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1.6 Opções de recuperação 

Normalmente existem muitas opções disponíveis 
para a recuperação de uma estrada deteriorada, 
sendo às vezes difícil definir qual é a melhor. 
Entretanto, a resposta a essas duas questões 
importantes que devem ser feitas desde o início 
irá auxiliar na seleção da opção “correta”, ou seja, 
aquela com a melhor relação de custo e benefício 
no atendimento das necessidades do proprietário 
da estrada. As duas perguntas importantes são:

>  o que realmente tem de errado no pavimento 
existente? Uma pesquisa que compreenda uma 
vistoria combinada com alguns ensaios básicos 
(ex.: medições de deflexão) normalmente será 
suficiente para entender o mecanismo de 
deterioração. É muito importante definir se a 
deterioração está confinada à capa (camadas 
superiores do pavimento) ou se existe algum 
problema estrutural; e a segunda é

>  o que o órgão responsável pela estrada 
 realmente quer e o que ele pode investir?  
Um projeto de vida útil de 15 anos é esperado 
ou um investimento menor de capital é  previsto 
que trate da taxa atual de deterioração e 
 mantenha o pavimento por mais cinco anos?

As respostas a essas duas perguntas restringi-
rão as opções de recuperação a um grupo que 
somente inclua as opções com uma boa relação 
de custo e benefício no contexto da natureza do 
problema e do tempo. A separação da natureza  
do problema em duas categorias (superfície e 
estrutura) e no tempo (curto ou longo prazo) 
 simplifica a seleção da melhor opção.

Outra questão importante que afeta a decisão é a 
praticidade de vários métodos de recuperação.
O gerenciamento do trânsito, as condições 
 climáticas e a disponibilidade de recursos podem 
ter uma influência significativa sobre como o 
 projeto é executado, impedindo certas opções.

Todo esse trabalho atende a um objetivo único:
definir a solução com a melhor relação de custo 
e benefício ao problema no contexto do ambiente 
do projeto.

Observação:

•  O projeto de recuperação deve tratar da 
causa-raiz de deterioração com uma boa 
relação entre custo e benefício.
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As medidas de recuperação superfi cial tratam de 
problemas que são confi nados à parte superior 
do pavimento, normalmente na camada de 50 a 
100 mm da parte superior. Esses problemas estão 
normalmente relacionados ao envelhecimento do 
betume e a rachaduras que se iniciam na capa 
devido a forças térmicas. 

Os métodos mais frequentemente utilizados para 
lidar com esse tipo de problema incluem:

>  Recapeamento asfáltico sobreposto. Pavi-
mentação com uma camada fi na (40 – 50 mm) 
de asfalto quente sobre a superfície existente. 
Essa é a solução mais simples para problemas 

superfi ciais uma vez que o tempo  necessário 
para a conclusão da obra é curto e existe 
um impacto mínimo aos usuários da estrada. 
Ligantes modifi cados são geralmente usados no 
asfalto para a melhoria do desempenho, assim 
aumentando a vida útil do recapeamento. Ra-
chaduras ativas na capa existente rapidamente 
serão refl etidas pelo recapeamento e, assim, 
precisam ser identifi cadas e tratadas pela apli-
cação de consertos que aliviem a tensão ou re-
mendos. O recapeamento repetido, entretanto, 
aumenta as elevações da camada de rolamento 
que podem causar problemas de escoamento e 
acesso.

1.6.1 Recuperação superfi cial

Recapeamento asfáltico sobreposto

Pavimento existente



Normalmente, os órgãos responsáveis pela estrada 
realizam pesquisas de defl exão com intervalos de 
3 a 5 anos nas principais estradas de sua malha 
para alimentar o seu Sistema de Gerenciamento de 
Pavimento. Sempre que há disponibilidade, essas 
informações são valiosas para uma defi nição inicial 
dos trechos uniformes com o uso de técnicas 
estatísticas simples (análises de soma cumulativa) 
para identifi car onde ocorre a mudança. Os valores 
de soma cumulativa de defl exão máxima são cal-
culados com o uso da fórmula abaixo: 

 
      
   

em que Si = valor da soma cumulativa no local i;
 δi = defl exão máxima no local i;
  e
 δmédio =  média da defl exão máxima para 

todo o trecho.
 Si-1 =  valor da soma cumulativa no local 

antes do local i

O valor da soma cumulativa é diagramado em 
cada local respectivo, normalmente junto com o 
valor máximo de defl exão representado no mesmo 
gráfi co, conforme demonstrado na representação 
ao lado. Uma inclinação constante relativa na repre-
sentação da soma cumulativa indica trechos com 
reações do pavimento semelhantes ou um trecho 
uniforme.

