-by-step 

narrative of a successful case of construction and technical control of a recycling pavement 

rehabilitation job. A bibliographical review was done on the state-of-the-art of pavement 

performance, pavement  materials’ recycling and on pavement management policies 

enhancing its orientation towards a systemic approach for sustainability of the paving 

activities and possible research lines are suggested for further advancements. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

TEIXEIRA, T. M. (2008) menciona conceitos importantíssimos sobre a realidade 

empresarial/organizacional em que as pessoas, de um modo geral, se inserem no mundo 

contemporâneo. Um deles chama especialmente a atenção: “O consultor organizacional 

Geraldo Eustáquio de Souza, com seu humor irônico, fala em suas palestras, que, se empresa 

fosse um bom lugar de se trabalhar, não se chamaria em-presa, mas em-solta”. O termo “em-

solta” parece se encaixar perfeitamente no ambiente oferecido pela empresa Fresar 

Tecnologia de Pavimentos Ltda., em aliança com a qual pude desenvolver o curso de 

mestrado profissional e a presente dissertação.  

O mestrado profissional é ainda uma novidade, no sentido de que modifica o 

paradigma há muito vigente de que os cursos de mestrado são feitos exclusivamente para 

complementar a formação acadêmica do profissional, capacitando-o para o magistério. A 

Academia tem cumprido com brilhantismo esse objetivo de transmitir o conhecimento. A 

iniciativa privada, por sua vez, tem contribuído muito para sua ampliação, principalmente na 

complementação da pesquisa e aplicação prática de novas técnicas e tecnologias, bem como 

no monitoramento de seus resultados.  

Este curso de mestrado profissional ministrado pela UFOP – conforme menciono nos 

agradecimentos desta dissertação – é uma experiência comprobatória do sucesso dessa aliança 

entre a iniciativa privada e a academia. O projeto ensejou uma parceria entre DER/MG, 

UFOP, ARTESP, Concessionária de Rodovias TEBE, Dynatest, FRESAR e outras tantas 

empresas e pessoas que acreditam no que é novo e não se prendem a modelos inflexíveis.  

 Segundo CAPRA (1987), físico conceituado, autor de O Ponto de Mutação, a 

humanidade tenta aplicar conceitos de uma visão obsoleta de mundo – visão mecanicista – a 

uma realidade que já não pode ser entendida em função de apreciações dessa natureza. Os 

fenômenos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes; o 

mundo é globalmente interligado. É preciso adotar um novo paradigma – visão sistêmica de 

mundo – introduzindo uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e 

valores.  
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 A sociedade atual ainda não consegue refletir o harmonioso estado de inter-

relacionamento que se pode observar na natureza. Quer se fale de câncer, criminalidade, 

poluição, energia nuclear, inflação ou escassez de energia, a dinâmica subjacente a esses 

problemas é sempre a mesma, diz CAPRA. Esses problemas são sistêmicos: não podem ser 

entendidos no âmbito de uma metodologia fragmentada.  

 Assim, a proposta desta dissertação é enfocar questões como degradação das rodovias, 

gestão da manutenção e técnicas de restauração dos pavimentos por reciclagem, sob uma 

visão sistêmica, com a justificativa de pretender contribuir para tornar a restauração de 

pavimentos mais econômica e mais sustentável.   

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

1.2.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral desta dissertação é divulgar a eficácia do processo de restauração de 

pavimentos por reciclagem dos materiais originalmente constituintes das camadas de 

revestimento e parte das camadas de base. Tal eficácia é avaliada por meio de um Estudo de 

Caso desenvolvido para verificar o desempenho de pavimentos que foram restaurados por 

reciclagem, comparando-os entre si e ao desempenho de outras extensões restauradas por 

técnicas de restauração superficial (fresagem e recapeamentos).  

 Todos os pavimentos abordados estão regularmente em serviço desde 1998 e, 

portanto, sujeitos às mesmas solicitações. Elegeu-se, para este trabalho, como objeto do 

Estudo de Caso aqui desenvolvido, o desempenho da Rodovia SP-351, no intervalo entre o 

Km 150 e o Km 220 em pista dupla, entre as cidades de Bebedouro e Palmares Paulista, no 

Estado de São Paulo.  

 Além do bom desempenho dos pavimentos restaurados por reciclagem – o que gera 

vantagens econômicas – cabe divulgar também as vantagens ecológicas advindas de tal 

processo, que contribui para aumentar a sustentabilidade das atividades de restauração dos 

pavimentos rodoviários por reciclagem, o que é também parte do objetivo geral desta 

dissertação, além de, não menos importante, a tempestividade das intervenções de restauração 

e manutenção dos pavimentos que foi observada no Estudo de Caso.  
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos desta dissertação, que consubstanciam seu objetivo geral, são:  

• Apresentar uma compilação de informações sobre o estado do conhecimento sobre o 

desempenho de pavimentos, das técnicas de reciclagem de materiais de construção 

rodoviária e da gestão da manutenção de pavimentos, integrados em uma visão 

sistêmica que propicie o desenvolvimento de maior sustentabilidade para a atividade 

de pavimentação. 

•  Apresentar o Estudo de Caso intitulado “Estudo Comparativo do Desempenho do 

Pavimento Restaurado por Reciclagem Versus Outras Técnicas”, cujo objetivo é 

verificar o desempenho de três extensões distintas, cada uma restaurada por uma 

intervenção de restauração diferente, todas realizadas no pavimento da Rodovia SP-

351, entre Bebedouro e Palmares Paulista (Km 150 e Km 220), no Estado de São 

Paulo, cuja extensão total é de, aproximadamente, 70 Km de rodovia em pista dupla, 

entre os anos de 1998 e 2008.  

• Apresentar, no anexo I, um relato sobre a execução da restauração por reciclagem da 

camada de capa e parte da base, até a espessura de 18 cm, em dois trechos da Rodovia 

SP-351 – um entre os Km 157,656 e 173,772; outro entre os km 185,200 e 191,000 – e 

o controle tecnológico desta restauração por reciclagem, realizada em 2004. Esta obra 

de restauração foi executada em um dos trechos que constitui o objeto do Estudo de 

Caso também apresentado nesta dissertação, no capítulo 3. Este relato sobre a 

restauração por reciclagem de um pavimento, realizada com sucesso, é importante 

para elucidar, detalhadamente, a execução e o controle tecnológico desta restauração 

de maneira didática, abordando-se: 

o Os vários processos e etapas construtivas da reciclagem; 

o  A adequação da patrulha de equipamentos para a intervenção de reciclagem; 

o  Os resultados dos ensaios destrutivos e não destrutivos realizados para 

controle tecnológico da obra;  

o Uma análise da perspectiva da vida útil do pavimento reciclado e seu 

desempenho através de deflexões medidas com o deflectômetro de impacto 

“Falling Weight Deflectometer” (FWD); a retroanálise das linhas de influência 

das deformações reversíveis presentes no pavimento. 

 



4 
 

1.3      Metodologia 

 A presente dissertação foi organizada em quatro capítulos e anexo, a seguir resumidos. 

O capítulo 1 apresenta uma justificativa da dissertação, define seus objetivos e apresenta esta 

organização da apresentação do trabalho.  

 O capítulo 2 faz uma breve revisão bibliográfica sobre o estado do conhecimento a 

respeito do desempenho de pavimentos, sobre a reciclagem dos materiais de pavimentação e 

sobre a gestão da manutenção de pavimentos rodoviários, com a intenção de propiciar melhor 

entendimento do Estudo de Caso desta dissertação e divulgar as suas conclusões.  

 O capítulo 3 apresenta um Estudo de Caso com a finalidade de demonstrar e comparar 

o desempenho de três segmentos restaurados por diferentes técnicas, todos localizados na 

Rodovia SP-351, entre Bebedouro e Palmares Paulista, no Estado de São Paulo, expostos ao 

mesmo volume de tráfego, avaliados regularmente entre os anos de 1998 e 2008. 

 O capítulo 4 traz as conclusões da dissertação e sugestões para futuras pesquisas sobre 

reciclagem de materiais de pavimentação e temas correlatos, por intermédio das quais o autor 

pretende produzir implicações positivas no estado do conhecimento sobre restauração de 

pavimentos. 

 O anexo I apresenta um relato completo da execução da obra de restauração por 

reciclagem de um segmento da rodovia SP-351, realizada em 2004, como parte do programa 

de restauração das rodovias da Concessionária TEBE, no Estado de São Paulo. 
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CAPÍTULO 2  

ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE DESEMPENHO DE PAVIMENTOS, 

SOBRE RECICLAGEM DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO E SOBRE GESTÃO 

DA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS  

2.1 Histórico  

 O homem constrói caminhos e os mantém em condições de operação desde os tempos 

em que as comunidades humanas reconheceram os benefícios do comércio, ou seja, desde o 

momento em que os homens abandonaram seu modo de vida tribal e exclusivamente de 

subsistência para gozar de privilégios decorrentes da especialização na produção de bens e sua 

comercialização. A partir de então, as vias de transporte terrestre se fizeram, 

progressivamente, absolutamente necessárias.  

 O século XX permitiu o desenvolvimento de tecnologias de materiais e combustíveis, 

que propiciou, de maneira muito rápida, a fabricação dos veículos automotores para o 

transporte de passageiros e de carga. As vias para o trânsito desses veículos eram 

improvisadas, ocupando, inicialmente, as vias carroçáveis.  

 Logo, porém, na mesma velocidade em que se promovia o desenvolvimento dos 

veículos, surgiu a necessidade de pavimentar esses caminhos, para garantir conforto e 

segurança aos usuários e viabilidade econômica e operacional ao transporte rodoviário, face 

às crescentes cargas e ao crescente desempenho dos veículos em trânsito.  

 Difícil é precisar quanto de tudo isso foi causa ou decorrência das grandes 

transformações sociais, políticas e econômicas características do século XX. Fato é que as 

malhas rodoviárias dos estados modernos são, isoladamente, o maior acervo físico de que 

dispõem as nações do mundo. 

 Durante somente o século XX a atividade de pavimentação de vias evoluiu, portanto, 

de seu estado mais rudimentar e atingiu importância máxima. Ainda nesse mesmo século, 

com o natural envelhecimento das vias, nas décadas de 80 e 90, os investimentos prioritários 

no sistema rodoviário, até então direcionados para sua construção, passaram a ser aplicados, 

alternativamente, na manutenção, restauração e reconstrução desses mesmos pavimentos, em 

função de sua natural degradação.  
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 No Brasil, a demanda pelo transporte de bens e passageiros foi sempre crescente desde 

o início do século 20, principalmente na segunda metade deste – em decorrência do 

crescimento da população e da atividade econômica. Por razões que não cabe aqui analisar, 

houve uma opção prioritária da nação pelo modal rodoviário de transporte na segunda metade 

do século 20; tudo isso, combinado com a escassez de recursos para financiamento da 

manutenção da infraestrutura rodoviária, resultou em uma redução significativa do nível de 

serviço oferecido aos usuários pelas rodovias brasileiras.  

 Além disso, a carga média transportada pelos veículos rodoviários aumentou 

significativamente nos últimos anos, à medida que maior quantidade de mercadorias foi 

transferida do transporte ferroviário para o rodoviário, mais ágil, dinâmico e mais rápido.  O 

aumento do fluxo de tráfego nas rodovias, o aumento também progressivo da pressão de 

inflação dos pneumáticos, bem como o aumento das cargas por eixo têm sido sistemáticos, 

acelerando a degradação dos pavimentos exponencialmente, pelo acúmulo tanto dos efeitos 

do cisalhamento como dos de fadiga, de maneira inaudita.  

 A gestão da manutenção dos pavimentos e as técnicas de restauração tornaram-se, 

progressivamente, mais importantes para resgatar níveis de serviço aceitáveis em nossas 

rodovias. O segundo capítulo desta dissertação tem a finalidade de relatar o estado do 

conhecimento sobre temas correlatos com o que é enfocado por esta dissertação, para 

sistematizar e organizar a revisão bibliográfica a ser feita pelo mestrando para elaboração da 

dissertação.  

 Assim é que o autor selecionou para este trabalho a narração do estado do 

conhecimento sobre o desempenho de pavimentos, sobre reciclagem de materiais de 

pavimentação e também sobre gestão da manutenção de pavimentos, porque esses temas 

encerram questões cruciais que terão que ser abordadas para determinar uma melhoria do 

sistema rodoviário brasileiro, tais como:  

1) Desempenho insuficiente da malha rodoviária nacional quanto a garantir segurança, 

economia e conforto aos seus usuários;  

2) Verificação da eficácia da técnica de reciclagem como uma solução para recuperar o 

desempenho dos pavimentos; 

3) Insuficiência da aplicação de políticas de gestão da manutenção de pavimentos na 

tempestividade da aplicação das intervenções de restauração dos pavimentos. 
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2.2 Desempenho de Pavimentos 

 Na perspectiva mencionada na introdução deste capítulo, com as malhas rodoviárias já 

implantadas, o desempenho dos pavimentos sujeitos aos processos de manutenção e 

restauração torna-se o principal indicador da eficácia dos pavimentos, para garantir economia, 

segurança e conforto para os usuários de qualquer malha rodoviária. Quanto melhor for o 

desempenho dos pavimentos, menores serão os investimentos em sua manutenção para o 

mesmo nível de conforto e segurança dos usuários.  

 Ao tratar de desempenho de pavimentos e considerar a reciclagem como uma 

importante ferramenta de restauração nesse setor, o autor desta dissertação considera 

importante fazer algumas considerações comparativas entre os seguintes pares de conceitos 

relativos à pavimentação: “serventia” x “desempenho” e “resistência” x “estabilidade”. 

 Segundo BERNUCCI, L. B. et al, (2006) “serventia é a qualidade do pavimento, num 

determinado instante, quanto aos aspectos para os quais foi construído, em relação ao conforto 

ao rolamento e à segurança” que ele proporciona aos usuários. O mesmo livro define 

desempenho de um pavimento como a “variação da sua serventia ao longo do tempo (ou do 

tráfego) de uso do pavimento”.  

 Assim, serventia é um conceito que foi primeiro expresso de forma sistemática para a 

avaliação funcional de um determinado trecho de pavimento por CAREY e IRICK (1960), 

para as pistas experimentais da AASHO, hoje AASHTO “American Association of State 

Highway and Transportation Officials”.  

 O valor de serventia atual é uma atribuição numérica compreendida em uma escala de 

0 a 5 (correspondendo aos conceitos Péssimo, Ruim, Regular, Bom e Excelente, 

respectivamente) definida pela média das notas atribuídas por avaliadores treinados para o 

conforto ao rolamento de um veículo trafegando em uma determinada extensão da via, num 

determinado momento da vida útil deste trecho; e o conceito de desempenho é a variação 

desta serventia ao longo do tempo (BERNUCCI, L. B. et al., 2006, p.5).  

 Já o conceito de resistência de um pavimento, ou de cada uma de suas camadas, é 

expresso, objetivamente, por uma unidade de força por área ou seu equivalente, para 

representar a capacidade de resistência aos efeitos do tráfego, em um dado momento, sendo 

extrapolado como característica de uma determinada extensão da via.  

 O conceito de estabilidade de um pavimento é a variação dessa resistência verificada 

na estrutura do pavimento ao longo do tempo. O que faz variar esta estabilidade é a resistência 

da estrutura ou de camadas isoladas do pavimento, ou seja, a variação das condições 
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prevalecentes para resistir ao tráfego e à intempérie (saturação, confinamento, 

permeabilidade, compactação, granulometria, coesão etc.).  

 Uma intervenção de restauração de pavimentos por reciclagem de seus materiais 

confere homogeneidade aos materiais reciclados pelas seguintes três razões: 1) ação dos 

dentes do tambor reciclador atuando na granulometria do material segundo a combinação 

intencional dos seguintes fatores: velocidade de rotação do tambor, velocidade do 

deslocamento da recicladora e abertura das portas traseira e dianteira da câmara do tambor 

reciclador; 2) incorporação eficaz de agentes estabilizantes à mistura reciclada; e 3) adição 

controlada de umidade na proporção adequada para a densificação máxima da mistura 

reciclada, com a mínima energia.  

 Dessa maneira, o processo de restauração de pavimentos por reciclagem dos materiais 

é muito eficaz para conferir maior estabilidade às camadas construídas com materiais 

reciclados e manter esta estabilidade por mais tempo, pela maior homogeneidade desses 

materiais, em comparação a outros processos de restauração de pavimentos.  

 Portanto, a tese proposta na presente dissertação, comprovada no Estudo de Caso 

constante do capítulo 3, é que o processo de reciclagem dos materiais constituintes da capa e 

base originais de uma estrutura de pavimento tem maior probabilidade de melhorar o 

desempenho dessa camada reciclada.  

 Isso porque se traduz em um processo de maior eficácia para homogeneizar o material, 

aumentar sua resistência e melhorar sua estabilidade, o que redunda em uma melhora no 

desempenho das estruturas dos pavimentos após sua restauração por reciclagem, gerando 

economia, conforto e segurança para os usuários finais da rede rodoviária.  
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Figura 2.1: Representações esquemáticas de curvas de desempenho de um pavimento e etapas de restauração.  

Fonte: BERNUCCI, L. B. et al. (2006). 

  

 A figura 2.1, originalmente apresentada por BERNUCCI, L. B. et al, (2006), mostra 

duas curvas que relacionam, respectivamente, serventia e deflexões com o tempo ou com o 

tráfego. Salienta a importância dos bons índices de serventia para melhorar o desempenho das 

estruturas dos pavimentos, prolongando sua vida útil e melhorando, consequentemente, a 

relação custo versus benefício para os usuários de rodovias. 

 A necessidade de se ofertar um sistema rodoviário eficiente, seguro e econômico à 

população, cada vez mais consciente e exigente de seus direitos, tem sido decisiva para 

aumentar a necessidade de promover a restauração dos pavimentos degradados. A tendência 

natural é que a manutenção preventiva e a prática da restauração dos pavimentos das rodovias 

sejam, progressivamente, mais adotadas.  



