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RESUMO 

A técnica de reciclagem de pavimentos com adição de cimento Portland, apesar de aplicada no 

Brasil há alguns anos, ainda carece de documentos técnicos nacionais que esclareçam 

procedimentos de dosagem e dimensionamento desse método de recuperação de rodovias. 

Assim, com o objetivo de contribuir para estudos nesta área, este trabalho focou-se na 

determinação da resistência à flexão e da deformação à tração na ruptura de misturas de BGTC 

(Brita Graduada Tratada com Cimento) e fresado asfáltico recicladas e moldadas em formato 

prismático em laboratório para aplicação em modelos de fadiga que utilizam esses parâmetros. 

Seguindo uma metodologia internacional de estudo de vida de fadiga de materiais cimentados, 

as amostras coletadas in situ, revestimento asfáltico e base, foram, primeiramente, 

caracterizados para, a partir deste processo, serem realizados ensaios de compactação para 

determinação da umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo de nove misturas, 

com porcentagens de material fresado asfáltico (20%, 50% e 70%) e teores de cimento (2%, 

4% e 6%) pré-determinados. O tempo de cura dos corpos de prova foi estabelecido como sendo 

28 dias. Com os parâmetros de compactação obtidos, foram realizados os ensaios de resistência 

à flexão em viga quatro pontos, definindo, assim, os resultados de caracterização mecânica das 

misturas. A deformação na ruptura foi medida simultaneamente à aplicação da carga por um 

medidor tipo LVDT, conectado à prensa. Os resultados dos ensaios mostraram que apenas a 

mistura com 2% de cimento e 20% de fresado apresentou discrepâncias entre os dados. As 

demais misturas obtiveram valores semelhantes, com coeficientes de variação que caracterizam 

uma boa representatividade dos ensaios realizados. Os resultados de resistência à tração na 

flexão ficaram no intervalo de 0,32 a 1,34 MPa, enquanto que a deformação na ruptura 

apresentou grande variabilidade, com valores situados numa faixa entre 165 e 1.200 με. Ainda, 

observou-se que o teor de fresado não afetou significadamente a resistência à flexão dos corpos 

de prova, independente do teor de cimento utilizado. Já as deformações na ruptura, misturas 

com 70% de fresado apresentaram comportamento altamente deformável, atingindo valores 

muito acima do esperado para materiais cimentados. A partir destes resultados, salienta-se, 

então, a maior influência do material fresado nas deformações, e não na resistência à flexão 

propriamente dita. Quanto ao cimento, o acréscimo deste material, como se espera, resultou em 

maiores resistências, porém, não houveram mudanças significativas em relação as deformações. 

Palavras-chave: Reciclagem de pavimentos com adição de cimento. Resistência à flexão de 

misturas de BGTC recicladas. Deformação na ruptura de misturas de BGTC recicladas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o setor rodoviário sobrecarregado, a infraestrutura fragilizada e entraves ao investimento 

em outros modais, o Brasil passa, nos últimos anos, por uma situação delicada e preocupante 

em seu principal meio logístico de transporte. Ademais, a falta de fiscalização nas rodovias 

brasileiras contribui para que veículos pesados trafeguem com carregamentos acima do limite 

tolerado sem que haja controle sobre esta situação. 

O excesso de peso em caminhões, somado à falta de manutenção preventiva das estradas em 

virtude dos recursos escassos, vem contribuindo para a deterioração acelerada da camada de 

revestimento e da estrutura dos pavimentos, reduzindo sua vida útil numa relação exponencial 

com o aumento do volume de tráfego. Assim, diante um orçamento limitado e leis ambientais 

mais rigorosas, o meio técnico rodoviário vem buscando métodos de restauração de pavimentos 

que sejam menos onerosos e impactantes ao meio ambiente, mas que, ao mesmo tempo, 

garantam uma estrutura estável e duradoura. Intervenções como o recapeamento com grandes 

espessuras e reconstrução total, sob o volume de tráfego atual, vem perdendo espaço no 

mercado com relações de custo-benefício aquém do desejado. 

A técnica de reciclagem profunda de pavimentos com adição de cimento, portanto, surgiu nos 

últimos anos como uma alternativa econômica e com resultados satisfatórios de durabilidade e 

resistência. Este procedimento reaproveita os materiais do pavimento degradado para compor 

uma nova camada com acréscimo de agente cimentante, formando uma mistura homogênea 

mais rígida e capaz de suportar um tráfego mais intenso. 

O processo de reciclar pavimentos deteriorados foi tema de diversas pesquisas e publicações 

acadêmicas, porém, no que diz respeito à metodologia de projeto, como o conhecimento das 

propriedades mecanísticas das camadas recuperadas, ainda perduram dúvidas e 

questionamentos sobre o tema. As normas técnicas em vigência no Brasil sobre o assunto são 

insuficientes em comparação com a importância do mesmo, bem como, não há uma 

conformidade de especificações entre elas no que concerne aos itens envolvidos no processo de 

reciclagem. 
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Tendo em vista isso, este trabalho teve como objetivo ensaiar à flexão misturas de BGTC (Brita 

Graduada Tratada com Cimento) e fresado asfáltico recicladas e produzidas em laboratório, 

com diferentes combinações das variáveis de dosagem: teor de cimento e teor de material 

fresado. Cabe ressaltar que, ao solicitar as amostras à flexão, proporciona-se uma medida mais 

real das condições in situ de uma base estabilizada devido ao comportamento intrínseco dos 

materiais cimentados solicitados por um carregamento qualquer.  

Seguindo metodologias internacionais de camadas cimentadas, definidas como adaptáveis à 

camadas recicladas com cimento, foi possível determinar a resistência à tração na flexão e a 

deformação na ruptura das misturas de forma a oferecer respaldo a um estudo de fadiga em 

bases de pavimentos semirrígidos, etapa essencial para o desenvolvimento de um método de 

dimensionamento para a técnica de reciclagem profunda de pavimentos com adição de cimento 

Portland. 

Este trabalho faz parte de uma ampla pesquisa que vem sendo desenvolvida no Lapav 

(Laboratório de Pavimentação) e no LEME (Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais) da 

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em parceria com a ABCP (Associação 

Brasileira de Cimento Portland), a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), o 

IPR/DNIT (Instituto de Pesquisas Rodoviárias), concessionárias de rodovias, empresas que 

praticam a técnica de reciclagem de pavimentos e produtoras de equipamentos envolvidos. 

Fedrigo (2015) deu início à pesquisa definindo bases para um método de dosagem para misturas 

recicladas contendo BGS (Brita Graduada Simples) e material fresado. Kleinert1 vem dando 

sequência a esse estudo, porém, utilizando solo-cimento e BGTC.  

Por último, López2 foi o responsável pelo primeiro estudo com objetivo de avaliar o 

comportamento à fadiga de materiais reciclados com o propósito da definição de modelos 

preliminares de viga de fadiga. Salienta-se que este pesquisador vem desenvolvendo 

procedimentos semelhantes aos que serão apresentados neste trabalho, porém, o material de 

                                                           
1 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
2 Mario Alexander Castañeda López, autor da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de 

Pavimentos com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de 

Washington Peres Núñez e Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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base sendo BGS. A figura 1 mostra um esquema no qual são demonstradas as etapas da pesquisa 

no seu âmbito global, destacando-se aquela em que este trabalho está envolvido. 

O trabalho é composto por 9 capítulos, iniciando por esta Introdução ao tema e seguindo pela 

abordagem das Diretrizes da Pesquisa, apresentando de forma detalhada como se deu o 

desenvolvimento do estudo. O capítulo 3, 4, 5 e 6 são frutos de uma vasta revisão bibliográfica, 

iniciando com conceitos elementares da composição de Pavimentos e os Processos de 

Degradação e de Recuperação dos mesmos. Após, foram levantados documentos específicos 

da técnica de recuperação por Reciclagem Profunda com Adição de Cimento Portland para, 

posteriormente, abordar a processo de análise de Fadiga em Bases Cimentadas. 

No capítulo 7 é descrita a Metodologia utilizada para os procedimentos de caracterização física 

e mecânica das misturas recicladas para que, no capítulo 8, seja realizada a Análise dos 

Resultados obtidos em laboratório, possibilitando a verificação dos dados e a influência das 

variáveis de dosagem empregados na reciclagem com cimento. Por fim, o capítulo 9 encerra o 

trabalho através das Considerações Finais consideradas relevantes pelo autor durante a 

realização do estudo do comportamento à flexão de misturas contendo BGTC e fresado 

asfáltico. 

Figura 1 – Etapas da pesquisa global de Reciclagem de Pavimentos com adição de 

cimento Portland 

 

(fonte: López3)  

                                                           
3 Mario Alexander Castañeda López, autor da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de 

Pavimentos com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de 

Washington Peres Núñez e Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

O trabalho possui a seguinte questão de pesquisa: com o objetivo de contribuir para um estudo 

de fadiga para a técnica de reciclagem de pavimentos, quais resultados de resistência à tração 

na flexão e deformação na ruptura são obtidos ao variar o teor fresado e de cimento em misturas 

recicladas de BGTC e fresado asfáltico? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

Os objetivos da pesquisa estão classificados em principal e secundários e são descritos a seguir. 

2.2.1 Objetivo principal  

O objetivo principal do trabalho é a determinação da resistência à tração na flexão e deformação 

na ruptura de misturas recicladas de BGTC e fresado asfáltico com adição de cimento Portland, 

de forma a contribuir para um estudo de fadiga para a técnica de reciclagem de pavimentos. 

2.2.2 Objetivos secundários 

Os objetivos secundários do trabalho são: 

a) a descrição das características dos materiais reciclados; 

b) a apresentação dos resultados de umidade ótima e do peso específico aparente 

seco das misturas recicladas de BGTC e fresado asfáltico. 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

18 

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que a reciclagem profunda com adição de cimento é viável 

como técnica de restauração de pavimentos e, portanto, exige estudos para o esclarecimento de 

dúvidas quanto a aplicação da prática no Brasil. 

2.4 PREMISSA 

O trabalho tem por premissa que a técnica de reciclagem de pavimentos com adição de cimento 

não possui um método de dimensionamento que considere o efeito de dano por fadiga, sendo 

este, um dos principais fatores de degradação das camadas cimentadas, devendo, assim, ser 

realizados estudos mais abrangentes nesta área. 

2.5 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se ao estudo da reciclagem com adição de cimento de material fresado 

asfáltico contendo ligante modificado por adição de polímero e amostras de base de BGTC, 

ambos oriundos da rodovia Ayrton Senna (SP-070), próximo ao município de 

Itaquaquecetuba/SP. 

2.6 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho: 

a) a utilização de percentuais fixos de material fresado, base e cimento com tempo 

de cura de 28 dias, pré-determinados conforme a tabela 1; 

b) o emprego da energia de compactação equivalente à modificada de Proctor; 

c) a utilização de cimento Portland tipo CP II-E 32; 

d) os corpos de prova, moldados estaticamente em laboratório no formato 

prismático com dimensões de 10x10x40 cm; 

e) a execução dos ensaios de flexo-tração em uma máquina universal servo-

hidráulica da marca MTS (Material Testing Systems), modelo 810 UTM Test 

System com capacidade de 250 kN; 

f) a adoção de documentos da bibliografia internacional para concreto e bases 

cimentadas, como suporte para o estudo da técnica de reciclagem de pavimentos 

com adição de cimento no Brasil. 
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Tabela 1 – Combinações das misturas da pesquisa 

MISTURAS 
TEOR DE 

CIMENTO4 (%) 

TEOR DE 

FRESADO (%) 

TEOR DE 

BASE (%) 

TEMPO DE 

CURA (dias) 

1 2 20 80 28 

2 2 50 50 28 

3 2 70 30 28 

4 4 20 80 28 

5 4 50 50 28 

6 4 70 30 28 

7 6 20 80 28 

8 6 50 50 28 

9 6 70 30 28 

(fonte: adaptado de Núnez et al.5) 

2.7 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir que estão representadas na 

figura 2 e são descritas nos próximos parágrafos: 

a) pesquisa bibliográfica; 

b) elaboração do plano experimental; 

c) apresentação da caracterização dos materiais e resultados de ensaios de 

compactação das misturas; 

d) moldagem dos corpos de prova; 

e) realização dos ensaios à flexão; 

f) análise dos resultados; 

g) conclusões. 

