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RESUMO 

A preocupação com o meio ambiente faz com que medidas sustentáveis sejam tomadas 

para a prevenção e conservação do mesmo. Obras de pavimentos rodoviários são grandes 

consumidores de matéria prima e geram enormes volumes de resíduos que muitas vezes são 

descartados de forma incorreta e que podem prejudicar o meio ambiente. Dentre esses resíduos 

destaca-se o material fresado, também conhecido como RAP - Reclaimed Asphalt Pavement, 

proveniente de manutenções nas vias e principal material abordado no presente estudo. Existem 

diferentes técnicas que utilizam esse resíduo como componente em camadas do pavimento, em 

diversos teores de porcentagem, com ou sem a adição de diferentes aditivos, mas com um 

objetivo em comum: trazer um ganho ambiental com a economia de material comumente 

utilizados nas camadas do pavimento rodoviário. Baseado em trabalhos desenvolvidos nos 

últimos 15 anos em âmbito nacional, o objetivo da pesquisa é trazer um rol de informações a 

respeito da técnica de reutilização do material fresado com foco na aplicação em camadas 

granulares. Foram pré-selecionados 86 trabalhos, envolvendo artigos, monografias, projetos de 

pesquisa, dissertações de mestrado e teses de doutorado na mesma linha estudo. Após avaliação 

prévia dos trabalhos, apenas 41 trabalhos se enquadraram nos critérios de estudo dessa pesquisa, 

ou seja, uso do RAP em camadas granulares. A partir daí, foi possível realizar uma análise mais 

aprofundada dos trabalhos e desenvolver análises comparativas dos dados a respeito dessa 

técnica. Apesar do grande número de variações de aplicações do RAP nas mais diversas 

camadas, bem como utilizando ou não alguns aditivos complementares, foi possível identificar 

por meio dos trabalhos analisados, que há um ganho expressivo no uso do resíduo quando 

incorporado nas camadas granulares de pavimentos flexíveis. Além disso, o trabalho traz uma 

compilação de informações relevantes que podem contribuir para pesquisas futuras, 

incentivando a difusão da prática dessa técnica em todo o território brasileiro. Afinal, além dos 

benefícios ambientais, nota-se na bibliografia aqui estudada, que a reutilização do material 

fresado tem potencial de elevar ganhos econômicos, sociais e melhorias dos pavimentos que 

serão utilizados por essa e pelas próximas gerações.  

 

 

Palavras-chave: Meio ambiente. Sustentável. Resíduos. Material fresado. Reutilização. 

  



 

ABSTRACT 

Concern for the environment means that sustainable measures are taken to prevent and 

conserve it. Road pavement works are major consumers of raw materials and generate huge 

volumes of waste that are often disposed of incorrectly and can harm the environment. Among 

these residues stands out the milled material, also known as RAP - Reclaimed Asphalt 

Pavement, from maintenance on the roads and main material addressed in the present study. 

There are different techniques that use this residue as a component in layers of the pavement, 

in various percentage levels, with or without the addition of different additives, but with a 

common objective: to bring an environmental gain with the economy of material commonly 

used in the layers of the road pavement. Based on work developed in the last 15 years 

nationwide, the objective of the research is to bring a list of information about the technique of 

reuse of milled material with a focus on application in granular layers. Eighty-six papers were 

pre-selected, involving articles, monographs, research projects, master's dissertations and 

doctoral theses in the same line study. After previous evaluation of the studies, only 41 studies 

met the study criteria of this research, being the use of RAP in granular layers. From there, it 

was possible to perform a more in-depth analysis of the studies and develop comparative 

analyses of the data regarding this technique. Despite the large number of variations of RAP 

applications in the most diverse layers, as well as using or not some complementary additives, 

it was possible to identify through the analyzed studies that there is an expressive gain in the 

use of residue when incorporated into the granular layers of flexible pavements. In addition, the 

work brings a compilation of relevant information that may contribute to future researches, 

encouraging the dissemination of the practice of this technique throughout the brazilian 

territory. After all, beyond to the environmental benefits, it is noted in the bibliography studied 

here, that the reuse of milled material has the potential to increase economic, social gains and 

improvements of the pavements that will be used by this and the next generations. 
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1 INTRODUÇÃO  

A expressão “desenvolvimento sustentável da sociedade” utilizada para designar um 

modelo econômico que busque ajustar princípios de desenvolvimento econômico à preservação 

e manutenção dos recursos naturais disponíveis, tem sido cada vez mais presente e amplamente 

discutido, de modo a buscar alternativas de satisfazer as necessidades presentes, sem que isso 

traga um comprometimento às bases para o desenvolvimento das futuras gerações. 

As estratégias que tangem a construção, produção e desenvolvimento devem atender as 

necessidades humanas, mas sempre pensando na preservação do planeta, tendo em vista que 

muitos insumos são finitos e devem ser preservados. Uma imensa quantidade de resíduos é 

gerada por inúmeros processos encontrados na sociedade, como exemplo, em 2012, a produção 

de 1,4 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) ao ano no mundo inteiro, 

juntamente aos resíduos da construção civil (RCC) que somam mais 50% a 70% dessa massa. 

Esse número é muito maior, afinal existem muitos mais processos geradores de resíduos, como 

indústria alimentícia, a de eletrônicos, as indústrias farmacêuticas e serviços de saúde, que nem 

sempre são devidamente registrados. Já estudos realizados no Brasil, por volta de 2010, 

mostram que os resíduos provenientes da construção civil, chegam a representar até 

representam 50% de toda massa dos RSU (Santos, Cândida, & Ferreira, 2010; MMA, & ICLEI, 

2012). 

Nesse sentido, segundo Brasil (2017), essas estratégias para promover uma gestão 

adequada dos resíduos, devem-se apoiar na política dos 5 R’s que se baseia em cinco ações 

iniciadas pela letra R, sendo elas: Reduzir, ou seja, reduzir o consumo; Repensar, está ligado as 

novas práticas que visem a sustentabilidade; Reaproveitar ou Reutilizar, que é dar um novo uso; 

Reciclar, é tratar os resíduos para que tenham uma nova aplicabilidade; Recusar é evitar o 

consumo de produtos que gerem impactos socioambientais. 

Além disso, as obras necessitam da aplicabilidade dessas políticas de desenvolvimento 

sustentável ainda na fase de concepção e planejamento, com mais interligação e comunicação 

entre projetos, contratação de pessoas adequadas e conscientização de todos os envolvidos para 

garantir o compartilhamento de informações entre empresas e pessoas.  

Para Tozzi (2006) a construção civil é dita como um imenso gerador de impactos 

ambientais, pois além do consumo de recursos naturais finitos/não renováveis há uma grande 

geração de resíduos. Em muitas ocasiões, esses resíduos não conseguem ser reaproveitados, ou 

então, não são tratados da maneira correta. Desta forma, as novas estratégias de sustentabilidade 

têm foco na reciclagem, reutilização e uso de materiais alternativos que garantam: as boas 
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condições de vida da sociedade; o uso consciente dos recursos naturais do planeta; e que sejam 

economicamente viáveis para todos, para quem faz e para quem usa.  

Os termos reciclagem e reutilização estão ligados entre si, porém possuem definições 

distintas. A reciclagem é dita como um processo de transformação de resíduos, que 

provavelmente seriam descartados, havendo mudanças em suas características físicas-químicas 

para que então possam ser utilizados como produtos ou como matérias-primas. Já a reutilização, 

como o próprio nome diz, reutiliza esses resíduos sem que haja uma transformação do mesmo, 

atribuindo novas funções e aplicações.  

No domínio de pavimentos rodoviários, a reciclagem e a reutilização dos resíduos gerados 

na construção civil têm se tornado uma das melhores alternativas sustentáveis para o 

reaproveitamento de materiais, com foco principalmente na reutilização, por tratar com um 

material em que não é necessária, a priori, uma transformação físico-química do mesmo. A 

evolução dessas técnicas traz tanto ganho ambiental quanto econômico. Em 2012, cerca de 1,52 

bilhões de toneladas de agregados foram retiradas de jazidas e somadas a 80 milhões toneladas 

de betume para produzir 1,6 bilhões de toneladas de asfalto, em todo o mundo. Dados como 

esses revelam a importância do desenvolvimento sustentável ligado principalmente aos termos 

ambientais e uso de recursos naturais nas estradas (GENCER et al., 2012). 

As estradas são como a espinha dorsal de redes de transporte, garantindo a mobilidade 

necessária para aqueles que precisam. Os meios de transporte estão cada vez mais avançados e 

mais rápidos que fazem com que atividades econômicas trabalhem nesse ritmo (FHWA, 2006). 

Sendo o modal rodoviário, o mais utilizado no Brasil, responsável por mais de 60% do 

transporte de cargas e por mais de 90% do transporte de passageiros (CNT, 2019), é também 

fundamental para o desenvolvimento da civilização moderna o uso de pavimentos cada vez 

mais resistentes e economicamente viáveis.  

As cidades estão cada vez maiores, com expansão muitas vezes desordenadas, 

aumentando consequentemente a população, o tráfego de pessoas e mercadorias, necessitando 

assim, de pavimentos de alta qualidade, que possuam desempenho satisfatório e com o melhor 

custo possível. A falta destes pode inviabilizar uma cidade ou até mesmo uma região produtora. 

A má qualidade de pavimentos pode gerar inúmeros problemas no transporte, como aumento 

do custo logístico devido maior consumo de combustível, atraso nas entregas gerando 

insatisfação com o sistema, aumento no número de acidentes por não estar devidamente 

preparada para o tráfego atual, entre outras complicações. (KLAMT et al., 2018)  

Apesar de serem elementos fundamentais para o desenvolvimento nacional, as rodovias 

pavimentadas ou não, apresentam números preocupantes. As condições das rodovias brasileiras 
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são monitoradas por meio de pesquisas realizadas pela Confederação Nacional do Transporte 

(CNT) que revelam a real situação de todas as rodovias federais e as principais de trechos 

estaduais. De forma insatisfatória o histórico de pesquisas revela um ritmo desacelerado quando 

comparado a real importância desse modal no Brasil.  

De acordo com a CNT, em 2011 as rodovias pavimentadas somavam cerca de 212.738 

km, enquanto as não pavimentadas e em planejamento superavam os 1.368.000 km. Nesse 

mesmo ano, em uma pesquisa referente as condições das vias foi dito que 42,6% das rodovias 

pavimentadas eram consideradas ótimas ou boas e 57,4% se encontravam em condições 

regulares, ruins ou péssimas. Em 2016 esses números aumentaram para 58,2% classificas como 

regular, ruim e péssima e 41,8% nas condições boas e ótimas. Já em 2019 a malha rodoviária 

no Brasil possuía em torno de 1.720.700 km executados e em planejamento, sendo cerca de 

apenas 213.000 km de rodovias pavimentadas o que representa 12% do total. Cerca de 157.000 

km estão em fase de planejamento representando 9% e 1.350.000 km, sendo 79% do total, são 

de malha não pavimentada. Quanto a pesquisa sobre as condições houve uma nova queda, sendo 

41% dessa malha em condições boas e ótimas e 59% como regular, ruim ou péssima. Nesse 

contexto observa-se que grande parte das vias desse modal encontram-se em condições quase 

inapropriadas e que exigem, soluções não só de manutenção e conservação, mas soluções com 

alternativas economicamente viáveis.  

Em face disso, técnicas de conservação e reabilitação, dependendo do estado em que o 

pavimento se encontra, podem atingir níveis funcionais/superficiais ou estruturais. A 

recuperação estrutural intervém diretamente nas camadas granulares, sendo mais frequentes a 

própria remoção dessas camadas e reconstrução das mesmas. A nível funcional atua na camada 

de revestimento podendo simplesmente cobri-la com uma fina camada de betume quente ou 

então a substituição dessa camada corrigindo elevação do greide das estradas, além de atenuar 

a propagação de trincas e evitar o alteamento dos dispositivos de drenagem (BOMFIM, 2007). 

Uma alternativa que vem crescendo dentro dos processos de construção e reabilitação 

superficial de pavimentos rodoviários é o processo de fresagem. O equipamento responsável 

por essa técnica surgiu em 1970 na Europa e no América do Norte e possibilitava o desbaste de 

camadas de pavimento deterioradas. Pouco tempo depois, em 1974 notou-se que o descarte dos 

materiais oriundos das restaurações de pavimentos era um grande desperdício e que aquele 

material possuía um grande potencial para a engenharia rodoviária. Essa técnica chegou no 

Brasil em meados do ano 1980 (BONFIM, 2007).  

 A fresagem consiste no corte e remoção de uma ou mais camadas do pavimento 

deteriorado, por meio de uma máquina fresadora, que possui um tambor com dentes que exerce 
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um movimento rotativo contínuo que remove camadas finas do pavimento. A preocupação com 

o meio ambiente e o uso de recursos naturais faz com que técnicas na área da engenharia 

rodoviária como a reciclagem de pavimentos e a reutilização de materiais em camadas de base, 

sub-base e reforço do subleito, sejam mais abordadas.  

Em suma, o RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) pode ser utilizado na pavimentação de 

duas maneiras: na reutilização desse material sendo incorporado em misturas para as camadas 

granulares, em que o RAP é misturado com o solo e, de acordo com as características 

mecânicas, pode ser aplicado em camadas de base ou sub-base; na reciclagem desse material 

sendo incluído na composição de um novo revestimento asfáltico, em que o RAP é tratado com 

agentes rejuvenescedores, agregados e ligantes novos, sofrendo uma transformação, para então 

ser aplicado em uma nova camada de rolamento.  

