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RESUMO 

 

A técnica de reciclagem dos pavimentos asfálticos é uma alternativa de 

restauração pouco difundida na atualidade, mas que pode vir a ser bastante 

utilizada no futuro por apresentar inúmeras vantagens técnicas, ambientais e 

financeiras. Consiste em reutilizar o pavimento degradado que em recuperações 

mais usuais era descartado, para compor uma nova camada de base do 

pavimento. Para que esse método possa ser utilizado como alternativa de 

recuperação para as rodovias, deve-se levar em consideração alguns fatores 

técnicos e econômicos. Esta técnica consiste em um processo de reutilização do 

pavimento no local, podendo ter reaproveitamento total ou parcial do 

revestimento asfáltico e da base existente, adição de cimento Portland, água, e 

brita quando necessário. Com equipamentos apropriados é feito o 

espalhamento, mistura e a compactação, desta forma obtém-se a nova base 

reciclada do pavimento.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem o sistema rodoviário como o principal modal de transportes. 

O modal rodoviário tem contribuído para o crescimento da nação, 

desempenhando um papel importante para o desenvolvimento social e 

econômico, além de fazer a integração entre os outros modais de transporte. 

Porém, segundo dados do Sistema Nacional de Viação (SNV) de 2014, o país 

possui 1.691.522km de rodovias, destes, apenas 203.599km são pavimentados, 

ou seja, 12,0% da malha.  

A qualidade das rodovias brasileiras encontra-se na 122ª posição de 144 

países analisados, segundo o índice de competitividade global do Fórum 



Econômico Mundial, divulgado em 2014. Tais resultados confirmam a 

necessidade de manutenção ou restauração das rodovias.  

 

2. OBJETIVOS  

 

 

Tendo em vista as condições atuais das estradas brasileiras, este trabalho 

se insere como mais uma ferramenta que visa analisar a reutilização do 

pavimento existente como uma alternativa econômica e ambientalmente correta. 

 

2.1. Objetivo geral 

   Apresentar o método de restauração do pavimento através da técnica de 

reciclagem a frio com adição de cimento e brita, bem como suas vantagens em 

relação ao custo quando comparado com a recuperação usual. 

2.2. Objetivos específicos 

   Apresentar um estudo de caso comparando os benefícios dos dois 

métodos.   

3. METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada nesse trabalho será a pesquisa qualitativa, onde 

visa expor as qualidades do objeto em estudo comparando-o com o método mais 

usual. O trabalho irá contemplar os métodos executivos da reciclagem do 

pavimento existente e o método executivo do pavimento convencional, bem 

como equipamentos utilizados, material, especificações segundo as normas do 

DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e DER 

(Departamento de Estradas de Rodagem). 

 

4. DESENVOLVIMETO 

 

A reciclagem do pavimento em mau estado, tem-se mostrado como uma 

boa opção de restauração em se tratando de valor econômico e principalmente 

ambiental, uma vez que este procedimento reutiliza o pavimento existente, 

adicionando materiais de reforço, quando necessário, para o que o mesmo 

apresente as características exigidas no projeto e nas normas.  



Dentre as vantagens que este método apresenta em relação aos métodos 

convencionais estão a reutilização total ou parcial do material antigo, que em 

manutenções convencionais seria descartado. Este processo diminui a 

necessidade de extração de materiais granulares em pedreiras, bem como os 

danos ambientais resultantes desta extração. Outra consequência é a redução 

de custos com transportes, uma vez que em muitas regiões do país a existência 

de materiais granulares já está escassa, o que leva a transportar materiais de 

procedência distante do local da obra.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

  

Conforme estudado, pode-se dizer que a execução da reciclagem do 

pavimento asfáltico existente, possui vantagens como, redução de gastos com 

transportes de material, redução da exploração de jazidas e agilidade no 

processo, uma vez que a máquina responsável pela reciclagem possui a 

capacidade de fresar o pavimento existente na espessura definida em projeto, 

incorporar os agregados, processar a mistura em seu interior e espalha-lo. 
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