 

 

                                                           
4 O teor de cimento aplicado na reciclagem é calculado em relação ao peso seco da mistura dos materiais de base 

e fresado 

5 Núnez, W, P.; Ceratti, J. A. P.; Fedrigo, W. Autores do Relatório elaborado para a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) em junho de 2015 que relata as atividades desenvolvidas dentro da pesquisa de 

Reciclagem de Pavimentos com Adição de Cimento Portland – Desenvolvimento de método de 

dimensionamento e avaliação de procedimentos construtivos. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

20 

Figura 2 – Diagrama das etapas do trabalho 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa bibliográfica e esteve presente durante toda a 

realização do trabalho, sendo essencial para fornecer conhecimentos teóricos da técnica de 

reciclagem de pavimentos e a contextualização dessa prática no Brasil. Além disso, como 

apresentado na figura 2, essa etapa foi fundamental para a análise dos ensaios de flexão, de 

modo a comparar com trabalhos anteriores e normas técnicas de referência, verificando, assim, 

se os resultados forneceram uma plausível confiabilidade. 

Na segunda etapa, foi elaborado o plano experimental com base em documentos internacionais 

de bases cimentadas e concreto que, além de conceituados, representam com confiança as 

condições brasileiras quanto ao clima e materiais disponíveis. Foi neste momento que conceitos 

de instrumentação foram adquiridos visando a melhor padronização dos ensaios e evitando, 

assim, erros laboratoriais que comprometeriam o desenvolvimento do trabalho. 

Simultaneamente, foi realizado um levantamento de dados de trabalhos acadêmicos elaborados 

dentro da pesquisa de reciclagem de pavimentos com adição de cimento, desenvolvida no 

Lapav, do qual este trabalho também faz parte. Dessa forma, a caracterização dos materiais e 

dados de ensaios de compactação das misturas de BGTC, fresado asfáltico e cimento, realizados 
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em trabalhos semelhantes e paralelos a este, foram apresentados e utilizados na continuidade 

da pesquisa que, após verificados, contribuíram para a conclusão da mesma. 

A etapa de laboratório, então, iniciou-se com a moldagem dos corpos de prova em um setor do 

Departamento de Geotecnia da Cientec (Fundação de Ciência e Tecnologia) em Porto 

Alegre/RS. Foram moldadas 15 vigotas (em duplicata para misturas com até 50% de fresado e 

simples para misturas com 70% de fresado) conforme as combinações apresentadas na tabela 1 

e armazenadas em câmara úmida durante o tempo de cura estabelecido. 

Os ensaios de flexão foram realizados em prensa hidráulica e ocorreram no Lapav pertencente 

à UFRGS localizado no Campus do Vale, também em Porto Alegre/RS. 

Por fim, os resultados dos ensaios foram analisados e discutidos, as considerações finais 

encerraram o trabalho oferecendo dados e informações essenciais ao estudo de fadiga para bases 

recicladas. 

 

  



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

22 

 

3 PAVIMENTAÇÃO 

A necessidade de deslocamentos pela busca de áreas cultiváveis e fontes de água levou o 

homem pré-histórico a criar caminhos com objetivo de facilitar sua passagem por terrenos 

acidentados e perigosos em qualquer época do ano. O uso de materiais de melhor qualidade 

para estabilização das vias como pedras, misturas betuminosas e concreto de cimento passaram, 

então, a oferecer boas condições durante as secas e os períodos de chuva, surgindo, nesse 

momento, o conceito de pavimentação que atualmente se conhece (SENÇO, 2007). 

No meio técnico rodoviário, “pavimentar” significa fornecer conforto e segurança aos usuários, 

proporcionando redução nos custos de operação e manutenção dos veículos, além de garantir 

redução nos tempos de viagem entre deslocamentos (BALBO, 2007). Busca-se, dessa forma, 

uma estrutura capaz de resistir à ação do clima em todos os períodos do ano, proporcionando 

boas condições de rolamento para o crescente tráfego de veículos que vem surgindo nas últimas 

décadas (BERNUCCI et al., 2008).  

3.1 TIPOS DE PAVIMENTOS 

A definição do tipo de pavimento a ser utilizado numa determinada obra, bem como a escolha 

dos materiais que irão compor a estrutura não é um processo mecânico ou um passo-a-passo a 

ser seguido. O critério de decisão está, sobretudo, condicionado ao custo envolvido – se 

garantida as condições mínimas de desempenho – posto que, a questão econômica aparece 

como limitante na concepção de um projeto para as agências e órgãos rodoviários (BALBO, 

2007). Os pavimentos podem, de uma forma geral, ser classificados em três tipos: flexíveis, 

rígidos e semirrígidos (PINTO; PREUSSLER, 2010). 

Os pavimentos flexíveis, com a passagem de cargas, acabam concentrando a zona de tensões 

numa região mais próxima ao carregamento e, portanto, transmitindo os esforços de forma 

aproximadamente equivalente entre as camadas. Uma estrutura-tipo de um pavimento flexível 

é composta por camada superficial asfáltica sobre camadas de base, de sub-base e de reforço 

do subleito, sendo esse último não necessário, dependendo da capacidade de suporte do solo de 

fundação (BALBO, 2007; BERNUCCI et al., 2008). 
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Já os pavimentos rígidos possuem a característica de distribuir uniformemente as tensões para 

as camadas subjacentes e assim, impor, para uma mesma carga, menores pressões sobre o solo 

de fundação. Apresentam um revestimento com elevada rigidez e são, consequentemente, 

pouco suscetíveis a deformações. Adotando como exemplo típico as placas de concreto de 

cimento Portland, esse revestimento é dimensionado, geralmente, à compressão e à flexo-tração 

devido ao peculiar comportamento das estruturas compostas por esse tipo de material (BALBO, 

2007; SENÇO, 2007). 

Com um comportamento intermediário entre os flexíveis e os rígidos, os pavimentos 

semirrígidos são aqueles que possuem revestimento asfáltico e uma camada estabilizada com 

ligante hidráulico (BALBO, 2007). Essa configuração proporciona uma redução de tensões no 

subleito pelo fato da camada cimentada conseguir resistir aos esforços de tração na flexão que 

recebe, de modo mais eficiente que os solos granulares simplesmente compactados (trabalho 

não publicado)6. Bernucci et al. (2008) comentam que essa característica se deve, 

principalmente, pela coesão entre as partículas proporcionada pela estabilização química da 

camada, aumentando, dessa forma, sua rigidez. 

Em contrapartida, os pavimentos semirrígidos estão sujeitos a tensões que, aplicadas de modo 

repetitivo, alteram sua estrutura interna. De acordo com Balbo7 (2005 apud BALBO, 2007, p. 

52): 

[...] misturas estabilizadas com ligantes hidráulicos sofrem um intenso e rápido 

processo de fadiga, em comparação aos concretos, devido à sua natureza quase frágil, 

sujeita à fluência ao longo de ciclos repetidos de carregamento e com tenacidade 

sofrível, características bastante associadas às matrizes muito heterogêneas dos 

materiais tratados com cimento. 

 

 

 

 

                                                           
6 Informação obtida de material disponibilizado para o Curso de Especialização para Projetista de Pavimento de 

Concreto ministrado pelo Prof. Dr. José Tadeu Balbo e organizado pela Associação Brasileira de Cimento 

Portland no ano de 2002. 

7 BALBO, J. T. Pavimentos asfálticos híbrido-rígidos: perspectivas para baixos e elevados volumes de tráfego. In: 

REUNIÃO ANUAL DE PAVIMENTAÇÃO, 36., 2005, Curitiba. Anais... Rio de Janeiro: Associação Brasileira 

de Pavimentação, 2005. Não paginado. 1 CD. 
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3.2 CAMADAS DE PAVIMENTOS 

De uma forma geral, o pavimento é uma estrutura formada por multicamadas sobrepostas à 

superfície de terraplenagem. Senço (2007) cita, com todas as camadas possíveis, a seção 

transversal de um pavimento típico: 

a) o subleito, ou solo de fundação, onde o pavimento será assentado; 

b) o reforço do subleito, de qualidade superior ao anterior, destinado a melhorar a 

capacidade de suporte do subleito, se isto for necessário. Também possui 

finalidade econômica, reduzindo as espessuras das camadas superiores; 

c) a sub-base, construída em pavimentos que exigiram bases muito espessas, com 

função complementar a esta, geralmente de qualidade inferior; 

d) a base, camada que recebe o revestimento, responsável por resistir e distribuir os 

esforços do tráfego para as camadas inferiores; 

e) o revestimento que, em contato direto com ações do tráfego e do clima, é 

considerado a parte mais nobre da estrutura. Seu principal objetivo é atender 

condições de conforto e segurança e garantir uma maior durabilidade do 

pavimento. 

 

Sobre a camada de base, Pinto e Preussler (2010) ressaltam que os materiais estabilizados com 

aglomerantes servem como alternativa aos materiais britados e às misturas de solo. O emprego 

de bases tratadas deve ser considerado, principalmente, se justificada a escolha sob o ponto de 

vista técnico-econômico, como, por exemplo, a ausência de produtos de britagem. 

Bernucci et al. (2008) citam que a base estabilizada de BGTC tem sido bastante utilizada no 

Brasil, principalmente a partir da década de 1970 nos pavimentos com alto volume de tráfego. 

Ainda, para que esse tipo de material justifique seu uso, aumentando a resistência e 

durabilidade, recomenda que seja compactado com pelo menos 95% da energia modificada. 

Apresentada as estruturas de um pavimento, independentemente do tipo adotado, é seguro 

afirmar que seu comportamento estará sempre associado à interação das camadas envolvidas. 

Dessa forma, pode-se concluir que uma estrutura bem projetada significa, sobretudo, assumir 

espessuras e rigidez dessas camadas que, quando combinadas, não provoque ruptura ou 

deformação excessiva após um número menor de passadas de rodas do que o previsto para a 

vida útil do pavimento (BERNUCCI et al., 2008). 
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3.3 MÉTODOS DE DIMENSIONAMENTO 

O adequado dimensionamento de um pavimento é fundamental para garantir que a estrutura 

cumpra sua função de desempenho durante um determinado período de tempo. Porém, essa 

tarefa passa a apresentar certos níveis de dificuldade a partir da consideração das diversas 

variáveis envolvidas no processo de degradação dos pavimentos (PINTO; PREUSSLER, 2010). 

Condições climáticas, geológicas, pedológicas e de tráfego colaboraram para os diversos 

métodos de dimensionamento desenvolvidos no século 20, todos com sua parcela de empirismo 

e experiência adquiridas das condições locais (BALBO, 2007). Nos modelos puramente 

empíricos, estabelecia-se uma espessura de pavimento mínima, baseado em observações, que 

suportasse os níveis de tráfego estimados sem que houvesse a ruptura completa da estrutura ou 

a propagação de defeitos no revestimento (MOTTA, 1991). 

Com a evolução da mecânica dos materiais e dos conhecimentos tecnológicos, outros métodos 

de projeto surgiram com o objetivo de tentar entender o comportamento das camadas dos 

pavimentos. Assim, os semi-empíricos “[...] foram gerados de extrapolações teóricas e racionais 

de modelo observacional obtido pelo acúmulo de dados e experiências.” (BALBO, 2007, p. 

376). Entre eles, está o critério de índice CBR (California Bearing Ratio), baseado em 

coeficientes de equivalência estrutural, que ainda é amplamente utilizado no Brasil. 

Segundo Senço (2007), os modelos teóricos são usualmente aplicados, nos dias de hoje, pela 

praticidade em determinar as espessuras de camadas, porém, não apresentam confiabilidade em 

situações que exigem a determinação do módulo de elasticidade, por exemplo. Motta (1991) 

recomenda que esse determinismo na prática atual não deva ser considerado como um “critério 

mágico” de solução. Para a autora, é fundamental a inclusão da teoria de confiabilidade ou de 

um tratamento probabilístico nos métodos, principalmente, devido à grande variabilidade dos 

parâmetros presentes na área geotécnica. 

Assim, a partir da década de 1990, o conceito de método mecanístico-empírico passou a ser 

introduzido em projetos de pavimentos. Trata-se de um critério baseado em modelos teóricos 

de mecânica dos pavimentos que analisa o comportamento estrutural de um sistema de 

múltiplas camadas ajustados às previsões de desempenho realizadas em ensaios de laboratório. 

Os fatores de ajustes são estabelecidos pelo denominado “fator-campo”, definido por 

observações sistemáticas in situ que buscam a aproximação da teoria à prática e, por esse 
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motivo, representa a parcela remanescente do empirismo (BALBO, 2007; MEDINA; MOTTA, 

2005). 