Os ganhos provenientes dessas técnicas têm ganhado destaque no setor rodoviário, pois 

são obras com alto valor agregado e que agridem o meio ambiente diretamente com a extração 

de materiais e a produção de resíduos. Estudos estão sempre buscando melhores formas de 

utilizar materiais recicláveis na execução de pavimentos, buscando reutilizar ou reciclar 

grandes quantidades de material fresado, desenvolvendo novas técnicas, recorrendo a novas 

pesquisas que incorporem maiores porcentagens do material fresado e novos meios de uso do 

mesmo. 

1.1 PROBLEMA 

A construção civil, em geral, especialmente a engenharia rodoviária são grandes 

consumidores de recursos naturais e grandes produtores de resíduos e dejetos. Por 

consequência, as sociedades contemporâneas têm se preocupado cada vez mais com a 

sustentabilidade, buscando novas técnicas e estratégias ligadas a esse tema. Desse modo, as 

técnicas de engenharia têm se tornado alvo de pesquisas em diversos campos, por conta dessa 

produção de resíduos, havendo uma pressão em técnicas de reutilização por serem 

economicamente mais viáveis (TEIXEIRA, 2009).   

Devido as condições que se encontram a maioria das rodovias brasileiras, os custos para 

manutenção muitas vezes são extremamente altos. As futuras técnicas buscam aliar o 

pensamento sustentável, com a necessidade de melhoria de qualidade e com a economia, pois 

de nada adianta a sustentabilidade com custos extremamente altos.  

O problema se encontra na falta dessas técnicas, na falta de pessoas qualificadas e 

alinhadas com a sustentabilidade, além do mau uso dos resíduos. Quanto ao resíduo gerado pelo 

processo de fresagem, a sua destinação gera grande discussões, principalmente em grandes 
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cidades onde o volume é abundante e se for utilizado de forma incorreta pode gerar problemas 

ambientais significativos. Por isso, muitas vezes é utilizado de forma fáceis, para que seja 

escoado seu grande volume, sendo utilizado em revestimentos primários, estradas vicinais, 

bota-fora, corpo de aterros, ruas periféricas, etc.  

Isso se deve à falta de políticas públicas de incentivo para o uso adequado desse material. 

De fato, existem muitas pesquisas e aplicações na área de reutilização e reciclagem de material 

fresado em todo o mundo, mas no Brasil essas técnicas ainda não se tornaram tão populares, 

ainda. Isso não significa que não há tentativas de diversos pesquisadores na área de tornar 

comum essas práticas no país. Por serem feitas em regiões diferentes, consequentemente os 

materiais utilizados nas pesquisas também são diferentes o que provoca resultados não 

semelhantes. 

Quando comparado a outros países, percebe-se que o Brasil, com uma gigantesca malha 

viária, não produz dados e não aplica técnicas preocupadas com a sustentabilidade ligadas ao 

uso do RAP. No cenário internacional, essas técnicas têm sido aplicadas cada vez mais, 

evidenciando seus benefícios para sociedade e para o ambiente. De acordo com Karina (2019), 

nos Estados Unidos cerca de 80 milhões de toneladas são reutilizados ao ano, a Europa vem 

logo atrás reutilizando uma média de 76% de todo seu material fresado, destacando 

principalmente países como Alemanha, Holanda e França. Um ótimo exemplo mundial é o 

Japão, que conseguiu reutilizar aproximadamente 100% do material retirado de pavimentos 

degradados. Contrariamente, no cenário nacional, o Brasil ainda não possui dados reais 

divulgados por órgãos oficiais sobre seus números de reutilização.  O que há, são dados 

fornecidos pelo Grupo CCR (Companhia de Concessões Rodoviárias), referente aos seus 

próprios números, que estimam a reutilização de cerca de 1.100.000 toneladas de RAP até 2021. 

1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

Cada vez mais a preocupação com o meio ambiente tem aumentado, além da qualidade 

de vida e como serão as sociedades das futuras gerações. Para isso é necessário corrigir os erros 

do passado pensando no futuro. Isso implica diretamente no uso e destino dos resíduos gerados 

pelas atividades humanas. Quanto as obras da engenharia civil, como sendo uma potencial 

produtora de resíduos, devem-se atentar aos impactos ambientais e os efeitos consequentes de 

suas atividades. Na construção de estradas e rodovias não é diferente, tendo em vista que existe 

uma grande extração de matéria prima de jazidas e uma grande quantidade de resíduos gerados 

de processos de manutenção e restauração das vias. Esse grande volume de material fresado 
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sendo utilizado em estruturas de pavimento é uma questão bastante importante, uma vez que 

trata de uso de recursos naturais e uso de resíduos ao mesmo tempo.   

O processo de fresagem é descrito por Bonfim (2007) como corte de uma ou mais 

camadas do pavimento, com espessuras determinadas de acordo com objetivo, podendo ser a 

quente ou a frio. O reaproveitamento dos resíduos permite uma conservação do meio ambiente, 

afinal reduzidas as necessidades de extração em jazidas. Segundo o DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2006) a reutilização de material fresado em camadas 

do pavimento, além da reciclagem, torna-se solução para muitos problemas, oferecendo ganhos 

ao mesmo tempo, como:  

• Conservação de agregados, afinal reduz-se a necessidade de novos materiais; 

• Conservação de ligante, pois o ligante presente nos agregados pode ser reaproveitado com o 

uso de agentes rejuvenescedores, diminuindo a necessidade do uso de novos ligantes;  

• Economia de energia, afinal com menos material oriundo das jazidas, a quantidade de viagens 

tende a diminuir e consequentemente economizando tempo, energia e combustível;  

• Preservação do meio ambiente, pois a explorações das jazidas serão reduzidas; 

• Conservação das condições geométricas da via, uma vez que, a reciclagem permite que essas 

condições sejam mantidas ou pouco modificadas, evitando futuros problemas;  

• Diminuição dos depósitos de materiais retirados das obras de pavimentação;  

Logo, pontua-se a necessidade de soluções alternativas para a destinação do RAP, pois 

seu mau uso não traz tantos ganhos quanto o reaproveitamento do mesmo. Balbo (2007) 

defende que a aplicação desse material como revestimento primário tem-se mostrado ineficiente 

e ambientalmente agressivo. A preocupação mundial em proporcionar um destino 

ecologicamente correto a esses resíduos levou as obras de engenharia adotarem as técnicas de 

reuso. Araújo (2004), Queiroz (2011) e Porto (2011) já utilizaram essa técnica ao misturar 

material fresado com solo para construção de bases, sub-bases e reforço do subleito.  

Diante da notória importância do tema para o meio rodoviário, além dos ganhos 

ambientais que esses tipos de técnicas geram, torna-se importante a realização de estudos que 

compilem informações sobre os diversos tipos de metodologias a serem aplicadas na temática 

do uso do RAP, principalmente em camadas granulares, que possam para servir como subsídio 

ou como um mapa para futuras pesquisas na mesma linha de estudo. 

Neste sentido, uma pesquisa bibliográfica traz a oportunidade de reunir informações 

importantes já publicadas em forma de trabalhos científicos, de modo a guiar futuros 

pesquisadores para planejar, montar e realizar a pesquisa.  
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1.3 OBJETIVO GERAL 

A presente pesquisa tem como objetivo geral trazer uma compilação de dados técnicos da 

literatura nacional dos últimos quinze anos, acerca do uso de material fresado, para composição 

de camadas granulares de pavimentos rodoviários, de forma a fornecer uma análise geral sobre 

o uso da técnica de reutilização de RAP. 

 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 

A partir do objetivo geral, foram traçados alguns objetivos específicos, sendo eles: 

• Fazer uma busca ampla de trabalhos científicos desenvolvidos nos últimos quinze 

anos em âmbito nacional sobre a temática do uso de material fresado nas camadas 

granulares em novos serviços de pavimentação; 

• Traçar uma linha do tempo sobre o tema, levantando questões relevantes e comuns 

nesse tipo de pesquisa como: quais as porcentagens utilizadas; para quais camadas 

pode ser aplicada; quais foram os ensaios; e se os resultados foram satisfatórios;  

• A partir da linha do tempo, comparar as principais conclusões obtidas pelos 

trabalhos apresentados sobre o tema no Brasil, de modo que possa nortear futuras 

pesquisas na mesma linha de estudo. 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Nesta etapa, conceitos e informações necessárias serão apresentadas e descritas para o 

melhor entendimento de todo o processo que envolve a questão da reutilização de material 

fresado para incorporação em camadas granulares. 

2.1 SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO 

O Brasil é o 5º lugar da lista dos maiores países em relação a área territorial, perdendo 

para Estados Unidos (4º), China (3º), Canadá (2º) e Rússia (1º). Por ser uma país com grandes 

extensões continentais é imprescindível um sistema de transportes, ou mais de um, que 
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interligue os centros e as regiões periféricas de modo a atender o desenvolvimento de todas as 

comunidades envolvidas (PADULA, 2008). 

Nos anos de 1940, o Brasil se encontrava em um processo intenso de industrialização 

aliado a um momento em que a indústria automobilística estava em alta, tornando os veículos 

mais acessíveis e populares no país e no mundo. Entre 1950 e 1970 o sistema rodoviário recebeu 

grandes investimentos do governo, como a criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN), para 

que se expandisse por todo o país (50 anos em 5 com Juscelino Kubitscheck). Com facilidade 

de transporte, as atividades agrícolas, industriais e de extração se tornam mais fáceis e rápidas 

ajudando no crescimento da economia (GRACIANO, 1971 apud SCHMIDT, 2011).  

Atualmente a malha rodoviária é o principal meio de transporte de pessoas e cargas no 

país, responsável por 62% do transporte de cargas e 91% do transporte de pessoas (CNT, 2019). 

Porém esses números não condizem com a qualidade, uma vez que, a maioria das vias se 

encontram com algum tipo de problema ou então não são pavimentadas. De acordo com o 

Fórum Econômico Mundial, as rodovias brasileiras foram classificadas, em 2014, em 2,8 de 

uma nota que vai de 1 a 7. Nessa classificação, participaram 144 países e o Brasil ficou na 

posição 122º (CNT, 2014). Recentemente, em 2019, nessa mesma classificação o Brasil teve 

um ganho de posições, subindo para a posição 116º o que não foi um ganho tão significativo.  

As consequências do mau desempenho das rodovias não são percebidas de forma 

imediata. Os prejuízos econômicos estão ligados ao aumento dos custos operacionais dos 

veículos, na preservação deles, assim como das pessoas e cargas, além do próprio sistema viário 

com a perda de eficiência no tempo de viagens e problemas mais graves relacionados a 

acidentes causados por deficiências na via (RESPLANDES et al., 2005). Além disso, a falta de 

investimentos na infraestrutura rodoviária reflete diretamente nas tecnologias de pavimentação, 

na qual se não há investimento, as tecnologias ficam obsoletas e mais caras com o passar dos 

anos e com as evoluções das técnicas de construção (GONÇALVES, 1999). 

Para a garantia de boas condições de circulação, segurança e conforto é fundamental altos 

investimentos na manutenção e recuperação das vias, assim como a construção de novas. As 

novas técnicas que buscam o uso de materiais alternativos focam na redução desses custos. 

2.2 SUSTENTABILIDADE EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

Os primeiros registros de sustentabilidade ligado a pavimentação surgiram com a crise 

do petróleo na década de 70, em que houve uma escassez de materiais asfálticos, o que provocou 

a ideia de reprocessar o material provindo de vias desgastadas, utilizando-o para as novas e 

buscando níveis satisfatórios. Inicialmente esse processo de remoção do material era feito por 
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escarificação, o que não era muito adequando. Tempos depois surge o equipamento de 

fresagem, facilitando o processo e tornando-o mais adequando (BOMFIM, 2007). 

No âmbito atual, a construção civil ligada a sustentabilidade, tem ganhado cada vez 

espaço em todo o mundo.  Somente após a década de 1990, a sustentabilidade foi adotada como 

ponto importante nas ações e projetos ligados a engenharia, mesmo sendo uma área que exerce 

um enorme impacto ambiental, seja em energia, emissão de CO2 ou extração de matéria-prima, 

e estima-se que aproximadamente um terço (1/3) do consumo de recursos naturais provém da 

construção civil (TAIPALE, 2012). Um número alto, tanto que, surgiram novas nomenclaturas 

de construção que buscam sustentabilidade em seus processos, tais como: construções 

ecológicas; construções verdes; construções com selo ambiental; construções sustentáveis.  

A grande expansão das atividades da construção civil afeta diretamente na geração de 

resíduos. As técnicas de reutilização e reciclagem desses resíduos têm sido cada vez mais 

aplicadas no âmbito da engenharia. Dentre os resíduos mais utilizados tem-se o material 

fresado, escória de alto forno e agregados de resíduos sólidos da demolição civil (QUEIROZ, 

2011).  