10 
 

2.3 Fresagem de Materiais de Pavimentação 

 Apesar de esta dissertação tratar do desempenho de pavimentos restaurados por 

reciclagem de materiais de pavimentação, por razões didáticas, aborda-se, brevemente, a 

atividade de fresagem da superfície dos pavimentos que, apesar de não ser a própria 

reciclagem, é uma operação coadjuvante e correlata quanto à manutenção de pavimentos.  

 A fresagem é uma operação importantíssima, capaz de recuperar condições funcionais 

aceitáveis de regularidade do perfil longitudinal e transversal da superfície do pavimento 

remanescente. É, por definição, um processo de desbaste superficial, de forma controlada, de 

parte da espessura do pavimento, que promove a correção de natureza funcional, melhorando 

as condições de rolamento do tráfego.  

Normalmente, uma nova camada é colocada em substituição à antiga, evitando-se, 

com isso, a sobreposição de camadas. Com o intuito de aproveitar o material que foi retirado 

da pista e, por esse intermédio, evitar a exploração de novas reservas de produtos para 

construção rodoviária, o material removido pode ser reciclado; daí a importância da fresagem 

nos processos de reciclagem de materiais.  

A fresagem dos pavimentos produz o “RAP – Reclaimed Asphalt Pavement” – que, 

alternativamente a ser usado “in-situ”, ou seja, no mesmo local onde foi produzido, pode ser 

transportado e armazenado para ser, aí sim, reciclado ou utilizado como está, na implantação 

ou restauração de pavimentos em outros lugares. As fresadoras são similares às recicladoras 

de pavimentos, pelo fato de serem dotadas do mesmo tambor que contém ferramentas de 

corte; porém, a disposição, a natureza e o número dessas ferramentas sobre o tambor é muito 

diferente nas duas máquinas.  

 Como pode ser visto, 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.  

As aplicações mais simples e imediatas – como a destinação ao tráfego de uma 

superfície resultante de uma fresagem a frio – pode ser imediata ou ser objeto de uma das 

outras medidas de restauração por reciclagem; ou pode, ainda, após limpeza e imprimação, ser 

recapeada com um CBUQ novo ou reciclado. Além disso, a fresagem a frio pode ser usada 
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para aumentar a macrotextura dos pavimentos, restaurando os coeficientes de atrito e 

aumentando a resistência à derrapagem das pistas, conforme se vê na figura 2.2.  

 

 
Figura 2.2: Pavimento asfáltico fresado; superfície com coeficiente de atrito aumentado. 

 
 Cabe aqui a ressalva de que esta operação de fresagem pode comprometer a 

capacidade estrutural do pavimento, em virtude da diminuição da espessura da camada 

asfáltica e da modificação da posição da linha neutra que separa as zonas de tração e 

compressão na estrutura do pavimento.  

 Também o estado de conservação da superfície remanescente pode ser deficiente e 

apresentar trincas que podem favorecer o carreamento de água para as camadas de fundação 

da estrutura do pavimento. Assim, é preciso analisar se uma superfície fresada deverá, ou não, 

ficar exposta ao tráfego e por quanto tempo, apesar do alto coeficiente de atrito por ela 

apresentado.  

 O RAP “Reclaimed Asphalt Pavement” produzido pela fresagem pode, também, ser 

reutilizado como agregado para bases granulares ou revestimentos primários. Essa 

reutilização do RAP “Reclaimed Asphalt Pavement” como agregado para base ou similar é 

uma forma de promover os três erres da reciclagem (reduzir, reciclar e reutilizar), mas sua 

melhor aplicação, em termos de valor agregado, seria com sua destinação a uma usina, para 

ser misturado a outros materiais de construção ou misturado a um CBUQ reciclado.  
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 Segundo a FRESAR (2009), no manual de reciclagem de pavimentos, as vantagens da 

fresagem a frio incluem: 

• Remoção de trilhas de roda, ondulações, desagregações superficiais e/ou asfalto 

oxidado; 

• Correção do perfil longitudinal e abaulamento do perfil transversal; 

• Recuperação da drenagem superficial; 

• Remoção completa da mistura asfáltica para reconstrução do leito da estrada ou 

alargamento dos acostamentos; 

• Remoção de selantes de trincas ou tratamentos superficiais antes do recapeamento com 

CBUQ; 

• Melhora do coeficiente de atrito entre pneu e pavimento; 

• Remoção de camadas sobrepostas de pavimentos junto ao meio-fio, para restaurar seus 

gabaritos; 

• Preparação da superfície antes da aplicação de uma nova forma de reciclagem de 

camada asfáltica; 

• Economia de energia, quando comparada com outros métodos de reconstrução; 

• Maior eficiência da obra e reutilização de materiais existentes; 

• Maior produtividade da obra, com menor interferência sobre o tráfego local. 

 
 

2.4 Reciclagem dos Materiais de Pavimentação 

 Ainda segundo FRESAR (2009) tem havido em todo o mundo, nos últimos 30 anos, 

um crescimento expressivo na opção de se restaurar pavimentos através da reciclagem dos 

materiais de camadas betuminosas e bases granulares, uma vez que a fundação das estruturas 

dos pavimentos sofre, normalmente, menor deterioração e têm suas vidas úteis mais longas.  

 A reciclagem dos materiais de construção de pavimentos atinge todos os objetivos 

técnicos, sociais e econômicos ao prover rodovias seguras e eficientes, ao mesmo tempo em 

que reduz o impacto ambiental, apresentando menor consumo de energia quando comparada 

com a restauração convencional dos pavimentos. 

 Ainda segundo FRESAR (2009), um estudo do Banco Mundial indica que cada Dólar 

investido na manutenção de uma rodovia durante o intervalo de tempo no qual ocorrem os 

primeiros 40% de queda no índice de serventia desta rodovia resultará na economia de três a 
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quatro Dólares, em comparação à situação do mesmo investimento de um Dólar aplicado 

durante o intervalo entre os 40% e os 80% de queda no mesmo índice de serventia do 

pavimento. Ou seja, uma rodovia que recebe um nível adequado de manutenção ofertará um 

menor custo de operação dos veículos aos usuários. 

 Uma vez que o custeio da manutenção, da restauração e da reconstrução de rodovias 

terá que competir com o de outros gastos públicos, a inovação requer que se faça mais com 

menos. A reciclagem dos materiais de pavimentação é uma maneira plausível de aumentar a 

eficácia do orçamento existente para dar manutenção, preservar, reabilitar e reconstruir mais 

quilômetros de rodovias por valor investido. 

 A reciclagem de materiais de pavimentação não é nenhuma novidade. A restauração 

dos pavimentos de rodovias através da reciclagem a frio data do início do século 20. No 

entanto, até meados da década de 70, somente avanços moderados no desenvolvimento das 

técnicas executivas e nos equipamentos de reciclagem de pavimentos foram registrados. 

 Ainda segundo FRESAR (2009), dois eventos da década de 70 reavivaram o interesse 

pela técnica de reciclagem, determinando que se tornasse, hoje em dia, uma atividade de uso 

generalizado mundialmente: a crise do petróleo, no início da década; e o desenvolvimento e a 

colocação no mercado, em 1975, de um equipamento fresador de pavimentos de grande porte, 

com ferramentas de corte de tungstênio facilmente substituíveis. Desde então, as indústrias de 

manufatura de equipamentos e da construção de rodovias têm sido proativas no 

desenvolvimento de tecnologias, métodos e processos que se têm desenvolvido 

exponencialmente nos últimos 30 anos. 

 Como se vê, as mudanças na adoção da técnica de reciclagem para restaurar 

pavimentos são muito significativas e têm ocorrido muito rapidamente. Gestores, técnicos, 

projetistas e construtores do setor rodoviário têm que se preparar, pelo menos na mesma 

velocidade, para saber aplicá-las com eficiência. 

 Esta dissertação pretende, de forma didática e prática, ser uma ferramenta objetiva 

para valorizar a atividade de restauração de pavimentos por reciclagem de seus materiais 

originais, demonstrando, através de um estudo de caso, os desempenhos de dois trechos 

restaurados por duas diferentes soluções de reciclagem, comparando-os com o desempenho de 

um trecho restaurado por outras técnicas. O objetivo último é difundir o valor dos métodos e 

das técnicas de reciclagem de materiais de pavimentação, em virtude da verificação do bom 

desempenho dos pavimentos restaurados por intermédio de tais processos. 
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 Em termos ecológicos, a vantagem da reciclagem dos materiais de construção 

rodoviária é inegável; basta verificar as restrições em vigor quanto à exploração de novas 

jazidas e empréstimos de materiais para construção, restauração ou reconstrução de estradas, 

por razões de preservação ambiental; por sinal, mais que justificadas. Por mera ignorância ou 

descaso, tem havido muita erosão e assoreamento de cursos d’água, como resultado da 

recuperação inadequada das áreas de exploração. 

 A vantagem técnica, só pelo aspecto da homogeneidade capaz de ser conferida à 

mistura dos materiais pela ação das recicladoras, é capital para melhor estabilizá-los. Há, 

ainda, vantagens na rapidez e maleabilidade da operação de reciclagem, que redundam em 

economia de recursos e diminuição dos transtornos causados aos usuários das rodovias, 

abreviando o tempo de intervenção. 

 Naturalmente, a reciclagem é um processo de restauração de pavimentos que não se 

aplica a todos os casos, indiscriminadamente. As restrições a sua aplicabilidade técnica e 

econômica são passíveis de ser avaliadas objetivamente, através da gestão da manutenção de 

pavimentos. Sua aplicação otimiza a relação custo x benefício das intervenções de 

manutenção e restauração dos pavimentos para os usuários do sistema de transporte, 

principalmente na previsão acurada da natureza e dos momentos mais próprios para 

intervenções de manutenção periódica e eventual reconstrução dos pavimentos, determinados 

por critérios técnicos.  

 As intervenções dimensionadas de restauração e reconstrução de pavimentos que são 

realizadas no momento exato trarão, indubitavelmente, pelas razões já mencionadas, muito 

mais eficácia e economia que as intervenções de restauração e reconstrução feitas sem o 

mesmo critério. 

 A sociedade tem-se tornado cada vez mais ciente dos efeitos negativos que toda obra 

de infraestrutura infringe ao meio ambiente. Muitos países europeus já aprovaram legislações 

que determinam a obrigatoriedade de que uma porcentagem dos materiais aplicados em obras, 

principalmente obras rodoviárias, sejam reciclados ou incluam materiais reciclados.  

 Pela demonstração da viabilidade técnica, pela economia de energia e de recursos 

naturais não renováveis (petróleo e materiais granulares) e pela economia de custos 

decorrente da reciclagem, serão feitos progressos para atingir os objetivos da sociedade no 

sentido de implantar uma política ambientalmente sustentável quanto aos processos de 
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restauração de pavimentos. É de se notar que os materiais constituintes dos pavimentos são, 

no momento, os mais comumente reciclados nos Estados Unidos, país onde mais se recicla 

materiais no mundo. 

 Uma boa, simples e abrangente definição de reciclagem foi feita por Momm e 

Domingues (1995):  
 
Por reciclagem de pavimentos entende-se a reutilização total ou parcial dos 
materiais existentes no revestimento e/ou da base e/ou da sub-base, em que os 
materiais são remisturados no estado em que se encontram após a desagregação ou 
tratados por energia térmica e/ou aditivados com ligantes novos ou 
rejuvenescedores, com ou sem recomposição granulométrica. 

 

 Muitos processos rudimentares foram experimentados para a remoção do material do 

revestimento deteriorado da pista, como escarificadores (“rippers”) acoplados a 

motoniveladoras ou tratores de esteira; tentava-se, depois, com pouca eficiência, triturar o 

material com rolos compactadores e grades.  

 Atualmente, utilizam-se as fresadoras para atingir o mesmo propósito, ou seja, triturar 

o revestimento asfáltico antigo do pavimento, de modo a poder reutilizá-lo para outras 

destinações, em outros lugares; ou aplicar as recicladoras que trituram o material de capa e 

base de um pavimento “in-situ”, obtendo uma camada nova com a adição, ou não, de 

materiais estabilizantes novos. Segundo publicação do (DNER, 1998), os seguintes benefícios 

podem ser auferidos da aplicação dos processos de reciclagem: 

(a) Conservação de agregados, de ligantes e de energia; 

(b) Preservação do meio ambiente; 

(c) Manutenção das condições geométricas existentes. 

 Atualmente, o uso da técnica de reciclagem constitui uma inovação dentro do campo 

da recuperação de estruturas flexíveis (TUCHUMANTEL, 1999 apud CASTRO, 2003). 

Segundo MIRANDA et al. (2000, apud CASTRO, 2003) a reciclagem de pavimentos tem-se 

mostrado um bom caminho não apenas pela rapidez executiva, mas também pelo aspecto da 

preservação ambiental.  

 O aproveitamento final dos materiais fresados através da técnica de reciclagem se 

apresenta como altamente recomendável, com desempenho satisfatório, levando-se em conta 

a economia que pode advir do emprego dessa técnica, visto a possibilidade de aproveitamento 

integral dos agregados pétreos. 
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2.4.1 Categorias de Reciclagem de Pavimentos 

 

 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: 

1. Fresagem a Frio (FF); 

2. Reciclagem a Quente; 

3. Reciclagem a Quente In-situ (RQI); 

4. Reciclagem a Frio (RF); 

5. 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. 

 

 Os métodos de reciclagem dos materiais podem ser usados combinadamente. Uma 

rodovia poderia, por exemplo, ter a superfície de seu pavimento fresada e o RAP  “Reclaimed 

Asphalt Pavement” – (Pavimento Asfáltico Recuperado) – resultante ser estocado para uso 

posterior. A superfície fresada a frio, após preparação, poderia ser recapeada com um CBUQ 

contendo o RAP estocado. Alternativamente, antes do lançamento da mistura reciclada, o 

pavimento restante, com a superfície fresada, poderia ser objeto de RQI, RFI ou RP, com o 

objetivo de retardar os efeitos da reflexão de trincas.  
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 As abreviações ou siglas citadas anteriormente são usadas e divulgadas tanto pela 

“ARRA – Asphalt Recycling and Reclaiming Association” como pela FHWA – “Federal 

Highway Administration” para promover o uso de uma linguagem comum entre todos os 

interessados na aplicação da técnica de reciclagem de materiais de pavimentação e é 

divulgada ainda mais no Brasil com a publicação do Manual de Reciclagem, FRESAR (2009).  

 

2.4.2 Conveniência de Trechos Experimentais para o Sucesso da Reciclagem 

 

 Segundo WIRTGEN (2001), todo processo de restauração de pavimentos, por mais 

bem concebido e elaborado que seja, sempre guarda um componente empírico, isto é, o 

desempenho dos materiais em suas respectivas camadas e no conjunto da estrutura do 

pavimento. Isto será melhor verificável através de um trecho experimental.  

 Normalmente, um trecho experimental deve estender-se por pelo menos 100 m de 

extensão de pista ou meia-pista da rodovia.  Esse trecho inicial viabilizará a oportunidade de 

os operadores, encarregados e supervisores fazerem uma avaliação dos três mais importantes 

aspectos da operação de reciclagem, ou seja: 

1. A granulometria do material produzido pela recicladora deve ser comparada com aquela 

das amostras que foram usadas para ensaios da mistura reciclada no laboratório.  Uma 

rápida verificação das porcentagens que passam nas peneiras mostrará se o projeto de 

mistura será cumprido. Como já foi dito, a velocidade de rotação do tambor fresador e a 

velocidade de avanço da recicladora influenciam a granulometria do material reciclado.  

Normalmente, as máquinas são equipadas com uma barra de esmagamento (“breaker 

bar”) que pode ser ajustada para restringir o diâmetro máximo dos agregados.  Esses 

quatro aspectos, ou seja, velocidade do tambor reciclador, a velocidade de deslocamento 

da recicladora, a abertura das portas traseira e dianteira da câmara do tambor reciclador e 

o ajuste da barra de esmagamento devem ser tais que se possa conseguir a melhor 

combinação para alcançar a granulometria necessária prevista no projeto. 

2. A densidade de uma camada reciclada é uma das mais importantes variáveis em seu 

desempenho. Portanto, a compactação da camada reciclada é muito importante.  Camadas 

de espessura superior a 250 mm requerem, muitas vezes, técnicas de compactação ou 

equipamentos especiais para compactação dos materiais de pavimentação reciclados. A 

execução de um trecho experimental oferece a oportunidade de se avaliar a eficácia de 

diferentes métodos e equipamentos de compactação. 
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3. O empolamento do material do pavimento reciclado vai depender muito de sua 

constituição e integridade antes da reciclagem. As camadas betuminosas em pavimentos 

antigos e deteriorados tendem a ter baixo teor de vazios, sendo que os materiais naturais 

(granulares) são, em geral, mais densos.  A reciclagem desses materiais resulta, 

normalmente, em um aumento de seu volume original, fator que afeta a altura final da 

camada reciclada acabada. 

 

 A execução de um trecho experimental inicial oferecerá aos operadores, supervisores e 

gerentes a oportunidade ideal para conhecer melhor o comportamento dos materiais, sem as 

pressões de demanda de produção. 

 

2.4.3 Processo de Reciclagem Profunda 

  

 Como já visto neste capítulo, os processos de reciclagem de materiais de pavimentação 

são vários. O mencionado Manual Básico de Reciclagem de Pavimentos, FRESAR (2009), 

aborda todos os processos de reciclagem em detalhes, cumprindo eficazmente seu papel de 

manual, ou seja, de fonte de consulta para elucidar dúvidas quanto ao projeto, execução e 

controle tecnológico de obras de restauração de pavimentos por reciclagem.  