Observação: O método de soma cumulativa 
não é limitado à defl exão máxima. Esse método 
é geralmente usado com outros índices de 
 defl exão, tais como o índice de curvatura super-
fi cial (SCI).

Outros métodos 
Quando não há dados de defl exão disponíveis, 
os trechos uniformes devem ser identifi cados por 
outros meios. Informações da construção (quando 
houver disponibilidade) são geralmente usadas 
como uma diretriz inicial, complementadas por 
uma avaliação visual detalhada, conforme descrito 
a seguir.

O esboço abaixo ilustra as bacias típicas de defl  exão medidas em dois pavimentos.

 (equação 2,1)Si = (δi – δmédio) + Si-1

Bacia de defl exão típica 

Defl exão máxima 

Material mais mole Material mais duro 

Carga de roda/impulso
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Entretanto, quando a capacidade estrutural 
exigida do pavimento ultrapassar 10 milhões de 
ESALs, será sempre aconselhável a realização de 
um levantamento de FWD no começo.
Além de identifi car os trechos uniformes, as 
 informações decorrentes desse levantamento 
são valiosas para a avaliação estatística de várias 
propriedades in situ do pavimento (consultar 
Seção 2.5.5).

Identifi cação dos trechos uniformes

30.000 30.100 30.200 30.300 30.400 30.500 30.600 30.700 30.800

= Defl exão máxima (d)

= Soma cumulativa (S)

Distância (m)

Trechos uniformes 

S
o

m
a 

cu
m

ul
at

iv
a 

D
efl

 e
xã

o
 m

áx
im

a 
(1

0-2
 m

m
) 

300

200

100

0

-100

-200

-300

-400

Observação:

•  Métodos de soma cumulativa podem ser 
usados para identifi car trechos uniformes 
com base nas medições de defl exão ou 
outras informações pertinentes (ex.: valor do 
ensaio CBR do subleito) coletadas ao longo 
da via.

Distância (m) Defl exão 
máxima (d)

Soma 
cumulativa (S)

30.060 64,80 -41,14

30.080 76,70 -70,38

30.100 86,60 -89,71

30.120 94,00 -101,65

30.140 79,10 -128,49

30.160 72,70 -161,73

30.180 71,30 -196,36

30.200 79,50 -222,80

30.220 82,40 -246,34

30.240 71,70 -280,58

30.260 76,80 -309,71

30.280 78,90 -336,75

30.300 110,40 -332,29

30.320 98,70 -339,53

30.340 86,70 -358,76

30.360 97,40 -367,30

30.380 139,60 -333,64

30.400 134,70 -304,88

30.420 164,00 -246,81

30.440 129,50 -223,25

30.460 142,50 -186,69

30.480 152,30 -140,33

30.500 150,10 -96,16

30.520 163,50 -38,60

30.540 198,90 54,36

30.560 119,60 68,02

30.580 208,60 170,69

30.600 132,80 197,55

30.620 72,10 163,71

30.640 63,20 120,98

30.660 61,10 76,14

30.680 29,80 0,00

Média (D) 105,94

1 2 3



A reciclagem é realizada pelo acoplamento de 
caminhões-tanque à recicladora. A reciclado-
ra empurra ou puxa os caminhões-tanque que 
 fornecem os aditivos necessários à mistura 
(ex.: emulsão betuminosa).

A combinação de caminhões-tanque acoplados 
à recicladora é confi gurada de acordo com a 
aplicação de reciclagem específi ca e com o tipo 
do agente estabilizador aplicado.