Medina e Motta (2005, p. 13) definem a mecânica nos pavimentos, considerado no método 

mecanístico-empírico, como uma ciência que: 

[...] estuda os pavimentos como sistemas em camadas e sujeitos às cargas dos 

veículos. Faz-se o cálculo de tensões, deformações e deslocamentos, conhecidos os 

parâmetros de deformabilidade, geralmente com a utilização de programas de 

computação. 

Ao fazer uso de propriedades mecânicas fundamentais dos solos é possível compatibilizar o 

custo e o benefício da execução de pavimentos, isso porque, a metodologia permite a análise 

da capacidade de cada camada em resistir aspectos relacionados a progressão dos mecanismos 

de ruptura provocados pela ação do tráfego. (BALBO, 2007; DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006a) 

Para o dimensionamento de um pavimento pelo método mecanístico-empírico parte-se de 

espessuras, inicialmente adotadas, como forma de verificação quanto a critérios de ruptura 

estabelecidos para as camadas, mediante a dados de entrada por fatores de variabilidade 

(ambientais, tráfego, materiais e técnicas construtivas) (MEDINA; MOTTA, 2005). Conforme 

Balbo (2007), os critérios de ruptura, geralmente associados à repetição de carga, que devem 

ser considerados na previsão de desempenho das camadas são: 

a) a fadiga, responsável pelo trincamento em camadas contínuas (asfálticas e 

cimentadas); 

b) e as deformações permanentes que ocorrem nos solos de fundação, materiais 

granulares e camadas asfálticas. 

 

Este trabalho foca-se na análise de desempenho de misturas recicladas de BGTC e fresado 

asfáltico, dessa forma, o efeito das deformações plásticas não será abordado. Para o caso da 

ruptura por fadiga, este será discutido em um capítulo específico, sendo levantados aspectos 

como ensaios de comportamento e modelos representativos de previsão de desempenho. 
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4 PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DE 

PAVIMENTOS 

Ao longo do tempo, um pavimento sofre intensas agressões em sua estrutura, seja pelas 

condições climáticas ou pelas cargas dos veículos que por ele trafegam. A alteração das 

propriedades mecânicas de suas camadas por ações de diversas naturezas resulta em processos 

de deterioração inevitáveis no pavimento (BALBO, 2007).  

A tomada de medidas antecipadas, evitando a evolução desse processo de degradação, é, 

portanto, fundamental para conservação de uma malha rodoviária. Conforme o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006b), a crise do petróleo nos anos 70, os baixos 

investimentos, a idade dos pavimentos e a intensa passagem de veículos acima do limite de 

peso colaboraram para o vulnerável cenário em que, atualmente, se encontram as rodovias 

brasileiras. 

Em seu relatório de pesquisa anual, a Confederação Nacional do Transporte (2014) cita, 

contudo, que os problemas executivos, entre eles, o uso de materiais inadequados no 

revestimento, estão entre as principais causas da deterioração acelerada dos nossos pavimentos 

O documento também ressalta que a manutenção periódica das vias, além de garantir conforto 

aos usuários, evita gastos maiores com reparo de veículos, consumo de combustível e pneus. 

Este capítulo trata dos aspectos mais importantes do fenômeno de degradação em pavimentos, 

além de, sucintamente, apresentar alguns dos principais métodos de recuperação utilizados na 

prática rodoviária. 

4.1 AGENTES DEGRADANTES 

O pavimento, muito por questões econômicas, geralmente é projetado para uma vida útil de 8 

a 10 anos (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 

2006b). Porém, não assumidos os processos de conservação e manutenção, a ação das 

intempéries e das intensas cargas de tráfego – principais propulsores da degradação – assolarão 

sua estrutura, reduzindo, inevitavelmente, esse período.  
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Os fatores ambientais são relacionados às trincas e fissuras no revestimento asfáltico, todavia, 

afetam tanto a camada de rolamento como a estrutura do pavimento, sendo alguns deles 

(WIRTGEN, 2012): 

a) a variação de temperatura acentuada, expandindo e contraindo os materiais; 

b) o efeito de congelamento e degelo causando a fragmentação dos agregados; 

c) a radiação solar que oxida o betume tornando-o frágil; 

d) a umidade excessiva nas camadas que, na saturação, enfraquece os materiais e 

lubrifica as superfícies de contato. 

 

A carga do tráfego geralmente está associada a deformações permanentes e fissuração por 

fadiga. O carregamento em excesso dos eixos rodoviários, para alguns autores, é o principal 

agente causador de danos em pavimentos. Para Albano (2005), apesar da alta produtividade e a 

possibilidade de lucros eminentes da indústria do transporte, o tráfego com cargas acima do 

limite tolerado constitui uma ação criminosa, pois, além de deteriorar progressivamente as 

rodovias, desapoderam os outros usuários do conforto, da segurança e da celeridade em viagens. 

4.2 TIPOS DE DEGRADAÇÃO 

Atualmente, muitos autores, ao abordar a degradação em pavimentos, acabam por classificar 

esse fenômeno quanto ao desempenho funcional ou estrutural. A justificativa é que, ao entender 

a ocorrência dos defeitos, tem-se um indício da causa e, consequentemente, abrem 

oportunidades pela melhor escolha de técnica de restauração (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b). Balbo (2007, p. 259) 

argumenta contra esse raciocínio pois, segundo ele, “[...] o que é estrutural, fatalmente, trará 

consequências funcionais, de maior ou menor significância, e vice-versa.”. 

É oportuno, então, citar os possíveis modos de ruptura das camadas de pavimentos, sem 

contemplar a avaliação de desempenho na ocorrência dos mesmos (BALBO, 2007; 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b): 

a) ruptura por resistência, causada por esforços solicitantes acima das resistências 

características das camadas; 

b) danificação por fadiga, relacionada ao carregamento sucessivo nas camadas 

contínuas sob nível de tensão inferior ao de ruptura; 
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c) deformação permanente, associada ao tráfego ou não, representa a parcela de 

deformação plástica das camadas após carregamentos cíclicos e lentos e/ou 

devido à baixa resistência das camadas inferiores ao revestimento; 

d) retração hidráulica, com ocorrência em concretos e camadas cimentadas, está 

conectada à perda de umidade do elemento durante o processo de cura; 

e) retração térmica, ligada às variações de temperatura, manifesta-se por uma 

redução volumétrica nos materiais das camadas; 

f) reflexão de trincas, em revestimentos asfálticos, resultante da propagação de 

eventuais fissuras que possam existir na camada subjacente a eles (asfáltica ou 

cimentada); 

g) bombeamento de finos, causado pela drenagem ineficiente do pavimento que, 

com a passagem de cargas, resulta em um alívio de pressão pelo 

impulsionamento da água, em sentido ascensional, e impregnado de material 

fino das camadas inferiores; 

h) oxidação dos revestimentos asfálticos, associada às ações climáticas e 

contaminação por combustíveis aumentando a rigidez do revestimento e, assim, 

transformando-o num material mais frágil e quebradiço. 

 

As velocidades de propagação dos mecanismos de deterioração variam conforme as condições 

ambientais, de capacidade de suporte das camadas, do volume de tráfego, do tipo de 

carregamento e do processo executivo da estrutura. Além disso, muitas vezes, os danos estão 

correlacionados, ou seja, um somente é motivado pelo surgimento de outro 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b). 

Por fim, Wirtgen (2012) aponta que a tendência mundial no setor de transportes de operar com 

níveis cada vez mais acentuados de cargas por eixo e pressão de pneus sobrecarrega o 

orçamento rodoviário em virtude dos crescentes serviços de manutenção e recuperação 

exigidos. Com isso, o foco deve acabar sendo desviado para o rumo da inovação na engenharia 

de pavimentos com a expectativa de redução de gastos e maior eficiência nos processos.  

4.3 TIPOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS 

Verifica-se, ao recorrer à literatura técnica nacional ou internacional, que não há um consenso 

definido entre termos empregados na área de manutenção de pavimentos. Convém, portanto, 

apresentar a terminologia praticada no âmbito do DNIT (Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes) que, embora não desfrute de unanimidade, é consagrada pelo uso 

ao longo dos últimos anos, sempre que necessário, recebendo as adequações e atualizações 
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sugeridas. Dessa forma, os termos são assim definidos (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b): 

a) conservação (corretiva, preventiva e de emergência), cujo objetivo é a 

manutenção das características técnicas e operacionais de uma rodovia; 

b) melhoramento, com o propósito de acrescentar novas características ou modificar 

as existentes de forma a atender as demandas operacionais;  

c) e recuperação (por restauração ou por reabilitação), onde a finalidade é 

restabelecer as características técnicas e físicas de um pavimento degradado. 

 

A recuperação de um pavimento pode envolver soluções de natureza funcional ou estrutural. 

Para o primeiro são realizadas correções superficiais, como a aplicação de lama asfáltica, 

tratamentos superficiais, microrrevestimento asfáltico, camada de concreto asfáltico, entre 

outros. Estes métodos podem ser aplicados isoladamente ou combinados, fazendo uso, ou não, 

da remoção do material de revestimento degradado (BERNUCCI et al., 2008). 

Entretanto, os processos de deformação plástica e trincamento por fadiga provocados pela ação 

do tráfego não podem ser resolvidos com a simples manutenção superficial, mas sim, através 

de técnicas de recuperação estrutural de pavimento, os quais serão apresentados nos próximos 

itens (WIRTGEN, 2012). 

4.3.1 Recapeamento 

A solução consiste na aplicação de uma camada, betuminosa ou de concreto de cimento 

Portland, sobre o revestimento existente garantindo um aumento na capacidade de suporte do 

pavimento. Por conseguinte, sua vida útil é estendida até que uma nova intervenção seja 

necessária (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 

2006b). 

Senço (2001) comenta que o recapeamento pode ser uma solução bastante considerável para 

corrigir trincas e fissuras no pavimento, porém, é uma medida temporária e alguns cuidados na 

sua concepção devem ser tomados como: 

a) evitar a formação de degraus entre divisas de faixas, principalmente nos 

acostamentos, causado pela sucessão de recapeamentos; 

b) avaliar a condição de sobrecarga na sua aplicação em pontes e viadutos; 
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c) observar a altura livre em túneis e passarelas, que pode chegar numa situação de 

risco com o acúmulo de camadas. 

 

Para evitar problemas como esses, muitas vezes recorre-se à remoção do revestimento antigo 

pelo processo denominado por fresagem. Essa prática contribui para uma atenuação da energia 

de propagação das trincas existentes reduzindo a velocidade com que chegam até a camada 

nova, bem como para a preservação de greides nas redes de drenagem pluvial, sem que haja a 

necessidade de ajustes em bocas de lobo e tubulações (BONFIM, 2007). 

4.3.2 Reconstrução 

Em situações que a espessura necessária de recapeamento abrange valores muito elevados, a 

opção por reconstrução pode surgir como alternativa de restauração. Esse método fundamenta-

se na remoção parcial, onde parte da estrutura é preservada ou, em casos mais críticos, na 

remoção total do pavimento (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2006b). 

Porém, a Portland Cement Association (2005) esclarece que, apesar de eliminar problemas na 

base, sub-base e/ou subleito, reconstruir um pavimento pode acarretar em muitos desvios de 

trânsito provocando transtorno a moradores e comerciantes da região. Além disso, a 

reconstrução quase sempre conduz à exploração de jazidas para obtenção de agregados virgens, 

prática muitas vezes condenada pelos órgãos ambientais, visto que, as leis de preservação estão, 

gradativamente, mais rigorosas. 

4.3.3 Emprego de geossintéticos 

O emprego de geossintéticos é uma das técnicas mais recentes no setor rodoviário. 

Impulsionada na década de 1990, o seu emprego está ligado à maior confiabilidade de garantir 

um desempenho satisfatório de pavimentos recuperados em situações que os métodos 

tradicionais são sejam economicamente aplicáveis. (CERATTI; RODRIGUES, 2004).  

Na área de pavimentação, os sintéticos mais empregados são os geotêxteis e as geogrelhas. Os 

primeiros, quando impregnados com ligante asfáltico e dispostos na interface entre o 

revestimento antigo e o novo, são responsáveis pela atenuação na reflexão de trincas, que 
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tendem a se dissiparem na direção horizontal ao longo do geotêxtil. Já as geogrelhas possuem 

a propriedade de converter as trincas em microfissuras reduzindo a concentração de tensões nas 

extremidades destas e prolongando seu tempo de propagação até a superfície (BERNUCCI et 

al., 2008). 