 Portanto, deverá constituir uma fonte permanente e confiável de consulta. Para o efeito 

da revisão bibliográfica que se pretende nesta dissertação, além dos aspectos já abordados até 

aqui, o autor privilegia, por razões didáticas, sem nenhuma discriminação da aplicabilidade 

dos demais processos de reciclagem, o processo de Reciclagem Profunda de pavimentos. Foi 

este o processo utilizado na restauração dos pavimentos dos trechos reciclados abordados no 

Estudo de Caso constante do capítulo 3 desta dissertação.  

 Trata-se, pelo motivo a seguir mencionado, do processo mais apropriado para se 

restaurar pavimentos que necessitem de re-capacitação funcional e estrutural, e que, dada a 

realidade mais comum do estado de conservação dos pavimentos da malha rodoviária 

brasileira, a reciclagem profunda oferecer maior gama de opções para seleção de alternativas 

que resultem em desempenhos apropriados para as características técnicas, econômicas e 

operacionais das vias a serem restauradas. 

 A reciclagem profunda consiste em triturar e recuperar os materiais existentes, de 

modo a homogeneizá-los; adicionar outros materiais, quando isso se faz necessário; misturá-

los; conformar, inicialmente, essa camada reciclada; compactá-la; conformá-la e, finalmente, 
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lançar uma camada de desgaste ou revestimento betuminoso, conforme pode ser visto na 

Figura 2.3 a seguir. 

 

 

 
Figura 2.3: Representação esquemática do processo de reciclagem profunda. 

Fonte: FRESAR (2009).  

 

 A trituração 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. 

 Pode-se usar uma variedade muito grande de aditivos estabilizantes, líquidos ou em 

pó, tais como cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cal (hidratado ou virgem), cinza volante 

(tipo C ou F), subprodutos da fabricação do cimento Portland e da cal, cimento Portland (em 

pó ou pasta), emulsões asfálticas (normais ou polimerizadas), espuma de asfalto, 

estabilizantes químicos ou combinações de dois ou mais desses aditivos.  

 Se os materiais de construção disponíveis não tiverem a granulometria, as 

propriedades ou as espessuras necessárias e desejadas, torna-se conveniente adicionar outros 

materiais granulares à superfície da rodovia antes ou durante a intervenção de reciclagem 

profunda. 
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 O desenvolvimento de grandes máquinas autopropelidas, recuperadoras de materiais 

de pavimentação, com grande potência no motor, intensificou a aplicação do método de 

reciclagem profunda, pela possibilidade de cortes mais profundos, maior produtividade e 

sistemas de medição mais sofisticados para uma adição mais controlada dos agentes 

estabilizadores, exemplo do que pode ser visto na Figura 2.4 a seguir. 

 
Figura 2.4: Recicladora de pavimentos de grande porte. Fonte: Fresar Tecnologia de Pavimentos Ltda. 

 

 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.  

 A adição do agente estabilizador após o pavimento ter sido triturado numa primeira 

passada tem a vantagem de garantir uma velocidade maior da máquina e um resultado mais 

consistente quanto à uniformidade da aplicação do agente estabilizador. O equipamento para 

reciclagem profunda consiste em uma unidade fresadora ou trituradora de pavimentos, uma ou 

mais unidades para adição do agente estabilizador, motoniveladoras e rolos compactadores. A 

conformação ou perfilamento inicial da rodovia após a adição do agente estabilizador (se 

utilizado), misturado pela recicladora, é realizada por uma motoniveladora. Em seguida, é 
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feita uma compactação inicial por grandes rolos pata-curta, de pneu ou rolos de chapa 

vibratórios, conforme se vê na Figura 2.5 a seguir. 

 

 
Figura 2.5: Compactação inicial após reciclagem profunda. 

Fonte: Fresar Tecnologia de Pavimentos Ltda. 

 

 Se for usado um agente estabilizador, a compactação final e conformação do 

pavimento ao perfil longitudinal e ao abaulamento projetados inicialmente segue-se um 

período de cura, cuja determinação depende do agente estabilizador utilizado, ou da 

combinação de elementos, podendo variar de 1 a 14 dias. Durante esse período de cura do 

agente estabilizador, é preferível que o tráfego de caminhões pesados sobre o pavimento seja 

evitado. A aplicação de um tratamento superficial ou de uma capa de CBUQ é feita ao fim 

dessa etapa, como uma operação separada. 

 As vantagens da reciclagem profunda incluem: 

• Preservação de recursos não renováveis; 

• Redução do gasto com energia, quando comparado com os outros métodos de 

reconstrução; 

• Exigência de poucos equipamentos; 

• Eliminação de ondulações, deformações, trilhas de roda, remendos e trincas; 

• Correção das deficiências estruturais, resultando em maior estabilidade do pavimento; 

• Correção dos problemas com a granulometria dos agregados, por intermédio de uma 

seleção própria de novos agregados virgens; 
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• Reconstrução de bases deterioradas, de modo a restaurar o perfil superficial e a 

drenagem; 

• Produção de camadas espessas e coesas, que se mostram homogêneas; 

• Ampliação das opções entre tipos e espessuras dos revestimentos; 

• Aumento da produtividade e redução das interrupções do tráfego, minimizando os 

transtornos para os usuários, pela construção “in-situ” e as altas taxas de produção; 

• Economia de tempo e dinheiro. 

 

2.5 Gestão da Manutenção de Pavimentos 

 Há indícios de que a primeira narrativa sobre gestão da manutenção de pavimentos, 

providência jamais registrada anteriormente, foi de Pierre Marie Jerome Tresaguet, por volta 

do ano de 1750, segundo HASS et al, (1994). Esse pioneiro pode ter introduzido as primeiras 

idéias sobre conservação de vias, ao recomendar a adoção de menores espessuras de 

revestimentos e a execução de bases compactadas e bem drenadas para melhorar o suporte das 

cargas impostas por veículos, àquele tempo, de tração animal.  

 No entanto, mais importante que isso é o fato de Tressaguet ter reconhecido a 

necessidade de uma manutenção contínua, HASS et al, (1994), o que tipifica uma conduta de 

gestão da manutenção de pavimentos, ainda que embrionária. As intervenções de manutenção 

e restauração dos pavimentos deverão ser projetadas não apenas quanto à sua natureza, mas 

também quanto ao seu momento de execução, de modo a se obter do pavimento a mais longa 

vida útil possível.  

 Há mais de dois mil anos, os romanos construíram e mantiveram um sistema de vias 

por toda a Europa. No final do século XVIII, Tresaguet gerenciava as rodovias francesas para 

o Rei Luiz XVI. Na Inglaterra, no início do século XIX, Sir Thomas Telford, fundador de 

uma instituição de engenheiros civis, escreveu um tratado sobre manutenção das estradas do 

Rei. Nas Américas, onde havia caminhos precários desde antes de Colombo, as primeiras vias 

pavimentadas surgiram no final do século XIX, bem como a “Ontario Good Roads 

Association” que se tornou a “Canadian Good Roads Association”, primeira organização 

destinada às atividades de rodovias nas Américas.  

 A chamada “Gerência de Pavimentos” surgiu como conhecimento organizado na 

década de 1960 e progrediu imensamente para se tornar, hoje em dia, uma ferramenta 



23 
 

aplicada em vários países do mundo. Talvez, o termo mais correto para a atividade seja 

“Gerência da Manutenção de Pavimentos”, pois é justamente na manutenção dos leitos das 

rodovias que se encontra o maior volume de investimentos, com o consequente maior 

significado econômico.  

 As principais razões desse progresso foram o desenvolvimento tecnológico atingido, 

em termos mundiais, no século XX, e a visão estratégica dos gestores de malhas rodoviárias 

em alguns países, que envidaram esforços para maximizar a eficiência do binômio custo x 

desempenho de uma rede de pavimentos.  

 Segundo HASS (1994), a melhor definição de um Sistema de Gerência de Pavimentos 

– SGP – seria:  
 
Gerência de pavimentos, em seu sentido lato, inclui todas as atividades relacionadas 
ao planejamento, dimensionamento, construção, manutenção, avaliação e 
restauração dos pavimentos que fazem parte do patrimônio público. Um sistema de 
gerência de pavimentos provê um meio coordenado e organizado para lidar com os 
processos de gerência de pavimentos. 
 
 

 Apesar de todos esses aspectos muito positivos no desenvolvimento dos Sistemas de 

Gerência de Pavimentos, falta ainda, como é natural em todo processo (que nunca se acaba, 

mas sim se aperfeiçoa), o desenvolvimento de soluções de engenharia, de sistemas, de bases 

de dados e de procedimentos, além de questões institucionais.  

 É preciso reinventar soluções para desenvolver planos de sucessão nas carreiras dos 

profissionais que gerenciam a manutenção de pavimentos; criar adaptações para as situações 

em que a malha tenha sido privatizada; impor a exigência de pavimentos mais duráveis 

(pavimentos perpétuos) e seus consequentes modelos de desempenho, com quantificação de 

benefícios para os usuários e programas de incentivo a investidores e usuários. Se progressos 

significativos são pretendidos nos sistemas de gerência de pavimentos (SGP’s), análises mais 

conclusivas e prazos muito mais longos, terão que ser considerados.  

 A discussão dessas questões é também oportuna na integração de SGP’s com sistemas 

de gerência de ativos, outra tendência atualíssima, no sentido de se expandir o gerenciamento 

mais eficaz do desempenho dos pavimentos e demais ativos componentes de um sistema de 

transporte e de uma malha de rodovias, que costuma constituir o maior patrimônio físico de 

muitas nações.  

 Há, ainda, planos mais idealizados que se mostram imediatamente factíveis, tais como 

a adoção de planos de sucessão efetivos e eficazes para todos os cargos estratégicos da gestão 

das malhas rodoviárias, saltos expressivos na expectativa de vida útil dos pavimentos, 
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implementação de novos programas estratégicos como o SHRP – “Strategic Highway 

Research Program”, desenvolvido entre 1987 e 1993 nos Estados Unidos e em alguns outros 

países do mundo. A proposta é implantar inovações conceituais e revisões de práticas dos 

processos de manutenção e restauração de pavimentos, com financiamento seletivo de 

projetos que envolvem idéias de alto risco, incluindo a revisão de paradigmas sobre análises 

de desempenho e manutenção de pavimentos em prazos e ciclos muito mais longos que os 

habitualmente aceitos hoje.  

 A roda foi inventada em decorrência da busca, pelo homem, de mobilidade, eficiência 

e produtividade, principalmente na promoção do transporte de bens, originalmente. Depois, a 

mecânica tornou a roda seu coração, e sua aplicação e uso, até hoje, é imprescindível no 

mundo contemporâneo. É inevitável, porém, partindo de profissionais especializados ou de 

pessoas comuns, a advertência de que não se deve reinventar a roda. Trata-se, sem dúvida, de 

um paradoxo, porém plenamente justificável. Na sociedade atual, em que as especialidades e 

a pluralidade de atividades são um fato, é preciso sonhar e pensar grande, mas cultivar, 

também, a coragem de viver pequeno.  

 Parodiando o alcance desses axiomas, a Gerência de Pavimentos deve ser entendida 

como um sonho grande e um grande sistema a ser construído continuamente, através de 

pequenas intervenções. Esta é a razão para incluir o tema de gestão da manutenção de 

pavimentos nessa revisão bibliográfica.  

 No capítulo 3 a seguir, de maneira aplicada, pode-se observar que o desempenho dos 

pavimentos restaurados foi influenciado diretamente pela natureza das intervenções de 

restauração e pelo momento em que foram aplicadas, determinando uma dinâmica de 

economia na aplicação de recursos para manutenção e restauração dos vários estados de 

deterioração dos pavimentos de um conjunto de rodovias.  

 Naturalmente, um sistema de avaliação das características indicadoras do desempenho 

desses pavimentos terá que ser alocado, bem como um dimensionamento técnico das 

intervenções e uma competente execução, valendo-se dos recursos necessários e da 

supervisão adequada. Constitui-se, assim, um sistema triplo de componentes para gerar o 

melhor desempenho dos pavimentos, com o menor custo possível para os usuários, e a 

competente gestão da manutenção, projeto e supervisão técnica das obras e recursos 

financeiros. 
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2.6 Um Caso Prático de Priorização de Investimentos em Restauração de Pavimentos 

 

 Seguindo a orientação desta revisão bibliográfica, tratando do desempenho dos 

pavimentos, da técnica de restauração por reciclagem e da gestão da manutenção dos 

pavimentos, o autor apresenta a seguir, um exemplo prático de aplicação de Gerência de 

Pavimentos com a priorização da aplicação de técnicas de restauração dos pavimentos, 

segundo a velocidade de deterioração que estes apresentam. 

 A Figura 2.6 a seguir, apresentando um gráfico genérico representativo das possíveis 

velocidades de deterioração do Valor de Serventia Atual de alguns pavimentos de rodovias, 

foi apresentada, originalmente, em uma palestra proferida por BEMANIAN, da empresa 

“Optimum Pavement” de Reno, Nevada, USA durante a Sétima Conferência Nacional de 

Gerência de Pavimentos nos Estados Unidos, realizada em Norfolk, Virgínia, em 2007. 

 

 
Figura 2.6: Gráfico genérico representando a velocidade de deterioração da condição dos pavimentos ao longo 
do tempo. Fonte: Palestra da Engª Sohila Bemanian, proferida na National Pavement Management Conference, 
Norfolk, Virginia, maio de 2007. 
 

 Na qualidade de engenheira gestora da malha rodoviária do Departamento de Estradas 

do Estado de Nevada, nos Estados Unidos, a Engenheira Sohila Bemanian implementou uma 

política para melhorar a condição dos pavimentos das rodovias do estado, sem aumentar os 

investimentos na atividade, ao cabo de quinze anos (1992 – 2007). O quadro apresentado na 
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Figura 2.7 a seguir exemplifica, genericamente, a estratégia adotada para priorização dos 

investimentos em atividades de restauração de pavimentos que redundou numa política de 

sucesso que levou o Estado de Nevada à primeira colocação dentre todos os Estados 

americanos quanto à melhor relação custo versus benefício no aprimoramento da qualidade 

das malhas rodoviárias estaduais. O quadro a seguir apresentado na Figura 2.7 elucida as 

premissas adotadas na política de gestão das rodovias do Estado de Nevada entre 1992 e 

2007, onde são exemplificados três grupos de rodovias com suas características respectivas de 

volume de tráfego, índice de serventia atual, velocidade de deterioração, custo para 

restauração presente e em dois anos e a conseqüente prioridade para aplicação dos recursos na 

manutenção das vias. Note-se que a prioridade para investimento em manutenção inverteu-se 

sob a ótica desta política adotada em Nevada pela Sohila Bemanian; foram priorizadas as 

intervenções de restauração nos grupos de rodovias que apresentam melhores índices de 

serventia, com maior custo para restauração após dois anos e com maior velocidade de 

deterioração. Note-se também que o “custo atual para restauração” constante da tabela é 

arbitrado fixo para os três grupos de rodovias, propositalmente, para evidenciar os resultados 

da política adotada.  

 

Exemplo Genérico de Priorização de Investimentos em Rodovias 

 

Volume de 

Tráfego 

Índice de 

Serventia 

Atual 

Velocidade 

de 

deterioração

Custo 

Atual para 

restauração

Custo para 

restauração 

em 2 anos 

Prioridade 

para 

restauração

Alto Regular Alta $10 $40 1 

Médio Ruim Média $10 $15 2 

Baixo Péssima Lenta $10 $12 3 
Figura 2.7: Fonte: Engª Sohila Bemanian, National Pavement Management Conference, Norfolk, Virginia,  
USA, em Maio de 2007.  
 

 Foram considerados, segundo o quadro genérico acima, dados de volume de tráfego 

nos trechos de monitoramento da condição atual dos pavimentos e da velocidade de 

deterioração apresentada por cada um deles. A velocidade de degradação da serventia nas 

diferentes rodovias determinou a prioridade na intervenção de restauração, a despeito da pior 

condição momentânea dos trechos e do custo da intervenção, sendo o mesmo para os três 

trechos. 
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É comum na cultura rodoviária mundial a adoção de políticas de gestão da manutenção 

de malhas rodoviárias nas quais são priorizadas as intervenções meramente pelo “índice de 

serventia atual”; no entanto a política adotada em Nevada provou ser mais eficiente tanto 

quanto ao custo da manutenção como quanto aos benefícios auferidos pelos usuários da rede 

de pavimentos. 

 No caso específico do estudo de caso apresentado no capítulo 3 desta dissertação, 

ocorreram intervenções de três naturezas diferentes, aplicadas a três níveis de respostas 

oferecidas pelos três conjuntos de pavimentos segundo suas deflexões máximas (quanto maior 

a deflexão, maior – mais importante – a intervenção de restauração). Esses níveis de eficácia 

das intervenções na Rodovia SP-351 podem ser extrapolados como se fossem a velocidade de 

degradação dos Valores de Serventia Atual das rodovias de Nevada. Os resultados quanto ao 

prolongamento da serventia dos pavimentos e a melhora do desempenho dos pavimentos são 

proporcionais nas duas situações.  

 

2.7 Opções de Possíveis Intervenções de Restauração de Pavimentos por Reciclagem  

 

 Seguindo a mesma tendência do raciocínio adotado na política de gestão da 

manutenção de pavimentos no Estado de Nevada, quando foi privilegiada uma conduta 

alternativa, invertendo um critério conservador para priorizar as intervenções de restauração 

dos pavimentos, chama-se a atenção para as perspectivas que se configuram como viáveis 

técnica e economicamente, e desejáveis ecologicamente falando, ao se adotar a técnica de 

restauração de pavimentos por reciclagem.  