No Brasil, visando uma melhor gestão ambiental, minimização dos impactos ambientais 

e uso racional dos recursos naturais foi elaborado regulamentações que atuam em diferentes 

campos, mas sempre englobando esses quesitos. Essas regulamentações são leis de políticas 

públicas e normas técnicas tanto do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) quanto 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) das quais cabe citar:  

• Resolução CONAMA n. 307/2002;   

• Resolução CONAMA n. 308/2002;  

• Resolução CONAMA n. 348/2004;  

• Resolução CONAMA n. 404/2008;  

• Resolução CONAMA n. 431/2011;  

• Resolução CONAMA n. 448/2012; 

• Resolução CONAMA n. 469/2015;  

• NBR 10.004/2004;   

• NBR 15.116/2004; 

• Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Dentre as apresentadas, algumas merecem atenção em relação ao escopo do trabalho. A 

Lei nº 12.305/2010, a Resolução CONAMA n. 307/2002 e a Resolução CONAMA n. 448/2012 

fazem referência preferencial na não geração de resíduos, logo depois tratam sobre a redução 

dos mesmos, além de reutilização, reciclagem e o tratamento adequado. Na Lei nº 12.305/2010 
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é especificado que existem resíduos reaproveitáveis e os não reaproveitáveis e que ambos 

devem possuir uma destinação adequada. Os reaproveitáveis são aqueles que sua destinação 

pode ocorrer por reciclagem ou reutilização, os não reaproveitáveis por sua vez, não se 

enquadram para essas técnicas (são então chamados de rejeitos) e devem ter uma destinação 

ambientalmente correta, normalmente em aterros. Vale comentar que a NBR 15.116/2004 da 

ABNT trata especificadamente com o uso de agregados reciclados para a utilização em obras 

de pavimentação.  

Com foco nas técnicas alternativas que buscam a utilização de resíduos como composição 

de camadas do pavimento, é dito que várias cidades do Brasil como São Paulo, Ribeirão Preto 

e Belo Horizonte tem aplicado agregados reciclados para a execução de camadas, porém isso é 

recente. Destaca-se que essas técnicas ainda não estão devidamente difundidas da melhor 

forma, principalmente em cidades de pequeno porte, que poderiam utilizá-las em projetos de 

vias locais, como ruas e avenidas de baixo tráfego, mas acabam optando pelas técnicas 

tradicionais de construção. No exterior essa técnica é bem mais comum e apresenta resultados 

satisfatórios com sua aplicação para camadas principalmente de sub-base, além de ser usado 

para nivelamento de terrenos e drenagens. Ressalta-se a importância de conhecer as 

características mecânicas e a performance desse agregado reciclado antes de aplicá-lo nas 

camadas, afinal seus resultados devem ser no mínimo iguais aos dos materiais naturais para que 

atendam os parâmetros exigidos (CARNEIRO et al., 2008; HANSEN, 1996; ARAÚJO 

JUNIOR, 2019).  

Algumas pesquisas têm apresentado bons resultados quanto a utilização de resíduos 

reciclados ou reutilizados nas camadas do pavimento.  Lopes et al. (2015) avaliou a aplicação 

de cinzas da queima do carvão mineral de usinas termoelétricas para composição de camadas 

de base e sub-base. As cinzas foram misturadas ao solo e submetidas a diversos ensaios como 

o Módulo de Resiliência e a Deformação Permanente, obtendo resultados positivos para certos 

teores da porcentagem de cinzas utilizado. Sachet (2012) buscou a incorporação de material 

fresado com Concreto Compactado com Rolo (CCR) para construção de bases. De fato, os 

resultados não foram tão animadores, pois houve uma redução de resistência e que o autor 

justificou que fora causada pela não aderência do material fresado à pasta de cimento e que o 

ligante asfáltico velho era o causador desse problema. Porém constatou que essa mistura pode 

sim ser utilizada como sub-base.  

Dias et al. (2015), comentam que na região do Paraná, misturas de RAP + solo nas 

proporções 90/10 e 70/30 respectivamente, apresentam resultados satisfatórios para aplicação 

da mistura em camadas de sub-base. Os resultados também foram satisfatórios para 



Utilização de Material Fresado na Composição de Camadas Granulares de Pavimentos Flexíveis 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 11 

 

incorporação da mistura na camada de base, entretanto os valores de CBR (California Bearing 

Ratio) se apresentaram menores que aqueles determinados pela norma do DNIT (Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte).  Specht et al. (2013) na região do Rio de Janeiro, 

apontaram que o uso de material fresado granulometricamente corrigido, sendo misturado ao 

solo para composição de bases e sub-bases, obtém resultados de CBR superiores a 90%, o que 

fica evidente a possibilidade do uso desse material em camadas granulares do pavimento. 

A nível internacional a Federal Highway Administration (FHWA, 1997) identificou que 

o CBR possui uma relação inversamente proporcional ao uso do RAP em misturas Solo + RAP, 

em outras palavras, quanto maior o uso do resíduo, menor é o valor do CBR e, portanto, o 

desempenho da camada que recebeu o resíduo. Essa relação foi concluída usando de 20 a 25% 

de RAP na mistura. Já o guia de projeto da American Association of State Highway and 

Transportation (AASHTO, 1992), determina que para o uso do RAP em camadas de base e 

sub-base deve ser inferior a 30%.  

Correia (2014) provou em sua pesquisa que resíduos de demolição e construção civil 

sendo reutilizados em camadas de base e sub-base geraram benefícios ambientais como também 

uma redução significativa do custo da obra em torno de 46%. E se tratando de uma obra 

rodoviária, uma redução de custo mesmo que seja de 1% pode representar milhares de reais. 

2.3 INCORPORAÇÃO DE MATERIAL FRESADO EM CAMADAS 

GRANULARES 

Os recursos naturais utilizados em obras da engenharia civil são em sua grande maioria 

finitos, o que causa a atual preocupação com a proteção do meio ambiente e o uso correto desses 

recursos. No âmbito da engenharia civil rodoviária, técnicas sustentáveis trazem soluções 

viáveis para esses problemas, minimizando os impactos ambientas e não deixando de lado a 

garantia que as obras mantenham suas funções e qualidades. 

O reaproveitamento desse material fresado torna-se uma temática importante, afinal 

diminui-se o desperdício de resíduos, contribuindo com a conservação e a economia de 

materiais extraídos de jazidas naturais, além da redução no próprio custo das obras de 

pavimentação, afinal trata-se de um resíduo de baixo valor agregado. Para Souza et al. (2004) 

a não utilização desse material, que é proveniente de recursos naturais, significa um próprio 

desperdício de recursos naturais de modo geral. 

Muitas vezes o material fresado, por ser um resíduo, é descartado de forma errônea, tendo 

um destino final ambientalmente inadequado ou sendo utilizado de forma simples, não 
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aproveitando todo seu potencial. Hoje com a atual preocupação mundial com o meio ambiente 

e os impactos causados pelas atividades humanas devem-se formular e utilizar técnicas focadas 

nessas problemáticas com o fim de mitigar alguns desses problemas. Uma forma evidentemente 

promissora é a reutilização desse material fresado, que comumente é empregado em bota-fora, 

saias de aterro, revestimento primário, estradas vicinais e pátios.  

De acordo com o DNIT (1997) muitos dos problemas nos pavimentos são provenientes 

da má execução de camadas de base e sub-base, por exemplo. Com isso, novas técnicas que 

reforcem essas camadas são bem aceitas, e uma delas é a utilização do material fresado 

incorporado em misturas com o solo. Além do melhoramento das propriedades do solo, o uso 

desse pode contribuir com a redução dos custos na pavimentação. Em outros países como o 

Estados Unidos, já existem estudos que determinam corretamente as dosagens de material 

fresado, juntamente a agregados virgens e solo para composição de camadas granulares que 

mostram ótimos resultados de comportamento mecânico (MCGARRAH, 2007). Para Dias et 

al. (2011) o uso desse material não se limita a apenas no fato da reciclagem e reutilização para 

novas camadas, mas também todo o ganho logístico e ambiental envolvido quando se trata de 

um material que é descartado de qualquer forma. 

Essas técnicas que utilizam o RAP – Reclaimed Asphalt Pavement, tem-se ampliado 

lentamente no Brasil, atendendo as necessidades das obras rodoviárias, podendo ser aplicadas 

na conservação e reabilitação das camadas a nível estrutural ou funcional, o que vai depender 

do estado geral do pavimento. São estratégias econômicas e ambientalmente corretas. 

Entretanto é preciso alavancar seu uso, com maior participação de órgão públicos, das 

empresas, dos profissionais da área e até mesmo da própria sociedade, buscando uma melhor 

utilização e destinação de um resíduo tão produzido em dias atuais (GRADIN & COSTA, 

2009). 

2.3.1 Material fresado 

O tipo de revestimento mais comum utilizado no Brasil para a execução das camadas 

superiores do pavimento é uma mistura asfáltica chamada de CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) constituída por agregado mineral, material fino (filler) e cimento asfáltico de 

petróleo (CAP) e essa mistura é homogeneizada sob temperaturas quentes em uma usina. O 

agregado mineral tem uma composição granulométrica estabelecida, o que determina a 

dosagem de cada um dos materiais dessa mistura para que essa seja trabalhável e que, quando 

tratada e compactada, exerça sua função de revestimento corretamente (BALBO, 2007).  
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Dá-se o nome de fresado ao material oriundo de escarificação do pavimento, por meio de 

equipamento mecanizado, denominado fresadora como a mostrada na Figura 1-a. O processo 

de fresagem pode ser superficial ou profundo, total ou parcial, podendo ser realizado apenas no 

revestimento asfáltico como também na camada de base. Este processo favorece as técnicas de 

restauração de pavimento, sendo uma das principais etapas de qualquer processo de reciclagem 

de pavimentos. 

A fresagem reabilita o pavimento danificado que apresenta desgaste ou se encontra 

envelhecido, sendo o estado geral do pavimento o que determinará como o serviço de fresagem 

será executado. Logo, o resíduo do processo de fresagem é composto por esses mesmo 

materiais, areia, brita, filler e uma pequena porcentagem de Cimento Asfáltico de Petróleo 

(CAP). Na construção de pavimentos, em regra, deve-se utilizar materiais com um bom padrão 

de qualidade, por consequência o resíduo desse pavimento, mesmo degradado, ainda possui 

qualidade em seus componentes. 

 

Figura 1 - (a)Máquina fresadora (b) rolo de corte de uma fresadora 

 
Fonte: Adaptado de Bernucci et al. (2006). 

 

Assim, ressalta Bomfim (2007), que a não reutilização/reciclagem ou o próprio 

armazenamento favorece o desperdício de um material com boas características, além do 

potencial problema ambiental causado em casos destinações erradas. Moreira (2006) destaca 

que o uso desse resíduo em camadas granulares impacta diretamente no aumento de resistência, 

o que consequentemente implica em uma possível redução da espessura das camadas, 

economizando solo, dinheiro e trazendo um ganho para o meio ambiente.  

Porém, a qualidade e as propriedades mecânicas desse resíduo dependem de vários 

fatores. O material original do pavimento, qual foi a técnica aplicada para sua remoção, a idade 

do pavimento e a própria oxidação do asfalto (FWHA, 1996). Diante disso, é necessário um 

estudo prévio da situação atual do RAP antes da sua aplicação, para que então possa ser 
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trabalhado da melhor forma. Moreira (2006) indicou que uma das maiores avarias do material 

fresado é sua granulometria, sendo necessário, quando possível, processos de correção para 

atingir melhores níveis de qualidade. 

2.3.2 Granulometria do material fresado 

O RAP possui em sua grande maioria uma granulometria bem graduada e 

significativamente diferente a granulometria original do revestimento aplicado. Isso é causado 

por alguns fatores como a quebra de agregados durante o processo de fresagem sem o pré-

aquecimento do pavimento (a frio) o que faz com que a resistência quanto ao corte seja elevada. 

Outro fator que altera a granulometria é a falta considerável de finos em sua composição. Isso 

ocorre, pois, esses finos estão aglomerados em grumos, ou seja, um ou mais agregados unidos 

e envolvidos por ligante asfáltico que retêm esses finos (BOMFIM, 2007). 

A presença desses grumos está diretamente ligada com a operação da máquina fresadora, 

uma vez que, quanto maior é a velocidade de operação, maior a quantidade grumos. O sentido 

do giro do tambor de fresagem também influência na granulometria final, sendo indicado o 

sentido horário para menores dimensões (BOMFIM, 2007). Estudos apresentados por Balbo 

(2007) mostram que uma das formas de se corrigir essa granulometria é a retirada do ligante 

asfáltico. Na amostra original de RAP foi encontrado um porcentual de menos de 20% de 

presença de materiais com diâmetro menor que 1 mm. Após a retirada do CAP, essa 

porcentagem subiu para 50%, tornado a granulometria mais próxima ao desejado. Assim, 

evidencia-se a necessidade do conhecimento prévio sobre o material, antes de sua utilização em 

alguma técnica sustentável. 

2.3.3 Reutilização do material fresado 

Sendo uma técnica menos difundida no território nacional, a técnica de reutilização do 

material fresado (também conhecido como RAP) consiste no seu reuso nas mesmas 

características em que se encontra logo após o processo de fresagem. Esse material é então 

incorporado ao solo e utilizado na execução de camadas de base e sub-base com o objetivo não 

só de reaproveitar um resíduo, mas também para agregar na qualidade do solo, quando este é 

classificado como ruim, e aumentar suas propriedades mecânicas e físicas buscando se adequar 

aos parâmetros utilizados para essas camadas em específico. Com o uso desse resíduo há uma 

economia nos volumes necessários de solo e agregados para a execução de uma camada 

granular, trazendo benefícios ambientais e socioeconômicos. Além disso, essa mistura Solo + 

RAP pode, de acordo com o projeto, receber a adição de outros materiais que buscam agregar 
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nas propriedades citadas, materiais como: ligante asfáltico, cimento, cal, entre outros (ARAÚJO 

et al, 2001; CARNEIRO, 2008). 

