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RESUMO 

 

O presente trabalho respaldou-se no princípio de uma visão sustentável e 
socioeconômica, acerca do reaproveitamento através da reciclagem dos materiais 
asfálticos fresados em estado de degradação. São apresentadas definições dos 
termos concernentes ao assunto, métodos e práticas aplicados a ideia do projeto, e 
conclusões precisas e objetivas de modo a tornar público o trabalho proposto, 
garantindo um ideal mais ambiental e voltado à ideia de sustentabilidade. Os dados 
apresentados foram adquiridos através de revisão bibliográfica. São apresentadas 
diversas formas de reciclagem, cada uma com sua total importância e vantagens em 
relação às outras. São apresentados vários tipos de degradações patológicas acerca 
do pavimento asfáltico, para melhor compreensão dos fatos e facilidade de uma 
abordagem mais radical e direta. Essa proposta traz uma visão mais inovadora de 
modo que engenheiros, arquitetos e projetistas e a suas novas gerações venham se 
atualizar e angariar conhecimentos 
 

 

Palavras-chave: Reciclagem de pavimentos asfálticos; Sustentabilidade; Economia; 

Fresagem asfáltica; Patologia do asfalto. 
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ABSTRACT 

The present work was based on the principle of a sustainable and socio-economic 
vision, about the reuse through the recycling of the asphaltic materials milled in a 
state of degradation. Definitions of terms related to the subject, methods and 
practices applied to the project idea, and precise and objective conclusions are 
presented in order to make public the proposed work, guaranteeing a more 
environmental ideal and focused on the idea of sustainability. The data presented 
were acquired through bibliographic review. Various forms of recycling are presented, 
each with its total importance and advantages over others. Several types of 
pathological degradations on the asphalt pavement are presented, for a better 
understanding of the facts and ease of a more radical and direct approach. This 
proposal brings a more innovative vision so that engineers, architects and designers 
and their new generations come to update themselves and gain knowledge 
 
 

 

Key-words: Recycling of asphalt pavements; Sustainability; Economy; Asphalt 
milling; Asphalt pathology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O pavimento asfáltico é uma formação disposta a suportar aos esforços 

cometidos pela circulação de veículos nas vias urbanas, tendo a finalidade de 

assegurar bom funcionamento dos veículos, tranquilidade e garantia de segurança 

para o condutor. O material e si, é fabricado a partir de restos do petróleo e possui 

substâncias que podem prejudicar o ambiente e o ecossistema local, pois seu 

processo modifica o meio em si. 

Ao passar dos anos, foi possível notar que, devido ao crescente aumento do 

número de veículos de circulação, houve uma exigência maior às vias. Tendo em 

vista que a manutenção não andava em linha contínua com o desgaste das 

mesmas, os resultados obtidos são falhas no espaço do pavimento como trincas e 

desagregação. 

Dados do Banco Mundial mostram que existem mais de 15 milhões de 

quilômetros de estradas pavimentadas e rodovias. Centenas de milhares destas 

exigindo um número grande de restauração. Pesquisas mostram que o governo 

investe no período de ano em uma quantia baseada em 100 bilhões de dólares no 

esforço de manter as rodovias funcionais e seguras. No que diz respeito ao 

orçamento descabido para a área de transporte, pode-se concluir que a 

concentração de estradas danificadas é expressiva. 

A ideia de reciclagem asfáltica tem seus benefícios em relação a técnica 

tradicional de recuperação das vias onde, geralmente se acrescenta uma camada 

fresca de asfalto, porque usa os insumos do pavimento presente, total ou 

parcialmente com suas devidas melhorias expondo aspectos da preservação 

ambiental. O conceito traz também uma abordagem de economia, esse quando feito 

antes do estado deteriorado da camada pavimentada. 

 

 O objetivo geral do trabalho é conhecer a técnica de reciclagem do 

pavimento asfáltico, fazendo comparativos com outras técnicas 

também já utilizadas, algumas até mais comuns que a mesma, e fazer 

uma análise do projeto, apresentando-a com uma visão econômica e 

simultaneamente sustentável. 
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Para isso o trabalho seguirá os seguintes objetivos específicos que serão 

examinados com mais precisão no decorrer dos capítulos: 

 

 Fazer uma apresentação de modo que se possa compreender e 

analisar, a partir de comparativos com outros métodos também usados, 

e até mais tradicionais o projeto proposto. 

 Expressar a idéia de forma econômica e sustentável  

 Fazer uma exposição da patológica do material asfáltico e apresentar 

suas vantagens e desvantagens. 

 

Com o objetivo de conscientizar e expandir a ideia como um ato sustentável e 

econômico, este trabalho, que traz o método proposto dedutivo, será empregado 

com o a finalidade de obter os resultados desejados através de fontes de confiança 

e eficácia. Seguindo a metodologia de pesquisa bibliográfica, a fim de alcançar 

resultados favoráveis e fazer comparativos práticos, claros e diretos, para esse 

trabalho, serão utilizadas pesquisas de artigos, monografias e teses equivalentes, 

nacionais e até mesmo estrangeiras, a fim de analisar os resultados obtidos e 

estudados, utilizando como referência para que este amplie o conhecimento. 
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1. O PROCESSO DA RECICLAGEM ASFÁLTICA 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O ASFALTO 

 

O termo asfalto, do acádico “asphaltic” tem como significado “firme ou 

estável”, usado pelos gregos, nos tempos de Homero. Até o início do século 20, era 

derivado apenas de camadas geológicas, denominado como “asfalto natural”. 

Pesquisas indicam, apesar de não completamente acordante entre os 

especialistas, que os primeiros indícios da aplicação do asfalto datam 

aproximadamente do ano 3.000 A.C. onde era utilizado em contenção de 

vazamentos em reservatórios no Oriente Médio. Algum tempo depois dessa época, 

presumiam-se que, começou a ser usado em vias de movimento. 