A título de demonstrar a variedade das aplicações dos processos de reciclagem dos 

materiais de pavimentação para restaurar condições de suporte, estabilidade e resistência dos 

pavimentos, apresenta-se a Tabela 2.1 a seguir, que é autoexplicativa. A homogeneidade que 

se consegue nos materiais ao se promover sua reciclagem é o grande diferencial das 

restaurações por reciclagem em relação a outras intervenções para restauração possíveis para 

promover a restauração de pavimentos. 
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Tabela 2.1: Tabela de possíveis intervenções de restauração de pavimentos por  reciclagem. Fonte: ARRA 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO DE CASO: COMPARATIVO DO DESEMPENHO DOS PAVIMENTOS 

RESTAURADOS POR RECICLAGEM VERSUS OUTRAS TÉCNICAS  

 

3.1 Introdução 

O que orientou a elaboração da presente dissertação foi a 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.  

Esta eficácia foi demonstrada através da quantificação do desempenho de três 

segmentos localizados na mesma rodovia, ao longo de dez anos, sujeitos ao mesmo tráfego e 

demais condicionantes de seus respectivos desempenhos. A saber: um segmento restaurado 

por intervenções superficiais e recapeamento e dois outros segmentos restaurados por 

diferentes intervenções de reciclagem, ambos na espessura de 18,0 cm, recebendo adição de 

agentes estabilizantes à mistura reciclada e posteriores recapeamentos, porém com diferentes 

aditivos para restauração. A seguir, na Figura 3.1, apresenta-se um mapa da localização do 

trecho da rodovia que foi objeto do Estudo de Caso. 

 

 
 

Figura 3.1: Localização dos segmentos do Estudo de Caso na Rodovia SP-351 
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Os três segmentos restaurados na Rodovia SP-351 são descritos a seguir, em detalhes: 

1. Segmento restaurado por intervenções superficiais, tais como: fresagem, fresagem e 

microrrevestimento, fresagem e TSD com polímero, fresagem e CBUQ e 

recapeamentos em CBUQ, nas extensões entre o Km 150,000 e o Km 157,656; entre o 

Km 200,000 e o Km 212,000; e entre o Km 214,000 e o Km 220,000, perfazendo uma 

extensão total de 25.656 m em pista dupla, nas pistas Leste e Oeste; 

2. Segmento restaurado por reciclagem com adição de agregados até a profundidade de 

18,0 cm, incluindo materiais de capa e base, recapeado com 7 cm de CBUQ, nas 

extensões entre os Km 173,772 e 176,500; entre os Km 191,000 e 200,000; e entre os 

Km 212,000 e 214,000, perfazendo uma extensão total de 13.728 m em pista dupla, nas 

pistas Leste e Oeste; e 

3. Segmento restaurado por reciclagem com adição de agregados e de 3,5 % de cimento 

Portland em peso, até a profundidade de 18,0 cm, incluindo materiais de capa e base; e 

recapeado com TSD e 5 cm de CBUQ, entre os Km 157,656 e 173,772; e entre os Km 

176,500 e 191,000, perfazendo uma extensão total de 30.616 m em pista dupla, nas 

pistas Leste e Oeste. 

O projeto dessas intervenções de restauração foi produto de contrato de consultoria 

técnica celebrado pela Concessionária de Rodovias TEBE com a Dynatest Engenharia Ltda., 

que realiza um monitoramento sistemático dos deslocamentos sofridos pelos pavimentos que 

têm dois componentes: 

1. Deformação elástica que resulta na flexão alternada do revestimento, chamada de 

deflexão, cuja medida é a principal forma de avaliação estrutural de um pavimento em uso; e 

2. Deformação permanente que resulta no afundamento de trilhas de roda, cuja medida 

também é um critério para definição da vida útil estrutural e funcional de um pavimento, visto 

que, a partir de certo valor, pode interferir na condição de conforto e segurança do tráfego. 

A estrutura original dos pavimentos incluídos no presente Estudo de Caso era 

constituída de revestimento asfáltico sobre base de solo-cimento. A espessura média original 

das camadas nos trechos que foram reciclados e recapeados era de 0,05 m para a capa 

asfáltica e 0,15 m para a camada de base, conforme a Figura 3.2 a seguir: 
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Figura 3.2: Estrutura genérica original dos pavimentos restaurados neste Estudo de Caso 

Para tornar possível o presente Estudo de Caso, que avaliou o desempenho dos três 

diferentes segmentos, objetos de três diferentes intervenções de restauração, foram realizados 

estudos estatísticos dos dados de campanhas de medições periódicas das deflexões máximas 

(1998, 2002, 2004, 2006 e 2008) e da irregularidade do perfil longitudinal (2000, 2002, 2004, 

2006, 2007 e 2008) ao longo de dez anos, numa extensão de aproximadamente 70 km da 

rodovia SP-351, extensão ao longo da qual se localizam os segmentos restaurados pelos três 

processos acima mencionados. 

Os indicadores de desempenho dos pavimentos eleitos para este Estudo foram: 

 deflexão máxima reversível externada pelos pavimentos e medidas pelo FWD – Falling 

Weight Deflectometer; e, 

 irregularidade do perfil longitudinal dos pavimentos, medida com equipamentos a laser.  

A seguir, conceitua-se deflexão máxima e irregularidade do perfil longitudinal dos 

pavimentos. 

3.2 Deflexão Reversível Máxima dos Pavimentos 

Segundo BERNUCCI, L. B. et al, (2006), os pavimentos são estruturas que, em geral, 

não apresentam ruptura súbita, mas sim deterioração funcional e estrutural acumuladas a 

partir de sua abertura ao tráfego. A parcela estrutural é associada aos danos ligados à 

capacidade de carga do pavimento e, por razões didáticas, é aqui considerada em um de seus 

principais indicadores, que é a resposta dos pavimentos quando solicitada por cargas de 

tráfego, chamada “deflexão”. 

 Ainda segundo BERNUCCI, L. B. et al, (2006)  , a avaliação estrutural mais adequada 

para ser feita em grandes extensões de pistas e com possibilidade de inúmeras repetições no 

mesmo ponto, de forma a acompanhar a variação da capacidade de carga com o tempo, ou 

Capa asfáltica 0,05 m 

Base de solo-cimento 0,15 m  



32 
 

seja, o desempenho dos pavimentos, no que tange à sua capacidade estrutural, é representado, 

neste estudo, pelos valores de deflexão máxima, medidos por meio de ensaios não-destrutivos, 

ou seja, campanhas de medição de deflexões realizadas com o aparelho FWD (“Falling 

Weight Deflectometer”). O outro indicador considerado foi a irregularidade do perfil 

longitudinal, tema que será tratado adiante.  

Por razões práticas, não foram levadas em consideração as deformações permanentes, 

que representam um componente importante da deformabilidade dos pavimentos. As tabelas 

contendo os valores de deflexão máxima, medidos ao longo dos anos, são apresentados no 

item 3.4 deste capítulo, e estes valores são objeto do tratamento estatístico que tem por 

objetivo ressaltar, comparativamente, o desempenho estrutural das diferentes extensões dos 

pavimentos restaurados estudados nesta dissertação. 

3.3 Irregularidade do Perfil Longitudinal dos Pavimentos 

A irregularidade do perfil longitudinal é a soma dos desvios da superfície de um 

pavimento em relação a um plano de referência ideal de projeto geométrico, que afeta a 

dinâmica do veículo, o efeito dinâmico das cargas, a qualidade ao rolamento e a drenagem 

superficial da via, segundo BERNUCCI, L. B. et al, (2006). 

Existe um índice internacional para a medida da irregularidade, designado de IRI – 

“international roughness índex” (índice internacional de irregularidade), que é um índice 

estatístico, expresso em m/km ou mm/m, que quantifica os desvios da superfície do 

pavimento em relação à superfície ideal de projeto. A figura 3.2 mostra as faixas de variação 

do IRI em diversas situações, segundo SAYERS, M. W. & KARAMIHAS, S. M. (1998). O 

IRI tem sido utilizado como ferramenta de controle de obras e aceitação de serviços em 

alguns países.  

A irregularidade longitudinal é medida ao longo de uma linha imaginária, paralela ao 

eixo da estrada e, em geral, tranversalmente coincidente com as regiões de trilhas de roda, 

podendo, em alguns casos, haver o interesse de melhor detalhar o perfil, levantando-o em 

diversas linhas paralelas imaginárias. A linha de levantamento longitudinal possui uma 

largura variável de alguns milímetros a centímetros e depende do tipo de equipamento 

empregado.  

A irregularidade pode ser levantada com medidas topográficas ou por equipamentos 

medidores do perfil longitudinal, com ou sem contato, ou ainda, indiretamente, avaliada por 

equipamentos do tipo “resposta”, que fornecem uma soma dos desvios do eixo de um veículo 

em relação à suspensão do próprio veículo. Essa terminologia se deve ao fato de esses 
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equipamentos medirem mais o efeito da irregularidade nos veículos do que, propriamente, a 

irregularidade. 

 

Figura 3.3: Diversas faixas de variação do IRI, dependendo do caso e situação. Fonte: BERNUCCI, L. 

B. et al, (2006) apud (SAYERS e KARAMIHAS, 1998). 

 

3.4 Comparação do Desempenho dos Trechos Restaurados por Diferentes Técnicas de 

Reciclagem e de Recapeamento da Rodovia SP-351, Bebedouro – Palmares Paulista 

O Estudo de Caso aqui apresentado foi adotado para ser a base experimental 

comparativa do desempenho de três segmentos da mesma rodovia, com as seguintes 

características iguais e comuns aos três: tráfego, estruturas do pavimento iguais abaixo da 

espessura de intervenção da restauração, condições normais de drenagem e demais 

características geotécnicas do corpo estradal no período de 10 anos, considerado entre 1998 e 

2008.  

Um segmento foi restaurado por intervenções superficiais de fresagem e 

recapeamentos, destinadas a corrigir defeitos predominantemente funcionais, em que as 

deflexões máximas medidas se situavam em torno de 40 x 10-3 mm; e outros dois segmentos 

foram restaurados utilizando-se duas técnicas de restauração por reciclagem; uma técnica 

destinada a corrigir deficiências da capacidade estrutural dos pavimentos que apresentavam 

deflexões máximas da ordem de 50 x 10-3 mm (reciclagem com adição de agregados) e outra 
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técnica destinada a corrigir deficiências mais graves da capacidade estrutural, com deflexões 

máximas da ordem de 70 x 10-3 mm (reciclagem com adição de agregados e cimento 

Portland).  

Os dois trechos restaurados por reciclagem sofreram intervenção nos 0,18 m 

superficiais do pavimento, incluindo o revestimento asfáltico e uma parte da base, 

diferenciando-se pela adição de materiais estabilizantes. Descreve-se, a seguir, mais 

detalhadamente, as intervenções de restauração por recapeamento e reciclagem executadas 

nos três trechos: 

1. Em uma extensão de 25.656 m da rodovia SP-351, foram realizadas as operações de 

fresagem, fresagem e lançamento de microrevestimento asfáltico, recapeamentos em 

CBUQ com espessura de 0,04 m e fresagem e lançamento de TSD com polímeros; 

2. Em uma extensão de 30.616 m da rodovia SP-351, foi lançada uma mistura de 

agregados britados espalhados na espessura de 0,03 m, sendo esta mistura composta de 

50% de brita zero e 50% de brita um, mais a adição de 3,5% em peso de cimento 

Portland, recapeada com TSD, mais 0,05 m de concreto betuminoso;  

3. Em outra extensão de 13.728 m da rodovia SP-351, foi lançada essa mesma mistura de 

agregados britados espalhados na espessura de 0,03 m, sendo esta mistura composta de 

50% de brita zero e 50% de brita um, sem o cimento Portland e recapeada com 0,07 m 

de concreto betuminoso. 

As três diferentes extensões restauradas foram submetidas à mesma solicitação do 

tráfego de 1998 a 2008 e contêm as mesmas características de fundação, porém houve 

diferentes espessuras de recapeamento, diferentes intervenções de reciclagem e as 

restaurações foram executadas em diferentes momentos, ao longo de suas vidas úteis. O 

detalhamento da natureza, localização e época de todas estas intervenções é mostrado na 

Figura 3.4 a seguir, com uma representação retigráfica da rodovia, em cada ano, desde 1998 

até 2008, em toda a extensão do Estudo de Caso.  

Para melhor ilustrar a localização e organização dos três grupos das diferentes 

intervenções para restauração dos pavimentos, apresenta-se, também a seguir, com as 

diferentes extensões restauradas codificadas por três cores diferentes, a representação 

esquemática das extensões restauradas, conforme a Figura 3.5, também apresentada a seguir. 
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Figura 3.5: Representação esquemática da localização das extensões restauradas pelas três técnicas, nas pistas leste e oeste da Rodovia SP-351, pelas três 

intervenções consideradas para o Estudo de Caso. 

 

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 

Legenda 

Representação esquemática das extensões restauradas da Rodovia SP-351 nas pistas leste e oeste

 Extensões recicladas (espessura de 18cm) com adição de agregados, 3,5% de cimento e recapeamento com TSD e 5 cm de CBUQ
 Extensões recicladas (espessura de 18cm) com adição de agregados e recapeamento com 7 cm de CBUQ
 Extensão restaurada por intervenções superficiais e recapeamentos 
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 3.5 Metodologia para Avaliação do Desempenho dos Trechos Restaurados neste Estudo 

de Caso  

A metodologia adotada neste Estudo de Caso, para comparar o desempenho dos 

pavimentos restaurados pelos três tipos de intervenções citados, no período entre os anos de 

1998 e 2008, foi verificar, quantitativa e comparativamente, o desempenho das diferentes 

estruturas de pavimentos consideradas segundo parâmetros de natureza técnica, ou seja, 

valores de deflexão e de irregularidade do perfil longitudinal do pavimento, obtidos em 

campanhas de medição feitas em cinco momentos para as deflexões e seis momentos para a 

irregularidade do perfil longitudinal, a intervalos regulares de aproximadamente dois anos da 

vida útil dos pavimentos, ao longo de toda a extensão da rodovia SP-351 envolvida no Estudo 

de Caso, entre Bebedouro e Palmares Paulista.  

A Concessionária de Rodovias TEBE realiza regularmente campanhas de medição das 

deflexões e dos valores de irregularidade do perfil longitudinal dos pavimentos de sua rede de 

rodovias, na condição de gestora de uma malha de rodovias. Tais dados relativos à Rodovia 

SP-351 foram gentilmente cedidos pela TEBE, com aquiescência da ARTESP (Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), ao autor 

desta dissertação, para realização do presente Estudo de Caso, principal sustentação da 

dissertação. 

3.5.1 Planilhas de Dados de Deflexões Máximas e de Irregularidade do Perfil 

Longitudinal 

As planilhas 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 apresentadas a seguir, adotadas pela TEBE, registram 

os valores médios, por quilômetro da via, das deflexões máximas e dos valores da 

irregularidade do perfil longitudinal em toda a extensão do segmento do Estudo de Caso, 

compreendendo os três segmentos restaurados pelas três diferentes técnicas de restauração, 

nos anos das medições citados.  
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Inicial 218,020
Final 151,400 30 80

1998 2002 2004 2006 2008
1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa

217,000 37 25 30 26 20 217,000
216,000 49 28 43 38 26 216,000
215,000 41 32 33 36 25 215,000
214,000 38 27 33 35 24 214,000
213,000 31 46 33 36 31 213,000
212,000 33 48 35 29 23 212,000
211,000 36 32 31 27 24 211,000
210,000 27 32 22 23 19 210,000
209,000 30 35 24 23 16 209,000
208,000 42 27 29 29 21 208,000
207,000 38 33 24 22 16 207,000
206,000 46 30 22 22 17 206,000
205,000 35 22 35 25 20 205,000
204,000 62 62 29 28 18 204,000
203,000 56 42 31 30 16 203,000
202,000 28 31 20 21 17 202,000
201,000 43 26 33 34 24 201,000
200,000 42 34 37 33 22 200,000
199,000 41 56 43 44 35 199,000
198,000 47 60 47 40 29 198,000
197,000 53 57 38 50 38 197,000
196,000 50 55 67 56 44 196,000
195,000 50 46 39 40 35 195,000
194,000 50 38 41 42 32 194,000
193,000 55 54 42 38 34 193,000
192,000 59 46 41 38 37 192,000
191,000 61 41 40 37 43 191,000
190,000 54 66 22 20 18 190,000
189,000 66 69 23 21 18 189,000
188,000 65 65 22 20 18 188,000
187,000 80 68 27 19 18 187,000
186,000 80 63 22 17 15 186,000
185,000 67 65 23 19 16 185,000
184,000 65 28 27 29 184,000
183,000 68 19 20 19 183,000
182,000 71 56 19 23 19 182,000
181,000 84 54 18 22 21 181,000
180,000 85 52 19 18 23 180,000
179,000 85 60 17 15 19 179,000
178,000 55 73 21 22 19 178,000
177,000 78 63 23 20 21 177,000
176,000 52 80 38 42 36 176,000
175,000 80 74 38 46 44 175,000
174,000 72 41 42 33 38 174,000
173,000 59 73 27 21 21 173,000
172,000 66 49 19 15 17 172,000
171,000 73 64 25 16 16 171,000
170,000 72 75 24 17 19 170,000
169,000 91 66 24 19 21 169,000
168,000 54 64 20 15 17 168,000
167,000 76 60 19 14 16 167,000
166,000 65 66 26 17 16 166,000
165,000 60 67 22 14 17 165,000
164,000 91 54 18 14 14 164,000
163,000 66 71 15 15 17 163,000
162,000 76 55 14 13 15 162,000
161,000 75 57 14 13 14 161,000
160,000 71 61 14 13 13 160,000
159,000 69 54 16 14 15 159,000
158,000 52 53 19 15 18 158,000
157,000 52 45 31 27 22 157,000
156,000 40 48 49 48 42 156,000
155,000 39 31 43 33 27 155,000
154,000 49 40 35 34 154,000
153,000 31 37 37 26 153,000
152,000 38 30 26 28 152,000
151,000 36 32 34 151,000

km km

Rodovia
Trecho Leste - Catanduva - Bebedouro

LimitesReferência

30 80

SP-351(s) - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Inferior Intermediário Superior

