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RESUMO 

Uma das técnicas para assegurar o crescimento sustentável de uma cidade, sem dúvida 

nenhuma, é a reciclagem, a reutilização e a redução do consumo dos recursos naturais. 

Pensando nesta premissa básica, técnicas vêm sendo aprimoradas, dentre elas está a 

reciclagem de asfalto que é a reutilização da pavimentação existente, como base ou sub-base, 

para a pavimentação futura, conservando assim a geometria, a espessura do pavimento 

existente, possibilitando a redução de custo, preservação ambiental e o consumo de energia. O 

presente trabalho objetivou avaliar os benefícios e importância da reciclagem de asfalto em 

obras rodoviárias, na BR 354. Para tanto, um estudo de caso foi realizado, acompanhando-se, 

em campo, todas as etapas da reciclagem do asfalto na recuperação de uma rodovia, 

quantificando-se a economia gerada pelo reaproveitamento do asfalto em detrimento da 

redução de aquisição de novas matérias-primas para o processo. Foi possível verificar os 

ganhos ambientais e econômicos provindos do processo de reciclagem, minimizando-se a 

exploração de novas jazidas e agregando valor aos resíduos de asfalto realizado por esse 

processo.    
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INTRODUÇÃO 

O mercado de obras rodoviárias está cada vez mais exigente, competitivo, 

apresentando uma maior preocupação com o meio ambiente e com a busca por soluções 

técnicas que atendam a critérios de desenvolvimento sustentável. Um bom planejamento e 

controle ambiental são de fundamental importância para evitar possíveis autuações, que 

geram prejuízos para a empresa, ou até mesmo embargo da obra, afetando assim o prazo, 

qualidade e sucesso da mesma (COELHO, 2008).  

Grande parte da rede pavimentada do país apresenta-se deteriorada em função da 

idade, do tráfego intenso, do excesso de carga e da falta de manutenção no tempo correto 

(FONSECA, 2002). Procurando minimizar alguns dos efeitos negativos que as obras 

rodoviárias proporcionam ao meio ambiente, muito se tem falado sobre a reciclagem de 
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asfalto, que se iniciou no Brasil no início da década de 90. Ela nada mais é que se reutilizar a 

pavimentação existente, como base ou sub-base, para a pavimentação futura. A justificativa 

deste trabalho está pautada no aspecto do Brasil possuir grande carência no setor de 

infraestrutura e transporte e que são varias iniciativas do governo para sanar esta carência.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O enfoque desta pesquisa é de natureza quali-quantitativa, pela abordagem do uso de 

técnicas de reciclagem de asfalto. Quanto aos objetivos, pode ser classificada como 

exploratória e descritiva. 

Como procedimentos instrumentais, a pesquisa utilizou material bibliográfico e 

informações de um estudo de caso realizado na BR 354, no trecho de Formiga a Campo Belo 

em Minas Gerais em que os dados foram coletados, analisados e interpretados. A pesquisa 

bibliográfica se baseou na análise da literatura para um levantamento do que já foi produzido 

a respeito do assunto abordado. 

Durante as análises, para este trabalho, buscou-se conhecer a forma de elaboração e 

desenvolvimento da técnica de reciclagem de asfalto a frio da obra em questão. Procurou-se 

descrever, de forma sucinta, procedimentos para elaboração e uso da reciclagem ligado ao 

planejamento de obras, considerando uma abordagem técnica. 

 O presente trabalho demonstra a aplicação do processo de reciclagem em uma obra de 

restauração de pavimento, executada pela empresa denominada, a partir de agora, de empresa 

“A”, no ano de 2016. Este estudo refere-se ao planejamento e controle da Obra de 

Restauração da BR-354 no trecho de Formiga a Campo Belo, no estado de Minas Gerais. Para 

desenvolvimento deste trabalho, as frentes de serviço foram acompanhadas a partir de 

02/03/2016 até o fim dos principais serviços de pavimentação, em 09/08/2016. 

 O projeto de restauração dos pavimentos foi realizado em conformidade com a 

metodologia e os métodos de determinação das necessidades de recuperação/restauração 

preconizados pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), foram 

separadamente para cada um dos segmentos homogêneos, divididos a fim de se permitir o 

estudo de soluções diferenciadas em função das condições locais. 