Alguns estudos brasileiros, utilizando a técnica da reutilização do RAP, para construção 

de camadas de base e sub-base, apresentaram resultados satisfatórios. Utilizando material 

fresado oriundo de rodovias do Distrito Federal (DF), Araújo et al. (2001) verificaram que a 

incorporação do resíduo ao material utilizado para a base fez que com a granulometria fosse 

corrigida, isso pois o material da base continha muitos finos e o fresado, pelo contrário, possui 

uma quantidade pequena de finos.  

Os pesquisadores observaram que os resultados envolvendo o uso desse resíduo podem 

ser satisfatórios ou não, pois dependem do teor utilizado nas misturas. Os pesquisadores 

chegaram à conclusão que quanto maior é a porcentagem de RAP incorporado, menor são os 

valores obtidos no ensaio de CBR, principal ensaio para teste de resistência e viabilidade de 

uso na estrutura do pavimento, naquela época. Porém, para baixas porcentagens, como entre 20 

a 25%, houve um ganho na resistência, trazendo resultados positivos possibilitando a aplicação 

em camadas granulares. Outra conclusão da pesquisa foi caracterizar o material fresado como 

um material não plástico, e que esse, pode tanto aumentar a massa específica das misturas 

quanto diminuir a umidade ótima de compactação.  

Por outro lado, Queiroz (2011) utilizou da técnica de reutilização com a adição de outros 

materiais. Em seus corpos de prova que continham o solo da jazida, material fresado, cimento 

ou cal. A conclusão obtida é que para as misturas que utilizam cimento, os valores de CBR são 

compatíveis e em alguns casos até melhores que os padrões exigidos pelo DNIT para camadas 

de base e sub-base. Outros estudos, como o de Pires (2014) utilizou materiais inovadores, em 

que o material fresado foi incorporado a uma mistura (estabilizada granulometricamente e 

quimicamente) com cimento Portland e cinza da casca do arroz (CCA).  

Outra excelente aplicação para essa técnica está na construção de rodovias não-

pavimentas, ou seja, aquelas que não possuem uma camada de rolamento (flexível ou rígida). 

Estudos realizados pelo Governo Estadual do Paraná, segundo a pesquisa realizada pelo 

Departamento de Estradas e Rodovias (DER) do Paraná, utilizaram o material fresado em 

mistura com o solo, para a construção de uma rodovia em que a camada rolamento é a camada 

de base, por assim dizer. Os resultados foram animadores pois resultaram em uma via mais 

conservada e com potencial redução de futuras manutenções como mostra a figura 2, com uma 

comparação do antes e depois em períodos de chuva.   
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Figura 2: Comparação do trecho após chuva. 

 
Fonte: Governo do Paraná. 

 

As misturas solo + RAP podem sofrer alterações através da adição de novos materiais, 

sendo esse processo chamado de estabilização da mistura. Definida como uma melhoria ou 

alteração de uma ou mais propriedades, com o objetivo de criar um material com melhor 

performance para atender as exigências de projetos de engenharia. As propriedades que se busca 

com a estabilização vão depender de projeto para projeto, cabendo aos engenheiros decidir 

quais são as propriedades que realmente devem ser melhoradas, podendo ser: resistência ao 

cisalhamento; resistência a umidade; permeabilidade; compressibilidade; entre outras. 

Conferindo assim, uma capacidade de suportar cargas sem grandes deformações e 

deslocamentos, além de minimizar a degradação e o desgaste pelo uso e pelas intemperes 

naturais (MEDINA & MOTTA, 2005; MARQUES, 2009). 

Os tipos de estabilização mais utilizados nas técnicas de reutilização do material fresado 

são a estabilização granulométrica e a química. Quanto a primeira, como o próprio nome diz, 

ocorre pela correção granulométrica do solo, seja pela adição ou retirada de frações 

granulométricas (partículas do solo). A estabilização química ocorre por meio de adição de 

agentes químicos, que ao reagirem com os componentes na mistura, melhora a performance da 

mesma, sendo mais comuns o uso da adição de cimento e cal. (MARQUES, 2009). Porém já 

existe a adição de diferentes materiais como alternativa de substituir ou complementar a cal e 

o cimento, como a cinza da casca do arroz (CCA) (PIMENTEL et al., 2008) e a cinza volante, 

um resíduo obtido pela queima do carvão mineral na produção de energia termoelétrica 

(FARIAS, 2005). 

Vale ressaltar que as camadas constituídas por solo + RAP, com ou sem aditivos 

químicos, devem atender os parâmetros determinados pelo DNIT para as respectivas camadas 
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definidos pelas normas 139/2010, 141/2010 e ES 142/2010, uma vez que, os resultados obtidos 

pelos ensaios devem ser iguais ou superiores aos valores descritos na Tabela 1 a seguir.  

 

Tabela 1: Parâmetros definidos pelo DNIT. 
Parâmetro normalizado DNIT Base Sub-base Base com cimento 

Índice de Suporte Califórnia N ≤ 5x106 ≥ 60% 
≥ 20% 

≥ 80% 

N ≥ 5x106 ≥ 80% ≥ 80% 

Limite de liquidez (LL) ≤ 25% - ≤ 25% 

Índice de plasticidade (IP) ≤ 6% - ≤ 6% 

Equivalente de areia para LL ≥ 25% > 30% - - 

Expansão ≤ 0,5% ≤ 1% ≤ 0,5% 
Ensaio de abrasão Los Angeles ≤ 55% - - 

Composição granulométrica dentro da faixa 

estabelecida pela norma 
SIM - SIM 

Fração retida na peneira no10 constituída de 

partículas duras e isentas de substâncias 

prejudiciais 

SIM SIM SIM 

Fonte: DNIT (2010). 

 

3 METODOLOGIA 

Na literatura brasileira, existem diferentes pesquisas que aplicam diferentes métodos, em 

lugares distintos, mas com um fator em comum: o uso de material fresado para compor camadas 

granulares do pavimento. As pesquisas englobam o objetivo de reutilizar o resíduo gerado pelo 

processo de manutenção de vias, chamado de fresagem. Como o volume gerado é muito alto, 

muitas vezes a destinação desse resíduo não é adequada ou não aproveita toda a sua 

potencialidade como material para a engenheira.  

A presente pesquisa tem como objetivo realizar um estudo bibliográfico sobre o uso de 

RAP em camadas granulares pavimento, construído a partir de trabalhos científicos publicados 

em âmbito nacional, utilizando-se de artigos, monografias e defesas de mestrado, dissertação 

de mestrado e teses de doutorado. Esse tipo de estudo permite uma análise mais ampla sobre o 

assunto, pois aborda diferentes linhas de pensamento que possuem um aspecto maior em 

comum, que no caso é o uso de material fresado.  

A compilação das principais conclusões dos autores estudados em um único trabalho, 

possibilita nortear novos estudos a respeito do que se tem feito, os métodos aplicados e os não 
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aplicados, considerando ainda um rol de informações necessárias para esse tipo pesquisa. 

Assim, o objetivo é apresentar os trabalhos em tabelas comparativas que facilitem a 

interpretação das informações fundamentais desses trabalhos.  

Para selecionar os trabalhos científicos analisados por esta pesquisa, foram utilizadas 

ferramentas computacionais de pesquisa acadêmica como o Google acadêmico (em 

https://scholar.google.com.br/) representado pela figura 3 e o Portal de Periódicos da Capes (em 

http://www.periodicos.capes.gov.br) representado pela figura 4, utilizando-se de palavras-

chave relacionadas ao tema.  

Figura 3: Homepage do Google Acadêmico. 

 
 

Figura 4: Portal do Periódicos CAPES. 

 
 

Dentre as várias palavras-chave digitadas tem-se como exemplo: material fresado; 

camada granular; reutilização material fresado; reutilização RAP; uso de material fresado; uso 

de RAP; RAP e camadas granulares; materiais e camadas granulares; camadas granulares e 
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pavimento; pavimento e reutilização; reuso do material fresado; reuso de RAP; e 

sustentabilidade rodoviária. A partir da seleção de vários documentos, realizou-se uma rápida 

leitura dos resumos de cada trabalho, onde foi verificado se os mesmos realmente se encaixam 

no escopo do estudo bibliográfico, ou seja, aqueles em que o material fresado (RAP) foi 

utilizado de alguma forma para compor alguma camada granular de pavimentos rodoviários. É 

importante ressaltar que de um total de 86 trabalhos previamente obtidos nas plataformas de 

busca aqui mencionadas, apenas 41 foram efetivamente estavam relacionados ao tema abordado 

neste trabalho. 

O próximo passo foi extrair de cada um dos trabalhos escolhidos e filtrados as 

informações necessárias para a elaboração das tabelas de comparação, como os resultados 

obtidos, os métodos aplicados, os teores de RAP utilizados, os ensaios realizados e por fim, se 

os resultados foram satisfatórios ou não. Vale citar que: como o objetivo do trabalho é fornecer 

informações necessárias para outros pesquisadores a respeito do uso do material fresado em 

camadas granulares, os trabalhos que não obtiveram êxito em seus ensaios e os resultados 

indicaram que a(s) mistura(s) testada(s) não se adequa(m) aos parâmetros do DNIT para sua 

aplicação, forma descartados para a análise. Em outras palavras, alguns trabalhos apresentaram 

em seus resultados a não compatibilidade da mistura para a aplicação em nenhuma camada 

granular, logo, como o objetivo é nortear pesquisas, foi decido por descartar esses trabalhos, 

apresentando somente aqueles com resultados positivos para uma comparação com os demais.  

Além disso, após a compilação dos dados, foi realizada uma análise dos dados, de modo a 

compreender como as pesquisas realizadas trabalharam com a temática e quais foram as 

principais observações dos pesquisadores. 

Para representar melhor o fluxo de trabalho desta pesquisa, foi construído o fluxograma 

apresentado na figura 5.  
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Figura 5: Fluxograma. 
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4   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Para uma melhor visualização dos resultados, foram elaboradas tabelas com 

comparações dos resultados mais relevantes obtidos pelos pesquisadores dos 41 trabalhos que 

foram previamente selecionados. Essas tabelas estão organizadas de acordo com os autores em 

ordem cronológica, a proporção de materiais adotados, a adição de outros materiais ou não, 

quais resultados obtiveram, as principais informações, análises individuais de cada trabalho em 

relação aos seus resultados e conclusões e por fim, em outra tabela é apresentado quais foram 

os ensaios adotados em cada um dos estudos. Devido a quantidade de tabelas e informações 

contidas, foi adotado, para uma melhor visualização, paginação e tabelas em modo paisagem.  
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Tabela 2: Comparação dos trabalhos de código 1 a 4. 

Código 1 2 3 4 

Autor (es) MOTTA LEITE COUTO QUEIROZ 

Ano 2005 2007 2009 2011 

UF do estudo SP SP RS PB 

Proporção de 

materiais 
100% RAP 100% RAP 

80, 60% fresado e 20, 40% 

solo                                   

(2 misturas) 

45% RAP e 55% solo 

Adição de outro 

material 
4% cal e 5% cimento _ _ 

8% cal e 8% cimento             

(2 misturas) 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base NÃO NÃO NÃO SIM 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito SIM _ _ _ 

Principais 

informações 

Dos 41 trabalhos avaliados, apenas dois, de código 1 e 2, estudaram a incorporação de 100% do RAP para a construção de 

alguma camada granular, porém como esse material possui limitações, mesmo com a adição de outros materiais, ainda se torna 

inviável o uso de um teor tão grande de material fresado para camadas de base. Entretanto, para a as camadas inferiores esse 

teor se torna viável, encontrando uma maneira rápida de lidar com os altos volumes desse resíduo.  
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 Para Motta (2005), a mistura analisada continha componentes contaminantes no 

material coletado, a quantidade não era significante, mas que deve-se atentar a esses materiais 

indesejáveis, uma vez que, podem causar problemas no pavimento influenciando em seu 

desempenho. O emprego de 100% de material fresado ocasionou algumas consequências, a 

primeira está na alta absorção de água pelo material devido seu elevado índice de porosidade, 

outra foi que a compactação do mesmo provoca alteração da granulometria do material ao 

passar do tempo, o que se torna um problema, pois assim ele se torna mais suscetível a quebras. 

O emprego do cimento, além de mitigar a porosidade, provoca um aumento significativo de 

resistência.  

 Leite (2007) afirma que a natureza dos materiais afeta diretamente na forma e na 

performance (como absorção e compactação) dos agregados encontrados no material fresado. 

Quanto a granulometria do fresado, é dito que devido ao processo de remoção, peneiração e 

compactação mal realizada, os agregados presentes podem se quebrar, alterando de forma 

desordenada os resultados de granulometria, influenciando em outros ensaios.  Porém, com uma 

compactação corretamente realizada, os agregados, mesmo aqueles que se quebram, tendem a 

se organizar, formando uma granulometria mais graduada, assim ressalta a autora que a recusa 

do material se baseando apenas na granulometria original é um erro. Outra afirmação da autora 

é que o ensaio de ISC, mesmo sendo o mais difundido no meio rodoviário, deve ser feito em 

paralelo com o módulo de resiliência e a deformação permanente, uma vez que, o ISC produz 

resultados variáveis.  

Couto (2009) apresenta que com o uso do material fresado, foi possível uma redução nos 

custos por m3 na ordem de 20 a 30% (para aquela época).  O autor orienta que os procedimentos 

utilizados pelo DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) do Rio Grande do 

Sul para a liberação das camadas granulares sejam revistos, pois de acordo com ele os métodos 

para aferição da qualidade não são os mais adequados e não refletem em toda a extensão da 

camada analisada.  Ensaios como módulo de resiliência e deformação permanente são bem 

vistos e sinalizam a aplicabilidade do material fresado em camadas do pavimento. 