4.3.4 Reciclagem 

Sendo um processo alternativo aos métodos tradicionais que requerem a utilização de materiais 

virgens, a reciclagem tem como propósito reutilizar os agregados do pavimento danificado para 

constituir uma nova camada homogênea. Além disso, garante a conservação de materiais e 

energia, pois pode atuar exatamente a partir da profundidade em que o problema ocorre, 

mantendo, assim, as camadas inferiores que apresentam bom estado. (DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b; WIRTGEN, 2012). 

David (2006) ressalta que as leis ambientais implantadas nos últimos anos vêm estabelecendo 

reduções rigorosas na emissão de gases poluentes, no descarte de resíduos e na exploração de 

materiais não-renováveis, fortalecendo, assim, a justificativa para o uso da reciclagem de 

pavimentos no cenário rodoviário. 

Conforme a Asphalt Recycling and Reclaiming Association (c2001), a sociedade vem 

adquirindo consciência dos danos causados ao meio ambiente nos últimos anos, tanto que, 

muitos países acrescentaram em sua legislação a exigência da utilização de determinada parcela 

de materiais reciclados na construção e reabilitação de rodovias. Dessa forma, é possível 

apontar a viabilidade técnica de uma recuperação por reciclagem e associar com a redução nos 

custos de energia, transporte e extração de materiais. 

É possível dividir a área de reciclagem de pavimentos em cinco grandes grupos (ASPHALT 

RECYCLING AND RECLAIMING ASSOCIATION, c2001): 

a) fresagem a frio: remoção controlada da superfície do pavimento sem adição de 

calor. Essa técnica geralmente é utilizada como preparação da área para outras 

técnicas de restauração, consiste no corte e trituração da camada deteriorada por 

uma fresadora com cilindro de corte rotativo. O material gerado, denominado 

por RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) ou, na prática brasileira, por fresado, é 

removido do local e reciclado por meio de outros processos; 
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b) reciclagem a quente em usina: processo de combinação do RAP com agregados 

virgens e ligante asfáltico com acréscimo de calor para gerar, em uma unidade 

central, uma mistura reciclada. Uma vez produzida, essa mistura é transportada 

até o campo, assentada e compactada por equipamentos tradicionais da 

pavimentação asfáltica; 

c) reciclagem a quente in situ: método que consiste em aquecer e, 

consequentemente, amolecer o revestimento existente no local para que este seja 

escarificado até uma profundidade pré-estabelecida. Após isso, com adição, ou 

não, de agregados virgens e ligante asfáltico, a camada é misturada e assentada 

com auxílio de uma pavimentadora; 

d) reciclagem a frio: técnica que não utiliza calor na sua execução podendo ser 

executada in situ ou em usina. No caso de ser realizada diretamente no local, faz-

se uso do chamado “trem” de reciclagem, composto por vários equipamentos 

que, encarrilhados, realizam os processos desde a fresagem do revestimento 

antigo até a compactação da camada nova. A reciclagem em usina, embora 

similar, apresenta a característica da mistura ser produzida em local estacionário 

e, então, transportado para o pavimento a ser restaurado; 

e) reciclagem profunda: procedimento, sem adição de calor, que engloba a 

remoção total do revestimento asfáltico e partes pré-determinadas da base, sub-

base e/ou subleito. Estes materiais são triturados e misturados, podendo receber 

acréscimo de agregados ou estabilizantes (cimento, cal, cinzas volantes, etc.), 

com objetivo de formar uma nova camada homogênea. Possui, da mesma forma, 

a característica de execução através do “trem” de reciclagem. 

 

Dentre os métodos citados, a reciclagem profunda com estabilização por cimento, é a divisão 

que vem sendo estudada nos últimos anos no Brasil com o objetivo de disponibilizar diretrizes 

para a aprimorar o uso dessa técnica de restauração no País, posto que, ainda é tema de muitos 

questionamentos entre profissionais da área. Assim, pelo fato deste trabalho contribuir com uma 

parcela desse objetivo, a reciclagem profunda com adição de cimento Portland será melhor 

abordada no capítulo seguinte. 
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5 RECICLAGEM PROFUNDA DE PAVIMENTOS COM ADIÇÃO DE 

CIMENTO PORTLAND 

É notável que o cenário atual da malha rodoviária brasileira tem revelado grandes desafios aos 

engenheiros, órgãos e concessionárias responsáveis pelas estradas de rodagem. O baixo nível 

de serventia das rodovias do país deve-se, em grande parte, à falta de investimento na 

construção e manutenção dos pavimentos. Em muitos trechos, o grau de deterioração é de uma 

grandeza que processos convencionais de reparos por recapeamentos não são suficientes e a 

opção por reconstrução não é ambientalmente e economicamente desejável. (OLIVEIRA, 

2003). 

Nesse contexto, a reciclagem profunda de pavimentos vem conquistando espaço na recuperação 

estrutural de rodovias. A técnica de reutilização dos materiais degradados do pavimento 

propicia uma redução na demanda por matéria-prima e, por consequência, a diminuição nas 

distâncias de transporte, minimizando o consumo de energia e promovendo uma satisfatória 

redução de custos (OLIVEIRA, 2003; DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b). 

Apesar disso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2006b) limita o 

método, recomendando que só seja considerado como solução caso o revestimento e as camadas 

inferiores não ofereçam suporte para um recapeamento estrutural. Um dos motivos é o processo 

de interrupção do tráfego, que pode ser maior que os outros métodos de restauração devido ao 

processamento e tempo de cura da base cimentada. 

Neste capítulo serão abordados conceitos da técnica de reciclagem profunda in situ, assim como 

a descrição das normas e documentos de referência sobre esse método de restauração de 

pavimentos. 

5.1 DEFINIÇÃO 

A reciclagem profunda com adição de cimento trata-se de um método de restauração de 

pavimentos em que se permite aproveitar camadas deterioradas visando recuperar, e até 

aumentar, a capacidade de suporte proporcionando características físico-mecânicas consistentes 
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com adequado nível de serviço, e assim, um conjunto muito mais durável (INSTITUTO 

ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES, 2013).  

A técnica consiste num processo, sem adição de calor, onde uma nova base estabilizada é 

originada após a compactação da combinação do revestimento asfáltico e parte das camadas 

subjacentes existentes com acréscimo de cimento (PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 

2005). Uma das principais vantagens da reciclagem profunda é a conservação dos materiais, 

evitando-se assim, o descarte em bota-foras. Dessa forma, além de custos reduzidos de 

transporte, problemas com poeiras e fumaças são eliminados passando a ser um processo 

ambientalmente desejável (UNITED STATES OF AMERICA, 1997). 

Não há dúvidas que a reciclagem de pavimentos está ligada ao conceito de sustentabilidade. 

Segundo o Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (2013, p. 1, tradução nossa):  

[...] [a] economia de agregados pode ser estimada em 3.000 – 4.000 t/km (comparando 

com o agregado necessário para um pavimento novo com semelhante capacidade 

estrutural), o que significa que a reciclagem de rodovias in situ com cimento evita a 

extração anual de 800.000 t de agregados. 

Ainda, ao optar por esse método de restauração, garante-se as condições geométricas de projeto 

das pistas, evitando ajustes na drenagem e erros de concordância com vias existentes, problemas 

comuns ao optar-se por recapeamentos sucessivos. Além disso, caso se aplique, a operação 

pode ser realizada somente na faixa deteriorada sem que ocorra desnível com as adjacentes 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2006b). 

5.2 APLICAÇÃO DA TÉCNICA 

A Portland Cement Association (2005) recomenda a reciclagem profunda caso ocorra algumas 

das situações descritas na sequência: 

a) o pavimento se encontre seriamente deteriorado, onde o recapeamento não 

resolva o problema; 

b) as características dos defeitos indiquem que o problema possa ter origem na base 

ou no subleito; 

c) a quantidade de remendos necessária represente mais de 15 ou 20% da área total 

da superfície do revestimento; 

d) o pavimento existente não suporte o tráfego atual ou futuro. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

36 

Oliveira (2003) ressalta que, caso haja a necessidade de corrigir a capacidade de suporte do 

subleito, as camadas superiores passam pelo processo de reciclagem, porém, a mistura é 

depositada lateralmente à pista, aguardando o reforço ou a estabilização do solo de fundação. 

Posteriormente, os materiais removidos retornam ao pavimento, com acréscimo ou não de 

aditivo, para compactação. 

O processo executivo in situ passa por máquinas recicladoras de alta tecnologia e equipadas 

com motores de grande potência que podem trabalhar com profundidades de até 300 mm. O 

cilindro fresador é o responsável pela trituração das camadas do pavimento e por encaminhar a 

mistura até o sistema de bombeamento de água, dosada de forma controlada e precisa por um 

regulador de vazão (figura 3) (WIRTGEN, 2012). 

Figura 3 – Detalhe do cilindro de corte de uma recicladora 

 

(fonte: adaptado de PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 2005) 

O denominado “trem” de reciclagem é uma combinação de equipamentos acoplados e com 

funções específicas no processo (figura 4). A mais simples consiste num caminhão-pipa frente 

à recicladora que fornece a água enquanto o conjunto avança. Após a trituração do pavimento, 

um rolo compactador vibratório com amplitude máxima é responsável pela pré-compactação 

da camada, seguida de uma motoniveladora para ajuste inicial do greide. Por fim, é realizada a 

compactação final da base reciclada por rolos lisos e pneumáticos com objetivo de atingir o 

grau de compactação estabelecido em projeto (WIRTGEN, 2012). 
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Figura 4 – Sequência simplificada de um “trem” de reciclagem 

 

(fonte: WIRTGEN, 2012) 

O cimento é o agente estabilizante mais utilizado na reciclagem profunda de pavimentos e sua 

aplicação é realizada pelo espargimento na superfície da pista frente à recicladora. Geralmente 

é aplicado a seco, porém, em dias com fortes ventos, o pó poderá ser misturado com água para 

formar uma lama que será encaminhada a uma unidade de mistura acoplada à recicladora. A 

maioria das especificações norte-americanas exigem a aplicação do cimento em termos de peso 

de material por área de distribuição (PORTLAND CEMENT ASSOCIATION, 2005; 

WIRTGEN, 2012). 

5.3 NORMAS TÉCNICAS EM VIGÊNCIA 

Apesar da grande quantidade de publicações acadêmicas na área de reciclagem de pavimentos, 

pouco se sabe sobre documentação que oriente empresas e órgãos rodoviários em projetos e 

execução dessa prática no Brasil. Fedrigo (2015), em seu trabalho, dá início ao estudo de uma 

proposição de método de dosagem para o emprego da reciclagem profunda com adição de 

cimento Portland, verificando parâmetros de comportamento mecânico e volumétrico em 

misturas de brita graduada simples e fresado asfáltico. 

O mesmo autor ainda comenta que as poucas normas técnicas em vigência se tratam de 

especificações de serviço e, ainda, apresentam divergências em itens relacionados ao processo 

de reciclagem em pavimentos (quadro 1). As documentações existentes são: 

a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (2005): DER-PR 

ES-P 33/05 – pavimentação: reciclagem de pavimento in situ com adição de 

cimento; 
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b) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (2006): DER-SP 

ET-DE-P00/035 – reciclagem de pavimento asfáltico in situ com cimento e brita; 

c) Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (2012): 

DEINFRA-SC ES-P-09/12 – reciclagem profunda de pavimento com adição de 

cimento Portland; 

d) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (2013a): Norma DNIT 

167/2013-ES – pavimentação – reciclagem profunda de pavimentos in situ com 

adição de cimento Portland – especificação de serviço.  