Deflexao máxima ( mm x 10-2)

 

Planilha 3.1: Planilha representativa dos valores médios da deflexão máxima por quilômetro da Pista Leste, da 

Rodovia SP-351, entre Bebedouro e Palmares Paulista, resultado das campanhas realizadas entre 1998 e 2008. 
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Inicial 151,400
Final 218,020 30 80

1998 2002 2004 2006 2008
1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa

151,000 41 32 47 151,000
152,000 38 24 32 29 152,000
153,000 45 37 39 153,000
154,000 41 30 30 27 154,000
155,000 51 30 46 25 16 155,000
156,000 76 56 50 47 43 156,000
157,000 61 54 41 25 39 157,000
158,000 83 55 17 16 17 158,000
159,000 50 50 16 17 15 159,000
160,000 63 52 18 19 17 160,000
161,000 90 54 14 14 13 161,000
162,000 86 63 14 17 16 162,000
163,000 56 65 17 15 12 163,000
164,000 78 54 17 16 15 164,000
165,000 92 74 19 17 16 165,000
166,000 94 70 20 20 15 166,000
167,000 109 62 20 19 16 167,000
168,000 82 90 22 19 17 168,000
169,000 67 56 23 20 20 169,000
170,000 83 64 23 18 21 170,000
171,000 80 64 25 17 15 171,000
172,000 77 72 23 16 18 172,000
173,000 105 55 28 21 23 173,000
174,000 67 43 44 40 42 174,000
175,000 54 57 49 49 47 175,000
176,000 63 71 32 35 37 176,000
177,000 75 75 22 20 20 177,000
178,000 84 59 22 21 24 178,000
179,000 92 68 20 17 26 179,000
180,000 96 86 23 19 17 180,000
181,000 90 85 20 19 17 181,000
182,000 70 64 23 18 17 182,000
183,000 69 77 27 19 16 183,000
184,000 71 72 29 21 25 184,000
185,000 90 77 20 22 17 185,000
186,000 89 56 24 15 15 186,000
187,000 72 69 23 18 15 187,000
188,000 64 55 25 17 16 188,000
189,000 73 63 22 17 14 189,000
190,000 60 60 24 17 16 190,000
191,000 44 51 39 36 34 191,000
192,000 59 41 40 43 39 192,000
193,000 56 51 47 42 39 193,000
194,000 32 56 40 40 30 194,000
195,000 74 45 34 31 34 195,000
196,000 42 48 59 55 43 196,000
197,000 49 36 37 33 24 197,000
198,000 55 49 41 32 33 198,000
199,000 40 50 47 38 35 199,000
200,000 54 38 37 37 25 200,000
201,000 39 45 26 29 24 201,000
202,000 50 37 21 22 24 202,000
203,000 40 37 24 23 23 203,000
204,000 49 36 26 26 26 204,000
205,000 37 31 26 30 24 205,000
206,000 28 25 18 23 21 206,000
207,000 28 30 19 19 18 207,000
208,000 46 53 30 25 23 208,000
209,000 33 34 24 21 16 209,000
210,000 35 36 21 23 21 210,000
211,000 28 39 29 27 21 211,000
212,000 32 41 29 29 28 212,000
213,000 37 48 26 36 33 213,000
214,000 58 47 34 28 27 214,000
215,000 41 41 37 29 33 215,000
216,000 51 38 36 32 38 216,000
217,000 37 30 28 22 26 217,000
218,000 40 19 13 218,000

Rodovia
Trecho

Referência

SP-351(s) - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Oeste - Bebedouro - Catanduva

Limites

Deflexao máxima ( mm x 10-2)

km km

Inferior Intermediário Superior
30 80

 

Planilha 3.2: Planilha representativa dos valores médios da deflexão máxima por quilômetro da Pista Oeste da 

Rodovia SP-351, entre Bebedouro e Palmares Paulista, resultado das campanhas realizadas entre 1998 e 2008. 
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Inicial 218,020
Final 151,400 25 35

2000 2002 2004 2006 2007 2008
1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa

217,000 37 28 217,000
217,000 26 22 25 18 22 18 217,000
216,000 21 21 22 20 19 42 216,000
215,000 25 24 25 19 21 21 215,000
214,000 29 28 18 34 29 34 214,000
213,000 40 27 27 22 23 24 213,000
212,000 41 27 26 21 22 21 212,000
211,000 37 24 24 19 20 22 211,000
210,000 23 21 22 17 17 21 210,000
209,000 26 22 23 19 19 18 209,000
208,000 33 23 24 19 18 19 208,000
207,000 26 24 25 27 22 22 207,000
206,000 26 25 28 26 27 24 206,000
205,000 24 25 29 25 25 23 205,000
204,000 40 27 29 27 27 28 204,000
203,000 29 26 26 20 23 23 203,000
202,000 23 24 23 20 20 20 202,000
201,000 23 21 21 18 17 18 201,000
200,000 23 23 21 17 18 19 200,000
199,000 41 22 21 18 18 18 199,000
198,000 31 22 23 19 19 20 198,000
197,000 25 23 23 18 20 22 197,000
196,000 36 23 24 20 22 21 196,000
195,000 24 21 21 18 18 19 195,000
194,000 26 23 22 19 22 19 194,000
193,000 34 23 24 21 26 33 193,000
192,000 29 25 26 22 21 22 192,000
191,000 35 27 28 24 25 26 191,000
190,000 42 37 30 27 27 25 190,000
189,000 43 38 29 26 25 26 189,000
188,000 30 28 31 24 25 26 188,000
187,000 35 32 30 24 24 24 187,000
186,000 37 36 30 25 24 25 186,000
185,000 35 32 29 22 24 25 185,000
184,000 34 27 36 35 34 184,000
183,000 36 32 24 20 22 22 183,000
182,000 35 32 24 23 21 23 182,000
181,000 47 37 25 19 20 19 181,000
180,000 39 35 25 22 22 21 180,000
179,000 39 35 28 24 24 24 179,000
178,000 39 34 27 22 24 24 178,000
177,000 32 31 26 23 21 21 177,000
176,000 33 34 28 22 23 24 176,000
175,000 37 35 24 18 20 20 175,000
174,000 47 43 25 22 20 21 174,000
173,000 48 41 28 24 27 25 173,000
172,000 40 34 30 23 23 23 172,000
171,000 38 35 28 23 24 24 171,000
170,000 40 34 29 25 24 23 170,000
169,000 39 35 36 33 32 32 169,000
168,000 36 33 36 32 35 33 168,000
167,000 40 36 29 23 24 26 167,000
166,000 44 37 31 28 25 25 166,000
165,000 36 34 32 27 29 29 165,000
164,000 36 35 33 26 27 27 164,000
163,000 37 33 30 27 26 26 163,000
162,000 31 31 30 24 26 25 162,000
161,000 35 34 29 27 26 26 161,000
160,000 41 36 31 26 26 27 160,000
159,000 40 33 31 26 27 27 159,000
158,000 49 41 31 28 26 28 158,000
157,000 30 30 35 26 25 28 157,000
156,000 59 42 56 37 33 37 156,000
155,000 47 34 42 46 155,000
154,000 61 27 40 154,000
153,000 58 33 50 153,000
152,000 36 30 39 152,000
151,000 30 30 41 151,000

Inferior Intermediário Superior

km km

25 35

Rodovia
Trecho

Referência

SP-351(s) - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Leste - Catanduva - Bebedouro

Limites

Irregularidade do Perfil Longitudinal ( m/Km)

 

Planilha 3.3: Planilha representativa dos valores médios da irregularidade do perfil longitudinal por quilômetro 

da Pista Leste da Rodovia SP-351, entre Bebedouro e Palmares Paulista, resultado das campanhas realizadas 

entre 1998 e 2008. 
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Inicial 151,400
Final 218,020 25 35

2000 2002 2004 2006 2007 2008
1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa 1ª Faixa

151,000 45 33 151,000
152,000 48 33 43 152,000
153,000 45 36 44 153,000
154,000 68 33 40 154,000
155,000 53 38 54 48 43 155,000
156,000 48 33 43 33 30 35 156,000
157,000 50 37 39 29 27 34 157,000
158,000 44 37 32 26 27 27 158,000
159,000 41 40 29 25 24 25 159,000
160,000 42 37 30 26 27 27 160,000
161,000 41 34 30 27 26 27 161,000
162,000 31 32 31 25 26 25 162,000
163,000 36 34 31 27 27 28 163,000
164,000 39 34 30 25 26 26 164,000
165,000 47 37 31 29 29 29 165,000
166,000 43 36 32 27 27 28 166,000
167,000 43 37 29 25 25 25 167,000
168,000 36 33 33 28 30 30 168,000
169,000 45 37 36 34 35 35 169,000
170,000 47 35 30 26 26 27 170,000
171,000 52 40 28 24 25 25 171,000
172,000 45 37 28 24 24 24 172,000
173,000 43 37 29 25 27 27 173,000
174,000 39 36 23 20 19 21 174,000
175,000 40 34 24 18 20 20 175,000
176,000 35 35 27 20 20 21 176,000
177,000 42 35 28 23 22 23 177,000
178,000 40 36 28 21 22 22 178,000
179,000 42 35 29 24 25 25 179,000
180,000 44 41 25 23 22 23 180,000
181,000 53 42 24 20 20 20 181,000
182,000 32 32 23 20 21 21 182,000
183,000 43 35 25 22 23 23 183,000
184,000 38 37 29 42 41 42 184,000
185,000 41 36 27 24 25 24 185,000
186,000 34 32 27 23 22 22 186,000
187,000 35 32 27 22 24 23 187,000
188,000 36 33 30 24 23 24 188,000
189,000 35 33 30 26 26 26 189,000
190,000 36 33 30 24 24 24 190,000
191,000 31 24 29 23 24 24 191,000
192,000 30 25 26 23 23 24 192,000
193,000 23 24 25 21 27 28 193,000
194,000 35 25 27 22 28 28 194,000
195,000 43 23 24 19 20 20 195,000
196,000 30 24 25 23 26 25 196,000
197,000 26 22 23 18 18 19 197,000
198,000 48 24 24 20 20 21 198,000
199,000 27 23 23 19 20 21 199,000
200,000 24 22 22 20 19 18 200,000
201,000 29 24 25 20 21 20 201,000
202,000 33 24 23 20 20 20 202,000
203,000 34 27 27 23 23 24 203,000
204,000 36 29 28 27 26 27 204,000
205,000 18 24 25 25 24 24 205,000
206,000 21 32 33 29 29 28 206,000
207,000 23 24 24 21 20 19 207,000
208,000 36 24 24 19 19 20 208,000
209,000 26 23 23 20 21 19 209,000
210,000 36 31 32 23 22 26 210,000
211,000 41 29 30 24 24 25 211,000
212,000 42 22 22 21 23 21 212,000
213,000 33 25 24 22 23 22 213,000
214,000 19 21 20 23 24 27 214,000
215,000 21 20 22 17 16 17 215,000
216,000 19 22 22 17 18 29 216,000
217,000 26 25 25 23 22 28 217,000
218,000 28 218,000

Limites

Inferior Intermediário Superior
25

Irregularidade do Perfil Longitudinal ( m/Km)

35

SP-351(s) - Rodovia Comendador Pedro Monteleone
Oeste - Bebedouro - Catanduva

km km

Rodovia
Trecho

Referência

 

Planilha 3.4: Planilha representativa dos valores médios da irregularidade do perfil longitudinal por quilômetro 

da Pista Oeste da Rodovia SP-351, entre Bebedouro e Palmares Paulista, resultado das campanhas realizadas 

entre 1998 e 2008. 
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3.5.2 Estudos Gráficos do Desempenho dos Trechos do Estudo de Caso  

A partir dos dados dessas planilhas 3.1 a 3.4 foram elaborados dois Estudos Gráficos 

para evidenciar a redução gradativa das deflexões e das irregularidades dos trechos 

restaurados pelas três técnicas ao longo do trecho objeto do Estudo de Caso e assim proceder 

à comparação do desempenho dos trechos restaurados de forma objetiva. 

3.5.2.1 Primeiro Estudo Gráfico 

Para o primeiro Estudo tomou-se os valores médios por quilômetro das deflexões 

máximas medidos ao longo de toda extensão do trecho do Estudo de Caso, constantes das 

planilhas acima, e se lançou estes valores no eixo das ordenadas dos gráficos 3.1 a 3.5, todos 

apresentados na mesma escala, demonstrativos da redução dos valores de deflexão ao longo 

do tempo entre 1998 e 2008. O desempenho dos pavimentos dos três segmentos restaurados 

pelas três técnicas é representado por estes gráficos, demonstrando claramente a tendência de 

queda das deflexões ao longo dos dez anos. Os gráficos representam as campanhas realizadas 

nos anos de 1998, 2002, 2004, 2006 e 2008, com os valores de deflexão em ordenada e a 

extensão do trecho em quilômetros, em abscissa. Todas as deflexões diminuem ao longo do 

tempo, de 1998 até 2008 e essa tendência denota o conseqüente aumento do desempenho das 

estruturas restauradas pelas três técnicas. Cabe ressaltar, ainda, que diminuem mais as 

deflexões dos trechos reciclados e, mais acentuadamente ainda, as deflexões do trecho 

reciclado com adição de agregados e cimento “Portland”. Porém, a aplicação combinada das 

três intervenções consideradas constituiu uma política de manutenção correta, que gerou o 

resultado da diminuição uniforme das deflexões reversíveis e consequente aumento da vida 

útil média dos pavimentos constantes do Estudo de Caso. Note-se que as deflexões máximas 

ocorrentes no segmento objeto do Estudo de Caso, medidas em 1998, são da ordem de 90 

centésimos de mm; em 2002, são da ordem de 78 centésimos de mm; em 2004, da ordem de 

60 centésimos de mm; em 2006, da ordem de 55 centésimos de mm e, em 2008, atingem 

valores de, no máximo 43 centésimos de mm. É uma redução das deflexões muito 

significativa e importante para melhoria do desempenho das estruturas dos pavimentos 

gerenciados e restaurados pelas três técnicas dos três diferentes portes de intervenções para 

restauração da capacidade funcional e estrutural dos pavimentos ao longo de toda extensão 

dos trechos envolvidos no Estudo de Caso. Os gráficos 3.1 a 3.5 facilitam decisivamente a 

visão da eficácia da restauração dos pavimentos contemplados no Estudo de Caso, quando 

examinados sequencialmente, conforme se apresenta a seguir, observando o decréscimo dos 
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valores das deflexões (registradas na mesma escala no eixo das ordenadas de todos os 

gráficos). 

 

 
 

Gráfico 3.1: Gráfico dos valores das deflexões reversíveis máximas ao longo de toda extensão do Estudo de 

Caso em 1998 
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Gráfico 3.2: Gráfico dos valores das deflexões reversíveis máximas ao longo de toda extensão do Estudo de 

Caso em 2002 
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Gráfico 3.3: Gráfico dos valores das deflexões reversíveis máximas ao longo de toda extensão do Estudo de 

Caso em 2004 
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Gráfico 3.4: Gráfico dos valores das deflexões reversíveis máximas ao longo de toda extensão do Estudo de 

Caso em 2006 
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Gráfico 3.5: Gráfico dos valores das deflexões reversíveis máximas ao longo de toda extensão do Estudo de 

Caso em 2008 

 

3.5.2.2 Segundo Estudo Gráfico 

O Segundo Estudo consiste de uma série de gráficos demonstrando, no eixo das ordenadas, a 

média de todos os valores das deflexões máximas e a média de todos os valores da 

irregularidade do perfil longitudinal, divididas pelo número de quilômetros da rodovia em 

cada uma das três extensões objeto dos três diferentes tipos de intervenções de restauração 

contemplados e, no eixo das abscissas, os anos em que foram realizadas as campanhas de 

medição das deflexões e da irregularidade, de 1998 a 2008. As reduções dos valores de 

deflexão máxima e irregularidade são notórias após as restaurações, porém são mais 

acentuadas após as intervenções de restauração por reciclagem, sobretudo após a reciclagem 

com adição de agregados e cimento “Portland”. Ressalta-se, principalmente, que a redução 

uniforme das deflexões e das irregularidades do perfil lngitudinal  verificada ao cabo do 

período de estudo em 2008, que denota um aumento uniforme do prazo de vida útil de toda a 

extensão do Estudo de Caso, é conseqüência direta da aplicação das três técnicas de 

restauração aplicadas combinadamente, que constitui uma política acertada de manutenção de 

pavimentos. O resultado desta política observada no trecho objeto do Estudo de Caso é 

facilmente inteligível por meio dos gráficos 3.6 a 3.11 mostrados a seguir. 
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Gráfico 3.6: Gráfico representativo da evolução dos valores médios das deflexões máximas medidas em toda 
extensão restaurada pelas diferentes técnicas, entre 1998 e 2008, na Rodovia SP-351, Pista Leste. 
 
 
 
 

 

Gráfico 3.7: Gráfico representativo da evolução dos valores médios das deflexões máximas medidas em toda 
extensão restaurada pelas diferentes técnicas, entre 1998 e 2008, na Rodovia SP-351, pista Oeste. 
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Gráfico 3.8: Gráfico representativo da evolução dos valores médios das deflexões máximas medidas em toda 
extensão restaurada pelas diferentes técnicas, entre 1998 e 2008, na Rodovia SP-351, Pistas Leste e Oeste. 

 
 
 
 

 

 
Gráfico 3.9: Gráfico representativo da evolução dos valores médios por quilômetro da irregularidade do perfil 
longitudinal dos pavimentos na Rodovia SP-351, Pista Leste, medidos nas campanhas realizadas entre 1998 e 
2008. 
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Gráfico 3.10: Gráfico representativo da evolução dos valores médios por quilômetro da irregularidade do perfil 
longitudinal dos pavimentos na Rodovia SP-351, Pista Oeste, medidos nas campanhas realizadas entre 1998 e 
2008. 