Para Queiroz (2011), foi observado que a adição do RAP, nos teores apresentados, causa 

aumento significativo da resistência do material em relação ao solo puro. Quando incorporado 

a cal ou o cimento, os resultados são melhorados atingindo valores superiores aos parâmetros 

determinados pelo DNIT, evidenciando mais uma vez, a viabilidade econômica e técnica do 

uso do fresado.  
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Tabela 3: Comparação dos trabalhos de código 5 a 8. 
 

Código 5 6 7 8 

Autor (es) SILVA -a SACHET PIRES et al. BARROS 

Ano 2012 2012 2013 2013 

UF do estudo RS SP RS PE 

Proporção de 

materiais 
70% RAP e 30% pó de pedra 

24, 37, 39, 50% fresado e       

76, 63, 61, 50% CCR                

(4 misturas) 

70% fresado e 30% 

agregado natural 

50% fresado e 50% solo 

jazida 

Adição de outro 

material 
_ _ 

Com 5% cimento e                     

sem cimento 
_ 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base NÃO SIM SIM NÃO 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 3 mostra que o uso de RAP combinado ao concreto compactado a rolo é uma alternativa viável e não muito utilizada 

em campo. Outra forma é a adição de cimento, bem mais comum, contribuindo para a estabilização química do material para se 

obter bons resultados perante ensaios.  
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Silva –a (2012) foi além de ensaios laboratoriais em seu trabalho, tendo colocado em 

prática a execução de um pavimento experimental, para baixo volume de tráfego, contendo 

camadas granulares em que foi utilizado sua proposta de mistura de pó-de-brita e material 

fresado. É dito pelo autor que a granulometria do RAP não se enquadra em nenhuma faixa de 

estabilização e que a extração do CAP, ou seja, do ligante faz que a granulometria melhore e se 

aproxime ou até mesmo se encaixe em alguma das faixas determinadas pelo DNIT. Consta em 

seus resultados que o aumento da energia de compactação afeta diretamente nos valores do 

ensaio ISC que também aumentam.  

O trabalho de Sachet (2012) incorpora concreto compactado com rolo (CCR) e RAP em 

várias frações diferentes. Em seus resultados é apontado pela autora que as curvas de 

compactação das misturas possuem comportamentos anômalos, justificado pela irregularidade 

dos agregados do fresado. Das misturas foi notado uma redução brusca nas massas específicas, 

no módulo de elasticidade e nas tensões de ruptura. Ensaios incomuns também foram realizados 

nesse trabalho como: determinação da velocidade por pulso de onda ultrassônica; ensaios de 

ultrassom; e imagens de microscopia.  Mesmo com as reduções apresentadas, que afetam os 

parâmetros mecânicos da mistura, a incorporação de RAP e CCR para camadas granulares é 

sim viável e ambientalmente correta.  

Segundo Pires et al. (2013), a aplicabilidade do material fresado depende de como esse 

é estabilizado. Consta em seus resultados que o RAP estabilizado mecanicamente indicou 

valores no ensaio de ISC inferiores ao RAP estabilizado granulometricamente. O autor utiliza 

a adição de um teor de 5% de cimento que atende os requisitos normativos, porém ressalta que 

dependendo da obra e a os custos já associados a mesma, o uso do cimento pode não mais ser 

uma alternativa relevante.  

Barros (2013) caracteriza o RAP utilizado em sua mistura como um material 

mediamente uniforme e bem graduado, o que indica um alto potencial para ser usado em 

camadas de pavimento. O autor comenta sobre os aumentos significativos nos ensaios de CBR 

e nos ensaios de compressão simples quando utilizado o fresado em conjunto ao solo de jazida 

puro. Porém, os valores atendem apenas os requisitos para camada de sub-base. 
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Tabela 4: Comparação dos trabalhos de código 9 a 12. 

Código 9 10 11 12 

Autor (es) SPECHT et al. ROSSATO et al. SILVA -b GARCÊS et al. 

Ano 2013 2013 2013 2014 

UF do estudo RJ RS AM GO 

Proporção de 

materiais 

70% fresado e 30% material 

virgem 
70% fresado e 30% pó de pedra 60% fresado e 40% solo 

30% fresado e 70% solo;                             

30% fresado, 20% brita-1 e 

50% solo                                

(2 misturas) 

Adição de outro 

material 
5% cimento 6% cimento 2, 4% cimento _ 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base SIM NÃO SIM NÃO 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 4 revela que nem toda mistura, mesmo que utilize os mesmos teores de pesquisas já realizadas e utilize o mesmo 

aditivo, não obterá os mesmos resultados, que é o caso da pesquisa 9 quando comparada a 10. Ambas pesquisas são muito 

semelhantes, mas se diferem quanto aos ensaios realizados e a natureza dos compostos na mistura, o que evidencia que não 

basta apenas se basear em literaturas anteriores, a qualidade e a natureza dos materiais, além da metodologia adotada influencia 

diretamente nos resultados.  
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 Segundo Specht et al. (2013), a necessidade de incorporar aos projetos rodoviários 

conceitos socioambientais e econômicos faz com que o material fresado seja considerado um 

material nobre com qualidades suficientes para substituir os materiais tradicionalmente 

utilizados para construção das camadas. Em seus resultados é indicado que, em relação aos 

valores obtidos no ensaio de CBR, o RAP estabilizado granulometricamente (95%) possui 

valores mais altos que o RAP estabilizado mecanicamente (56%). O material estabilizado com 

cimento atende os parâmetros para utilização em camadas do pavimento e vale ressaltar que as 

misturas foram executadas em um trecho teste na BR 290 para então serem acompanhadas e 

estudadas ao longo do tempo.  

 No trabalho de Rossato et al. (2013) é indicado que a mistura apresentada possui um 

elevado índice de resistência, porém não atinge os parâmetros determinados para a camada de 

base. Entretanto, os autores destacam que a aplicabilidade dessa mistura para a camada de sub-

base gera diversos benefícios, como a possibilidade de reduzir as espessuras das demais 

camadas diminuindo a necessidade do consumo de novos materiais. Além disso há ganhos 

diretos nos custos das obras, uma vez que, evita-se a movimentação dos materiais até então 

poupados devido a utilização do RAP. Por fim, é dito que essa mistura se caracteriza como um 

material de alto poder impermeabilizante.  

Silva –b (2013) apresenta uma combinação entre um material argiloso de baixa 

capacidade de suporte com excesso de finos, com o material fresado descrito como bem 

graduado e com falta de finos. Dentre as misturas testadas no trabalho a de teor 60/40 com 

adição de cimento foi a que obteve os melhores resultados. A adição do RAP causa um aumento 

significativo de resistência quando comparado ao solo puramente aplicado, atingindo valores 

de 145% no ensaio CBR. Em relação a outros ensaios como módulo de resiliência e resistência 

a tração os resultados foram acima dos desejados pelos parâmetros do DNIT. Por meio de 

simulações feitas no programa computacional SisPav foi provado a aplicabilidade dessa mistura 

para tráfego meio pesado e pesado.  

Garcês et al. (2014) apresenta em seu trabalho duas alternativas distintas de misturas com 

a adição de RAP. É dito pelos autores a importância da aplicação correta da energia de 

compactação. Para a mistura de RAP e solo apenas, por exemplo, com energia normal os valores 

de ISC aumentaram de 9,5% (solo puro) para 23,70%. Em contrapartida, na energia 

intermediária, utilizando a mistura com brita-1, houve um aumento de 9,5% para 52,20%. 

Mesmo sendo valores inferiores ao recomendado para bases de vias urbanas (60%) foi realizado 

um trecho teste na Av. Nadra Bufaiçal com extensão de 60 metros para o acompanhamento e 

estudos futuros sobre o comportamento da mistura aplicada em uma via de baixo tráfego.  
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Tabela 5: Comparação dos trabalhos de código 13 a 16. 

Código 13 14 15 16 

Autor (es) DESCONSI FONTOURA CORRÊA et al. DIAS et al. 

Ano 2014 2014 2014 2015 

UF do estudo RS RS AL PR 

Proporção de 

materiais 
80% fresado e 20% pó de pedra 

80% fresado  e 20% pó de 

pedra 
40% fresado e 60% solo                              

90% fresado e 10% solo;                              

70% fresado e 30% solo        

(2 misturas) 

Adição de outro 

material 

10% cinza de casca de arroz e 

5% cal 
5% cimento e 5% sílica 2, 3, 4, 5% cimento _ 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base SIM NÃO SIM NÃO 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 5 exibe uma comparação semelhante àquela encontrada na tabela 4, as pesquisas de código 13 e 14 utilizam a mesma 

proporção de materiais, mudando apenas os aditivos químicos, o que gera a disparidade nos resultados finais. Entretanto, 

analisando os trabalhos mais a fundo, percebe-se que o trabalho de código 14 realizou muito mais ensaios, provando a real 

necessidade de estudos adequados, sobre a mistura e sobre seus componentes, para uma real aplicação em obra. Outro ponto 

importante citado na tabela 5 é a utilização da cinza da casca do arroz, material rico em sílica que proporciona aumento de 

resistência quando aplicado no solo.  
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 Para Desconsi (2014) o material fresado utilizado no trabalho foi descrito como bem 

graduado, porém necessita de uma correção em relação a quantidade de finos que é muita baixa. 

A utilização do pó-de-pedra corrige essa falta e faz com o que a mistura se enquadre nas faixas 

de granulometria. Através de poucos ensaios como o de umidade ótima, compactação e 

resistência a compressão simples, o autor destaca a mistura quimicamente estabilizada com um 

tempo de cura de 14 dias, atente parâmetros para aplicação em camadas de base e sub-base. 

 Com nas considerações feitas por Fontoura (2014) é apresentado que os melhores 

resultados estão associados a misturas que envolvem o fresado e o pó-de-pedra com aditivos 

para a estabilização química. A autora ressalta que essa técnica é totalmente viável para 

qualquer local do Brasil, uma vez que, o pó-de-pedra é um elemento de fácil acesso. A mistura 

apresentada pela autora como a melhor, que envolve 5% de cimento e 5% de sílica proveniente 

da casca do arroz, apresentou um acréscimo de resistência de até 1164% no ensaio de 

compressão diametral quando comparado ao solo puro normalmente utilizado. Por fim, é dito 

que a aplicação de sílica, cal ou cinza volante deve ser utilizado com adição de outros materiais, 

não sendo aplicados sozinhos, pois o que melhora a performance da mistura são as reações 

químicas que ocorrem entre os aditivos presentes.  

No trabalho de Corrêa et al. (2014) é evidenciado em seus resultados a diferença entre 

misturas com e sem aditivo. Os ensaios de ISC para as misturas de apenas solo + RAP 

apresentaram valores compatíveis apenas para a aplicação em camadas de sub-base, não se 

enquadrando nem mesmo para camadas de base de baixo volume de tráfego. Por outro lado, a 

mistura em que foi adicionado teores de cimento (2, 3, 4 e 5%) apresentaram resultados 

superiores aos parâmetros exigidos, atingindo valores de ISC maiores que 100% e validando 

sua aplicação para camadas de base de alto volume de tráfego.   

Segundo Dias et al. (2015) o solo utilizado no trabalho é caracterizado como uma argila 

silto arenosa, sendo um material altamente plástico o que impossibilita sua aplicação para 

camadas de base, por exemplo. Afim de corrigir isso, os autores decidiram por usar teores altos 

de RAP (70 e 90%) com a intenção de corrigir a falta de finos no material fresado e obter uma 

estabilização granulométrica. Através dos ensaios de CBR as misturas obtiveram resultados 

compatíveis para a aplicação de sub-base, porém muito inferiores aos valores pedidos para a 

camada de base. Ressaltam que, para que esse tipo de solo seja aplicado em camadas de base, 

são necessários a realização de outros ensaios complementares como permeabilidade, 

resiliência e cisalhamento.  
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Tabela 6: Comparação dos trabalhos de código 17 a 20. 
 

 

Código 17 18 19 20 

Autor (es) GOMES PIRES et al. PASCHE HILÁRIO 

Ano 2015 2016 2016 2016 

UF do estudo RS RJ RS MG 

Proporção de 

materiais 
80% fresado e 20% pó de pedra 

70% fresado e 30% agregado 

natural 

70% fresado e 30% pó de 

pedra 
30% fresado e 70% solo 

Adição de outro 

material 
3, 5, 7% cimento 

5% cimento e 15% cinza casca 

de arroz 
3, 5, 7% cimento 5, 6, 7, 9, 10% cimento 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base NÃO SIM NÃO SIM 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

Do grupo de trabalhos aqui apresentados, observa-se que a pesquisa 18 (Pires, et.al, 2016) contêm uma proposta interessante. 

Essa pesquisa, além de utilizar o RAP para substituir parte dos agregados do solo, utiliza também outro resíduo que é a cinza da 

casca do arroz para substituir em parte a utilização do cimento, sendo assim, essa pesquisa aplica a reutilização de resíduos de 

duas formas diferentes em uma mesma combinação.   
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Gomes (2015) apresentou em seu trabalho uma mistura com alto teor de RAP utilizado 

na ordem de 80%. Para o autor é necessário corrigir esse material através da adição do pó-de-

pedra como forma de composição granulométrica. Dos ensaios realizados na mistura 

envolvendo apenas RAP + pó-de-pedra foi concluído que no teor, 80 e 20% respectivamente, a 

mistura se torna inviável para aplicação tanto na camada de base quanto na de sub-base. 