Há relatos de que a primeira via a ser devidamente pavimentada com o 

material asfáltico foi na Babilônia entre os anos 625 e 604 A.C. onde eram retirados 

de lagos pegajosos de piche. Em 1498, foi encontrado, em uma jornada governada 

por Sir Walter Raleigh, o maior lago de piche do mundo localizada na Ilha da 

Trindade, seguido depois da descoberta do lago Bermudez, na Venezuela. 

No Brasil, a utilização do material asfáltico está associado diretamente à 

exploração do petróleo e sua obtenção a partir de 1940, com a escavação de um 

poço na Bahia (o poço de Lobato). Uma das primeiras rodovias a receber o material 

asfáltico no Brasil, foi a extensão que liga as cidades de Cordeirópolis e São Carlos, 

em 1952, em São Paulo, rodovia esta que hoje recebe o nome de Washington Luiz. 

 

1.2 RECICLAGENS ASFÁTICA 

 

O reuso do material asfáltico é um tema muito abrangente e bastante 

pensado atualmente, pois se trata da reciclagem de algo que outrora seria 

descartado na natureza, em sua maioria, de maneira incorreta. Essa técnica teve 

início nos Estados Unidos da América, em 1915. Nesse tempo, boa quantidade de 

pavimento foi reciclada até os anos 30. Posteriormente a essa data, o processo de 

reciclagem foi diminuindo, por causa da oferta o asfalto no mercado fazendo com 

que a técnica, hoje em dia com de pavimentação, fosse considerada mais 

econômica que a reciclagem (CASTRO, 2003; KANDHAL; MALLICK, 1997). 
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A definição de reciclagem asfáltica se dá pela reutilização total dos materiais 

existentes em pavimentos que estão em estado de degradação visto que sua vida 

útil não é longa. Reutiliza-se o material asfáltico danificado, tendo como benefício os 

agregados e ligantes oriundos da técnica de fresagem, com acréscimo de alguns 

agentes e aglomerantes hidráulicos (BERNUCCI et al, 2010). 

Neste processo de fresagem é gerada uma grande quantidade de resíduos, 

para o qual ainda não há uma destinação correta. A dificuldade de encontrar locais 

de bota-fora devidamente legalizados para recebimento deste material acarreta na 

destinação incorreta, permanecendo o mesmo em áreas de bota-fora, à beira de 

nossas rodovias. 

Nessa técnica de fresagem é produzida uma volumosa quantidade de 

resíduos, as quais não possuem um local de destino correto. Esse obstáculo em 

encontrar um local apropriadamente correto e legalizado para descarga do mesmo 

provoca em destinação incorreta, muito das vezes ao entorno das nossas próprias 

vias. 

Todos os dias, centenas de metros cúbicos de material fresado são gerados 

em todo o Brasil (BOMFIM, 2013). 

A reciclagem asfáltica é uma forma de minimizar os efeitos negativos ao meio 

ambiente, fator esse que o considera como um processo de idéia sustentável e 

econômica. 

 

1.2.1 Fresagem 

 

A fresagem é uma técnica que consiste no corte ou desbaste de uma ou mais 

camadas do pavimento asfáltico usando o processo da usinagem mecânica. É 

desenvolvida através de ferramentas chamadas fresas ou fresadoras e constitui-se 

basicamente por efetuar um corte em movimento rotativo contínuo do local. De 

acordo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), as 

modalidades de fresagem a frio podem ser: contínua, descontínua, em cunha ou 

fresagem de garra, para correção da inclinação do pavimento e também de 

arremate. 

A fresagem segundo BOMFIM (2007) é definida também quanto à grossura 

de seu corte sendo: 
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Superficial: atribuída apenas à reparação das falhas atuais na capa do 

pavimento;  

Rasa: atribuída nas bases consideráveis do pavimento, em poucos casos, é 

capaz de atingir a base de ligação; 

Profunda: atinge níveis significativos, podendo alcançar além da capa da 

cobertura, ou seja, tem chance atingir as capa de ligação, da base e até sub-base do 

pavimento. 

 

1.2.2 Maquinário de Fresagem 

 

Com o termo técnico, fresadoras de asfalto, esse equipamento opera com a 

função de remover a camada asfáltica, através de corte e desbaste de uma ou mais 

camadas, sendo retirado uniformemente e determinado um tamanho para a 

espessura (BONFIM, 2007). 

 

. 

Figura 1Máquina Fresadora de Asfalto. 

 

Fonte: Asfalto de qualidade(2014) 

 

O modo de andamento do processo se dá através dos giros de um cilindro de 

corte, munido de inúmeros dentes de corte com facilidade de substituição (“bits”), 

atuando no sentido contrário ao da locomoção do equipamento. O produto é 

conduzido através de uma correia e descarregado em um caminhão.  
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Figura 2: Cilindro de Corte, “bits”. 

 

Fonte: Asfalto de qualidade (2014) 

 

1.3 TIPOS DE RECICLAGEM 

 

Hoje em dia podemos observa que existem diversas técnicas de reciclagem 

de pavimentos. Elas podem ser identificadas como sendo a frio ou a quente, feito em 

usinas ou in situ. 

A reciclagem possui etapas a serem seguidas: 

 

 Fresagem do pavimento, de acordo com a profundidade descrita no 

projeto. BOMFIM afirma que o desbaste do pavimento é definido pela 

fresagem, executada a frio ou a quente, revertendo o material em 

partículas mínimas de acordo com a fundura do solo, qualidade do 

material, rotação cilíndrica, velocidade em que estiver a máquina, 

condições ambientais e de revestimento (BONFIM, 2000; DNER, 1998) 

 Após esse processo o material é realocado para usinas para o 

processo de reciclagem ou feito in situ mesmo 
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Quadro 1: Principais Técnicas de Reciclagem 

IN SITU
EM 

CENTRAL

Reciclagem a frio com cimento SIM NÃO

Reciclagem a frio com emulsão betuminosa SIM SIM

Reciclagem a frio com betume-espuma SIM SIM

Reciclagem semi-quente com emulsão 

betuminosa
NÃO SIM

Reciclagem a quente SIM SIM

LOCAL DE MISTURA

TIPO DE RECICLAGEM

 
Fonte: Baptista (2006, p. 10) 

 

 

1.3.1 Reciclagem à quente 

 

A reciclagem a quente consiste remoção total ou parcial do invólucro asfáltico 

condensado a medidas específicas. Após removido, é feita uma combinação à 

quente com agregado, ligantes ou aditivos podendo ser feita na usina ou in 

situ(KANDHAL; MALLICK, 1997). 