Quadro 1 – Comparação entre especificações de serviço de reciclagem               

profunda no Brasil  

ITEM 

ANALISADO 

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO 

DER-PR ES-

P33/05 

DER-SP ET-DE-

P00/035 

DEINFRA-SC 

ES-P-09/12 

Norma DNIT 

167/2013-ES 

Capacidade de corte 

mínima da recicladora 
Não estabelece 12 cm 30 cm 30 cm 

Teor máximo de 

material fresado a 

utilizar na mistura 

Não estabelece Não estabelece 50% 50% 

Energia de 

compactação 
Intermediária Intermediária Modificada Modificada 

Tolerância para o teor 

de umidade ótima em 

campo 

±1 -2 e +1 Não estabelece Não estabelece 

Resistência à 

compressão simples 

aos 7 dias de cura 

3,5 a 8 MPa Não estabelece 2,1 a 2,5 MPa 2,1 a 2,5 MPa 

Resistência à tração 

por compressão 

diametral aos 7 dias de 

cura 

Não estabelece Não estabelece 0,25 a 0,35 MPa 0,25 a 0,35 MPa 

Liberação ao tráfego 

Após 7 dias de 

cura, desde que a 

camada apresente 

resistência 

adequada 

Após salgamento, 

desde que a 

camada apresente 

resistência 

compatível com a 

solicitação das 

cargas 

Após verificação 

das resistências 

mínimas em 

amostras extraídas 

da pista nos 

primeiros dias de 

cura 

Após 3 dias e 

execução de capa 

selante sobre a 

camada reciclada 

(fonte: adaptado de FEDRIGO, 2015) 
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5.4 A CAMADA RECICLADA 

Ao adicionar cimento Portland ao processo de reciclagem, são desenvolvidas reações químicas 

na hidratação do aglomerante que promove uma vinculação entre a superfície do grão de 

cimento hidratado e parte dos agregados das camadas envolvidas (ENAMORADO, 1990). Em 

materiais granulares, onde os sólidos são maiores que as partículas do agente estabilizador, a 

ação deste último passa a causar ligações pontuais entre os grãos de solo, isso porque, a pasta 

de cimento não é suficiente para envolver as partículas maiores, diferentemente do que ocorre 

nos concretos, por exemplo8.  

Como característica, as camadas cimentadas possuem grande poder de distribuição de tensões 

para o subleito, além de reduzir as deformações impostas ao revestimento, permitindo o uso de 

materiais pouco deformáveis nessa condição (SENÇO, 2007). Conforme Balbo (2007), a 

estabilização proporciona uma rigidez peculiar que, embora não concedendo as caraterísticas 

de fragilidade e tenacidade típica do concreto, passa a resistir a esforços de tração na flexão 

quando submetidos às cargas dos veículos, além do evidente ganho em relação à compressão.  

Para Wirtgen (2012), o uso de cimento deve ser controlado pois, apesar da resistência alcançada 

ser regida pela quantidade do agente estabilizador, uma maior adição deste material resultaria 

em uma camada mais frágil, com consequente redução de sua flexibilidade. Essa camada, então, 

com repetidos esforços de tração provenientes do tráfego, sofreria intensa fissuração e perderia 

rapidamente a rigidez, gerando núcleos de fratura em sua estrutura interna, caracterizando o 

processo de fadiga, que será apresentado no capítulo seguinte (BALBO, 2007). 

Outro fator que requer um controle rigoroso em camadas cimentadas, porém não será objeto de 

análise desse trabalho, é o fenômeno da retração que se desenvolve em um curto período de 

tempo após a execução. Sua origem pode se dar, principalmente, por condições climáticas 

adversas, características da mistura e falhas no processo de construção e cura (TRICHÊS, 

1993). Alguns órgãos limitam valores de módulo de resiliência, conduzindo a teores mais 

baixos de cimento, com objetivo de amenizar esse efeito ocasionado pela hidratação do cimento 

(PAIVA; OLIVEIRA, 2009) 

                                                           
8 Informação obtida de material disponibilizado para o Curso de Especialização para Projetista de Pavimento de 

Concreto ministrado pelo Prof. Dr. José Tadeu Balbo e organizado pela Associação Brasileira de Cimento 

Portland no ano de 2002. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

40 

O Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (2013) complementa, em sua publicação, 

que as características mecânicas obtidas após a reciclagem não dependerão somente do teor de 

cimento, mas também das propriedades do pavimento deteriorado, tais como, a espessura e 

natureza das camadas recicladas, o teor e o tipo de ligante do revestimento asfáltico. Ademais, 

para o dimensionamento dessa técnica de recuperação, não é considerado o nível de degradação 

anterior da estrutura, diferentemente das soluções de reforço envolvendo misturas betuminosas. 
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6. FADIGA EM BASES CIMENTADAS 

A adoção de critérios de ruptura para o dimensionamento de pavimentos tem sido considerada, 

nos últimos anos, como o meio mais racional para avaliação de desempenho dos materiais de 

pavimentação durante sua vida útil. Métodos empíricos não contemplam, por exemplo, o fato 

de camadas asfálticas ou cimentadas resistirem à esforços de tração na flexão, estes mobilizados 

para resistirem aos deslocamentos verticais impostos pela ação de compressão do tráfego e, 

portanto, de sofrerem o processo de ruptura por fadiga (BALBO, 2007). 

Para Pinto e Preussler (2010), um projeto de pavimento bem dimensionado deve ser capaz de 

proteger o subleito quanto à ruptura por cisalhamento, deformações permanentes e deformações 

elásticas. Portanto, é essencial o conhecimento do mecanismo de degradação que ocorre em 

materiais solicitados sucessivamente e em níveis de tensão inferiores àqueles de ruptura 

(BALBO, 2007). 

6.1 DEFINIÇÃO 

Um pavimento, como visto anteriormente, pode estar sujeito a tensões que causem deformações 

elásticas (resilientes)9 excessivas na sua estrutura, gerando um trincamento prematuro 

responsável pela aceleração do processo de deterioração das camadas que o constituem 

(BENEVIDES, 2000). Esse trincamento ocasiona a perda de rigidez do material que, 

impulsionado por uma possível entrada de água pelas aberturas, pode culminar na ruptura do 

pavimento após um número suficiente de repetições de carregamento. 

Para esse processo de degradação, conforme Ceratti (1991), aplica-se o termo “fadiga”, 

associado a uma complexa mudança estrutural, progressiva e localizada que, sob carregamento 

cíclico, resulta na redução da resistência da camada em questão. Esse fenômeno enfraquece e 

reduz o desempenho global da estrutura, consistindo, assim, em um dos principais meios de 

colapso dos pavimentos. 

                                                           
9 Em 1955, o engenheiro do Departamento de Transportes da Califórnia, Francis Hveem, sugeriu a utilização do 

termo “deformações resilientes” para o pavimento, de forma a distinguir das deformações elásticas que ocorrem 

em outras estruturas; 
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Balbo (2007) descreve a sequência da ruptura por fadiga a partir de um acúmulo de incontáveis 

zonas de plastificação no material que favorece o aparecimento de microfissuras ao longo da 

vida útil do pavimento. Com a repetibilidade de esforços, se sucedem locais de concentração 

de tensões, estes responsáveis pela continuidade e progressão das aberturas das fissuras, 

definindo, dessa forma, planos de fratura e descontinuidades. As fissuras, ao atingirem a 

superfície da camada, resultam na completa ruptura transversal do material, perdendo-se, assim, 

qualquer capacidade de deformação elástica e, portanto, a capacidade portante da estrutura. A 

figura 5 apresenta os estágios, convencionalmente divididos, de um processo de fadiga. 

Figura 5 – Estágios convencionais em um processo de fadiga 

 

(fonte: BERNUCCI et al., 2008) 

É importante ressaltar que, o surgimento de fissuras não compromete o pavimento a uma 

ruptura por fadiga, pois, essa condição só irá ocorrer quando os danos atingirem um nível 

crítico, estes podendo verificar-se somente após o período da vida útil da estrutura (TRICHÊS, 

1993). 

6.2 MODELOS DE FADIGA 

Desde a década de 1980, o emprego de modelos de fadiga tem sido considerado na análise e 

dimensionamento dos pavimentos. Tratam-se de iniciativas de pesquisa experimental com 

objetivo de compreender esse fenômeno, o qual ficam sujeitos os materiais devido a repetição 

do tráfego rodoviário. Daí a consideração de modelos representativos de previsão do número 

de aplicações de carga (número “N”) para atingir o trincamento por fadiga (BALBO, 2000). 
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Para esta pesquisa, utilizou-se o procedimento de estudo de vida de fadiga para materiais 

estabilizados com cimento e empregados em pavimentação da Austroads, principal órgão 

rodoviário da Austrália e Nova Zelândia. A experiência e estudos avançados destes países com 

materiais cimentados levou a adoção dessa metodologia como principal referência para o 

presente trabalho. 

Conforme Austroads (2010), após uma série de ensaios de fadiga realizados, os dados obtidos 

apontaram que as relações associadas à deformação pareceram mais confiáveis estatisticamente 

do que as que incorporam a tensão. Verificou-se, também, que o módulo elástico dos materiais 

não aparecia como fator relevante na determinação do número N, exceto pela sua influência nas 

deformações ocorridas diante a aplicação de carga. A partir de então, a vida de fadiga de uma 

camada cimentada passou a ser considerada, geralmente, como uma função da relação entre 

tensão ou deformação aplicada e a tensão ou deformação na ruptura conforme apresentada na 

fórmula 1. 

log N = fn [
σt

σr
  ou  

εt

εr
 ] 

(fórmula 1) 

Sendo: 

N = número de repetições de carga necessário à ruptura do corpo-de-prova por fadiga; 

σt = tensão de tração aplicada; 

σr = tensão de ruptura; 

εt = deformação de tração aplicada; 

εr = deformação na ruptura. 

 

O mesmo órgão ainda cita que, a relação entre a deformação inicial (𝜀𝑖) e a deformação na 

ruptura (𝜀𝑟) era capaz de explicar as principais diferenças entre características de fadiga dos 

materiais estudados e que, dessa forma, estes deveriam ser os parâmetros principais a serem 

considerados em modelos de fadiga da Austroads. Conclui, afirmando que, a razão (𝜀𝑖/𝜀𝑟) é 

vista como um método potencial de avaliação de materiais cimentados e consistente com a 

pesquisa e prática de projeto no exterior. 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Vinicius Eich D’Avila. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2015 

44 

Na Austrália, particularmente, a vida de fadiga é determinada pela fórmula 2, que relaciona a 

deformação na ruptura pela deformação à tração aplicada, acrescida de um expoente de dano 

de carga (LDE), baseado em experiências anteriores ou estimado em laboratório 

(AUSTROADS, 2008). 

N = [ 
εr

εt
 ]

LDE

 
(fórmula 2) 

6.3 ENSAIOS DE VIDA DE FADIGA 

Os ensaios laboratoriais possibilitam o controle das condições em que se realiza o ensaio e são 

fundamentais para determinar os modelos, cujos, os mais básicos, estão relacionados às tensões 

ou deformações de tração que ocorrem nos pontos críticos do pavimento concebido. (PINTO; 

PREUSSLER, 2010). Além disso, permite-se “a avaliação qualitativa dos efeitos que a variação 

nas propriedades da mistura tem na vida de fadiga” (RODRIGUES, 1991, p. 9). 

Consistem, basicamente, na determinação do número N de repetições de carga que leva um 

corpo de prova ao colapso. As técnicas mais utilizadas baseiam-se em cinco arranjos de ensaios 

comandados por aplicação de carga dinâmica e cíclica em amostras moldadas ou extraídas de 

campo. Os esforços são aplicados em níveis inferiores ao limite de resistência ou deformação 

na ruptura do material encerrando-se na ocorrência de uma manifestação associada ao processo 

de ruptura por fadiga (BALBO, 2000). De uma forma geral, os ensaios mais conhecidos e 

empregados em laboratório (figura 6) são: 

a) ensaio de amostras cilíndricas à tração direta; 

b) ensaio de amostras cilíndricas à tração indireta (compressão diametral); 

c) ensaio com vigotas em flexão (ensaio de três ou quatro pontos); 

d) ensaio de tração em amostras trapezoidais. 

 

Apesar de comumente empregado no Brasil, o ensaio por compressão diametral em corpos de 

prova cilíndricos é suscetível às tensões cisalhantes durante a aplicação de esforços, muitas 

vezes, rompendo por excesso de deformação e não por fadiga, como se espera. Segundo Ceratti 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Reciclagem de pavimentos com adição de cimento: comportamento à flexão                                                         

de misturas contendo BGTC e fresado asfáltico 

45 

(1991, p. 18), “[O ensaio] à flexão tem sido o mais utilizado, pois, é o que pretende simular 

melhor o estado de tensões atuante em uma camada cimentada de um pavimento.”. 

Figura 6 – Características geométricas dos ensaios de fadiga mais comuns 

 

(fonte: adaptado de BENEDETTO et al., 2003)  

Nos ensaios para determinação da viga de fadiga em laboratório, os modos de carregamento 

empregados podem ser dos seguintes tipos: 

a) sob tensão controlada: onde a carga é aplicada é mantida constante e as 

deformações aumentam ao longo do ensaio; 

b) sob deformação controlada: onde a carga aplicada produz uma deformação 

constante no decorrer do ensaio, o que induz a uma diminuição do nível de carga 

para manter essa deformação pré-estabelecida. 