Entretanto, com a adição do cimento na mistura (com 7 dias de cura) foi observado que a 

resistência à compressão aumenta diretamente com o aumento do porcentual de cimento 

utilizado. No entanto, mesmo com o maior valor de cimento utilizado (7%) não foi possível 

validar a mistura para a aplicação de camadas de base, mas sendo possível para a sub-base. O 

autor ressalta, através de uma comparação com outro trabalho já realizado, que o uso do cimento 

é melhor que o uso de sílica de casca de arroz.  

No trabalho de Pires et al. (2016) foi constatado a necessidade de correção granulométrica 

do material fresado com a adição de teor de 30% de agregado natural. Nesse trabalho foi 

apresentado uma alternativa interessante, onde parte do cimento utilizado como aditivo 

estabilizante químico, foi substituído por Cinza da Casca do Arroz (CCA) e que se mostrou 

bastante eficiente pois há uma ótima interação ente o cimento Portland e a CCA. Os autores 

reforçam que os valores de ISC encontrados foram menores que aqueles presentes em trabalhos 

semelhantes, e justificam que isso ocorre, pois, os outros trabalhos utilizam um teor de RAP 

inferior. Contudo, esses valores ainda atendem os parâmetros de resistência para aplicação em 

camadas de base e sub-base. 

No trabalho de Pasche (2016) foi evidenciado ganhos de resistência, em relação a 

compressão simples e diametral, diretamente proporcionais aos aumentos dos teores de cimento 

na mistura, demostrando até mesmo uma fórmula empírica única. Com a adição de cimento, 

em conjunto com o pó-de-pedra, há uma influência direta na diminuição da porosidade da 

mistura, que age na resistência do material e causa uma cimentação mais efetiva. O autor 

conclui que a relação entre vazios/cimento, para a prática de execução de pavimentos, pode ser 

utilizada para que a projetista escolha adequadamente a quantidade de cimento necessária para 

atender os parâmetros, além de auxiliar na escolha da energia correta de compactação.  

O solo estudado no trabalho de Hilário (2016) não se enquadrava nas faixas de 

granulometria determinadas pelo DNIT. A incorporação de RAP na mistura auxiliou na 

correção granulométrica e influenciou diretamente no aumento dos valores paro o ensaio de 

CBR, porém quanto maiores os teores de RAP a influência na resistência se torna inversamente 

proporcional. Com a adição de cimento a mistura, os resultados dos ensaios se mostraram 

suficientemente compatíveis com os parâmetros para aplicação em camadas de base e sub-base.
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Tabela 7: Comparação dos trabalhos de código 21 a 24. 

 
 

Código 21 22 23 24 

Autor (es) RIBEIRO TEIXEIRA et al. BORRÉ FREITAS JUNIOR et al. 

Ano 2017 2017 2017 2017 

UF do estudo RS GO RS RS 

Proporção de 

materiais 

60% fresado e 40% agregado 

natural 

50, 30% fresado, 45, 65% 

cascalho, ambas com 5% pó de 

granito             (2 misturas) 

10, 30% fresado e 90, 70% 

CCR         

(2 misturas) 

60% fresado e 40% agregado 

virgem 

Adição de outro 

material 
5% de cimento _ _ 5% de cimento 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base SIM SIM SIM SIM 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 7 apresenta um trabalho, o de código 21, que utiliza um material incomum que é o pó de granito. Resíduo comumente 

utilizado em outras áreas como a de produção de cerâmicos argilosos sendo aplicado a misturas para fins de pavimentação 

como complemento granulométrico e que se mostrou bastante eficiente.  
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Segundo Ribeiro (2017), em relação aos valores dos ensaios de resistência à compressão 

simples e diametral, obteve se uma melhoria de performance quando adicionado o cimento na 

mistura granulometricamente estabilizada com 60% fresado e 40% agregados virgens.  Notou-

se também que os valores para esses ensaios melhoravam diretamente com o aumento de dias 

de cura, sendo que os corpos de prova com 28 dias de cura obtiveram melhores resultados que 

os com 7 dias. 

Teixeira et al. (2017), por meio de ensaios mais adequados nos dias de hoje como o 

módulo de resiliência, deformação permanente, e ensaio triaxial dinâmico, avaliou-se a 

aplicabilidade nas camadas granulares de uma mistura granulometricamente estabilizada, 

utilizando RAP, cascalho laterítico e outro resíduo conhecido como pó de granito. Foi testado 

uma mistura contendo apenas fresado e pó de granito, porém os valores não foram satisfatórios. 

Mesmo uma mistura sem aditivos químicos, desde que tratada corretamente, possui alto 

potencial construtivo se enquadrando nos parâmetros do DNIT para camadas de base e sub-

base.  

Nas misturas apresentadas por Borré (2017), tanto para 7 quanto para 28 dias de cura, 

constatou-se que ambas apresentaram valores positivos em relação aos testes de compressão 

simples, ultrapassando os parâmetros exigidos pelas normas. Entretanto o autor ressalva que os 

valores diminuem à medida que se aumenta o teor de RAP utilizado, de 10 para 30%. A mesma 

coisa ocorre em relação a compressão diametral. Por fim, é dito que existe uma correlação entre 

esses ensaios bastante expressiva, com o coeficiente de determinação (R2) na ordem de 0,89 

para 7 dias e 0,98 para 28 dias de cura.  

Freitas Junior et al. (2017) comprova em seus resultados que o acréscimo de cimento 

influencia diretamente no aumento de resistência da mistura apresentada. Outra conclusão é 

que essa resistência aumenta em até 50% no decorrer de 7 a 28 dias de cura. O autor destaca 

que a mistura se torna mais aconselhada para aplicação em obras de pavimentação quando 

utiliza uma adição de 5% de cimento e após 28 dias de cura, sendo necessária a correção 

granulométrica da mesma.  
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Tabela 8: Comparação dos trabalhos de código 25 a 28. 

 

Código 25 26 27 28 

Autor (es) KLAMT et al. HENCHEN PASSOS et al. SILVA -c  

Ano 2018 2018 2018 2018 

UF do estudo SP RS AL SP 

Proporção de 

materiais 
80% fresado e 20% pó de pedra 50% fresado e 50% solo 

20% fresado, 20% areia e 

60% solo argiloso. 

80, 60% fresado e 20, 40% pó 

de pedra                                 

(2 misturas) 

Adição de outro 

material 

5% cimento e 5% cinza de 

casca de arroz 
_ _ 6% de cimento 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base SIM NÃO _ SIM 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 8 apresenta uma pesquisa com uma abordagem diferente: o trabalho 27, que diferentemente dos demais, buscou 

comprovar a utilização de sua mistura diretamente para o uso em camada de sub-base. O fato de estar trabalhando com 

materiais com baixa qualidade fez com que o autor optasse por incorporar o fresado para uma melhoria da mesma, apenas para 

aproveitar esses materiais ditos como ruins e utilizá-los de uma forma coerente, não os descartando apenas por suas 

características.  
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Klamt et al. (2018) através da análise de 20 misturas distintas, realiza um estudo de 

comparação submetendo todas ao mesmo ensaio, como o de resistência à tração por compressão 

diametral, e verifica o desvio padrão dos resultados para entender como a adição e a falta de 

compostos na mistura altera os valores do ensaio. Ao realizar testes de saturação dos corpos de 

prova foi identificado quais misturas são mais indicadas para locais com elevação do lençol 

freático ou com chuvas intensas. Os autores concluem que o uso de fresado não prejudica as 

características mecânicas do pavimento e traz como benefícios o ganho econômico e ambiental 

quando aplicado em camadas granulares. 

Segundo Henchen (2018), que estudou duas misturas distintas, não foi possível aplicá-las 

em camadas de base, porém a mistura que utiliza 50% RAP e 50% solo, por meio do ensaio 

ISC, atingiu valores maiores que o recomendado (20%) para camadas de sub-base. O autor 

revela também uma outra forma alternativa para o uso do material fresado, que é utilizá-lo para 

correção ou complemento da camada de subleito, em que o critério mínimo de aplicação é 2% 

de ISC. Por fim, é dito que a utilização da energia de compactação modificada, quando 

comparada a energia intermediária, traz melhores ganhos de performance da mistura.  

Passos et al. (2018) abordam uma metodologia diferente, com o foco do trabalho voltado 

a aplicabilidade da mistura em estudo para a utilização em camadas de sub-base e não em 

camadas granulares em geral como é feito nos demais trabalhos. Os autores evidenciam a 

necessidade de estudos prévios a respeito do material adotado e uma correção granulométrica 

do mesmo, assim torna-se possível a execução da camada de sub-base com materiais de jazidas 

mais próximas, mesmo que o seu solo isoladamente não atenda a capacidade de carga exigida, 

evitando o gasto com o transporte e trazendo benefício ambiental.  

Silva –c (2018) evidenciam um aumento de densidade da mistura proporcionalmente ao 

aumento de uso de pó-de-pedra, uma vez que, os vazios do fresado são preenchidos por esse 

pó. Os autores comentam que mesmo através de ensaios uma mistura apresente resultados bons, 

o não enquadramento em faixas granulométricas determinadas pelo DNIT, inviabiliza sua 

utilização. As misturas estabilizadas quimicamente com cimento apresentam melhor 

desempenho que aquelas que não levam o aditivo, e as misturas com menores teores de RAP, 

também apresentam bons resultados, porém inferiores as que utilizam 80 e 60% de fresado na 

mistura 
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Tabela 9: Comparação dos trabalhos de código 29 a 32. 
 

 

Código 29 30 31 32 

Autor (es) SILVA -d et al. ROLDÃO MOURA et al. PONCIO et al. 

Ano 2018 2018 2018 2018 

UF do estudo RS MT BA RS 

Proporção de 

materiais 
70% e 30% pó de pedra 

20, 30, 40% fresado e 80, 70, 

60% solo                                   

(3 misturas) 

50, 70% fresado e 50, 30% 

solo                                  

(2 misturas) 

70% fresado e 30% solo 

Adição de outro 

material 
4, 5, 6% cimento 2% cimento 2, 4% cimento _ 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base SIM SIM SIM NÃO 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 9 exibe a importância do aditivo químico nas misturas. Ao se comparar as 4 pesquisas apresentadas, todos do mesmo 

ano, percebe-se que que suas proporções de RAP são próximas ou até mesmo iguais, o que as diferencia é apenas o teor de 

cimento utilizado, sendo que a única que não apresentou uma eficácia do uso da mistura para camadas de base foi o trabalho de 

código 32 que optou por não utilizar aditivo químico. Logo, pode-se concluir superficialmente que o uso de estabilizantes 

químicos garante a aplicabilidade em mais camadas granulares. 



Utilização de Material Fresado na Composição de Camadas Granulares de Pavimentos Flexíveis 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 37 

 

No trabalho de Silva –d et al. (2018), além de contribuir com as avaliações sobre as 

propriedades que influenciam nas camadas cimentadas, a pesquisa entrega dados e fórmulas 

empíricas de correlação entre ensaios como, por exemplo, fórmulas que relacionam Resistência 

a Compressão Simples e Resistência a Tração por Compressão Diametral com o Módulo de 

Resiliência. Também é apresentado uma correlação entre a porosidade do material e o teor 

volumétrico de cimento, fazendo com que a escolha do teor desse aditivo seja a mais correta 

possível. A pesquisa apresenta que a quantidade de cimento na mistura condiz linearmente com 

o aumento de resistência da mesma. Por fim, os autores concluem que o ligante asfáltico, novo 

ou degradado, torna a mistura em um material com propriedades viscoelásticas o que 

influenciam na sua rigidez.  

De acordo com Roldão (2018), uma mistura contendo apenas solo e RAP, como exemplo 

a proporção 70/30 respectivamente, pode sim ser utilizada em camadas de base, mas que isso 

vai depender das propriedades do solo. Outro ponto importante, destaca a autora, é que mesmo 

quantidades baixas de cimento, utilizado como estabilizante químico e granulométrico, 

aumentam consideravelmente a capacidade de suporte do solo e não alteram questões como 

expansão e umidade ótima.  

Segundo Moura et al. (2018), os valores obtidos para os ensaios de CBR para as misturas 

testadas foram eficientes, pois a utilização do cimento como aditivo químico melhora as 

propriedades do solo e agrega na falta de finos do fresado. Todavia, foi evidenciado que 

nenhuma dessas misturas se enquadrava em faixas granulométricas especificadas em normas 

do DNIT, apenas se aproximavam da faixa D. Entretanto os testes de CBR ultrapassaram os 

80% e o os valores de expansão foram inferiores a 1%, como é pedido na norma.  

 Poncio et al. (2018) destaca que o uso do material fresado sem peneiramento e sem 

seleção prévia torna esse material deficiente, uma vez que, a quantidade de vazios internos na 

mistura é muito alta e altera os resultados dos ensaios como o de compactação, expansibilidade 

e resistência à penetração tornando esse material incapaz para a utilização em camadas do 

pavimento.   Por outro lado, o fresado previamente selecionado, com peneiramento e com a sua 

granulometria ajustada pelo processo de peneiramento, apresenta baixo índice de vazios e uma 

melhor trabalhabilidade., com aumentos de até 90% de resistência quando comparado ao 

fresado não tratado da maneira correta. 
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Tabela 10: Comparação dos trabalhos de código 33 a 36. 