 

1.3.2 Reciclagem a quente in situ 

 

A prática de reciclagem a quente in situ fundamenta-se na fresagem do 

pavimento e na mistura no mesmo local com ligantes, agentes rejuvenescedor e de 

reciclagem, e adicionada na mistura reciclada. A espessidão consiste em 20 a 

50mm. (KANDHAL e MALLICK, 1997). 

De acordo com o DNER (1998) é importante ressaltar dois tipos de 

procedimento: no primeiro se usa um equipamento móvel de mistura reciclada e o 

fresamento executado à frio e a combinação preparada a quente. No segundo, é 

feito um pré-aquecimento, onde é utilizado equipamentos com unidades fresadoras 

conjugadas com câmaras de aquecimento, que realizam a fresagem a quente. 
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Figura 3:  Método de reciclagem à quente in situ. 

 

Fonte: Betunews online. 

 

 

1.3.3 Reciclagem a quente em usinas 

 

A técnica de reciclagem a quente em usinas se dá pelo recolhimento por meio 

da fresagem a frio do local, o transporte do material até a usina, onde são 

misturados a quente com agregados novos, ligantes asfalticos e agentes em 

medidas adequadas. Essa técnica tem como propósito gerar um composto asfáltico 

que atenda as exigências da camada (IBARRA, 2003). 

O método de reciclagem a quente em usina, geralmente proporciona a 

revisão de misturas imperfeitas e é conveniente porque permite o reuso do aparato 

que seria rejeitado e acarretaria em dano ambiental (CASTRO, 2003). 
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Figura 4: Sistema de reciclagem nas usinas. 

 
Fonte: Porto Maravilha (2013) 

 

 

1.3.4 Reciclagem a frio 

 

Técnica de reciclagem a frio (ou in situ), se fundamenta na ideia da 

reutilização dos materiais retirados no mesmo lugar, onde há mistura de materiais 

sem a necessidade de aquecimento dos mesmos. Esse processo é feito por 

maquinas de reciclagem, antes fresadoras, mas com a evolução se tornaram 

recicladoras. 

Segundo KANDHAL e MALLICK (1997) e USACE (2005), essa técnica pode 

ser elaborada de duas maneiras: 

 

PARCIAL: Aplicado em áreas danificadas com defeitos localizados no 

revestimento, quando não há problemas na base e no subleito. (HALL ET al., 

2001º’LEARY;WILLIANS, 1993). 

 

TOTAL: Aplicado em rodovias em que a base e pavimento encontram-se 

deteriorados. A técnica é empregada entre 100 a 300 mm de fundura. 
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(KANDHAL,MALLICK  1997). Normalmente utilizando uma fundura máxima de 25 

mm (WIRTGEN, 2004). 
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2- ENGENHARIA SUSTENTÁVEL 

 

2.1 RECILCLAGEM AMBIENTAL E ECONÔMICA 

 
 

A reciclagem dos pavimentos vem sendo cada vez mais utilizada em vários 

países. O aumento de sua utilização se deve as vantagens que esse tipo de solução 

proporciona, como o aproveitamento dos agregados e ligantes do pavimento 

deteriorado, conservação da geometria e da espessura do pavimento existente, 

possibilidade de redução de custos, preservação do meio ambiente e redução do 

consumo de energia. 

Outro motivo para o uso da reciclagem é o conjunto de restrições impostas 

por legislação de controle ambiental que estão sendo implantadas progressivamente 

em todos os países do mundo, que estabelecem a redução da deposição de 

resíduos, emissão de gases poluentes e exploração de fontes de materiais não 

renováveis. 

Fazendo-se uma análise global quanto ao emprego da técnica de reciclagem 

de pavimentos observa-se que a reciclagem nos EUA e Europa, conforme dados 

publicados por Holtz e Eighmy (2000), resulta em aproveitamento de elevada 

porcentagem de material recuperado dos pavimentos com revestimento asfáltico. A 

tabela abaixo apresenta valores aproximados de produção e reciclagem destes 

materiais. 

 
 
 

Tabela 1: Materiais Recuperados nos EUA e Europa 

País Produção (milhões de 
toneladas) 

Reciclagem (%) 

   
EUA 41 80 

Suécia 0,38 95 

Alemanha 13,2 55 

Dinamarca 0,53 100 

Holanda 0,12 100 

Fonte: Holtz e Eighmy (2000) 
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Esta pesquisa demonstrou que a reciclagem de asfalto é uma alternativa que 

associa inovação e alta tecnologia para racionalizar gastos e evitar danos ao meio-

ambiente, adequando a recomposição do revestimento asfáltico ao conceito de 

sustentabilidade. 

 
 

2.2 SUSTENTABILIDADE 

 
O termo Sustentabilidade pode ser delineado como sendo a predisposição do 

ser humano de agir mutuamente com o mundo mantendo o meio ambiente, para não 

afetar os recursos naturais das massas futuras. A ideia de Sustentabilidade é 

abstrusa, pois interage com um composto de fatores avulsos, que deve ter a 

propensão de complementar os problemas ambientais, energéticas sociais e 

econômicas. 

Sustentabilidade tem por finalidade: 

 

 

[...] preencher as necessidades e expressar o seu maior potencial 

no presente, e ao mesmo tempo preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, planejando e agindo de forma a atingir pró-eficiência 

na manutenção indefinida desses ideais. (Fonte: 

http://www.sustentabilidade.org.br/). 