 

 

Gráfico 3.11: Gráfico representativo da evolução dos valores médios por quilômetro, Pistas Leste e Oeste, da 
irregularidade do perfil longitudinal dos pavimentos na Rodovia SP-351, medidos nas campanhas realizadas 
entre 1998 e 2008. 
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3.6 Vantagens da Aplicação da Gestão da Manutenção dos Pavimentos e da Técnica de 

sua Restauração por Reciclagem dos Materiais de Pavimentação  

Como foi abordado no capítulo 2 (Revisão bibliográfica) desta dissertação, a técnica 

de reciclagem dos materiais é capaz de restaurar as condições estruturais dos pavimentos, 

atuando no aspecto técnico específico dos materiais, no aumento do atrito interno da mistura 

por adequação da correta faixa granulométrica às exigências do projeto (por meio da adição 

de agregados novos ou trituração dos existentes), ajustando a plasticidade da parte mástique 

da mistura reciclada (por adição de agentes aglutinantes, como cal, cimento ou outros) e, 

ainda, administrando o teor de umidade propício para atingir a compactação máxima com a 

energia adequada.  

Como as intervenções superficiais são fresagens (remoção de parte da espessura da 

capa) e/ou recapeamentos, estas não terão tão profundo impacto ao restaurar as condições 

estruturais dos pavimentos como ocorre com a reciclagem. Além disso, os procedimentos de 

reciclagem são, normalmente, intervenções que atingem maior espessura que os 

recapeamentos; portanto, atendem melhor às deficiências de natureza estrutural dos 

pavimentos, enquanto as intervenções superficiais não corrigem os defeitos decorrentes de 

esforços de cisalhamento e esforços de tração nas camadas subjacentes dos pavimentos. Por 

essa razão, a técnica de reciclagem de materiais de pavimentação tende a ser vantajosa por 

razões técnicas, econômicas e ecológicas. 

Ao analisar as vantagens técnico-econômicas da reciclagem, impõe-se o indicativo de 

que a principal delas é que a reciclagem tem sua máxima eficácia quando aplicada aos 

pavimentos que se encontram um pouco além do momento mais econômico para sua 

restauração. Infelizmente, esta é a situação mais recorrente na maior parte do Brasil. 

Os trechos objeto deste Estudo de Caso apresentavam deflexões máximas médias no 

intervalo de, aproximadamente, 40 a 75 x 10-2 mm em 1998 que foram reduzidas para o 

intervalo de 20 a 34 x 10-2 mm em 2008. Justamente os trechos com as maiores deflexões e já 

ultrapassando um pouco o momento mais econômico para sua restauração é que sofreram as 

mais importantes intervenções de reciclagem, isto é, com adição de agregados e cimento. 

Conclui-se que a adoção de uma política de manutenção de pavimentos baseada no 

desempenho dos pavimentos medido por indicadores objetivos das respostas dos pavimentos 

(como deflexões e irregularidades dos perfis longitudinais) é uma conduta sempre positiva. 
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Esta política deverá compreender o cotejamento do binômio eficácia (portanto custos) da 

aplicação das técnicas de restauração dos pavimentos segundo seu desempenho verificado 

pela sua resposta e o momento da aplicação da intervenção de restauração. O Estudo de Caso 

constitui uma evidência da eficácia desta ponderação; a reciclagem com brita e cimento se 

apresenta como sendo a mais eficaz intervenção de restauração de pavimentos, reduzindo as 

deflexões e irregularidades mais altas, a reciclagem com brita reduzindo as deflexões e 

irregularidades médias e as intervenções superficiais reduzindo as deflexões e irregularidades 

mais baixas; todas as três intervenções garantindo um melhor desempenho dos pavimentos 

com o prolongamento proporcional de suas vidas úteis, com o paulatino decréscimo das 

deflexões e irregularidades dos perfis longitudinais e o custo inversamente proporcional das 

intervenções de maior porte em relação àquelas de menor porte. 

Soma-se, ainda, a todas as demais vantagens, a grande produtividade da reciclagem. 

Segundo SOUZA et al (2000), produções diárias da ordem de 1000 metros de extensão, de 

uma faixa de tráfego de rodovia com 3,50 m de largura, têm sido atingidas em grande parte 

dos trabalhos de restauração realizados pelas várias empresas especializadas em reciclagem de 

pavimentos. Tomando por parâmetro tal desempenho, depreende-se que os projetos de 

restauração de pavimentos por reciclagem terão que ser elaborados considerando tal 

produtividade; isto é, uma iniciativa de restauração de pavimentos por reciclagem terá uma 

produtividade muito maior que a mesma iniciativa de restauração por processos 

convencionais. 

 A gestão da manutenção dos pavimentos torna-se, portanto, uma atividade 

imprescindível para gerar a confiabilidade suficiente para a adoção de tais projetos. Quando 

submetidos à gestão da sua manutenção, os pavimentos têm suas variações de desempenho 

minimizadas e, portanto, são mais aptos a serem reciclados nessa escala industrial, 

prescindindo dos cuidados artesanais em larga escala que se fazem necessários quando as 

iniciativas de boa construção ou manutenção dos pavimentos são manietadas.  

A eficácia de qualquer técnica, no entanto, depende também, essencialmente, do 

momento em que ela é implementada. Assim, pela análise de dados reais sobre o estado de 

conservação da malha rodoviária federal brasileira no fim da primeira década do século XXI, 

pode-se constatar que aproximadamente um terço de sua extensão pode se encaixar em uma 

condição estrutural tal que sua restauração por reciclagem profunda seja técnica e 

economicamente vantajosa.  
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A pretensão imediata desta dissertação é de sensibilizar a comunidade rodoviária 

brasileira com a divulgação de dados técnicos confiáveis sobre o desempenho dos pavimentos 

reciclados, de modo a tornar mais factível para os projetistas, construtores e supervisores de 

obras de restauração de pavimentos, os resultados econômicos, ecológicos e sociais 

decorrentes da reciclagem profunda e da gestão da manutenção de pavimentos de um modo 

geral, para que as técnicas se tornem mais amplamente utilizadas. As vantagens da técnica de 

reciclagem profunda encontradas durante o desenvolvimento desta dissertação incluem: 

•  Maior racionalidade na gestão da manutenção de pavimentos;  

•  Vida útil mais longa para os pavimentos reciclados; 

•  Menores investimentos em manutenção dos pavimentos, com igual            

  eficácia em seu desempenho; 

•  Mitigação dos impactos ambientais nas obras de restauração por reciclagem; 

• Desenvolvimento da consciência de sustentabilidade, através da inclusão de 

 práticas de reciclagem de materiais de pavimentação nas normas e 

 especificações técnicas vigentes no país.  

3.7 Conclusões do Estudo de Caso 

Ao longo dos dez anos considerados neste Estudo de Caso, o desempenho das três 

extensões dos pavimentos restaurados por meio das três técnicas de restauração foi muito 

bom, isto é, os três tipos de intervenções aplicadas para os três grupos de respostas oferecidas 

pelos pavimentos (maiores, médias e menores das deflexões e das irregularidades) segundo as 

medições periódicas e regulares feitas ao longo dos dez anos de análise, reduziram 

uniformemente estes valores, prolongando a vida útil dos pavimentos em toda extensão do 

Estudo de Caso. Este é o fato principal, porém vários apêndices se incluem entre as 

conclusões deste Estudo de Caso e serão a seguir mencionados, item por item, para facilitar 

sua compreensão: 

 Segundo os indicadores de desempenho adotados para sua avaliação, as condições 

funcionais e estruturais dos pavimentos considerados no presente Estudo de Caso 

eram, originalmente, diversas. Na maioria dos casos, essa diversidade reflete a 

realidade das rodovias nacionais e, portanto, o Estudo pode ser considerado como 

válido e representativo de uma significativa parte das rodovias brasileiras, ou seja, 
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rodovias federais e estaduais, classe III do PNV – Plano Nacional de Viação, Decreto 

lei nº 5.917 de 10 de setembro de 1973 - com manutenção periódica; 

 A técnica de reciclagem profunda dos materiais originais constituintes das camadas de 

capa e base dos pavimentos foi muito eficaz para restaurar as condições estruturais, 

bem como as condições funcionais dos pavimentos que apresentavam o pior 

desempenho no início do período de consideração do Estudo de Caso; 

 O planejamento das intervenções de restauração adotado pela concessionária de 

rodovias encarregada da manutenção dos pavimentos considerados no presente Estudo 

de Caso foi feito de maneira eficaz, aplicando as técnicas de restauração segundo o 

desempenho das seções dos pavimentos, avaliadas periodicamente.  

 Segundo os resultados dos indicadores de desempenho avaliados no período do Estudo 

de Caso, essa conduta resultou em uma rede de pavimentos com melhor desempenho 

em toda sua extensão, considerando todas as diversas intervenções feitas. Um plano 

sequencial de intervenções de manutenção e restauração de rodovias deve ser adotado, 

para garantir a continuidade dos benefícios e a economia dos recursos investidos. 

 Finalmente, desde que acompanhado de estudos técnicos de gestão da manutenção de 

pavimentos, incluindo estudos de tráfego, avaliação periódica das condições 

funcionais e estruturais dos pavimentos e uma política de preservação do meio 

ambiente, a restauração de pavimentos por reciclagem profunda é economicamente 

vantajosa sobre a restauração de pavimentos feita tradicionalmente. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

FUTURAS 

 

 A principal conclusão a que se pode chegar a partir da presente dissertação é de 

que o objetivo geral aqui proposto foi atingido. O Estudo de Caso desenvolvido para 

comprovar a hipótese da eficácia da técnica de restauração de pavimentos por sua 

reciclagem demonstrou, quantitativamente, que o desempenho dos pavimentos 

restaurados por meio da técnica de reciclagem profunda de pavimentos, com adição de 

agregados para aumento do atrito interno e de cimento “Portland” para diminuição da 

plasticidade da mistura reciclada, melhorou e aumentou a vida útil desses pavimentos 

com a redução das deflexões e da irregularidade do perfil longitudinal dos pavimentos 

objeto do Estudo de Caso. A técnica de restauração por intervenções superficiais 

também foi eficaz ao reduzir as deflexões e a irregularidade, porém não na medida das 

intervenções de reciclagem profunda. A eficácia da restauração por reciclagem profunda 

parece aplicar-se para os pavimentos que apresentam deflexões reversíveis máximas na 

faixa de 60 a 80 x 10-2 mm. Essa solução de restauração determinou uma melhora 

significativa no desempenho dos pavimentos sob intervenção, decorrente da melhoria da 

resistência, da estabilidade e do consequente prolongamento da vida útil dos pavimentos 

assim reciclados, ao longo do período de dez anos de vida útil analisado. 

 Os objetivos específicos da dissertação também foram atingidos, à medida que o 

presente Estudo de Caso confirmou o melhor desempenho dos pavimentos restaurados 

por reciclagem com adição de cimento e agregados, em relação ao desempenho 

apresentado nos trechos com adição só de agregados; e que o desempenho destes foi 

melhor que o registrado nos trechos restaurados por intervenções superficiais e 

recapeamentos.  

 A atuação da gestão de manutenção praticada pela gestora dos pavimentos 

objeto deste estudo comprovou os resultados das avaliações feitas, revertendo as 

tendências normais de decréscimo de desempenho, com a aplicação de medidas 

corretivas proporcionais às necessidades dos pavimentos inventariados.  
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 No entanto, é sabido que os pavimentos são heterogêneos quanto ao seu 

desempenho; portanto, medidas de restauração voltadas para a correção das condições 

funcionais dos pavimentos – ainda que diferentes da reciclagem, que atende às 

necessidades de restauração também estrutural – podem ser muito convenientes técnica 

e economicamente, para normalizar o desempenho de uma determinada rede de 

pavimentos diversos.  

 Com isso, é possível racionalizar e otimizar a aplicação de diversas técnicas 

combinadas, em um plano de manutenção que favorece uma melhor relação 

custo/benefício quanto aos recursos alocados para manutenção das redes de pavimentos. 

Cumpriu-se, assim, também o objetivo específico de comprovar que a integração de 

ações de manutenção favorece a sustentabilidade da atividade de pavimentação.  

 Pode-se atribuir este melhor desempenho dos pavimentos nos quais houve 

aplicação da técnica de reciclagem dos materiais de pavimentação a um aspecto 

específico, que é a maior homogeneidade conferida aos materiais reciclados, pelo fato 

de estes terem sido demolidos e processados continuamente. Essa homogeneidade 

acelera e intensifica, nos materiais, a capacidade de desenvolver resistência, 

estabilidade e bom desempenho, características que determinam economia na gestão 

da manutenção de qualquer rede viária.  

 Em síntese, conclui-se que, no caso das rodovias brasileiras federais e estaduais 

que recebem manutenção regular, é conveniente adotar planos de manutenção dos 

pavimentos semelhantes àqueles adotados para a gestão da rodovia objeto deste Estudo 

de Caso, atentando-se, porém, para a observação dos seguintes requisitos genéricos: 

• Implementar uma política de gestão da manutenção dos pavimentos que 

inclua avaliações periódicas, para conhecimento do desempenho das rodovias; 

• Confeccionar projetos de restauração das condições funcionais e estruturais 

dos pavimentos segundo esta política de gestão; 

• Alocar recursos técnicos e financeiros, nos momentos propícios, para 

verificar o desempenho prognosticado na política de gestão da manutenção e 

garantir as correções necessárias em tempo hábil. 
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 Finalmente, este estudo atendeu também ao objetivo específico de relatar um 

processo executivo e de controle tecnológico, com a descrição de todas as etapas 

construtivas de uma obra bem sucedida de restauração de pavimentos por reciclagem, 

mencionando equipamentos e materiais, conforme se apresenta no Anexo I desta 

dissertação. 

 Definitivamente, o processo de humanização, em curso em todas as áreas e 

setores da sociedade atual, não pode prescindir da criação de medidas de total atenção à 

construção e manutenção das vias públicas em todo o país, essenciais, entre outros 

aspectos, para garantir a movimentação livre e segura das pessoas, em seu direito 

constitucional de ir e vir. 

Cabe, ainda, ressaltar que, segundo a forma mais comum de se qualificar e 

quantificar o estado de conservação do complexo viário nacional, dentre as cinco 

categorias vigentes para essa determinação, aproximadamente trinta por cento da 

extensão da malha rodoviária federal brasileira encontra-se em estado de conservação 

regular. As categorias variam entre péssimo, mau, regular, bom e ótimo, e os critérios 

utilizados são os mesmos adotados tanto pelo DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes) como pela CNT (Confederação Nacional do Transporte); 

respectivamente, o gestor da maior malha rodoviária do Brasil e o representante da 

maior frota de veículos de transporte rodoviário do país. 

 Essas extensões têm, em média, valores de deflexões reversíveis máximas da 

mesma ordem de grandeza daqueles encontrados nos trechos restaurados por reciclagem 

com adição de cimento “Portland” e agregados incluídos no Estudo de Caso desta 

dissertação (de 60 a 80 mm-2). Portanto, nesta primeira década do século XXI, ao 

promover novas pesquisas, sugere-se verificar qual é a viabilidade econômica e técnica 

da restauração de pavimentos por reciclagem com adição de cimento e de agregados, 

bem como sua indicação para intervenções nesta significativa extensão da malha 

rodoviária federal brasileira. 

O objetivo geral do Estudo de Caso que compõe esta dissertação era verificar a 

eficácia da técnica de reciclagem profunda de materiais de pavimentação, uma 

intervenção que, no entanto, depende também, essencialmente, do momento em que é 

aplicada. Apoiando-se na interpretação de dados reais referentes à situação recorrente 
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no país, neste exato momento, é possível inferir, em termos técnicos e econômicos, a 

conveniência de uma intervenção de restauração por reciclagem profunda para 

aproximadamente um terço de toda a malha rodoviária federal brasileira.  

Os indicadores de desempenho dos pavimentos utilizados no Estudo de Caso 

(Deflexões Reversíveis e Irregularidade do Perfil Longitudinal) foram completamente 

satisfatórios para se avaliar os benefícios das intervenções de restauração utilizadas ao 

longo do período de análise. O autor sugere que tais indicadores sejam tomados como 

ponto de partida para uma linha constante de pesquisa e investigação, que esclareça 

objetivamente a viabilidade técnica e econômica do processo de restauração de 

pavimentos por reciclagem profunda. 
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ANEXO I 

RESTAURAÇÃO POR RECICLAGEM DE UMA EXTENSÃO DE 21,916 KM  DA SP-

351, ENTRE OS KM 157,656 E 173,772 E ENTRE OS KM 185,200 E 191,000, EM 2004 

 

I.1 Introdução 

 

A dissertação “Avaliação do Desempenho de Pavimentos Restaurados por Meio de Técnicas 

de Reciclagem de Materiais de Pavimentação” aborda a questão da avaliação do desempenho 

de pavimentos reciclados de forma exemplar no Estudo de Caso, Capítulo 3 da dissertação. 

Este Anexo I é um complemento à dissertação para auxiliar a quem queira, efetivamente, no 

seu aspecto prático e aplicado, projetar, executar ou supervisionar obras de restauração de 

pavimentos por reciclagem.  

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

oriundo de um pavimento degradado em uma camada homogênea, 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. 

 ÁLVAREZ & MARÍN, 2001, definem reciclagem “in situ” com cimento como sendo 

a mistura do material triturado procedente do revestimento asfáltico, mais a parte da camada 

de base, cimento, água e eventualmente agregados importados. Essa mistura deverá ser 

devidamente compactada numa espessura total compreendida entre 20 e 35 cm. Todo 

processo de execução se realizará sob temperatura ambiente. 

O novo material produzido resiste muito bem aos esforços gerados pelas solicitações 

do tráfego, devido a sua alta resistência, baixa deformabilidade, durabilidade na presença de 

água e boa resistência aos efeitos térmicos. Essa conjunção de fatores resulta em uma camada 

resistente e econômica, capaz de minimizar pressões sobre o subleito que é, normalmente, 

passível de sofrer deformações apreciáveis. 