 

 

 

Código 33 34 35 36 

Autor (es) GODOY et al. MENEZES et al. BATTISTI REZENDE 

Ano 2018 2019 2019 2019 

UF do estudo RS CE RS RS 

Proporção de 

materiais 

75% fresado e 25% cinza 

volante 
18% fresado e 72% solo 

70% fresado e 30% pó de 

pedra 

80% fresado e 20% areia de 

fundição 

Adição de outro 

material 
11,8% cal e 0,5 NaCl _ 6% cimento 3% cimento 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base NÃO SIM SIM SIM  

Sub-Base SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito _ _ _ _ 

Principais 

informações 

A tabela 10 revela uma pesquisa, a de código 36, que utiliza um material de alta qualidade que é a areia de fundição, rica em 

sílica e de tamanho uniforme. Essa areia é comumente utilizada para fabricar moldes utilizados em fundições metálicas. 

Todavia, essa areia é descartada de tempos em tempos não se aproveitando seu real potencial. Em contraposição o autor desse 

trabalho incorporou esse material, junto ao RAP e adicionou cimento, formando uma mistura com boas características técnicas 

para a utilização em camadas granulares.  
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Godoy et al. (2018) ressalta que são poucos autores que estudaram o efeito do sal de 

cozinha (NaCl) como estabilizante de solos. É dito que o sal provoca um efeito catalítico nas 

reações químicas que envolvem a cal, reduzindo significativamente o tempo cura. Avaliar a 

durabilidade desse material é essencial antes de emprega-lo em obras, principalmente em locais 

suscetíveis a intempéries como chuvas, secas e congelamento/descongelamento (grande 

variação de temperatura), muito comum no sul do Brasil. O trabalho focou em testar a mistura 

de RAP, cinza volante de carvão mineral, cal e NaCl quanto a resistência e durabilidade sujeita 

a condições climáticas severas. Após testados diversos teores, os autores encontram uma 

mistura adequada apenas para a execução de camadas de sub-base, pois os parâmetros foram 

bem abaixo daqueles exigidos para camadas de base.  

O trabalho de Menezes et al. teve como foco principal preencher lacunas na literatura 

sobre a reutilização de RAP em relação aos parâmetros de dano e aplicações em campo. Os 

autores notaram que a incorporação de RAP altera pouco os resultados em relação ao módulo 

de resiliência, quando comparado aos resultados de uma mistura sem RAP. Por outro lado, 

notou-se que a incorporação do fresado traz ganhos de resistência e rigidez, e consequentemente 

aumenta a resistência a deformação permanente podendo ser até 3 vezes maior que a mistura 

convencional. Desta forma, os autores concluem que misturas que utilizam RAP estão menos 

suscetíveis à danos no pavimento. 

Segundo Battisti (2019) a estabilização mecânica do fresado com agregado virgem (pó-

de-pedra) traz ganhos nos ensaios de compactação e CBR. A mistura de apenas pó-de-pedra e 

RAP na proporção 70/30 respectivamente, alcançou valores de CBR na ordem de 105%, 

superando o valor pedido em norma que é de 80%. O autor relata que pelo fato do fresado ser 

de alta qualidade, sua aplicação pura, ou seja, utilizá-lo 100% em uma camada se torna possível 

para a camada de sub-base, uma vez que, apenas o fresado alcançou valores de CBR de 54%. 

Foram realizados testes com a estabilização química por cimento, em vários teores, sendo o 

mais indicado de 6%. O que mais surpreendeu é que o RAP 100% mais a adição de cimento 

alcançou valores de CBR superiores aos 80% exigidos pela norma.  

A pesquisa de Rezende (2019) traz como ideia a substituição do pó-de-pedra, comum em 

algumas pesquisas, pela areia de fundição como parcela de finos a corrigir a granulometria do 

material fresado. Com o objetivo de melhoramento, foi adicionado um baixo de teor de cimento 

(3%) com 7 dias de cura o que indicou que essa mistura possui alta aplicabilidade para camadas 

de base e sub-base. Por fim a autora ressalva que o uso da areia de fundição como substituto do 

pó-de-pedra resulta em camadas com espessuras menores.    



Utilização de Material Fresado na Composição de Camadas Granulares de Pavimentos Flexíveis 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 40 

 

Tabela 11: Comparação dos trabalhos de código 27 a 41. 

Código 37 38 39 40 41 

Autor (es) JUNIOR OLIVEIRA SOARES et al. TEBECHRANI NETO MENGER 

Ano 2019 2019 2019 2020 2020 

UF do estudo SP RS MG RS RS 

Proporção de 

materiais 

10, 20, 30, 40, 50% 

fresado e 90, 80,70,60 e 

50% solo                                       

(5 misturas) 

30% fresado e 70% 

solo 

20% fresado, 80% 

brita 1 e bica corrida 

70% fresado e 30% 

vidro moído 

30% fresado e 70% 

areia fina 

Adição de outro 

material 
_ _ 2% cimento 3, 7% cal 

3, 5, 7, 9% cimento e 

0,5% fibras 

Os resultados são satisfatórios para o uso em: 

Base NÃO NÃO SIM SIM SIM 

Sub-Base SIM SIM SIM SIM SIM 

Reforço do Subleito SIM SIM _ _ - 

Principais 

informações 

A tabela 11 também traz uma pesquisa única comparada as demais. O trabalho de código 40 utiliza vidro moído como 

substituto de materiais finos na correção granulométrica do fresado, pobre nesse tipo de material. O autor observou que o 

uso desse material contribui para o meio ambiente, afinal garrafas de vidro estão por toda parte e nem todas são recicladas, 

além de contribuir para o aumento de resistência da mistura.  Por fim, o trabalho mais recente utiliza fibras de polipropileno 

que auxiliam na resistência a tração e a compressão da mistura. 
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 Segundo Junior (2019), após diversas análises, o material fresado possui propriedades 

que se assemelham a uma brita graduada, o que consequentemente viabiliza sua utilização como 

agregado em camadas granulares, substituindo materiais pétreos comumente utilizados. As 

misturas apresentadas pelo autor são ditas como de alta resistência independentemente dos 

teores utilizados, entretanto, pelo método de análise do CBR mostrou-se que essas não podem 

ser aplicadas em camadas de base. Por lado é evidenciado a utilização desses teores em camadas 

de reforço do subleito e sub-base em pavimentos de baixo volume de tráfego e pavimentos 

urbanos. O uso do RAP na camada de reforço do subleito traz ganhos positivos, uma vez que 

sal utilização pode gerar uma redução das espessuras das camadas superiores.  

 Oliveira (2019) testou diferentes misturas, uma contendo RAP e outra contendo RCC 

(resíduo da construção civil). De acordo ela, nas misturas que se utilizou o RCC houve um 

prejuízo nas características mecânicas do solo e o desempenho em ensaios como o de CBR não 

foram bons, inviabilizando esse tipo de mistura até mesmo para reforço do subleito. Por outro 

lado, a mistura com material fresado, mesmo com o solo utilizado sendo caraterizado como 

ruim, obteve-se um CBR de 26,60%, suficiente para ser utilizado em camadas de sub-base e 

reforço do subleito. A autora destaca que há essa diferença pelo fato do RCC possuir como 

componentes materiais frágeis como argamassa e cerâmicos que influenciam diretamente no 

desempenho.  

 No trabalho de Soares et al. (2019) é utilizado em suas misturas teste a bica corrida, 

também chamada de brita corrida, um material sem graduação defendida obtida diretamente do 

britados e que não foi passado por um peneiramento. Mesmo assim, a mistura de 80% desse 

material, juntamente a brita 1, com 20% de fresado se apresentou dentro dos limites e sua 

resistência só teve ganhos expressivos devido a adição do cimento na mistura. Os autores 

concluem que a origem do material fresado influencia diretamente nos resultados, logo deve-se 

atentar a analisas sucintas sobre o material antes de utilizá-lo em camadas granulares.  

 Tebechrani Neto (2020) faz o uso de vidro moído em suas misturas, não apenas como 

justificativa econômica e ambiental, mas também pelo fato desse material provocar melhorias 

nas propriedades mecânicas e funcionais do RAP, que possui deficiência na porção de finos. A 

pesquisa apresenta diversas equações empíricas que relacionam diferentes ensaios entre si com 

a proporção dos materiais utilizados, que no caso são: vidro moído, cal e RAP. Dessa forma, é 

possível estudar a influência dos materiais nas propriedades mecânicas da mistura, oferecendo 

correlações que auxiliem na escolha mais correta dos teores que vão de acordo com as 

necessidades do projeto. 
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 Por fim, o trabalho de Menger (2020) inclui nas misturas um material alternativo que é 

a fibra de polipropileno, que se mostra bastante eficiente alcançado resultados superiores aos 

obtidos por misturas com apenas solo + RAP + cimento. O autor ressalta que para fins de 

comparação, a adição de cimento é o fator mais relevante em relação a compressão simples e 

compactação. No entanto, para o ensaio de tração por compressão diametral a inclusão de fibras 

foi a variável que mais se expressou. Porém, a utilização das fibras, dependendo do teor 

utilizado, pode influenciar negativamente as propriedades da mistura. É dito por Menger que 

adição de fibras em altos teores causa maiores deformações e gera perda de rigidez, o que deve 

ser ponderado em relação as necessidades da via, pois é um material que traz uma eficiência a 

mistura, mas que deve ser utilizado da forma correta.  

Após a apresentação e análise de todos os 41 trabalhos selecionados na área de 

reutilização de material fresado, percebe-se que não houve uma semelhança notória entre elas. 

Pesquisas parecidas, ou seja, que utilizam proporção de matérias iguais ou próximas, alcançam 

resultados distintos em relação a aplicação da mistura nas camadas citadas. Por outro lado, 

pesquisas com teores totalmente diferentes conseguem a aplicabilidade da mistura para as 

mesmas camadas. Isso se deve por diversos motivos, como por exemplo a origem dos materiais 

envolvidos, sua qualidade, como foram tratados durante os processos, quais os ensaios 

realizados e como foram realizados, entre outros.  

Vale ressaltar que nas tabelas-comparação foram apresentadas apenas as misturas em 

que os autores obtiveram sucesso nos resultados. Em outras palavras, as pesquisas analisadas, 

em sua grande maioria, apresentam no escopo do trabalho misturas que variam o teor de RAP, 

de solo, e de aditivos químicos quando usados. Dentre as diferentes misturas nos trabalhos 

analisados, é comumente dito pelo(s) autor(es) em suas conclusões quais delas são realmente 

satisfatórias para uma verdadeira aplicação em campo.  

 Com a avaliação das pesquisas, tem-se o primeiro dado de comparação importante, 

ligado exclusivamente ao local onde foram realizadas. Com a ajuda do gráfico feito com o 

software de geoprocessamento QGIS, apresentado na figura 6 abaixo, é possível observar que 

há uma dominância Sul-Sudeste em relação as demais regiões, na produção de pesquisas nessa 

linha de estudo sustentável, sendo o Rio Grande do Sul, o que mais se destaca em estudos 

alinhados a sustentabilidade da engenharia rodoviária em termos de RAP em camadas 

granulares de pavimentos asfálticos.  
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Fonte: Autor 

 

Uma forma diferente de comparação entre a localização da produção desses trabalhos é 

analisá-los em porcentagem. O gráfico representado pela figura 7 abaixo, revela as 

porcentagens das pesquisas em cada estado, dando foco principalmente ao Rio Grande do Sul 

e São Paulo, sendo responsáveis por mais de 60% de todas as pesquisas aqui apresentadas.  

Figura 6: Gráfico de distribuição das pesquisas no território nacional. 
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Figura 7: Distribuição em % de pesquisas por estado. 

 
Fonte: Autor 

 

 Outro dado extraído das tabelas é em relação a adição de outro material na mistura, que 

em sua grande maioria tem como função a estabilização química da mesma. O gráfico 

apresentado pela figura 8 abaixo torna mais visível a distribuição de pesquisas que utilizaram 

outros materiais na mistura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor 

Figura 8: Distribuição em % sobre o uso de outros materiais 
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Das 41 pesquisas apresentadas, 26 delas (63%), utilizam algum material alternativo, seja 

cimento, cal, cinza de casca de arroz, fibras ou sílica (o cimento é o mais abundante, presente 

em 88% das pesquisas) para estabilizar quimicamente a mistura, potencializando assim suas 

características mecânicas para a obtenção de melhores resultados nos ensaios. Porém, como 

dito antes, não há um padrão/semelhança, ou seja, com o uso desses materiais não é garantido 

a eficácia de sua utilização para a camada de base, por exemplo. Dentre os 26 trabalhos que 

utilizaram materiais alternativos como incorporação das misturas, 20 (77%) obtiveram êxito 

para a aplicação em camada de base. Isso indica que pesquisas que utilizam algum tipo adição 

para estabilização do solo, obtêm maiores chances de serem aplicadas em mais camadas do 

pavimento. 

Englobando os 41 trabalhos em relação a todas as camadas granulares, apura-se outros 

dados relevantes. Do total de pesquisas, apenas 24 delas (59%), apresentam resultados 

satisfatórios para a utilização da (s) mistura (s) como camada de base do pavimento, resultados 

esses embasados nos parâmetros determinados pelo DNIT. Em relação a camada de sub-base, 

o cenário se torna mais promissor, onde 100% das pesquisas indicam que suas misturas podem 

ser utilizadas como camada granular de reforço da base. Por outro lado, apenas 3 delas, cerca 

de 7%, indicam em seus resultados que as misturas podem ser utilizadas como camada de 

reforço do subleito.  