 
 

O conceito relacionado a sustentabilidade, teve início com a revolução natural 

do ponto de vista de desenvolvimento sustentável de 1980, ou seja, logo após a 

sociedade ponderar sobre a ideia de estabelecer medida decisiva ao padrão de 

evolução, este que precede o de desenvolvimento sustentável. Essa concepção está 

associada à preservação da estabilização da natureza, que retrata em disposição e 

práticas individuais de cada pessoa e seus progressos tirando, por exemplo, a 

construção civil, tendo como fundamental para um desenvolvimento sustentável. 

 

 

A pobreza é umas das principais causas e um dos principais efeitos 

dos problemas ambientais do mundo. Portanto, é inútil tentar abordar esses 

problemas sem uma perspectiva mais ampla, que englobe os fatores 

subjacentes a pobreza mundial e a desigualdade internacional. (Brundtland, 

1987). 
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O CIB (Conselho Nacional da Construção) estipulou a ideia da construção 

sustentável apontado em 1994 como “a criação e manutenção responsáveis de um 

ambiente construído saudável, baseado na utilização eficiente de recursos e no 

projeto baseado em princípios ecológicos”. Expuseram também que o progresso 

econômico, sustentável e social na construção civil, refere-se a qualidade de vida, 

ambiental e cultural. 

No conceito de pavimentação asfáltica, o termo sustentabilidade é acertado 

na reciclagem e emprego de agregados. Ela pode ser feita a frio ou a quente, tendo 

como melhor forma feita mornamente, pois obtém-se quantidades maiores do 

material fresado. Além de fresado, pode-se obter sustentabilidade pela aplicação de 

resíduos da construção, acrescentada de aciaria, resíduos de mármores e granito, 

cinza volante, resíduos do petróleo (cascalho, borracha de pneus) entre outros. 

O uso dos vestígios solicita uma gama de estudos para o uso, de maneira a 

não lesar o desempenho e a resistência do pavimento, e deve satisfazer aos limites 

de materiais lixiviados e solubilizados. 

 
 

2.3 SUSTENTABILIDADES AMBIENTAIS E ECONÔMICAS 

 

Quando se fala de sustentabilidade ambiental, a característica dela vem do 

resguardo e moderação do ecossistema da Terra através do tempo, e está 

exatamente referente aos tópicos culturais. O planeta em si vem enfrentando 

disputas ambientais graves solicitando atitudes consideráveis, levando em conta o 

objetivo principal de dar seguimento ao andamento de modo que não afete os 

recursos do planeta. 

Quando o assunto é sustentabilidade econômica, visa-se uma sociedade 

politicamente correta, onde se sobreleva à responsabilidade social e ambiental, 

sendo a ideia maior do que apenas uma concepção ideológica, pois favorece o 

desenvolvimento sustentável de maneira que se obtenha resultados rápidos e de 

baixo custo a partir de seu empreendimento, facilitando também nos custos sociais e 

ambientais. Assim sendo é primordial e cada vez mais indispensável, a procura de 

medidas políticas que estejam conforme a implantação da economia sustentável, 
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pois o comportamento sustentável produz maior desenvolvimento econômico 

financeiro para as empresas e governo. 

O objetivo é que essas ideias, econômica e ambiental, possam coexistir de 

forma agradável e moderada (BRUSECKE, 1996), dado que a oposição nessas 

dimensões põe em risco a subsistência das gerações futuras. 

Nesta situação, temos como uns dos grandes vilões do desenvolvimento 

sustentável, o mercado da construção civil. No Brasil, por exemplo, temos por base 

que aprox. 35% dos materiais removidos da natureza todo ano são consumidos pela 

construção civil e mais de 50% de toda a energia gerada é usada para guarnecer 

casas e condomínios. De acordo com BOMFIM (2013), a cada dia pode-se notar 

uma produção de centenas de metros cúbicos do material fresado. 

Hoje em dia, o cuidado com a proteção ambiental verificado em todas as 

áreas, faz-nos crer, em nível da Engenharia Rodoviária, que já são empregadas 

técnicas de reciclagem de subprodutos recorrentes de trabalhos de melhorias e 

auxilio de pavimentos flexíveis. Dentro destas, pode-se destacar como mais 

utilizadas as técnicas de reciclagem a quente. A técnica de reciclagem e reutilização 

são vistas como técnicas alternativas de extrema importância em vantagens 

financeiras, à reconstrução dos pavimentos ou ao reforço convencional. 

A necessidade da implantação de empreendimentos na área de engenharia e 

a constatação de sua viabilidade, segundo critérios técnicos e econômicos, sempre 

foram suficientes para a tomada de decisões nessa área. Neste sentido, os danos 

ambientais decorrentes dessas atividades foram considerados por muitos anos uma 

consequência natural, compensados pelos benefícios oriundos da oferta de bens e 

serviços. Contudo, o crescente impacto ambiental dessas atividades levou à sua 

regulamentação, destacando-se a obrigatoriedade do desenvolvimento de estudos 

de impacto ambiental (EIA) e o respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA), em 

atendimento à Resolução CONAMA nº 001/86, de 23 de janeiro de 1986. Desta 

forma, o gerenciamento ambiental em obras rodoviárias federais brasileiras, tomou 

grande impulso nas últimas décadas. 

Segundo Miranda e Silva (2000) a reciclagem de pavimentos tem se mostrado 

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

preservação ambiental. 
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2.4 IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
Conforme o grande aumento populacional ao decorrer dos anos, é possível 

perceber o esbanjamento da matéria prima de maneira inconsequente com a 

retirada sem a reposição dos recursos naturais o que resulta em escassez do 

mesmo. Segundo SALINI (2000), “A criação de materiais não degradáveis, 

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

ambiental destes detritos”. 