 O Manual de Reciclagem a Frio Wirtgen, WIRTGEN, 2001, também destaca outras 

vantagens da utilização do cimento em obras de reciclagem: 

- Disponibilidade: o cimento “Portland” pode ser obtido, praticamente, em todo o mundo, 

ensacado ou a granel; 

- Custo: o produto é, normalmente, mais barato que o cimento asfáltico; 
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- Facilidade de aplicação: na falta de espalhadores e misturadores em suspensão, pode ser 

espalhado manualmente; 

- Aceitação: a aplicação de cimento Portland é bem conhecida na indústria da construção, 

com fácil acesso a especificações e métodos de ensaios; 

- Resistência: sua adição costuma melhorar significativamente as propriedades de 

resistência à compressão da maioria dos materiais utilizados em pavimentação. 

 Tendo em vista as vantagens da técnica e o volume de tráfego existente, a 

Concessionária de Rodovias TEBE optou por utilizar a reciclagem com cimento, em função 

da necessidade de reduzir as interferências da obra no fluxo de veículos e também para fazer 

cumprir o prazo exíguo de execução previsto. 

 Ademais, a possibilidade de operar pesadas obras de forma sustentável, isto é, pela 

reutilização de materiais já existentes no pavimento, viabilizou a redução dos custos de 

transporte de materiais e a eliminação de áreas de lançamento de resíduos, preservando 

sobremaneira o ambiente ao longo do trecho sob intervenção. 

 

I.2 Informações sobre o Trecho Restaurado por Reciclagem 

 

 O trecho reciclado é um segmento da rodovia Pedro Monteleone (SP 351), localizado 

entre os municípios de Bebedouro e Palmares Paulista conforme Figura I.1 a seguir. A 

extensão total é de 21,916 quilômetros. A obra foi realizada em dois segmentos distintos, 

sendo o primeiro compreendido entre os km 157,656 e 173,772; e o segundo, entre os km 

185,200 e 191,000. 

 

 
Figura I.1 – Localização do Trecho Reciclado 
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 A estrutura do pavimento original era constituída de revestimento asfáltico sobre base 

de solo-cimento. As espessuras médias de capa asfáltica e de base encontradas em toda a 

extensão do trecho tinham valores próximos a 5 e 15 cm, respectivamente. 

 O subleito é constituído por um solo arenoso fino, com predominância da classificação 

do “Highway Research Board” (HRB) A-2-4, com expansão média de 0% e Índice Suporte 

Califórnia (ISC ou CBR) em torno de 35%. 

 O Volume Médio Diário de tráfego é de 22.134 veículos, sendo 29% de veículos 

pesados. A estimativa de tráfego para o período do projeto de 8 anos é de 4,36 x 106 

repetições do eixo padrão de 8,2 tf., calculado pelo critério do Corpo de Engenheiros do 

Exército dos Estados Unidos da América (USACE). 

 Em virtude das diversas intervenções de manutenção realizadas no pavimento ao longo 

dos anos, foram identificadas diferentes misturas betuminosas (tratamento superficial, micro-

revestimento e CBUQ) no corpo do revestimento. Por sinal, este se encontrava bastante 

deteriorado pelos esforços ocasionados pelo tráfego e pelos efeitos climáticos. As deflexões 

medidas na superfície de rolamento com a viga Benkelman apresentavam valores da ordem de 

65x 10-2 mm. Concluiu-se que, na maior parte do segmento, os defeitos originaram-se do 

trincamento da base de solo-cimento.  

 No entanto, apesar da precariedade da base, não foram registradas, nos estudos 

preliminares, deflexões que indicassem a necessidade de intervir nas camadas subjacentes do 

pavimento. Em alguns trechos, a base de solo-cimento encontrava-se em um estágio avançado 

de degradação, apresentando diferentes tipos de trincas que se exteriorizavam na superfície da 

capa asfáltica. Também foi observada uma desconfiguração do perfil transversal da pista de 

rolamento, buracos incipientes e remendos em mau estado. 

  

I.3 Estudos Preliminares 

 

 Os estudos preliminares concentraram-se, basicamente, na verificação da deformação 

reversível da estrutura original do pavimento, por intermédio da medição das deflexões com a 

viga Benkelman. Devido ao sucesso da restauração realizada na etapa anterior (ano de 2002) 

do plano de manutenção da TEBE e a constatação de que as características de capa asfáltica e 

da base também eram muito similares ao que se encontrava no pavimento atual, a 

Concessionária optou por manter os mesmos parâmetros de projeto adotados anteriormente.  

 Naquela ocasião, foram coletadas amostras do material de capa e base escarificando-se 

o pavimento com a recicladora Caterpillar RM 350, a mesma que, efetivamente, realizou a 
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trituração do material durante a obra. Nesta operação, a espessura de corte também foi a 

mesma usada em 2002 (0,18 m).  

 As velocidades de deslocamento da recicladora (7 a 8 m/min) e de rotação do tambor 

fresador (215 rpm) foram fundamentais para se obter uma mistura bem desagregada e sem a 

presença de grumos. O material obtido nas coletas apresentou uma faixa granulométrica 

homogênea, conforme verificado na especificação para o ensaio de granulometria (DNER ME 

080/94).  

 As misturas foram moldadas na umidade ótima em corpos-de-prova cilíndricos e 

submetidas ao ensaio de resistência axial, (DNER ME 201/94). A energia de compactação 

utilizada foi a do Proctor Modificado, aplicando-se 55 golpes/camada, conforme prescrito no 

Método C da norma (DNER ME 162/94). 

 

I.4 Elaboração do Projeto da Mistura Reciclada 

 

 Para restaurar as condições funcionais e estruturais deste segmento do pavimento da 

rodovia SP-351, a Concessionária de Rodovias TEBE, na execução de sua política de 

manutenção e restauração de pavimentos, decidiu reciclar a capa e base do pavimento, em 

uma espessura média de 18 cm, adicionando os seguintes materiais à mistura reciclada: 

• 3,5 % de cimento Portland CP III – 40 RS; 

• 10% de uma mistura composta de brita 1 e 2; 

(Obs.: Percentagens denotadas em peso em relação à mistura.)   

 A largura reciclada foi de 7,0 m, em uma espessura de 0,18 m, o que, na extensão total 

de 21.916 m, corresponde a um volume total de 27.614,16 m3. 

 Definiu-se que o material reciclado e estabilizado com cimento “Portland” deveria 

atender a um valor mínimo de resistência, à compressão de 2,5 MPa aos sete dias. Nos 

estudos iniciais em laboratório, este valor foi alcançado utilizando-se uma taxa de cimento 

superior a 5% em peso. Tendo em vista que um dos fatores responsáveis pelo trincamento de 

materiais tratados com cimento é uma concentração expressiva desse estabilizante na mistura, 

foi estudada e definida a incorporação de pedra britada à mistura, a fim de se manter a 

resistência mínima preconizada e reduzir-se o teor de cimento. 

 Essa medida foi tomada com o objetivo de resguardar o pavimento dos efeitos 

indesejáveis do trincamento, consequência dos esforços de retração que surgem no seio das 
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misturas cimentadas, decorrentes da rigidez exacerbada da camada reciclada com cimento 

“Portland” em suas consideráveis dimensões longitudinal, transversal e altura. 

 Foram compostas diferentes misturas, utilizando-se o RAP (“Reclaimed Asphalt 

Pavement” – base de solo-cimento e capa asfáltica trituradas), pedra britada e cimento 

Portland. Pelos resultados obtidos, a dosagem que externou maior resistência à compressão, 

variando-se o teor de cimento Portland, apresentou as seguintes características: 

• 3,5 % em peso de cimento Portland CP III – 40 RS; 

• 10% em peso de uma mistura de pedra britada (brita 1 e 2); 

• 30% em peso de capa asfáltica fresada, procedente do revestimento betuminoso; 

• 56,5% em peso de base de solo-cimento triturada; 

• Resistência à Compressão Simples aos sete dias: 2,9 MPa; e aos vinte e oito dias, de 

 4,2 MPa. 

 Esta dosagem foi empregada para a profundidade estabelecida para toda a extensão 

reciclada, pois as espessuras e as características dos materiais constituintes do revestimento 

betuminoso e base eram razoavelmente homogêneas. 

 

I.5 Descrição da Patrulha de Equipamentos 

 

 A operação de reciclagem foi realizada por uma recicladora de pavimentos marca 

Caterpillar, modelo RM 350, tambor fresador na largura de 2,44 m e potência do motor de 

430 HP. 

 Para conformação geométrica da camada reciclada e espalhamento do material 

importado, foi usada uma motoniveladora de grande porte Fiat Allis, modelo FG 200. A 

motoniveladora foi um dos equipamentos mais solicitados na operação e um dos principais 

responsáveis pelo bom ritmo de produção. 

 Devido à espessura da camada reciclada e as suas propriedades, os equipamentos de 

compactação usados tinham que ser grandes e pesados. Essas características foram 

fundamentais para garantir a densidade máxima do material reciclado. Foram utilizados três 

rolos vibratórios “pata curta”, um rolo Dynapac CA-25, um Fiat Hamm 2422 e um rolo 

Muller VAP 70. 

 Também foram utilizados dois caminhões-pipa de 8.000 litros, para adicionar água à 

mistura, a fim de atingir o teor ótimo de umidade e o grau de compactação desejados, bem 
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como para espargir água sobre a superfície da camada reciclada para mantê-la úmida após sua 

compactação, condições necessárias para possibilitar o ciclo contínuo no turno de trabalho. 

 A reabilitação do pavimento foi executada em meia pista, desviando-se o tráfego para 

a faixa contígua. Foram reciclados, aproximadamente, 800 metros lineares de semiplataforma 

por dia. A tabela I.1, especificada a seguir, descreve a utilização dos equipamentos durante a 

obra: 

 

 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE UTILIZAÇÃO 

Recicladora Cat RM 350 1 0,90 

Motoniveladora Fiat Allis FG 200 1 0,95 

Rolo Vibratório Pé-de-Carneiro – Peso op. 11 t 3 0,65 

Rolo Vibratório Liso – Peso op. 11 t 1 0,22 

Caminhão-Pipa – Capacidade 8.000 l 2 0,50 

Pá Carregadeira Cat 930 R 1 0,75 

Caminhão Basculante – Capacidade 5,0 m3 2 0,40 

Caminhão Carroceria – Capacidade 10,0 t 1 0,50 

Tabela I.1 – Utilização dos equipamentos 

 

 Em função do tráfego existente e das características desejáveis da mistura reciclada, 

foi desenvolvido um planejamento sistemático das etapas de trabalho, utilizando como 

referência os resultados obtidos na execução de um trecho experimental, que permitiu a 

otimização dos equipamentos, possibilitando o ciclo contínuo no turno de trabalho. 

 

I.6 Trecho Experimental 

 

 No primeiro dia de serviço, foi executado um trecho experimental, tomado como uma 

“pista de testes”, que permitiu ao pessoal envolvido no processo familiarizar-se com o 

processo executivo e com o comportamento do material, sem as pressões normais da demanda 

de produção. Nessa oportunidade, todas as etapas construtivas da reciclagem profunda foram 

cumpridas. A experiência serviu também para promover o ajuste dos equipamentos às 

condições presentes no trecho. 
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 Conforme recomenda OLIVEIRA, 2003, os seguintes aspectos operacionais foram 

avaliados durante a execução dessa pista experimental: 

• Profundidade de corte; 

• Largura do corte; 

• Controle da granulometria; 

• Teor de umidade; 

• Taxa de aplicação dos agregados e do cimento; 

• Homogeneidade da mistura. 

 Conhecidas as condições operacionais reveladas no trecho experimental, 

estabeleceram-se frentes de trabalho em segmentos de 150 m de extensão, comprimento 

considerado ideal para colocar em operação, simultaneamente, um grande número de 

equipamentos. O planejamento bem elaborado do empreendimento permitiu uma utilização 

mais eficaz das equipes.  

 

I.7 Processo Executivo 

 

O processo executivo pode ser dividido nas seguintes etapas: 

• Trituração do pavimento existente; 

• Aplicação do cimento; 

• Estabilização da mistura; 

• Perfilamento da superfície e compactação final; 

• Acabamento da superfície; 

• Aplicação do selante; 

• “Salgamento” da superfície (proteção da imprimação com areia); 

• Execução da camada final de rolamento. 

 

I.7.1 Trituração do Pavimento Existente 

 

 No início da operação, a recicladora posicionou-se paralelamente ao alinhamento do 

bordo da pista. Com a máquina parada, o tambor em rotação foi abaixado, penetrando 

continuamente no pavimento, até atingir a profundidade desejada. Nessa etapa, não foi 

adicionado cimento, pois o objetivo era, simplesmente, triturar o pavimento e misturá-lo com 

a brita (Figura I.2). A trituração é um processo mecânico que quebra, fisicamente, o 



 

64 
 

revestimento asfáltico, reduzindo-o a uma granulometria adequada, e o mistura com uma 

quantidade pré-definida de material da base. 

 A decisão pela trituração prévia do pavimento foi tomada com o objetivo de eliminar 

as irregularidades superficiais. Nesse caso, o material triturado era conformado pela 

motoniveladora, para posterior aplicação do cimento. 

 

Figura I.2:  Trituração do pavimento 

 

I.7.2 Aplicação do Cimento 

 O cimento, fornecido em sacos, foi espalhado manualmente (Figura I.3). A área a ser 

coberta pelo conteúdo de um saco foi demarcada e medida e, com isso, conseguiu-se notável 

precisão na taxa de aplicação. 

 
Figura I.3: Aplicação manual do cimento. 

 Em outro segmento, foi executado o espalhamento mecanizado do cimento, com 

equipamento desenvolvido pela FRESAR, especialmente para obras dessa natureza. 
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Conforme mostra a Figura I.4, o equipamento, era dotado de alimentadores helicoidais, 

dispositivos hidráulicos para permitir a precisão na taxa de aplicação de cimento, e um baú 

com capacidade suficiente (tonelagem) para atender às necessidades de produção. 

 
 

Figura I.4: Espalhamento mecanizado do cimento 

 
I.7.3 Estabilização da Mistura 

 

 Na estabilização da mistura, por intermédio da recicladora, o material triturado foi 

misturado com o cimento Figura I.5. Uma única passada foi suficiente para assegurar a 

homogeneidade. A espessura da camada era cuidadosamente controlada, definindo com 

precisão a quantidade aplicada de cimento. A verificação da profundidade era feita através de 

medidas físicas e diretas. 

 
Figura I.5: Homogeneização da mistura reciclada 

I.7.4 Perfilamento da Superfície e Compactação Final 
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 A compactação final da mistura foi concluída usando-se três rolos “pata curta” Figura 

I.6. O objetivo era atingir a maior densidade na camada reciclada, antes de dar início ao 

acabamento da superfície.  

 
Figura I.6: Compactação da mistura reciclada 

 

 

 À medida que se processava a compactação, a motoniveladora ia modelando 

geometricamente a superfície Figura I.7, conforme as especificações da cliente. O formato 

desejado era obtido com base na referência fixa do estaqueamento.  

 

 
Figura I.7: Conformação geométrica da camada 

 

 

I.7.5 Acabamento da Superfície 
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 O acabamento da camada reciclada deixava a superfície adequadamente lisa e 

uniforme, com uma textura fechada, apta a receber a imprimação e o revestimento, condição 

alcançada através da aspersão de água e rolagem com rolo liso, como mostra a Figura I.8. 

Esse procedimento trazia quantidades suficientes de partículas finas à superfície e, assim, 

preenchia os vazios entre as partículas mais grossas. Essas operações constituíam, geralmente, 

a parte final do processo de compactação. 

 
 

Figura I.8: Acabamento da superfície com rolo liso 

I.7.6 Aplicação do Selante 

 

 Concluída a operação de acabamento, a superfície era imprimada através da aplicação 

de asfalto diluído, numa taxa aproximada de 0,8 l/m2 sobre a base concluída. O objetivo era 

impermeabilizar e aumentar a coesão da superfície, pela penetração do material asfáltico, e 

promover as condições de aderência entre a base e o revestimento, conforme pode ser visto na 

Figura I.9.  

 
Figura I.9: Aplicação da imprimação 
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I.7.7 “Salgamento” da Superfície  (proteção da imprimação com areia) 

 

 Para que se pudesse liberar o tráfego sobre a camada reciclada mais rapidamente, 

providenciava-se um “salgamento” na superfície imprimada. Esse procedimento era realizado 

para evitar que os veículos em trânsito no trecho que recebeu imprimação se sujassem muito. 

O processo se dava pela distribuição manual de areia grossa sobre ligante rompido, como 

mostra a Figura I.10. 

 

Figura I.10: “Salgamento” da Superfície com areia 

 
 Sendo a SP 351 uma rodovia de pista simples e sem opções de desvio do tráfego, a 

Concessionária cuidou para que a produção diária fosse concluída antes do pôr do sol, para 

tornar possível a liberação da pista ao tráfego com total segurança dos usuários Figura I.11. 

 

Figura I.11:  Liberação do tráfego sobre a camada reciclada 

 



 

69 
 

I.8 Qualidade da Obra de Reciclagem Através do Controle Tecnológico  

 

 A obra atingiu bons níveis de produtividade sem perder o foco na qualidade dos 

serviços. Essa preocupação traduziu-se no controle sistemático das seguintes características da 

camada reciclada e dos materiais constituintes: 

• Espessura da camada; 

• Granulometria da mistura; 

• Taxa de aplicação dos materiais estabilizantes; 

• Umidade ótima da mistura reciclada; 

• Homogeneidade da mistura reciclada; 

• Grau de compactação da camada reciclada; 

• Acabamento da superfície; 

• Resistência à Compressão Simples; 

• Controle deflectométrico. 