Velocidade medida de avanço 

Taxas de vazão medidas

Impressora 

Módulo de 
controle 1

Módulo de 
controle 2

Módulo de 
controle 3

Processador 

Controle do trilho 
de injeção

Controle da bomba 

Controle da bomba 

Controle da bomba 

Taxas de vazão medidas 

Taxas de vazão medidas 

Sentido de 
trabalho 

Painel/
T eclado 

Controle de loop 
 aberto e fechado 
para a dosagem 

Controle por microprocessador em relação aos sistemas de injeção da Wirtgen WR 2500 S
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A combinação mais simples consiste em uma 
recicladora acoplada a um único caminhão-pipa. 
À medida que a máquina avançar, o material do 
pavimento in situ será recuperado e misturado 
com a água puxada do caminhão. O micropro-
cessador garante que a quantidade certa de água 
seja injetada na câmara de mistura através da bar-
ra de aspersão montada sobre a face dianteira do 
compartimento do cilindro (ilustrado no desenho 
da página ao lado).
O cilindro giratório mistura a água com o mate-
rial recuperado até alcançar uma consistência 
uniforme. A taxa de adição de água é controlada 
para alcançar um teor de umidade que possibilite 
um alto nível de densidade quando o material for 
compactado.

À medida que a recicladora avançar, o material 
misturado cairá no espaço vazio criado pelo 
cilindro de corte e será impactado pela porta resis-
tente localizada na traseira do compartimento do 
cilindro. Conforme o desenho, um rolo compacta-
dor segue atrás da recicladora para compactar o 
material antes que uma motoniveladora seja usada 
para ajustar o nivelamento fi nal. O que o desenho 
não mostra é o processo de compactação fi nal e 
acabamento, que utiliza rolos compactadores vi-
bratórios e de pneu junto com um caminhão-pipa.

Agentes estabilizadores em pó (ex.: cimento ou 
cal hidratada) são normalmente espargidos na 
superfície da via existente à frente da operação de 
reciclagem. Quando a recicladora avança, o pó é 
suspenso e misturado com o material recuperado 
e com a água, tudo em uma única operação.

Sequência da máquina em uso 

Observação:

•  O microprocessador é de suma importância, 
já que ele controla a taxa de aplicação de 
água e betume.



Os materiais encontrados no horizonte de reci-
clagem podem ser classifi cados em dois tipos de 
materiais principais:

>  material 100% de pavimento asfáltico reciclado 
(RAP), em que a profundidade da reciclagem 
encontra somente asfalto; e

> Mistura de RAP/material granular, em que a 
profundidade de reciclagem inclui camadas 
de diferentes materiais usados para construir 
a porção superior do pavimento. Eles incluem 
RAP, materiais betuminosos da camada su-
perfi cial, pedras britadas e cascalhos naturais, 
assim como materiais que foram previamente 
estabilizados (principalmente pedras britadas e 
cascalho natural).

Essas duas classes de material são discutidas nas 
seções seguintes juntamente com os diferentes 
tipos de tratamentos que podem ser considerados 
para a melhoria das propriedades de engenharia 
do material reciclado, quando necessário, para 
atender às expectativas de vida útil do pavimento 
recuperado.
 

Opções de recuperação para tratar a deterioração estrutural profunda 

Extensão do problema: > 300 mmProfundidade da superfície 

0 mm

100 mm

300 mm

600 mm

Opções alternativas de recuperação

Opções de reciclagem a frio Opções convencionais 

Reciclagem em dois estágios com 
vários agentes estabilizadores, 
com ou sem material combinado/
camadas adicionais 

- Reconstrução
-  Construção de camadas 

 adicionais (s)
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A reciclagem de material exclusivamente RAP 
requer a consideração dos seguintes fatores:

> natureza e composição do asfalto existente 
(ou seja, o tipo de mistura, a classifi cação do 
agregado, o teor de ligante, o envelhecimento 
do betume, etc.);

>  tipo e causa da deterioração (ou seja, defor-
mação permanente (trilha de roda/deformação 
com deslocamento lateral) ou rachadura (modo 
térmico ou de fadiga));

> extensão da deterioração (ou seja, isolada ou 
abrangente); e

> objetivo da reciclagem (ou seja, ação paliativa 
ou de recuperação da integridade estrutural).

Dependendo dos requisitos estruturais, o material 
RAP reciclado pode ser tratado com um aditivo ou 
devolvido ao pavimento como material granular 
(ver Capítulo 6).

3.4.1 Reciclagem 100% RAP 

Reciclagem de material 100% RAP

Sentido de trabalho