 

Abaixo segue um quadro que mostra os impactos nos meios biofísicos e 

antrópicos associados aos métodos tradicionais de reciclagem de pavimentos: 

 
 

Quadro 2: Impactos associados aos métodos tradicionais de reciclagem 

Meio biofísico  Possíveis 

impactos ambientais  

Exemplos de 

causas prováveis e/ou 

sinérgicas 

Componente ambiental: 
SOLO 

1. Degradação do 
solo por ações 
inadequadas 
quando da 
desmobilização 
dos canteiros de 
obra e outras 
áreas de apoio às 
obras de 
implantação do 
empreendimento; 

2. Erosões, 
deslizamentos, 
assoreamento, 
desertificação. 

1. Abandono da 
área de 
acampamento 
sem recuperação 
do uso original; 

2. Má disposição de 
bota-fora. 

Componente ambiental: 
FLORA E FAUNA 

1. Aceleração do 
processo de 
extinção regional 
de animais 
silvestres, 
ocasionado por 
atropelamento; 

2. Degradação 
paisagística 
dentro da faixa de 
domínio. 

1. Deposito de lixo e 
de materiais 
invisíveis ao 
longo da rodovia  
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3. Evasão da fauna 
e flora 

Componente ambiental: 
VISUAL; PAISAGEM; 
RUIDOS e AR 

1. Alteração da 
paisagem natural 
motivada pela 
deposição de 
material de 
descarte; 

2. Degradação 
paisagística do 
interior da faixa 
de domínio, 
agredindo aos 
usuários e 
moradores 
lindeiros; 

3. Emissão de 
poeira e gases, 
alterando a 
qualidade do ar; 

4. Incidência de 
focos de incêndio. 

5. Incidência de 
ruídos e 
vibrações  

1. Poeira oriunda da 
exploração de 
pedreiras e de 
ocorrência de 
materiais de 
construção; 

2. Acúmulo de lixo e 
resto de 
vegetação; 

3. Operação de 
máquinas e 
equipamentos 
mal regulados. 

Componente 

ambiental: RECURSOS 

HÍDRICOS  

1. Modificação do 
fluxo d’água de 
superfície. 

2. Modificações da 
qualidade das 
águas superficiais 
e subterrâneas 

1. Disposição de 
lixo, graxas e 
óleos e de 
materiais 
removidos para 
locais de forma 
inadequada 

Meio antrópico Possíveis impactos 
ambientais 

Exemplos de causas 
prováveis e/ou 
sinérgicas 

Componente 

ambiental: SAÚDE E 

SEGURANÇA 

1. Acidentes 
envolvendo 
pessoas; 

2. 2. Doenças e 
intoxicações 
causadas pela 
poluição da água 
e/ou do ar; 

3. Excesso de 
ruídos e 
vibrações; 

4. Veiculação de 
doenças 
contagiosas  

1. Velocidade 
excessiva dos 
equipamentos de 
obras; 

2. Caixas de 
empréstimo e 
outras áreas 
exploradas sem 
drenagem. 
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Componente 

ambiental: 

COMUNIDADE E 

ATIVIDADE 

ECONÔMICA.  

1. Fixação 
temporária de 
mão de obra; 

2. Modificação do 
uso e ocupação 
do solo na área 
de influência 
direta; 

3. Possibilidade de 
inviabilização do 
uso dos recursos 
hídricos para 
recreação; 

4. Valorização ou 
desvalorização 
imobiliária 

1. Vazamento de 
tanques de 
combustíveis, de 
lubrificantes, de 
asfalto, etc.; 

2. Falta de critérios 
no projeto. 

Fonte:(COSTA; PINTO, 2011) 

 

 

Entende-se por Impacto Ambiental qualquer alteração nas propriedades 

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

humanas. Estes impactos podem ser classificados segundo uma série de 

características como a seguir (DNIT, 2005):  
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Quadro 3 - Características dos Impactos Ambientais 

Caracterização do L.A Ocorrência

Positivo ou benéfico

Quando a ação resulta na mellhoria da 

qualidade de um fator ou parâmetro 

ambiental

Negativo ou adverso
Quando a ação resulta em danos, e um 

fator ou parâmetro ambiental

Direto

Resultante da relação, causa e efeito 

(terraplanagem x alteração de relevo e 

paisagem)

Indieto

Resultante de reação secundária 

(terraplanagem X alteração de relevo e 

paisagem X alteração de drenagem n 

atural X surgimento de processos 

erosíveis X surgimento de processo de 

assoneamento)

Local
Quando a ação afeta apenas o próprio 

sitio e susa imediações 

Regional
Quando o efeito de propaga por área 

além, de sitio de ocorrência

Estratégico

Quando afeta um componente ou recurso 

ambiental de importância coletiva ou 

nacional

Imediato

Quando o efeito surge no instante em que 

se da a ação ( obras de implantação de 

uma rodovia X geração de empregos na 

região)

Médio prazo
Quando o efeito de manifesta depois de 

certo tempo após a ação

Temporário 
Quando o efeito permanece por um tempo 

determinado

Permanente

Quando, uma vez executada a ação, os 

efeito não cessam de se manifestar, num 

horizonte temporal conhecido.  
Fonte: DNIT, 2005 

 

 

A natureza, em si, é limitada e a ideia do reutilizar, reciclar, traz um conceito 

de apoio a sustentabilidade. Um bom planejamento pode gerar resultados bastante 

positivos e otimistas para o meio ambiente além de proporcionar um rendimento 

econômico excelente. 

A técnica de reciclagem de revestimentos asfálticos traz vantagens em 

relação ao meio ambiente, pois faz uso total ou parcial dos materiais do pavimento 

existente, com seu devido beneficiamento. Também diminui a quantidade de 
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resíduos gerados pelo método tradicional de recuperação rodoviária, que em geral 

consta de adição de nova camada asfáltica – ou mesmo pode ter bota-fora da 

antiga. 
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3. APRESENTAÇÃO DA PATOLOGIA E PRÓS E CONTRAS DA 

RECICLAGEM 

 

A validade de uma via está rigorosamente associada a três importantes 

praticas da construção civil: 

 A criação do Projeto construtivo, que almeja calcular e determinar as 

diversas camadas de uma via já esperada, conforme o quadro 

geoclimático e de acordo com a quantidade de veículos que a mesma 

irá receber; 

 O desempenho do projeto que tem a ver com a construção da via, 

dispondo-se dos equipamentos apropriados e das melhores técnicas 

construtivas, aconselhada no projeto; 

 E a preservação da via, através de reparos, tendo a finalidade de 
precaução e correção das falhas que surgem ao longo da via. 