 A espessura era controlada através de medidas físicas em ambos os lados do corte, a 

fim de garantir a correta atuação da recicladora quanto à profundidade dos cortes no 

pavimento. As medidas eram feitas a intervalos regulares. 

 A granulometria era verificada periodicamente, para assegurar que, ao ser triturado, o 

pavimento não continha placas de tamanhos inaceitáveis. A estabilidade dos grãos era 

verificada periodicamente, comparando-se a granulometria da mistura reciclada com as faixas 

granulométricas estabelecidas na especificação de serviço DNER-ES 303/97. 

 A taxa de aplicação da brita e do cimento eram verificadas continuamente, visto que a 

variação na aplicação dessas taxas poderia resultar na alteração das propriedades do material 

e, consequentemente, de sua resistência. Os controles foram feitos durante a operação, 

mediante o cálculo da taxa média, utilizando o volume de brita e o número de sacos de 

cimento em uma determinada área tratada.  

 Quanto à umidade ótima da mistura: Durante a execução dos serviços, a Umidade 

Ótima da mistura reciclada era verificada “in situ” através da pesagem antes e depois da 

secagem da amostra no fogareiro. 

 Quanto à homogeneidade: Basicamente, a verificação da homogeneidade da mistura se 

dava através de uma avaliação visual, além do controle da distribuição granulométrica da 

mistura reciclada. Não foi verificada falha alguma de homogeneização em toda a extensão 

reciclada. Pelo menos dois fatores contribuíram para essa situação: a reciclagem feita em duas 
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passadas da recicladora, com esta operando na máxima velocidade de rotação do tambor 

fresador. 

 Quanto ao grau de compactação: A compactação da mistura é uma das variáveis mais 

importantes nesse processo, influenciando diretamente no desempenho da camada reciclada a 

longo prazo. O grau de compactação era avaliado através do ensaio do frasco de areia Figuras 

12 a e b, conforme descrito no método de ensaio DNER ME 092/94. 

 

 
Figura I.12 a: Ensaio do Frasco de Areia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12 b: Ensaio do Frasco de Areia 

 
Para garantir a perfeição do acabamento da superfície, tomava-se o cuidado de manter a 

superfície da camada reciclada sempre regular, livre de partículas soltas e conformada 
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geometricamente, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo contratante. As inclinações 

transversais eram aferidas através do nivelamento do greide da pista. 

  A resistência à Compressão Axial Simples foi medida confeccionando-se, 

diariamente, 6 corpos-de-prova cilíndricos com material coletado na pista, para serem 

submetidos ao ensaio de resistência. Os resultados obtidos foram sempre satisfatórios, 

alcançando valor médio de 2,74586 MPa, aos sete dias. 

Em caráter complementar, para garantia de qualidade na execução dos serviços, foi 

realizado um controle deflectométrico da camada reciclada, por meio de medidas regulares de 

deflexões, com o auxílio da viga Benkelman Figura I.13, conforme prescrito na norma DNER 

ME 061/94.  

O controle da deformação elástica da estrutura do pavimento, em toda a extensão 

reciclada, passa a ser referência para a monitoração do desempenho da estrutura ao longo do 

tempo. 

 

 
 

Figura I.13:  Controle deflectométrico com viga Benkelman 

 

 

I.8.1 Frequência dos Ensaios Diários para Controle Tecnológico 

 

 Iniciava-se, pela manhã, o trabalho de reciclagem e, então, procedia-se à coleta de 

material triturado para realização dos seguintes ensaios, nas seguintes frequências: 

• Ensaio completo de compactação – 1 ensaio por dia ou por jornada; 

• Ensaio de granulometria – 2 ensaios por dia ou por jornada; 
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• Ensaio de Resistência à Compressão Simples – 6 ensaios por dia ou por          

 jornada (rompe-se após sete dias de cura. A resistência mínima deverá ser de 

 2,45 MPa); 

• Determinação da umidade “in situ” da mistura reciclada – 1 ensaio a cada 

  100m de extensão; 

• Grau de compactação – 1 ensaio a cada 100 m de meia pista; 

• Ensaio de determinação da Massa Específica Aparente Seca do material – 1 

  ensaio a cada 100 m; 

• Ensaios de deflexão com viga Benkelman – a cada 20 m de extensão na trilha 

  de roda externa. 

 

I.8.2 Quadro-Resumo dos Resultados de Ensaios Realizados com o Material Reciclado 

 Para melhor visualização do desenvolvimento das características físicas da camada 

reciclada e do pavimento, elaborou-se um quadro-resumo, contendo os valores médios dos 

resultados dos ensaios realizados a intervalos de 1000 metros ao longo da pista. Observações 

sobre a tabela: 

• Faixa Granulométrica 

Esta coluna identifica a faixa granulométrica, segundo a norma do DNIT DNER ME 080/94, 

na qual está inserida a mistura reciclada. 

 

•  Granulometria Passante 

As colunas identificadas pelos diâmetros máximos definem a porcentagem passante nas 

peneiras de malha quadrada do material triturado do pavimento original, até a profundidade 

de 18 cm, acrescido de brita e cimento. A distribuição granulométrica é obtida por 

peneiramento do material após lavagem, segundo a norma DNER ME 080/94. 

 

• Resistência à Compressão Simples (RCS) 

Os valores correspondentes a esta variante foram medidos através do ensaio de compressão 

axial, após 7 dias, de corpos-de-prova cilíndricos moldados com material coletado no campo, 

segundo a norma do DNER ME 201/94. 

 

• Densidade “In Situ” com Frasco de Areia 
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Esses valores exprimem a densidade da camada reciclada apurada em campo. A densidade “in 

situ” foi determinada de forma expedida através do método do frasco de areia, para ser 

comparada à densidade máxima aparente seca determinada pelo Proctor, de modo a permitir a 

averiguação do Grau de Compactação da camada, segundo a norma do DNER ME 092/94. 

 

• Umidade 

Esta coluna informa os teores de umidade verificados em amostras do material reciclado em 

diferentes instantes e para diversos propósitos no controle do processo. A determinação da 

umidade foi feita no campo, pelo método da frigideira. A diferença de peso antes e depois da 

secagem do material era comparada com a umidade ótima, obtida a partir do ensaio Proctor. 

  

• Grau de Compactação (G.C.) 

Os valores do grau de compactação aqui expressos foram calculados pela diferença percentual 

entre os valores da densidade máxima aparente seca e a densidade de campo com frasco de 

areia. 

 

•  Deflexão Máxima 

Nesta coluna, são apresentadas as medidas de deformação elástica na superfície acabada em 

toda extensão da camada reciclada, segundo a norma do DNER ME 061/94.  

 

 Na página seguinte, apresenta-se o quadro-resumo do controle tecnológico do processo 

de reciclagem, contendo todos os valores médios, calculados por quilômetro de extensão da 

pista, dos resultados dos ensaios destrutivos dos materiais e dos ensaios não destrutivos da 

estrutura do pavimento feitos durante a obra. 

 

 A página subsequente mostra cinco representações gráficas das características físicas e 

mecânicas mais significativas do pavimento e de seus materiais constituintes. Essas 

representações facilitam a visualização das variações das grandezas ao longo de todo trecho 

reciclado. 
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QUADRO RESUMO DO CONTROLE TECNOLÓGICO 
Executante: Serviço: Cliente: Período:
Fresar Tecnologia de Pavimentos Ltda Reciclagem de base c/ adição de cimento e brita Conc. de Rodovias TEBE 28/06 a 23/09/04
Rodovia:  Trecho: Sub Trecho:
SP 351 - Cmte. Pedro Monteleone Bebedouro/Palmares Paulista km 157,656 a 173,772 e km 185,200 a 191,000

FAIXA R.C.S
DNIT 1" 3/8" No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 (kgf/cm2) DENSIDADE UMIDADE G.C DEFLEXÃO 

30-jun 3 157,656 E 100 84,3 68,8 55,8 47,9 18,2 27,8 2046 9 100 39,2
10-jul 53 158,656 F 100 84,6 67,4 58 48,5 16,7 27,4 2049 10,7 102,9 18
13-jul 103 159,656 F 100 92,1 79,8 68,7 52,1 16 36,5 2009 9,9 100,7 24,8
19-jul 153 160,656 F 97,3 84,4 75,6 70 59,2 21,2 27 2016 11,3 100,8 16,8
22-jul 203 161,656 F 96,5 80,5 68,5 63 52,6 17,3 31,8 2016 11,1 100,8 29,3
26-jul 253 162,656 F 99 84,9 74,6 70,6 64,8 24,8 26,8 2052 11,4 101,4 29,4
29-jul 303 163,656 F 99,3 87,6 76,4 71,5 64,9 23,4 26,8 2032 11,2 101,9 29,3
3-ago 353 164,656 D 97 80,4 63,7 55,1 42,9 15,9 27,5 2029 11,5 101,3 32,4
5-ago 403 165,656 E 100 79,7 60,5 49,5 36,2 7,7 29,7 2038 11,8 102,2 48,9
10-ago 453 166,656 E 100 80,6 65 57,5 46,2 14,3 29,8 2033 12,8 101,9 37,8
12-ago 503 167,656 D 96,4 85,1 68,2 56,4 43,4 15,7 27,1 2044 12,2 102,5 30,9
13-ago 553 168,656 E 99,3 82,4 66,2 58,5 48 17,3 26,8 2055 12,4 102,6 35,3
17-ago 603 169,656 D 100 93,6 75,8 60,7 39 13,1 27 2070 10,1 101,2 38,6
21-ago 653 170,656 E 100 76,2 56,2 47,9 37,8 9 26,2 2063 11,3 101,2 41,7
24-ago 703 171,656 E 100 80 60,1 50,9 35,7 8,6 28,1 2037 11 101,2 44,8
31-ago 753 172,656 D 100 86,8 67,7 59 44,8 13,6 30,5 2068 11,3 102,3 43,9
2-set 803 173,772 E 98,3 78,2 64 56,4 42,2 9,2 30,5 2076 11,2 101,3 41,5

2o. SEGMENTO
3-set 0 185,200 D 100 87,9 71,1 60,7 44 16,8 26,3 1996 12,6 102,4 43
9-set 50 186,200 D 100 88 67,1 56 42,8 15,6 28,2 2008 11,4 100,1 53
11-set 100 187,200 D 100 85,1 59,1 48,6 38,3 12,9 29,2 2024 11,3 100,4 48,5
14-set 150 188,200 E 98,3 72,6 54,7 44,4 27,6 5,1 27,6 2045 10,9 101,2 31,4
17-set 200 189,200 D 100 81,8 66,5 55,7 38,7 12 27,2 2035 11,3 100,7 43,7
21-set 250 190,200 D 100 82,6 65,6 56,8 42,8 16,7 26,9 2038 10,8 101 37,9
23-set 290 191,000 D 99,6 86,3 69,3 60,3 41,4 13 28,4 2037 11 101,3 42,9

RESULTADOS MÉDIOS DE CAMPOGranulometria passante (%)DATA ESTACA KM 

 
Quadro I.1: Quadro Resumo do Controle Tecnológico da Execução da Obra 
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Gráfico I.1: Gráfico da Variação das Características Físicas da Mistura reciclada na Execução 
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I.8.3 Análise Técnica e Estatística dos Dados do Controle Tecnológico 

 

A análise dos resultados do controle tecnológico em toda a extensão da reciclagem do 

pavimento da SP 351 permite fazer as seguintes considerações sobre a estatística dos dados: 

 

• A mistura reciclada apresentou uma distribuição granulométrica estável, enquadrando-

se nas faixa”D” do DNIT. A combinação entre o número de passadas da recicladora e 

a velocidade de rotação do tambor fresador contribuiu para limitar o tamanho máximo 

dos grãos da mistura em 1. Essa composição granulométrica facilita o entrosamento 

entre as partículas, proporcionando maior contato entre elas, sem provocar a separação 

interna. Também vale ressaltar que o material passante na peneira nº 4 atende à 

recomendação da “PCA – Portland Cement Association” para materiais reciclados 

com cimento; 

 

• Os valores médios de resistência à compressão simples medidos nos corpos-de-prova 

cilíndricos moldados com material coletado na pista apresentaram valores médios de 

2,74586 MPa, acima do mínimo exigível de 2,45166 MPa; 

 

• Os valores apurados do Grau de Compactação variaram entre 100% e 102,9%, com 

valor médio de 101,4%, superior ao mínimo preconizado; 

 

• As densidades “in situ” determinadas pelo frasco de areia mantiveram-se em valores 

sempre compatíveis com os determinados em laboratório. A pequena variação dos 

valores encontrados no campo demonstra que, praticamente, não houve variação das 

características dos materiais; 

 

• As deflexões máximas apresentaram valores muito dispersos, porém a sua média foi 

de 36,8 x 10-2 mm, bem abaixo do valor mínimo admissível de 80 x 10-2 mm. 

Observou-se que, nos pontos em que as deflexões foram maiores, as camadas 

subjacentes à base reciclada apresentavam deficiências de suporte.  
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I.8.4 Desempenho do Pavimento após Restauração por Reciclagem 

 

 A seguir, apresentam-se dois quadros (Faixas Leste e Oeste) demonstrativos da 

redução das deflexões máximas medidas com o FWD em 2002 (antes da restauração) e em 

dezembro de 2004 (após a restauração). Essas deflexões estão plotadas graficamente e em 

cores diferentes, para facilitar uma comparação dos valores antes e depois da restauração. A 

redução da deformabilidade do pavimento é capital para a redução dos efeitos da fadiga sobre 

o pavimento e o consequente aumento de sua vida útil. 

 Na sequência, mostra-se um estudo de retroanálise feito para determinar a vida útil 

remanescente e o cálculo da espessura de reforço necessária para cumprir tal expectativa, 

considerando-se todos os parâmetros reais do tráfego e da estrutura presentes no trecho. 
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Figura I.14: Detalhe da campanha de medição de deflexões com FWD 

 
Figura I.15: Detalhe da Campanha de medição de deflexões com o FWD 
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I.9 Conclusões da obra de restauração por reciclagem 

 

 Os resultados registrados desta obra de restauração por reciclagem permitem as 

seguintes conclusões:  

• Foram registradas as condições nas quais se basearam os contratantes da obra para 

adotar o mesmo projeto de restauração concebido para a fase anterior, porém adaptado 

para ser capaz de atender às novas solicitações impostas pelas condições atuais do 

trecho sob intervenção; 

• Demonstrou-se a importância da logística envolvida no fornecimento, a tempo e a 

hora, dos insumos necessários ao bom andamento da obra; 

• Providenciou-se a criação de um trecho experimental, que orientou e validou, de 

forma prática, a aplicação dos métodos, técnicas e processos, através da aprendizagem 

pelas experiências positivas e negativas. 

• Ressaltou-se a importância estratégica do apropriado dimensionamento do porte e do 

número de equipamentos envolvidos na obra, principalmente aqueles destinados às 

obras de compactação; 

• Ficou também claramente estabelecida a relevância do controle tecnológico neste tipo 

de obra, uma vez que os materiais adquirem novas características ao serem reciclados, 

constituindo uma nova camada. O desenvolvimento dessas características depende 

significativamente dos processos e da logística envolvida e precisam ser monitorados 

para que se tenha confiabilidade no desempenho do pavimento reciclado; 

• Evidenciou-se, ainda, como vantagem decisiva do processo de reciclagem, a 

produtividade obtida, que foi crucial para o cumprimento do cronograma do 

contratante. 

No entanto, evidencia-se que o sucesso da intervenção de restauração de um pavimento por 

reciclagem só será eficiente se for produto de um processo muito bem concebido, executado e 

controlado.  

 As conclusões do presente relatório podem ser sintetizadas, pragmaticamente, em 

quatro aspectos pontuais, a saber: 

 

• O objetivo do empreendimento foi alcançado. As condições funcionais e estruturais foram 

restauradas e o pavimento encontra-se em condições favoráveis para cumprir novo ciclo 

de vida útil. A técnica da reciclagem foi empregada com sucesso, conforme evidencia o 
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conforto ao rolamento experimentado pelo usuário e as baixas deflexões registradas pela 

viga Benkelman; 

• Os parâmetros adotados para controlar a qualidade dos serviços foram atendidos 

integralmente, conforme evidenciam os resultados dos ensaios realizados no controle 

tecnológico; 

• A obra foi concluída dentro do prazo estabelecido, fruto do planejamento bem elaborado e 

do comprometimento da Fresar com o cumprimento de prazos; 

• Fechando satisfatoriamente todo o ciclo, alia-se o sucesso fundamental de, alinhando-se à 

tendência em voga em todos os setores da sociedade moderna, ter sido possível, por 

intermédio da reciclagem, a restauração do pavimento de maneira ecológica e sustentável, 

ou seja, preservaram-se recursos naturais não renováveis. 

 

 Assim, prevalece a feliz constatação de que a intervenção por reciclagem, como 

ocorreu na restauração do pavimento da rodovia SP-351, constitui um processo econômico e, 

principalmente, ecológico.  

 Econômico porque, além da viabilidade do custo específico da intervenção, obtém-se, 

com a reciclagem, um ganho adicional de suporte da camada reciclada, capaz de prolongar a 

vida útil do pavimento e melhorar seu desempenho como um todo. O incremento na 

capacidade de suporte resulta de uma redução na deformabilidade total do pavimento, 

ampliando a resistência aos efeitos da fadiga, evidenciada pela retroanálise aqui apresentada. 

A vida útil de projeto será atingida. 

 O processo é ecológico porque reduz o impacto ambiental da obra, por intermédio de 

uma ação consciente, que auxilia na preservação da disponibilidade dos recursos que 

garantirão uma vida saudável aos nossos descendentes na Terra. E, em última análise, torna-se 

também ético, à medida que contribui para melhorar o ambiente em que vive o homem, 

oferecendo-lhe conforto, tornando sua moradia mais saudável e materialmente sustentável. 
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