A solução prevista no projeto para a restauração, em função dos estudos do pavimento 

existente e das características do tráfego, no período de levantamento de dados, foi em 

resumo: reciclagem do pavimento como sub-base/base, para segmentos em péssimo estado, a 

solução compreendeu a execução das seguintes intervenções, na pista de rolamento e 

acostamentos (Figura 1).  
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• Reciclagem como sub-base, incorporando o revestimento existente, sem adição 

de materiais, numa espessura de 20 cm; 

• Execução de base de brita graduada simples (BGS) em uma espessura de 15 

cm de espessura; 

• Imprimação da base; 

• Execução de revestimento com concreto asfáltico usinado á quente com 5 cm 

de espessura, na pista de rolamento e acostamentos; 

• Pintura de Ligação; 

• Execução de revestimento com concreto asfáltico usinado a quente modificado 

com polímero com 4 cm de espessura (somente na Pista). 

 

Figura 1 – Solução prevista no projeto. 

Fonte: Empresa “A”. 

Após acompanhamentos da obra e coleta dos dados, comparou-se, em termos 

monetários e quantitativos, os valores relativos ao uso dos agregados reciclados com aqueles 

relativos ao uso de agregados convencionais, a fim de verificar os ganhos econômicos 

oriundos do uso da técnica de reciclagem. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O uso da técnica de reciclagem de pavimentos asfálticos para sub-base/base 

proporciona significativamente a redução de números de “bota-fora”, redução de betumes e 

agregados. 

Considerando a solução do projeto da obra estudada sendo executado por trechos, 

totalizando 63 km de extensão com uma largura média de pista de 11,5 m e reciclado uma 

camada de 20 cm, forma-se um montante significativo de material a ser reciclado da ordem de 

77,27%, deixando-se de explorar novas jazidas, ao se comparar com uma pavimentação 

convencional. 

 Como pode ser observado (Gráfico 1), não houve a reciclagem de sub-base/base em 

toda a extensão da obra devido à especificidade do projeto, pois há alguns estaqueamentos 
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onde a técnica não se aplicava devido às normas existentes e aos testes realizados pelo 

laboratório. 

 

Gráfico 1 - Soluções de pavimentações (Fresagem, Reciclagem sub base e remoção subleito) adotada  na obra 

localizada na  BR 354. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016).    

 

Com o uso da técnica de reciclagem de pavimentos asfálticos na obra em questão, pela 

solução adotada na empresa “A”, houve um ganho significativo em relação aos agregados, 

pois foram reciclados 77,27% sendo inserido apenas 22,73% de brita de novas jazidas, tendo 

um ganho econômico e ambiental significativo, pois deixou de explorar recursos naturais não 

renováveis. Em relação ao custo, o GRAF. 2 ilustra os valores obtidos, vale ressaltar que essa 

economia, de aproximadamente 72%, já estava prevista no escopo da obra pelo cliente. 

 
              Gráfico 2 - Ganho econômico em relação a agregados (brita corrida). 

              Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

A tabela 1 apresenta o quantitativo em reais da referida obra com base/sub-base em 

pavimentação convencional e com o uso da técnica de reciclagem asfáltica. Com as 

informações coletadas foi possível ressaltar a grande importância de algumas das técnicas 
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adotadas para a execução de obras, com o objetivo de se atingir as metas esperadas dentro da 

máxima eficiência e controle ambiental. 

Tabela 1 – Quantitativo de valores.   

Reciclagem 
Quantidade 
(m³) 

Valor unit. (R$) Valor total 

Sub-base 38.015,20 6,11 R$       232.272,87 
Base 49.497,84 6,11 R$       302.431,80 

  
Sub-total: R$       534.704,67 

        
Pavimentação convencional 

Quantidade 
(m³) 

Valor unit. (R$) Valor total 

Sub-base (70% de bica corrida) 38.015,20 15,72 R$ 597.674,97 
Base (90% de bica corrida) 49.497,84 26,88 R$ 1.330.650,43 

  
Sub-total: R$ 1.928.325,41 

    
        Economia (R$):  R$ 1.393.620,73  
    

Fonte: Autor (2017). 

Como pode ser observado, a economia foi significativa utilizando a técnica de 

reciclagem de asfaltos. Adicionalmente, existe o ganho ambiental, pela não extração de 

materiais em novas jazidas, pois houve o uso da técnica reciclagem na obra em questão.  

CONCLUSÃO 

Analisando as informações da empresa “A”, pode-se concluir que a empresa 

conseguiu aplicar técnicas adequadas de reciclagem de asfalto seguindo o planejamento e 

controle na execução das atividades e em seu empreendimento como um todo.  

Sendo assim, este trabalho cumpriu seu objetivo apresentando não só a grande 

importância e a essência da reciclagem de asfalto, como também descrevendo um modelo de 

sua aplicação. 

Considerando os termos ambientais em relação à economia, os resultados foram 

satisfatórios, pois houve o reaproveitamento dos agregados minimizando assim impactos 

ambientais em se explorar novas jazidas, reduzindo, portanto, possíveis custos.  
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