 

Um projeto inapropriado ou um processo construtivo defeituoso podem gerar 

imperfeições prematuras. Podendo ainda surgirem na superfície do pavimento ou até 

mesmo em seu interior 

A seção de manutenção e conservação da rodovia tem a função de fazer 

análises frequentemente na superfície do pavimento de modo que venha a detectar 

as falhas que aparecem, fiscalizam a sua evolução e perceber as suas causas, a fim 

de que posteriormente venha haver a correção e restauração do pavimento ao seu 

modo original. 

Existem diversos métodos de análise do pavimento, dentre tais se encontra a 

elaborada pelo DNIT que tem por finalidade definir o grau de deterioração do 

pavimento por meio da avaliação e especificação das falhas encontradas na 

superfície. 

O fruto do total das falhas resulta em um Índice de Gravidade Global (IGC), 

que rotula a condição do pavimento, considerado como: péssimo, ruim, regular, bom 

ou ótimo. 

 
3.1 PATOLOGIAS DAS VIAS URBANAS 

 
O termo patologia é definido da seguinte forma: 
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O termo "patologia" é derivado do grego (pathos - doença, e logia - 

ciência, estudo) e significa "estudo da doença". Na construção civil pode-se 

atribuir patologia aos estudos dos danos ocorridos em edificações. 

(Fonte:http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1339)  

 
 

Um dos fatores que podem atrapalhar a trafegabilidade nas rodovias é 

patologia do asfalto, além de gerar insegurança aos usuários. A deterioração dos 

pavimentos, resultantes destas patologias, se relaciona a falta da manutenção, esse 

que deveria ser feita frequentemente. Um dos grandes problemas é que os materiais 

“virgens” que são usados nesse processo de manutenção estão a cada vez se 

tornando escasso, fazendo com que o custo de eleve, ale de causar um grande 

impacto ambiental.  

De acordo com esses fatos, são buscados soluções de maneira que se possa 

reduzir o custo das obras e o impacto causado pela retirada de matéria-prima da 

natureza, sendo isso de grande importância. Para isso, são considerados diversas 

técnicas que permitem o reaproveitamento do material asfáltico através do processo 

de fresagem onde é feito um desbaste da superfície de acordo com o projeto. Ao 

material fresado, podem-se inserir ligantes, água, novos agregados ou aditivos, 

dando origem a novas camadas. Essas misturas são realizadas utilizando-se de 

energia para aquecimento (Reciclagem a quente, ou pode não haver a necessidade 

de aquecer (Reciclagem a frio). Em relação ao local para a reciclagem, pode-se 

levar o material fresado para a usina e ser reciclado (reciclagem em usinas), ou no 

próprio local (reciclagem in situ). 

A Norma DNIT 005/2003 – TER concede a terminologia que determina os 

termos empregados em falhas que ocorrem nos pavimentos flexíveis e semirrígidos 

sendo as mesmas descritas abaixo:  

 
3.1.2Fissura 

 

A fissura é classificada como uma fenda fina, que existe na parte superficial 

do pavimento, localizada de maneira transversal, longitudinal ou obliquamente ao 

eixo da via, sendo apenas observado de perto, a uma distância não superior a 

1,50m. 

http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=17&Cod=1339
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Figura 5: Fissura na rodovia 

 
Fonte: JBV ONLINE 

 
 
 
3.2.2 Trinca:  
 

A trinca é classificada como sendo uma fenda no revestimento, prontamente 

identificada ao olho nu, um pouco mais amplo que a trinca, apresentando- se como 

trina isolada ou interligada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6:Trincas na rodovia 



 

 

 

35 

 
Fonte:Sete lagos 

 
 
3.2.3 Afundamento: 
 

O afundamento é classificado como sendo uma deformidade definitiva tendo 

como característica uma leve depressão na superfície, seguida, ou não de 

solevamento, de modo que se apresenta sob a forma de afundamento plástico ou de 

consolidação 

 

Figura 7: Afundamento na rodovia 

 
Fonte: Cardoso Moreira News 

 
 
 
3.2.4 Ondulação ou Corrugação: 
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A ondulação é caracterizada por deformações que provocam ondulações ou 

corrugações transversais na parte da superfície do pavimento 

 

Figura 8: Ondulação na via 

 
Fonte: g1.com 

 
 
 
 
3.2.5 Escorregamento:  
 

O escorregamento é caracterizado como sendo um deslocamento no 

revestimento em função da camada subjacente do pavimento, com o surgimento de 

fendas na forma de meia-lua 
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Figura 9: Escorregamento na via 

 
Fonte: O DIA 

 
 
 
3.2.6 Exsudação:  
 
A exsudação é caracterizada pelo excedente de ligante betuminoso que 

aparece na superfície do pavimento, produzido pela dispersão dos ligantes por meio 

do revestimento  

 

Figura 10: Exsudação na via 

 
FONTE: PAULO MARQUES NOTÍCIAS 
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3.2.7 Desgaste:  
 

O desgaste é conceituado como sendo a consequência da extração continua 

do agregado do pavimento, caracterizado por aspereza na superfície do 

revestimento estimulado por esforços tangenciais motivados pelo tráfego.  