 

A definição do tipo de carregamento a ser aplicado dependerá, essencialmente, das 

características das camadas do pavimento, como a espessura e seu módulo de rigidez. É 
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importante ressaltar que, no ensaio à tensão controlada, o fim do ensaio é definido com o 

colapso do corpo de prova. Já no ensaio à deformação controlada, pela necessária redução do 

carregamento aplicado, o final do ensaio é, muitas vezes, assumido quando uma queda do 

módulo de rigidez da ordem de 50% é atingida ou outro critério é estabelecido (PINTO, 1991). 

Para ensaios de fadiga de flexão em viga quatro pontos, os limites de controle impostos para 

ambos ensaios (tensão controlada e deformação controlada) são determinados previamente, 

através, de ensaios de resistência à flexão, que determinarão os níveis de tensões ou 

deformações aplicáveis nos ensaios de carga cíclica. 

6.4 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À FLEXÃO EM VIGA QUATRO PONTOS 

O ensaio de flexão em viga quatro pontos é usualmente empregado em países como Estados 

Unidos e Austrália. Pinto (1991, p. 109), de maneira teórica, descreve o procedimento da 

seguinte forma: 

[...] consiste em submeter uma vigota retangular simplesmente apoiada a duas cargas 

simétricas em relação ao centro da vigota, que produzem um estado de tração 

uniforme na parte central do bordo inferior da vigota, abaixo da linha neutra, entre os 

dois pontos da carga. 

 

Ao solicitar o corpo de prova a esse tipo de carregamento, obtém-se uma região (entre os pontos 

de aplicação de carga) sob ação de um momento fletor máximo e constante, com esforços 

cortantes nulos. Assim, garante-se um ensaio adequado, pois, é possível induzir a ruptura 

exclusivamente por flexão (CERATTI, 1991). Para essa configuração, obtém-se uma curva 

tensão x deformação a partir de equipamentos de instrumentação instalados no centro da viga. 

Segundo Austroads (2008) o ensaio de flexão de vigas é amplamente utilizado em estudos locais 

de caracterização do comportamento de solos cimentados para estimar a resistência à flexão na 

ruptura, o módulo flexural e a vida de fadiga das misturas. Para este trabalho, analisou-se apenas 

a resposta das misturas através dos ensaios de resistência à flexão que, como dito anteriormente, 

definirão os níveis de tensão e deformação utilizados nos ensaios de carga repetida. A figura 7 

apresenta um esquema do aparelho de ensaio de flexão em viga quatro pontos. 
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Figura 7 – Corte transversal do aparelho de ensaio de flexão de vigotas 

 

(fonte: adaptado de Standards Australia10 (2000 apud AUSTROADS, 2010, p. 39)) 

Um dos primeiros métodos normatizados de flexão de corpos de prova prismáticos foi 

desenvolvido pela JSCE (Japan Society of Civil Engineers). O documento, apesar de atribuído 

a elementos de concreto reforçados com fibras de aço, serviu como base para outras normas 

referentes à resistência à tração na flexão (RTF). 

De acordo com a Japan Society of Civil Engineers (1984), os corpos de prova podem ser 

extraídos ou moldados, com seção transversal de 10x10 ou 15x15 e comprimento do prisma 

não deverá ser menor que 3 vezes a sua altura acrescido, ainda, de 8 cm. A aplicação da carga 

se dá através de dois cutelos cilíndricos posicionados no terço médio da viga e a leitura de 

deslocamentos é efetuada com o posicionamento de LVDT’s (Linear Variable Displacement 

Transducer) centralizados nas faces laterais do prisma apoiados em um suporte alinhado à linha 

neutra do corpo de prova, de modo que apenas o deslocamento relativo da viga seja medido, e 

não o total do sistema. 

                                                           
10STANDARDS AUSTRALIA. AS 1012.11-2000: methods of testing concrete - determination of the modulus 

of rupture. Strathfield, 2000. 
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Aplica-se um carregamento com carga constante até que a ruptura ocorra, esta devendo ocorrer 

no terço central da viga para que o exemplar não seja descartado. Por fim, a resistência à tração 

na flexão é dada pela equação 2. 

fcf =  
P × L ×  103

W × H2
 

(equação 1) 

Sendo: 

fcf = resistência flexural (MPa); 

P  = força máxima aplicada (kN); 

L = comprimento entre eixos dos cilindros de apoio (mm); 

W = largura média da vigota (mm); 

H = altura da vigota (mm). 

 

A deformação na ruptura, então, é determinada a partir da equação 2, que utiliza o deslocamento 

medido pelos LVDT’s no momento em que 95% da carga de ruptura é registrada. Esse nível de 

carga é recomendado pela Austroads (2010) que, em ensaios realizados, confirma que a 

variabilidade das deformações a 95% da carga máxima é menor do que quando se utiliza seu 

valor de pico. Assim, torna-se um parâmetro mais consistente para medir deformações na 

ruptura. 

εr =  
108 × δ × H × 106

23 × L2
 

(equação 2) 

Sendo: 

εr = deformação na ruptura (microstrain); 

δ  = deslocamento vertical no centro da viga com 95% da carga de ruptura (mm); 

H = altura da vigota (mm). 

L = comprimento entre eixos dos cilindros de apoio (mm);  
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7. METODOLOGIA 

Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados no processo de reciclagem, sendo estes: 

agregados de base cimentada existente, fresado de revestimento asfáltico e cimento Portland. 

Também são apresentados os métodos adotados para o estudo de comportamento da mistura 

reciclada, desde a caracterização dos materiais até a realização do ensaio de resistência a tração 

na flexão. 

A metodologia fundamenta-se em documentos de referência na área de reciclagem e bases 

estabilizadas com cimento, como o Manual de Reciclagem a Frio da Wirtgen (2012) e o 

Relatório Técnico de Desempenho à Fadiga de Materiais Cimentados da Austroads (2008). Não 

serão apresentados os pormenores dos ensaios de caracterização e mecânicos na existência de 

norma técnica específica. 

7.1 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental foi elaborado com objetivo de obter dados de comportamento 

mecânico das misturas recicladas com adição de cimento. Devido a carência de normas técnicas 

que aborde a reutilização de materiais de pavimentação, os procedimentos basearam-se em 

estudos acadêmicos anteriores e documentos que regulamentam misturas semelhantes às 

obtidas pelo processo de reciclagem e, inclusive, de concreto simples.  

As variáveis de controle foram definidas como sendo o teor de fresado e o teor de cimento. Para 

este último, Austroads (2002) estabelece, para materiais cimentados, valores de referência e 

resultados de resistência esperados após 28 dias de cura utilizando energia modificada de 

compactação (tabela 2).  
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Tabela 2 – Classificação de materiais estabilizados com cimento 

TIPO DE MATERIAL 

TEOR DE CIMENTO 

(% em massa) 
RESISTÊNCIA À  

COMPRESSÃO 

SIMPLES (MPa) 
MÍNIMO MÁXIMO 

Modificado 2,0 3,0 < 1,00 

Levemente cimentado 3,0 4,5 1,00 – 4,00 

Fortemente cimentado 4,5 5,5 > 4,00 

(fonte: adaptado de AUSTROADS, 2002) 

Adotou-se, por simplificação, os teores de 2%, 4% e 6% de cimento, em massa, para este 

trabalho, visando verificar a influência do grau de cimentação da mistura em ensaios mecânicos. 

Já para o material fresado, optou-se por teores iguais a 20%, 50% e 70% da mistura com BGTC. 

O primeiro valor é estimado na ocorrência de uma reciclagem de pavimento com camada 

delgada de revestimento asfáltico, o segundo, é a quantidade sugerida por algumas 

Especificações de Serviço no Brasil como limite de fresado a ser utilizado nas misturas 

(DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, 2012; DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 2013a; FEDRIGO, 2015). 

A fração de 70% de material fresado foi acrescentada na pesquisa como verificação da 

influência desse material na reciclagem de pavimentos. A incorporação de uma maior 

quantidade de fresado, no caso de vias com revestimento asfáltico espesso, reduziria, 

principalmente, o custo de transporte e descarte destes resíduos. Para um maior controle sobre 

a disponibilidade de material coletado, essas misturas tiveram apenas uma amostra de corpo de 

prova cada, diferentemente das demais misturas, moldadas em duplicata.  

Para melhor identificação das combinações estudadas, os corpos de prova receberam um código 

do tipo X-YY. Onde X representa o teor de cimento e, YY, o teor de fresado, ambos em 

porcentagem. Assim, uma mistura 2-20 corresponde, por exemplo, a uma mistura com 2% de 

cimento e 20% de fresado. Essa identificação será utilizada a partir deste capítulo. 
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7.2 MATERIAIS 

A definição de um “padrão” de material a ser reciclado pode ser vista como uma das 

complexidades envolvidas em um projeto de reciclagem devido à grande variação nas 

condições de execução do pavimento ao longo de um trecho. Trata-se, assim, de uma limitação 

deste trabalho, as amostras extraídas de campo (base de BGTC e revestimento asfáltico) e 

apresentadas nos itens a seguir, juntamente com o cimento Portland empregado. 

7.2.1 Materiais oriundos da rodovia SP-070 

A coleta dos materiais envolvidos na pesquisa foi realizada no Estado de São Paulo, na rodovia 

SP-070 (Rodovia Ayrton Senna) que liga a capital São Paulo à cidade de Guararema. Amostras 

da camada de base de BGTC e fresado asfáltico (contendo ligante asfáltico modificado por 

adição de polímero) foram extraídos do trecho próximo ao km 32 da Pista Oeste (lado direito). 

A figura 8 apresenta amostras desses dois materiais coletados em campo.  

Figura 8 – BGTC (esquerda) e fresado asfáltico (direita) empregados nas misturas 

                                 

       (fonte: fotos do autor) 
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7.2.2 Cimento Portland 

O cimento utilizado na pesquisa foi adotado como sendo o do tipo CP-II E, com classe de 

resistência à compressão de 32 MPa em 28 dias. Trata-se de um cimento composto, com adição 

de escória granulada de alto-forno (entre 6 e 34%), bem aceito e utilizado em serviços de 

pavimentação no Brasil.  

Para a Association Mondiale de La Route (2003), o tipo de cimento não apresenta tanta 

importância na reciclagem quando comparado com o controle da umidade e da densidade 

executada em campo. Porém, cita que cimentos de classe de resistência média (como a de 32 

MPa) são preferidos pela característica de maior tempo de trabalhabilidade, menor calor de 

hidratação e menor possibilidade de retração. Além disso, quando se utiliza cimentos desse 

padrão, o teor em massa desse material geralmente se situa entre 3% e 6%, não representando 

qualquer problema em relação a uniformidade da mistura, diferentemente dos cimentos de alta 

resistência, que levariam a teores entre 2% e 2,5%, ocasionando período mais curto de 

trabalhabilidade no momento da compactação. 

7.3 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Antes da escolha da fração de cada material envolvido nas misturas, deve-se garantir que, a 

combinação deles resulte no atendimento às recomendações mínimas dos documentos técnicos 

de referência para este trabalho. Dessa forma, os ensaios empregados, visam, neste item, 

caracterizar fisicamente os materiais coletados em campo e, se atendidos os critérios mínimos 

de aceitação, passam, assim, pela caracterização mecânica através do ensaio de resistência à 

tração na flexão. 

Ressalta-se que, na pesquisa de Kleinert11, em fase de elaboração, um programa experimental 

visando a caracterização mecânica (ensaios de resistência à compressão simples, diametral e 

módulo de resiliência), volumétrica e de durabilidade de misturas contendo fresado asfáltico e 

materiais de base rígida (BGTC e solo-cimento) vem sendo desenvolvido. Portanto, a 

caracterização dos materiais e ensaios de compactação dessa autora foram utilizados como base 

                                                           
11 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres 

Núñez e Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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para este trabalho, centrado na determinação da resistência à flexão direta e deformação na 

ruptura. Apesar disso, todos procedimentos foram acompanhados e são descritos nos itens a 

seguir como realmente foram executados por Kleinert12. 