Quanto ao uso do material fresado, nota-se que são utilizados valores de 10 a 100% 

desse material para incorporação de camadas granulares, sendo que as porcentagens de 30 e 

70% são apresentadas em mais da metade das pesquisas. Lembrando que os trabalhos testaram 

diversos teores, sendo que foram apresentados apenas aqueles com melhores resultados quanto 

aos ensaios. Logo, não existem limites definidos para o seu uso no Brasil, são escolhidas 

porcentagens baseadas em literaturas anteriores e adotados novos teores para fins de 

comparação, o que pode gerar um novo teor utilizado que antes não fora empregue em pesquisas 

passadas. Vale ressaltar que a escolha desses teores também é influenciada pela natureza do 

solo, suas propriedades mecânicas, como ele se comporta diante das necessidades da via e como 

são suas características. Outra questão é em relação aos agregados do RAP, ou seja, se são 

materiais de boa qualidade, se estão bem graduados, se estão sendo aplicados com ou sem o 

ligante e se possuem alguma deficiência que possa ser corrigida. Assim, os pesquisadores se 

baseiam nesses diferentes critérios para a escolha dos teores teste em seus trabalhos.  

A não semelhança nos resultados se deve, em parte, pelas diferentes escolhas dos autores 

em relação aos ensaios que foram utilizados em suas pesquisas. Com o gráfico abaixo, 

representado pela figura 8 e com seus referentes dados pela tabela 13, podem ser visualizados 
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os ensaios realizados nas pesquisas, sendo possível notar como elas se assemelham e se 

diferenciam em alguns pontos, afinal alguns ensaios são efetuados em quase todos os trabalhos, 

enquanto alguns são específicos sendo pouco utilizados. Vale ressaltar que algumas pesquisas 

não possuem como propósito único, provar a utilização de uma mistura envolvendo material 

fresado para incorporação em camadas granulares. Algumas delas possuem também objetivos 

de caracterização específicas, o que leva a realizar outros tipos de ensaios.  

 

Figura 9: Proporção de ensaios utilizados. 
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Tabela 12: Ensaios realizados nas pesquisas. 

Ensaio 
Quantas pesquisas 

utilizaram 
% de uso 

Teor de asfalto 12 29% 

Análise Granulométrica 41 100% 

Estabilização granulométrica 32 78% 

Ensaio de compactação 34 83% 

Índice Suporte Califórnia 25 61% 

Resistência a compressão simples 24 59% 

Resistência a tração por compressão diametral 17 41% 

Módulo de resiliência 14 34% 

Deformação permanente 9 22% 

Limite de Liquidez 12 29% 

Limite de Plasticidade 12 29% 

Massa específica 22 54% 

Resistência à tração por flexão 5 12% 

Módulo Complexo 2 5% 

Ensaio a tração triaxial 2 5% 

 

 

Com a análise dos dados sobre os ensaios percebe-se as afinidades e diferenças das 

abordagens feitas pelos autores na busca por resultados compatíveis com os objetivos de seus 

trabalhos. Nota-se por exemplo, que todos os trabalhos realizam uma análise granulométrica 

nos materiais utilizados, de forma a caracterizá-los em relação aos teores de graúdos e miúdos. 

Observa-se também que 78% das pesquisas realizam uma estabilização granulométrica, 

necessária para corrigir a granulometria do material. Como dito antes, o material fresado possui 

características que dependem de como a técnica de fresagem foi realizada e qual era o seu 

objetivo, assim possui desfalques em sua granulometria, o que justifica a estabilização.    

Nas pesquisas tem-se notado o uso de ensaios de Deformação Permanente e Módulo de 

Resiliência em substituição ao ensaio CBR (California Bearing Ratio), também chamado de 
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Ensaio de Índice Suporte Califórnia (ISC), o qual é o ensaio mais utilizado em na construção 

de pavimentos. Essa substituição se deve ao fato que o ensaio ISC possui incertezas em relação 

as deformações no material, sendo não correspondente ao que realmente acontece no 

pavimento, pois os estados de tensões do laboratório não são como os que acontecem no 

pavimento construído. Porém, com a análise dos ensaios realizados percebe-se uma pequena 

divergência, nem todos os trabalhos que realizaram o ensaio de Módulo de Resiliência (34%) 

realizaram também o de Deformação Permanente (22%), alegando dificuldades para a obtenção 

de resultados ou falta de capacidade técnica e infraestrutura (maquinário) como é identificado 

nos trabalhos de código: 1; 17; 18; 23; 35. Porém, mesmo pesquisas mais recentes ainda 

utilizam o método do ISC.  

O fato do cimento ter sido o aditivo mais utilizado para a estabilização química do 

material, verifica-se que a tendência de alguns ensaios quando há a utilização desse aditivo, 

como a Estabilização Granulométrica (83%), ensaio de Compactação (78%), Resistência a 

Compressão Simples (83%) e não menos importante, o ensaio ISC presente em um pouco mais 

da metade (61%) dos trabalhos envolvendo cimento.  

Quanto as pesquisas que não utilizaram aditivos, os ensaios de Compactação (87%) e 

ensaio de Índice Suporte Califórnia (73%) foram o que mais se repetiram, e em cerca de 50% 

das pesquisas sem aditivos foi realizado o ensaio para determinar o teor de asfalto presente no 

material fresado.   

Da tabela de ensaios, são extraídas outras tabelas (Anexo A) que informam quais foram 

os ensaios realizados em cada uma das 41 pesquisas. Desta forma, é possível constatar o método 

que uma pesquisa específica utiliza para comprovar a incorporação do material fresado nas 

camadas do pavimento.  

 

5    CONCLUSÕES 

 A pesquisa desenvolvida avaliou, por meio revisões bibliográficas de vários trabalhos 

da literatura científica nacional, nos últimos 15 anos em relação ao método de reutilização de 

material fresado para composição de camadas granulares, de modo a disponibilizar informações 

sobre diversas pesquisas já realizadas na mesma linha de estudo. O presente trabalho reúne 

informações, referências, dados e elementos que podem contribuir com pesquisas futuras nessa 

área, de forma a tornar esse método sustentável mais estudado e difundido no território nacional.  

 Foi observado que a grande maioria das pesquisas foram realizadas no Estado do Rio 

Grande do Sul, tornando esse estado como destaque e referência para estudos sobre a 



Utilização de Material Fresado na Composição de Camadas Granulares de Pavimentos Flexíveis 
 

Trabalho de Conclusão de Curso Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 49 
 

reutilização de fresado. Consta-se ainda que todas as misturas apresentadas, com ou sem adição 

de elementos estabilizantes químicos, e mesmo utilizando ensaios distintos, podem ser 

utilizadas como camada de sub-base, reforçando a potencialidade de um resíduo para a 

construção civil, economizando materiais e contribuindo com o meio ambiente.  

 Notou-se que apenas 3 das 41 pesquisas evidenciaram em seus resultados o uso das 

misturas para reforço do subleito. A própria definição da estrutura de pavimentos diz que as 

camadas inferiores possuem qualidade de material inferior as camadas superiores, logo se as 

misturas são satisfatórias para camada de sub-base, também serão para a camada de reforço do 

subleito ou até mesmo para reparação do próprio subleito. Desta forma, encontra-se mais 

maneiras de utilização e escoamento do material fresado, evitando sua destinação mal adequada 

e aproveitando um resíduo de baixo custo agregado.  

 Em relação as incidências de ensaios, percebe-se que nas pesquisas tanto com aditivos 

quanto as sem aditivos não há uma única forma de se obter resultados, ou seja, as pesquisas 

com um objetivo em comum, utilizam-se de diferentes ensaios para obter os resultados, algumas 

empregam mais ensaios, outras menos, não havendo uma padronização técnica para esse tipo 

de estudo. Outra divergência é em relação aos teores de RAP utilizados nas misturas, que 

variam de 10 a 100% desse material. O fato de algumas pesquisas se basearem em outras já 

realizadas, faz com que muitas delas repitam teores já utilizados e testem novas porcentagens, 

de forma a encontrar novas possíveis maneiras de se incorporar o resíduo asfáltico nas camadas 

granulares. Por um lado, isso traz um ganho positivo, pois indica diferentes teores que podem 

ser utilizados, por outro abre um leque de opções muito variável o que influência nas escolhas 

de teores das pesquisas futuras.    

  Cabe aos órgãos regulamentadores e aos pesquisadores definirem limites de uso de 

RAP e parâmetros para sua utilização, assim como já é feito no âmbito internacional. Além de 

buscarem formas de tornar essa técnica mais acessível, podendo difundir para todos os lugares 

do Brasil, seja para cidades grandes, seja para as pequenas. 

 A técnica de reutilização do fresado é comprovada e possui ótima eficácia quando 

combinada e trabalhada da forma correta. Assim, espera-se com esse trabalho incentivar futuros 

pesquisadores e auxiliá-los em suas pesquisas, de forma a propagar essa técnica nacionalmente, 

buscando ganhos econômicos, sociais e ambientais, garantindo um futuro sustentável para a 

nossa e para as próximas gerações.  
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5.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS  

O fato da diversidade das características de solos presentes no Brasil, torna-se um 

obstáculo para difundir a técnica de reutilização de RAP incorporada a solos para ser utilizada 

nas camadas granulares do pavimento. Como sugestão, realizar um estudo bibliográfico e 

técnico envolvendo os tipos de solos mais abundantes no país e suas principais características, 

de forma a analisar possíveis incorporações de material fresado em sua composição.  

Outra sugestão, é realizar um estudo bibliográfico sobre o uso do RAP em camadas 

granulares, assim como foi feito na presente pesquisa, porém englobando estudos 

internacionais, de modo a comparar como outros países tem adotado essa técnica e fornecer 

dados que possam ajudar pesquisas a adotar diferentes estratégias, baseado naquelas que 

possuem comprovação científica.  

Pesquisar sobre os diferentes resíduos que podem ser incorporados em camadas 

granulares como vários apresentados neste trabalho, de forma a buscar uma nova destinação 

para esses resíduos, incentivando pesquisadores a testarem em laboratório a eficácia dos 

mesmos quando incorporados em uma camada granular, também é uma sugestão para trabalhos 

futuros.  
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APÊNDICE A – TABELAS ENSAIOS  

No apêndice são apresentadas tabelas comparação (12, 13, 14 e 15) em relação aos 
ensaios laboratoriais realizados em cada uma das 41 pesquisas de forma a entender a 
metodologia adotada por cada uma delas, evidenciando as diferenças e semelhanças na busca 
de um objetivo em comum, viabilizar o material fresado para incorporação de camadas 
granulares delas, evidenciando as diferenças e   semelhanças na busca de um objetivo em 
comum, viabilizar o material fresado para incorporação de camadas granulares.  
 

Tabela 12: Ensaios realizados nos trabalhos de código 1 a 10. 

 

Ensaio COD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teor de asfalto   x x x     x 

Análise Granulométrica x x x x x x x x x x 

Estabilização granulométrica x  x x x x x x x x 

Ensaio de compactação x x x x x x x x x  

Índice Suporte Califórnia x x x x  x x x x x 

Resistência a compressão 

simples 
x  x   x x x x x 

Resistência a tração por 

compressão diametral 
x    x x     

Módulo de resiliência x x    x    x 

Deformação permanente  x    x    x 

Limite de Liquidez   x    x   x 

Limite de Plasticidade   x    x   x 

Massa específica   x x x     x 

Resistência à tração por flexão     x      

Módulo Complexo     x      

Ensaio a tração triaxial           
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Tabela 13: Ensaios realizados nos trabalhos de código 11 a 20. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ensaio COD 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Teor de asfalto        x   

Análise Granulométrica x x x x x x x x x x 

Estabilização granulométrica x x x x x x x x x x 

Ensaio de compactação x x  x  x x x x x 

Índice Suporte Califórnia x   x x  x  x  

Resistência a compressão 

simples 
 x x x  x x x x x 

Resistência a tração por 

compressão diametral 
  x    x x  x 

Módulo de resiliência       x x  x 

Deformação permanente          x 

Limite de Liquidez x    x    x  

Limite de Plasticidade x    x    x  

Massa específica    x x   x x  

Resistência à tração por flexão           

Módulo Complexo        x   

Ensaio a tração triaxial    x       
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Tabela 14: Ensaios realizados nos trabalhos de código 21 a 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensaio COD 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Teor de asfalto x    x    x  

Análise Granulométrica x x x x x x x x x x 

Estabilização granulométrica x  x  x x x x   

Ensaio de compactação x x   x x x x x x 

Índice Suporte Califórnia     x x   x x 

Resistência a compressão 

simples 
 x x    x x   

Resistência a tração por 

compressão diametral 
 x x x   x x   

Módulo de resiliência x  x     x   

Deformação permanente x       x   

Limite de Liquidez      x   x x 

Limite de Plasticidade      x   x x 

Massa específica x x x  x  x x  x 

Resistência à tração por flexão  x      x   

Módulo Complexo           

Ensaio a tração triaxial           
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Tabela 15: Ensaios realizados nos trabalhos de código 31 a 41. 

 

 

 

 

 

 

Ensaio COD 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Teor de asfalto x  x   x     x 

Análise Granulométrica x x x x x x x x x x x 

Estabilização 

granulométrica 
  x x x x  x x x  

Ensaio de compactação x x  x x x x  x x x 

Índice Suporte 

Califórnia 
x   x x x x x x   

Resistência a compressão 

simples 
 x  x x     x x 

Resistência a tração por 

compressão diametral 
 x x  x     x x 

Módulo de resiliência   x  x    x x  

Deformação permanente   x      x x  

Limite de Liquidez x     x x     

Limite de Plasticidade x     x x     

Massa específica    x x x x  x x x 

Resistência à tração por 

flexão 
  x        x 

Módulo Complexo            

Ensaio a tração triaxial  x          


