
 
 

 

 

 

ESTUDO DO FRESADO PARA PRODUÇÃO DE MISTURAS DO TIPO PRÉ-MISTURADO A 
FRIO UTILIZANDO LIGANTE DO TIPO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PRODUÇÃO DE 

MISTURAS PARA SEREM UTILIZADAS COMO REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS URBANOS 

Heloisa Valerio Schweiss (PIBIC/FA/UEPG), Lilian Tais de Gouveia (Orientador), e-mail: ltgouveia@gmail.com.  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Engenharia Civil. 

 

Engenharia Civil. Infra-Estrutura de Transportes. 

Palavras-Chave: Infraestrutura de transportes, fresado de concreto asfáltico, mistura tipo pré-misturado a frio, ligante tipo 
emulsão asfáltica, pavimento urbano. 

Resumo 

 O objetivo desta pesquisa é utilizar o fresado como 

parte do agregado para composição de uma nova 

mistura asfáltica que possa ser utilizada como 

revestimento de pavimentos urbanos. O fresado é o 

produto obtido da reciclagem de revestimentos asfálticos 

antigos, composto por agregados e asfalto. Foi utilizado 

o ensaio de Peneiramento para analisar a granulometria 

do fresado e compará-lo às diferentes faixas 

granulometricas especificadas por normas para avaliar a 

adequabilidade do material estudado.   

Introdução  

O revestimento de concreto asfáltico é empregado em 

90% das rodovias brasileiras, dado seu maior tempo de 

vida útil em relação a outros tipos de revestimentos. Tal 

característica é efetivada com manutenções e 

restaurações periódicas na via.  A reutilização do 

material fresado em novas misturas asfálticas é um dos 

métodos de recuperação de pavimentos empregados. 

Sua viabilidade é fundamentada no volume disponível 

desse material e na minimização de danos ao ambiente. 

Para a produção da mistura asfáltica reciclada pode-se 

fazer uso do processo pré-mistrurado a frio (PMF), que 

consiste em misturas usinadas a frio de agregados 

graúdos, miúdos e fíler, misturados com emulsão 

asfáltica de petróleo (EAP) em temperatura ambiente.  

Material e Métodos 

Foi realizado um estudo granulométrico do material 

fresado proveniente da rodovia estadual PR 151, km 

310, região de Carambeí – PR (DNER-ME 83/98) e 

definição da uma faixa granulométrica com maior 

probabilidade de viabilidade técnica. Em seguida, 

seriam realizados outros ensaios para a caracterização 

dos materiais e análise da nova mistura de PMF 

projetada com agregado de fresado e EAP, porém 

devido à paralisação das atividades em razão da 

pandemia de Covid-19, tais ensaios não puderam ser 

realizados.  

Resultados e Discussão 

A partir do estudo granulométrico do fresado e posterior 

comparação dos resultados com faixas granulométricas 

estabelecidas por normas técnicas, foi observado que o 

fresado ficou parcialmente dentro da faixa II do DER/SP 

(Figura 1). No entanto, mais estudos laboratoriais devem 

ser realizados com adição de agregado virgem à mistura 

granulométrica para promover o total enquadramento na 

faixa II.  

 
Figura 1. Curva Granulométrica do Fresado e Faixa II DER/SP 

 

David, D. (2006) comparou o comportamento mecânico 

de misturas recicladas PMF com EAP RL-1C e com 

agente de reciclagem umulsionado, com e sem adição 

de agregado virgem. Concluiu que misturas com adição 

de agregado virgem apresentaram melhores resultados. 

Cerentini, N. (2016) realizou a dosagem de um PMF 

com fresado, agregado virgem e RM-1C, concluindo que 

há viabilidade do emprego de material fresado como 

agregado em misturas asfálticas. 

Conclusão  

 O material fresado analisado apresenta granulometria 

próxima da Faixa II do DER/SP e, portanto, 

possivelmente adequada para a produção de misturas 

asfálticas. No entanto, há necessidade de estudos 

laboratoriais para corroborar esta hipótese. A reciclagem 

do fresado proporciona benefícios ao meio ambiente, 

considerando a diminuição de exploração de jazidas, 

assim como por este deixar de ser um passivo ambiental 

e retornar ao pavimento como material de 

pavimentação, contribui para a sustentabilidade 

ambiental. 
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