 

Figura 11:Desgaste na via 

 
Fonte: Asfalto de Qualidade 

 
 
 
3.2.8 Panela ou buraco: 
 

As panelas ou buracos são caracterizados por serem cavidades formadas no 

revestimento tendo suas causas diversas, sendo capaz de atingir camadas inferiores 

do pavimento, causando a desagregação das mesmas. 
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Figura 12: Panela ou buraco na rodovia 

 
Fonte:MD Networking 

 
 
3.2.9 Remendo: 
 

O remendo é caracterizado pelo preenchimento das panelas com uma ou 

mais camadas de pavimento na operação, mais conhecida como “tapa-buraco” 

 

Figura 13: Remendo na rodovia 

 
Fonte: R! TRIBUNA 

 

Para cada tipo de patologia ou distúrbio acometido pelo pavimento asfáltico, é 

aconselhado alguns tipos de métodos de recuperação reciclável 

 

3.2 SELEÇÕES DE METODOS DE RECICLAGEM:  

https://marisadiniz.wordpress.com/author/mdnetworking/
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O quadro abaixo oferece diversas opções para a seleção desses métodos: 

 
Quadro 4: Guia para seleção de métodos de reciclagem 

Condições do pavimento

Reciclagem 

a quente em 

usinas

Reciclagem 

a quente in 

situ

Reciclagem 

a frio in situ

Defeitos de superficie 

Desagregação X X

Exsudação X X

Empolamento X X

Deformação

Corrugações X X

Afundamentos de trilha de roda X X

Depressões X X

Trincamentos ( associado a carga)

Couro de jacaré X X

Longitudinal (na trilha de roda) X X X

Trinca de borda X X

Trincamento parabólico X X

Trincamento (não associado a carga)

Blocos (retração) X X

Longitudinal (juntas) X X

Transversal (Térmica) X X

Reflexão de trincas X X

Remendos de manutenção X X

Qualidade de rolamento

Desnivel generalizado X X

Adensamentos X X

Afundamentos localizados X X
Fonte: ADAPTADO DE FHWA, 1998 

 
No decorrer dos tempos, podemos perceber que a reciclagem tem se 

mostrado uma prática bastante necessária, em muitas áreas da produção, devido ao 

constante desenvolvimento populacional e ao crescimento do país. Essa técnica da 

reciclagem dos pavimentos é considerada recente, inovadora e com uma elevada 

tecnologia gerada com a idéia de amoldar as obras nas vias a idéia sustentável 

A reutilização do material fresado na pavimentação gera diversos benefícios 

como: a manutenção do perfil geométrico existente e a correção das falhas na 

superfície do revestimento. Tirando o fato de que ainda há a redução do tempo de 

obra necessário para a execução da restauração das rodovias. Além do mais, 
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garante a conservação dos agregados, de energia e de ligantes, tendo como 

consequência a preservação do meio ambiente. 

A grande necessidade de uma mão de obra especializada tem se mostrado 

um grande problema pra essa técnica. Uma ideia para a melhoria desse cenário é 

fazer com que os novos engenheiros, arquitetos e projetistas estejam sempre se 

atualizando sobre a técnica. Outro fator que pode impossibilitar esse processo, é a 

dificuldade do acesso das máquinas às obras mais distantes dos centros urbanos, 

além de que, é necessária que se faça uma análise econômica para a realização 

desses serviços em diferentes locais, devido as condições de cada região. 

Qualquer medida de reciclagem tomada para o pavimento é de total 

importância para a economia de energia, a manutenção do perfil geométrico 

existente e ainda a correção das falhas da superfície  

As vantagens desse processo de reaproveitamento do material fresado se 

sobrepõem as desvantagens apresentadas. Faz-se evidente, consequentemente, 

que é necessário a adoção dessa técnica pelas empresas do ramo rodoviário, pois a 

reciclagem dos pavimentos, consiste em um ciclo que se auto alimenta, minimizando 

as impactos ao meio ambiente e otimizando o tempo e os recursos ambientais. 

 
 

3.3 TÉCNICAS DE RECICLAGEM, SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS

  

 
3.3.1 Reciclagem x modo tradicional 
 

Podemos encontrar inúmeras vantagens em relação a utilização da 

reciclagem dos pavimentos, quando comparadas as técnicas da construção do 

pavimento. LIMA (2003) expõe alguns pontos positivos como: a economia da 

energia, a correção das falhas na superfície do revestimento e a manutenção do 

perfil geométrico existente. Levando ainda e consideração, o fato de haver a 

redução do tempo de execução necessária para a restauração das vias. Uma ideia 

de extrema importância visto que se trata de intervenções nas vias urbanas. Mais 

um benefício seria a viabilidade da reabilitação de apenas uma via de estrada. 

O DNIT (2006) também define a reciclagem de pavimentos como uma 

resposta para inúmeros problemas. Abaixo se cita as seguintes vantagens: 

 



 

 

 

42 

 Preservação dos agregados, de energia e de ligantes, ou seja, o 

reaproveitamento dos agregados do pavimento em degradação proporciona 

uma diminuição na demanda de materiais novos e das distâncias de 

transporte, estendendo o prazo de análise das ocorrências existentes, além 

de que, o ligante remanescente consegue restabelecer suas propriedades 

pelo acréscimo de asfalto novo ou agente rejuvenescedor. O consumo de 

energia também pode ser beneficiado por meio de sua redução através da 

usinagem de mistura. 

 

 Preservação do meio ambiente, isto é, conter ao máximo a exploração intensa 

de jazidas minerais (caixas de empréstimos), reprimindo assim o desperdício 

e/ou geração do passivo ambiental. 

 
 

 Preservação dos momentos geométricos existentes, isto é, a utilização das 

técnicas de reciclagem concede as condições geométricas da pista fique 

mantida, ou seja, modificada se dificuldade, poupando-se de problemas, 

como por exemplo, alturas nos túneis e a ampliação de cargas permanentes 

em pontes e viadutos. 

 
 
 

Desvantagens: 

Assim como qualquer outra técnica, essa também possui as suas 

desvantagens como a necessidade absoluta d uma mão de obra especializada, 

tendo ainda a dificuldade do acesso das maquinas as obras situadas mais distantes 

dos centros urbanos, sem levar em consideração ainda a necessidade de uma 

análise de economia para a realização dos serviços em diferentes regiões, de 

acordo com a particularidade de cada local (COSTA; PINTO, 2011). 

 
3.3.2 Reciclagem à quente  
 

Do ponto exclusivo da eficiência em custos, pode-se afirmar que a reciclagem 

à quente do pavimento existente deve ter maior aplicação no planejamento da 

reabilitação de pavimentos. 