7.3.1 Granulometria 

A granulometria é uma das características mais importantes na estabilização mecânica, podendo 

influenciar na rigidez, estabilidade, permeabilidade e resistência à fadiga das camadas de 

pavimentos (BERNUCCI et al., 2008). Previamente, os materiais coletados em campo foram 

reduzidos pela operação de quarteamento por separador mecânico, conforme o procedimento 

DNER-PRO 199/96 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES, 1996). 

A caracterização granulométrica foi realizada na sequência, seguindo instruções descritas no 

método de ensaio DNER-ME 083/98 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 1998). Foram ensaiadas a base de BGTC e o 

fresado asfáltico separadamente para que, a partir dos resultados, pudesse estimar amostras de 

cada combinação de mistura para definição da granulometria final da camada reciclada. Essa 

granulometria deve se enquadrar aos limites propostos pelo Manual da Wirtgen (2012) (tabela 

3), caso contrário, uma correção granulométrica com material importado pode ser necessária. 

É importante ressaltar que as amostras de fresado asfáltico, diferente do indicado em norma, 

foram secas ao ar, evitando a queima do ligante em estufa. Ainda, o tamanho máximo de 

agregado, tendo em vista a dimensão das vigas (100x100x400mm), foi definido como sendo de 

25 mm. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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Tabela 3 – Limites granulométricos propostos pela Wirtgen  

Nº DA 

PENEIRA 

(ASTM) 

ABERTURA 

DA PENEIRA 

(mm) 

TAMANHOS RECOMENDADOS DAS 

PARTÍCULAS 

(% de material passante) 

GROSSA FINA 

2” 50,0 100 100 

1.1/2” 37,5 85 100 

1” 25,0 72 100 

3/4” 19,0 60 100 

1/2” 12,5 50 100 

3/8” 9,5 42 90 

1/4” 6,3 35 80 

#4 4,8 30 72 

#8 2,4 21 56 

#16 1,2 14 44 

#30 0,6 9 35 

#40 0,4 7 31 

#50 0,3 5 27 

#100 0,15 3 21 

#200 0,075 2 18 

 (fonte: adaptado de WIRTGEN, 2012) 

7.3.2 Teor de ligante asfáltico do material fresado 

O ensaio de determinação do teor de ligante asfáltico foi realizado através de um extrator de 

refluxo, conforme o método de ensaio DAER/RS-EL 213/01 (DEPARTAMENTO 

AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

2001). Uma amostra de material fresado foi reduzida pelo processo de quarteamento e 

colocadas nos cones de papel filtro com adição de solvente do tipo tricloroetileno. Seguindo as 

etapas do procedimento citado acima, determinou-se o teor de ligante do revestimento asfáltico 

coletado em campo. 
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7.4 COMPACTAÇÃO 

Para a determinação da umidade ótima (𝜔ó𝑡) e da massa específica aparente seca máxima 

(𝛾𝑠𝑚á𝑥) das misturas foram realizados ensaios de compactação, cujos procedimentos estão 

prescritos no método de ensaio DNIT 164/2013-ME (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2013b). A energia referente à Modificada de 

compactação foi utilizada, consistindo na aplicação de 55 golpes de soquete por camada. A 

figura 9 apresenta algumas etapas deste ensaio. 

Figura 9 – Etapas do ensaio de compactação 

                                 

       (fonte: fotos do autor) 

7.5 MOLDAGEM DAS VIGOTAS 

Definidos os parâmetros de caracterização das misturas necessários, iniciou-se a moldagem dos 

corpos de prova prismáticos para realização dos ensaios de resistência. Apesar de destinada 

para corpos de prova em concreto, esta etapa se baseou em alguns pontos no procedimento 

estabelecido pela NBR 5738 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2015). 

Previamente à moldagem, determinou-se a umidade higroscópica do material fresado e da 

BGTC devido à umidade natural presente nestes materiais, que estabelece a quantidade de água 
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necessária a acrescentar nas misturas para que atinja com precisão a umidade ótima definida no 

ensaio de compactação.  

Um total de 15 vigotas foram moldadas no Cientec em formas metálicas com seção 

100x100x400 mm (figura 10) que receberam uma fina camada de óleo mineral para auxiliar na 

desforma. A compactação dos corpos prova se deu de forma estática através de uma prensa 

hidráulica com capacidade de aplicação de carga de 60 tf (figura 11) para 3 camadas de mesma 

altura. Ao atingir a altura pré-estabelecida para cada camada, no final da moldagem era possível 

obter a massa específica aparente seca máxima determinada nos ensaios de compactação. 

Durante a compactação, as duas primeiras camadas passavam por uma leve escarificação de 0,6 

mm de profundidade de modo a promover uma melhor aderência nas interfaces. Após executada 

a última camada dos corpos de prova, colhia-se amostras do material restante para determinação 

da umidade de moldagem. A tolerância admitida foi de ± 1,0% em relação ao teor de umidade 

ótimo. Já para o grau de compactação, a aceitação estabelecida foi um valor igual ou superior a 

95%. 

Figura 10 – Moldes prismáticos metálicos Figura 11 – Compactação estática por 

prensa hidráulica 

        

                                          (fonte: foto do autor)           (fonte: foto do autor) 

As vigotas foram mantidas nas formas sobre superfície plana durante as primeiras 48 horas e 

protegidas de intempéries embaladas em sacos plásticos, com a finalidade de evitar a perda de 

umidade do corpo de prova. Após esse período, foram desmoldadas e transportadas até uma 
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câmara úmida (figura 12) com temperatura controlada de 23 ºC e umidade relativa de 90% 

durante 28 dias de cura. 

Figura 12 – Corpos de prova armazenados em câmara úmida 

 

(fonte: foto do autor) 

Esse período de cura foi determinado por entender que nesse momento ocorre a hidratação 

completa do cimento. Porém, antes disso a mistura já apresenta rigidez suficiente para resistir 

aos esforços oriundos do tráfego (ARANHA, 2013). A Austroads (2010), em seu Relatório 

Técnico, adota dois grupos de dados de ensaios, um para 28 dias e outro para 9 meses de cura. 

7.6 ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA FLEXÃO 

Os ensaios de resistência à tração na flexão foram realizados no Lapav, seguindo a metodologia 

adotada para materiais cimentados testados pela Austroads (2008) e estabelecendo critérios 

normativos prescritos na JSCE-SF4 (JAPAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS, 1984), 

proposto para ensaios de resistência à flexão de concreto reforçado com fibras de aço. 

Conforme apresentado no capítulo 6, o método japonês estabelece uma configuração de 

aplicação de carga por dois cutelos superiores, posicionados sobre o terço médio do corpo de 

prova simplesmente apoiado. Essa composição garante uma solicitação por flexão pura no terço 

central da vigota, que deverá romper nessa posição para que o ensaio seja aceito. 

Previamente, cada corpo de prova era medido 3 vezes nas suas três dimensões e, nele, marcada 

as posições principais necessárias para realização do ensaio. Realizadas as medições, o suporte 
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tipo yoke empregado para instrumentação era acoplado junto à linha neutra da vigota que, por 

fim, recebia um LVDT em uma das faces laterais junto ao centro do corpo de prova. A figura 

13 apresenta a configuração do ensaio com a vigota preparada para recebimento da carga. 

Figura 13 – Configuração do ensaio de resistência à tração em viga quatro pontos 

 

(fonte: foto do autor) 

A máquina de ensaio trata-se de uma prensa hidráulica da MTS, modelo 810 UTM Test System 

com capacidade de aplicação de carga de 25 tf, responsável por aplicar uma força única, gradual 

e normal à superfície da vigota, evitando excentricidades. Da mesma forma, o corpo de prova 

deve ser posicionado de forma correta no equipamento, garantindo a ortogonalidade entre o 

elemento e a máquina. 

Para o carregamento, seguiu-se a recomendação da NCHRP Report 789 (UNITED STATES 

OF AMERICA, 2014) para camadas de pavimentos estabilizadas com cimento, aplicando uma 

taxa de 690 ± 39 kPa/min até a ruptura do corpo de prova no ensaio de flexo-tração de vigotas. 

Adaptando esse carregamento para a geometria dos corpos de prova deste trabalho, obtém-se 

uma taxa constante de 2,3 kN/min, valor de entrada no equipamento da MTS para continuidade 

do ensaio. 

Após a ruptura do corpo de prova (figura 14), os dados são instantaneamente enviados ao 

sistema computacional do equipamento que extrai a relação de força e deslocamento atuantes 
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ao longo do ensaio. As equações 1 e 2, apresentadas no capítulo 6, fornecem, por fim, os valores 

de resistência à flexão e deformação da fibra inferior na ruptura. 

Figura 14 – Corpo de prova após ruptura por flexão 

 

(fonte: foto do autor) 
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na caracterização dos materiais e ensaios 

de compactação realizados por Kleinert13, e no ensaio de resistência à flexão. Por fim, ainda 

são realizados comentários e discussões sobre os valores observados. 

8.1 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

Este item apresenta os resultados de análise granulométrica dos materiais coletados in situ 

(BGTC e fresado asfáltico) na rodovia SP-070 e, também, das misturas envolvidas nesta 

pesquisa, onde a fração de fresado varia entre 20% e 70% e a BGTC entre 30% e 80%. 

Apresenta, também, o teor de ligante das amostras do revestimento asfáltico através do ensaio 

de refluxo.  

8.1.1 Granulometria 

O resultado obtido no ensaio de granulometria para o material fresado e para BGTC é exposto 

na tabela 4. A figura 15 apresenta os dados no formato de curvas granulométricas. 

Com os resultados do ensaio de granulometria para cada material, foram estimadas curvas para 

cada mistura estudada nesta pesquisa a partir dos percentuais relativos dos agregados. A figura 

16 mostra essas curvas, além dos limites (superior e inferior) pré-estabelecidos pela Wirtgen 

(2012). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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Tabela 4 – Resultados dos ensaios de granulometria do material fresado e da BGTC  

 

Nº DA 

PENEIRA 

(ASTM) 

ABERTURA 

DA 

PENEIRA 

(mm) 

FRESADO POLÍMERO BGTC 

MATERIAL 

RETIDO (g) 

PORCENTAGEM 

PASSANTE (%) 

MATERIAL 

RETIDO (g) 

PORCENTAGEM 

PASSANTE (%) 

2” 50,0 0,0 100 0,0 100 

1.1/2” 37,5 327,3 96,8 0,0 100 

1” 25,0 662,1 90,5 179,6 98,1 

3/4” 19,0 681,6 83,9 337,2 94,4 

1/2” 12,5 1.953,3 65,0 1.314,9 80,2 

3/8” 9,5 974,1 55,7 985,4 69,5 

1/4” 6,3 1.666,1 39,6 1.2014,2 56,4 

#4 4,8 691,0 32,9 719,5 48,6 

#8 2,4 1.345,8 19,9 1.340,9 34,1 

#16 1,2 754,9 12,7 887,4 24,5 

#30 0,6 435,3 8,5 655,9 17,4 

#40 0,4 189,1 6,6 295,0 14,2 

#50 0,3 151,4 5,2 227,3 11,7 

#100 0,15 272,2 2,6 455,5 6,8 

#200 0,075 170,3 0,9 338,8 3,1 

  95,1 0 288,1 0 

(fonte: adaptado de Kleinert14) 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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Figura 15 – Curvas granulométricas do material fresado e da BGTC 

 

(fonte: adaptado de Kleinert15) 

Figura 16 – Curvas granulométricas estimadas das misturas com                          

limites estabelecidos pela Wirtgen  

 

(fonte: adaptado de Kleinert16) 

                                                           
15 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
16 idem. 
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Verifica-se que as misturas se enquadram nas faixas citadas, portanto, sem a necessidade de 

correção granulométrica com material importado. É importante, também, destacar a provável 

heterogeneidade da distribuição granulométrica do material fresado, uma vez que é constituído 

por grumos, ou seja, boa parte dos finos estão envoltos pelo ligante asfáltico. Porém, com o 

processo de compactação, as partículas mais grosseiras estarão sujeitas ao esmagamento, 

resultando, assim, na mudança da curva granulométrica final da mistura. 

8.1.2 Teor de ligante asfáltico do material fresado 

Os dados obtidos do ensaio de refluxo para determinação do teor de ligante asfáltico são 

apresentados na tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados dos ensaios de refluxo para determinação                               

do teor de ligante do material fresado  

CONE 

MASSA DO 

CONE       

(g) 

MASSA 

INICIAL (g) 

CONE + MASSA 

INICIAL (g) 

CONE + 

MASSA 

FINAL (g) 

TEOR DE 

LIGANTE 

1 6,93 295,02 301,95 287,83 4,79% 

2 6,80 279,94 286,74 273,10 4,87% 

(fonte: adaptado de Kleinert17) 

O teor de ligante asfáltico extraído do material fresado foi, em média, de 4,83%. A influência 

desse material no processo de reciclagem aumenta, claramente, com o aumento da fração de 

fresado na mistura. Conforme Dellabianca (2004), a presença do ligante envolvendo os 

agregados reduz o atrito entre as partículas e, dessa forma, reduz a capacidade de suporte da 

camada.  

 

 

                                                           
17 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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8.2 ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO 

Foram realizadas curvas de compactação para 9 misturas de BGTC e fresado asfáltico com 

energia modificada. Por simplificação, Kleinert18 trabalhou com planejamento estatístico das 

combinações através de um método que extrapola os níveis de variáveis. Essa opção passou a 

ser necessária, principalmente, pela disponibilidade do material coletado e tempo de realização 

dos ensaios. 

Dessa forma, fixaram-se frações de 20% e 80% de fresado e 2% e 6% de cimento que geraram 

novas combinações pela análise estatística, todas apresentadas na tabela 6. 

Tabela 6 – Combinações utilizadas por Kleinert através de análise estatística  

TEOR DE 

CIMENTO 

(%) 

TEOR DE 

FRESADO 

(%) 

TEOR DE 

BASE  

(%) 

NOMENCLATURA  

UTILIZADA 

1,17 50,00 50,00 BGTC 1,17-50 

2,00 20,00 80,00 BGTC 2-20 

2,00 80,00 20,00 BGTC 2-80 

4,00 7,57 92,43 BGTC 4-7,57 

4,00 50,00 50,00 BGTC 4-50 

4,00 92,43 7,57 BGTC 4-92,43 

6,00 20,00 80,00 BGTC 6-20 

6,00 80,00 20,00 BGTC 6-80 

6,83 50,00 50,00 BGTC 6,83-50 

(fonte: Kleinert19) 

Por se tratar de misturas similares às deste trabalho, optou-se por não refazer os ensaios de 

compactação. Portanto, as combinações 1,17-50, 2-80, 4-7,57, 6,83-50 e 6-80 da autora foram 

adotadas como sendo, respectivamente, 2-50, 2-70, 4-20, 6-50 e 6-70 para este trabalho. Ainda, 

                                                           
18 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
19 idem. 
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para comprovar essa consideração, Kleinert20 afirma que não houve variação significativa dos 

resultados de resistência à compressão simples das misturas com 1,17-50 e 2-50, esta testada 

para verificação dos resultados. 

Assim, os ensaios de compactação foram aproveitados para continuidade da presente pesquisa 

e, dessa forma, os parâmetros obtidos são mostrados na tabela 7 e as curvas apresentadas no 

anexo A para cada teor de cimento. Para melhor análise, uma sobreposição de todas as curvas 

pode ser vista na figura 17.  

Tabela 7 – Parâmetros obtidos dos ensaios de compactação 

MISTURA 
𝛚ó𝐭  

(%) 

𝛄𝐬𝐦á𝐱 
(g/cm³) 

2-20 8,60 2,097 

2-50 7,85 2,138 

2-70 7,22 2,088 

4-20 8,72 2,050 

4-50 8,61 2,132 

4-70 6,72 2,134 

6-20 8,41 2,136 

6-50 7,89 2,119 

6-70 6,20 2,135 

(fonte: adaptado de Kleinert21) 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres 

Núñez e Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 

21 idem. 
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Figura 17 – Curvas de compactação das misturas 

 

 (fonte: adaptado de Kleinert22) 

Pela análise dos dados acima, percebe-se maiores variações na umidade ótima (6,20% a 8,72%), 

e menores variações da massa específica aparente seca (2,050 g/cm³ a 2,138 g/cm³). Isso pode 

ser explicado pela peculiar heterogeneidade na matriz da BGTC, o que gera grande porosidade 

e descontinuidades em sua estrutura interna (BALBO, 2006). 

Além disso, algumas curvas da figura 17 também apresentam um pico e meio no seu traçado. 

Essa singularidade foi desprezada a partir da observação da exsudação de água na umidade 

trabalhada, claramente, não representando a condição de valor ótimo na mistura. Um dos 

motivos pode ser explicado pela dificuldade em se compactar os corpos de prova pela presença 

do fresado asfáltico, que demonstra comportamento similar a uma mola, diminuindo a absorção 

da energia dinâmica da queda do soquete e impedindo a transferência dela para as partículas, 

tendendo a dificultar o arranjo entre os grãos (DELLABIANCA, 2004). 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Thaís Radünz Kleinert, autora da Dissertação de Mestrado vinculada à pesquisa de Reciclagem de Pavimentos 

com Adição de Cimento Portland, que está sendo elaborada no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEC/UFRGS), sob orientação de Washington Peres Núñez e 

Jorge Augusto P. Ceratti, com previsão de defesa em março de 2016. 
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8.3 ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO 

Neste item são apresentados os resultados gerados pelos ensaios de resistência à tração na flexão 

e, também, uma análise estatísticas destes dados. No apêndice A foram dispostas as curvas 

“tensão x deformação” obtidas a partir dos ensaios e, na tabela 8, o resumo destes dados. 

Tabela 8 – Resultados dos ensaios de resistência à tração na flexão 

MISTURA 
Nº CORPO 

DE PROVA 
RTF (MPa) CV (%) 

DEFORMAÇÃO 

NA RUPTURA  

95% (με) 

CV (%) 

2-20 1 0,32 

37 

165 

37 

2-20 2 0,55 280 

2-50 1 0,49 

8 

389 

8 

2-50 2 0,44 349 

2-70 1 0,44 - 1.089 - 

4-20 1 0,87 

13 

188 

23 

4-20 2 1,04 261 

4-50 1 0,81 

13 

629 

21 

4-50 2 0,98 468 

4-70 1 1,01 - 794 - 

6-20 1 1,23 

0 

304 

26 

6-20 2 1,23 209 

6-50 1 1,27 

0 

404 2 

6-50 2 1,27 413  

6-70 1 1,34 - 1.200 - 

 

 (fonte: elaborado pelo autor) 

Os resultados de resistência à flexão variaram entre 0,32 e 1,34 MPa para as 9 misturas. O 

coeficiente de variação para as misturas 2-20 atingiu 37%, tanto para resistência à flexão como 

para a deformação na ruptura. As misturas 6-20 e 6-50 não apresentaram diferenças 

significativas nas resistências dos corpos de prova ensaiados.  
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As deformações na ruptura, medidas a partir do LVDT instalado, foram registradas no momento 

em que ocorreu 95% da carga de pico. A menor deformação na tração foi de 165 με, obtida na 

mistura de 2-20. Misturas com alto teor de fresado acusaram elevados valores, alguns superiores 

a 1000 με. 

Os resultados dos ensaios foram cruzados com as variáveis de dosagem para verificação da 

influência de cada material na mistura reciclada. As figuras 18 a 21 apresentam essas relações 

através de gráficos. 

Figura 18 – Relação “teor de cimento x resistência à tração na flexão” 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 19 – Relação “teor de fresado x resistência à tração na flexão” 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Observou-se que, conforme as figuras 18 e 19, o aumento do teor de fresado não influenciou 

no ganho de resistência à flexão das misturas para qualquer teor de cimento utilizado, 

apresentando resultados muito próximos entre si. Além disso, uma relação quase linear pode 

ser verificada em todas elas, com um coeficiente de determinação R² mínimo de 0,97. Esta 



 

__________________________________________________________________________________________ 

Reciclagem de pavimentos com adição de cimento: comportamento à flexão                                                         

de misturas contendo BGTC e fresado asfáltico 

69 

verificação contrasta com trabalhos anteriores como o de Sufian et al. (2009), Ely (2014) e 

Fedrigo (2015), que, ao realizarem ensaios de resistência à compressão simples e diametral, 

constataram reduções notáveis na resistência das misturas com o aumento do teor de fresado. 

Ainda, misturas com 6% de cimento resultaram em resistências à flexão cerca de 3 vezes 

superior às misturas com 2% de cimento. Já em comparação com as misturas com 4%, houve 

também um incremento, porém, menos significativo, cerca de 17%. 

Figura 20 – Relação “teor de cimento x deformação na ruptura” 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

Figura 21 – Relação “teor de fresado x deformação na ruptura” 

 

(fonte: elaborado pelo autor) 

A figura 20 aborda os resultados de deformação na ruptura medido nos ensaios em função do 

teor de cimento e de fresado. Constatou-se altos índices desse parâmetro para as misturas com 

70% de fresado, possivelmente pela perda de atrito entre as partículas causado pelo ligante 
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asfáltico presente no material coletado. Misturas com 20% de fresado apresentaram 

deformações baixas e similares entre si, próximas aos resultados obtidos através de materiais 

virgens cimentados estudado pela Austroads (2010). 

Em relação à incorporação de cimento, verificou-se que a utilização deste material não 

influenciou na deformação na ruptura em misturas com baixo teor de fresado. Porém, com o 

acréscimo do material fresado, já se percebe variações significativas. 

Na figura 21 é possível observar o acréscimo de deformação com o aumento do teor de fresado 

na mistura reciclada. Ao ultrapassar o limite indicado pelos documentos técnicos de referência 

brasileiros (máximo de 50% de fresado), as deformações crescem substancialmente nas 

misturas com 2% e 6% de cimento, enquanto que, para misturas com 4% de cimento, essa 

relação parece manter a linearidade. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho focou-se na determinação da resistência à flexão e deformação na ruptura baseada 

em metodologias internacionais que, por sua simplicidade, podem ser adotadas pelo meio 

técnico e de pesquisa rodoviária nacional. O programa experimental aqui descrito condiz com 

a realidade tecnológica do Brasil para caracterização física e mecânica de camadas de 

pavimentos recicladas com cimento, podendo, assim, aprofundar estudos visando a definição 

de modelos preliminares de vida de fadiga. 

No decorrer da pesquisa, observou-se um comportamento atípico nos ensaios de compactação 

realizados, com o material fresado apresentando uma aparente “resistência” quanto à aplicação 

dos golpes, causando repiques e, assim, dissipando parte da energia cinética gerada pelo 

soquete. Esse comportamento pode ser o principal motivo dos resultados obtidos, que 

determinaram curvas com pouca variação do peso específico aparente seco e, algumas, com 

mais de um pico no seu traçado. 

Posteriormente, ao trabalhar com corpos de prova em duplicata (misturas com 20% e 50% de 

material fresado), verificou-se que a mistura 2-20 foi a única a apresentar resultados 

discrepantes entre si, com coeficientes de variação acima do limite considerado para 

representatividade de ensaio. Em contrapartida, as misturas 2-50, 4-20, 4-50, 6-20 e 6-50 

apontaram valores muito próximos entre os espécimes moldados, podendo ser utilizados com 

confiabilidade nos ensaios de carga repetida. 

As misturas com 70% de fresado, devido a indisponibilidade de materiais, foram ensaiadas 

através de exemplar único, não sendo possível comparar resultados como forma de verificação. 

Porém, todas apresentaram deformações na ruptura muito acima das demais, apesar de não 

terem sido observadas reduções na resistência à flexão em comparação às misturas com menor 

teor de material fresado, fato esse que contrasta com outros trabalhos publicados na área de 

reciclagem com adição de cimento. 

Em relação ao cimento, o acréscimo desse material levou, como se era esperado, o aumento na 

resistência à tração, por outro lado, não foi observada influência significativa em relação às 

deformações na ruptura. 
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APÊNDICE A – Gráficos “tensão x deformação” obtidos no ensaio de 

resistência à tração na flexão 
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Gráfico “tensão x deformação” de misturas com 2% de cimento e 20% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de misturas com 2% de cimento e 50% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 2% de cimento e 70% de fresado 
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Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 4% de cimento e 20% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 4% de cimento e 50% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 4% de cimento e 70% de fresado 
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Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 6% de cimento e 20% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 6% de cimento e 50% de fresado 

 

 
Gráfico “tensão x deformação” de mistura com 6% de cimento e 70% de fresado  
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ANEXO A – Ensaios de compactação de bases de BGTC, fresado asfáltico 

com polímero e cimento Portland 
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Curvas de compactação para misturas recicladas com 2% de cimento 

 

 
Curvas de compactação para misturas recicladas com 4% de cimento 

 

 
Curvas de compactação para misturas recicladas com 6% de cimento 