Outro importante fator é a substancial conservação de energia quando 

comparada com outros métodos de restauração ou reconstrução. Na determinação 

da economia de energia muitos fatores devem ser considerados: novos agregados, 
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novo asfalto, distâncias de transporte (depósito e usina), método de remoção, 

método de pulverização, tipo de usina e condições nas especificações. 

A tabela abaixo mostra uma ilustração da economia média de energia das 

técnicas de reciclagem a quente quando comparadas ao processo convencional de 

recapeamento. A economia proveniente das operações de reciclagem a quente na 

pista é bastante significativa quando comparada com um recapeamento com mistura 

nova. 

 
Tabela 2:Economia da técnica de reciclagem a quente 

NECCESSIDADE DE 

DENERGIA 

(BTU/Ton)

581.980

20% reciclado/ 80% 

mistura nova (e=4 cm)
542.049

40% reciclado/ 60% 

mistura nova ( e=4cm)
488.401

202.300

PROCESSO

Recapeamento a frio com mistura nova (e= 4cm)

Fresagem a frio e 

reciclagem a quente 

em usinas 

reciclagem a quente na pista (e= 4cm)
 

Fonte:DNIT 2005 

 
 

3.3.2.1 Vantagens Fundamentais: 

 

Algumas vantagens fundamentais da reciclagem a quente in situ incluem o 

seguinte: 

 

 Economia substancial de tempo e custo, protegendo, ao mesmo tempo, o 

meio ambiente.  

 Conservação de recursos não renováveis, como o betume e os materiais 

agregados. 

 Possibilidade de restauração de uma única faixa da pista, minimizando a 

interrupção do tráfego.  

 Garantia de maior segurança para o motorista, evitando superfícies 

irregulares, assim como superfícies derrapantes e oleosas. 

Preservação da geometria existente do pavimento, que é particularmente 

importante com relação ao meio-fio, tampas de bocas de esgoto e passagens 

inferiores de pontes 
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3.3.3 Reciclagem a frio   

 
 

Gomes (2005) expõe as seguintes vantagens com relação a técnica de 

reciclagem a frio: 

 

 Boa resistência à fadiga;  

 Facilidade de aplicação;  

 Bom conhecimento da indústria rodoviária da emulsão; 

 
Não obstante, esta técnica também possui as suas desvantagens, como por 

exemplo, (Batista, 2006; Páez, Santiago, Muñoz, Moreno & Nunes, 2006; Gomes, 

2005): 

 

 Preço para transporte da água 

 

 Possui alto grau de umidade de maneira que fica saturado com a emulsão 

 
 

 Para se adquirir resistência precisa perder umidade 

 
 

 
3.3.4 Reciclagem Semi-quente (RSQ)  

 
 

De acordo com SÁNCHEZ (2006), este tipo de reciclagem se beneficia das 

vantagens tanto a frio quanto a quente.  

Em comum com à frio ele tira que usa 100% do material fresado, usa a 

temperatura ambiental para aplicação e trabalha com procedimento ecológico 

Já em relação a quente ele pode dosear previamente a mistura, possui 

coesão inicial de mistura elevada e desnecessita de tempo de cura 

De acordo com Kristjansdottir (2006), as vantagens dessa técnica 

reconhecidas de imediato correspondem a diminuição de emissão na atmosfera, 

redução do consumo de energia e a redução da viscosidade, isto é: 

 
 

 Consumo de energia: o benefício mais notável nessa produção é a 

redução do consumo de energia e normalmente é tido em conta como um 

dos dois principais benefícios deste tipo de reciclagem 
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 Emissões: O outro grande benefício da MBRSQ é a redução das 

emissões devido à diminuição da temperatura de produção. Emissões 

derivadas da produção de pavimentos e sua colocação podem, em certos 

níveis elevados, ser prejudiciais à saúde 

 

 Viscosidade: A funcionalidade da tecnologia da RSQ é baseada na 

redução da viscosidade do ligante betuminoso numa determinada gama 

de temperaturas.  

 
Desvantagem: 

 
As desvantagens da Reciclagem semi-quente são referentes, principalmente, 

com a resistência e questões de susceptibilidade à água, contudo, isso varia 

dependendo de cada método e podem ser atenuados com o uso de agentes anti-

stripping (Kristjansdottir, 2006) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou a uma análise de um 

ponto de vista diferente quando o assunto é reciclagem asfáltica. Fez abrir os olhos 

pra situação atual e instigou a buscar meios de reciclagem que não firam tanto a 

natureza em si. Além de proporcionar uma pesquisa para obter dados mais 

consistentes e analisar os fatos expondo os diversos tipos de reciclagem de modo a 

chegar a um ponto comum. 

Trazer essa ideia para um meio sustentável e econômico foi meio desafiador 

visto a situação nacional em relação ao meio ambiente e também a economia. 

Porém, pelo ponto de vista ambiental, quando se reutiliza um material que outrora 

seria descartado, possibilita também, além de uma minoração no ataque ao meio 

ambiente, uma redução nos custos aplicados na produção de novos resíduos para o 

pavimento. 

Assim como qualquer técnica aplicada em qualquer tipo de segmento, esse 

processo também possui algumas desvantagens ambientais ou econômicas; porém 

suas vantagens se sobrepõem as desvantagens o tornando um objeto de estudo e 

uma solução bastante viável em questão de substituição ao modelo tradicional, pois 

tem um menor, e as vezes até nulo, ataque ao meio ambiente além de menor custo. 

Algumas patologias apresentadas servem como base e prova da ineficiência do 

modelo tradicional, mostrando a importância do método apresentado. 

O Brasil vive em 2017 um período de crise financeira em que é necessária a 

conscientização de todas as classes, apelando para o sentido ambiental e 

favorecendo o resguardo do meio ambiente. Dada a importância do assunto, é 

necessário o desenvolvimento de empresas focadas nesse sentido, de modo que as 

mesmas evoluam trazendo uma solução positiva e uma oportunidade de progresso 

econômico. 
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