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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é utilizar o fresado como parte 

do agregado de uma mistura nova de concreto asfáltico 

para que essa nova mistura possa ser utilizada como 

revestimento de pavimentos de estradas rurais. O 

fresado é o produto obtido da reciclagem de pavimentos 

asfálticos antigos, composto por agregados e asfalto 

puro ou modificado. Foi utilizado o Ensaio de 

Peneiramento do material agregado para estabelecer 

sua granulometria e justificar o emprego do material em 

misturas do tipo concreto asfáltico. 

Introdução  

A fresagem é a operação de retirada ou desbaste de 
uma ou mais camadas de pavimento, realizada por uma 
máquina fresadora. Por meio desta técnica, o material 
fresado é gerado. O fresado é composto por agregados 
envoltos por ligante asfáltico puro ou modificado, já 
envelhecido pela ação do tempo, das intempéries e das 
cargas aplicadas. Ao reciclar o fresado, pode-se diminuir 
a exploração das jazidas responsáveis pelo fornecimento 
de agregado e o consumo de combustível gerado no seu 
transporte por longas distâncias. Além disso, o ligante 
asfáltico tem sua extração e produção diminuídas, 
contribuindo para o uso consciente do petróleo.  E ainda, 
a destinação incorreta do material, formação de bota-
fora, deposição ao longo de rodovias pode ser evitada. O 
processo de reciclagem a quente consiste em combinar 
o material fresado aquecido com a adição de cimento 
asfáltico de petróleo puro e, se necessário, agregados 
adicionais virgens, material de enchimento (fíler) e 
agente rejuvenescedor (AR), formando a mistura 
asfáltica, a qual é espalhada e compactada à quente. 

Material e Métodos 

             O fresado utilizado nesta pesquisa foi retirado de 
um bota-fora situado ao lado da rodovia federal BR 171, 
no trecho 317 e levado ao Laboratório de Pavimentação 
da UEPG. O asfalto do tipo CAP 50/70 a ser utilizado é 
uma doação da Stratura Asfaltos, distribuidora de 
asfaltos de Ponta Grossa. A amostra do fresado foi seca 
em estufa, até atingir constância de massa. Após, foi 
realizado o Ensaio de Peneiramento para a 
caracterização granulométrica do material (DNER-ME 
83/98). Em seguida, seriam realizados outros ensaios 
para a caracterização dos materiais e análise da nova 
mistura de concreto asfáltico projetada com agregado de 
fresado e CAP 50/70 novo, porém devido a paralisação 
das atividades em razão da pandemia de Covid-19, tais 
ensaios não puderam ser realizados.  

Resultados e Discussão 

De acordo com a análise granulométrica do fresado, o 

material apresentou graduação densa com distribuição 

contínua. Uma curva contínua produz esqueleto 

estrutural formado pelo intertravamento dos agregados 

com poucos vazios, de forma que os agregados de 

menores dimensões preencham os vazios formados 

pelos agregados maiores, tornando a mistura asfáltica 

mais resistente, estável e menos porosa. A curva 

granulométrica obtida com a amostra pesquisada foi 

comparada com a Faixa C (camada de rolamento) - 

DNIT 031/2004 – ES e observou-se semelhança de 

comportamento. A amostra de fresado possui 

distribuição próxima ao centro da Faixa C em sua fração 

mais graúda, respeitando o limite superior e inferior em 

toda a extensão da curva (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Curva Granulométrica do Fresado e Faixa C DNIT 

Conclusão  

O material fresado analisado apresenta granulometria 

adequada para a produção de misturas asfálticas por ter 

sua granulometria enquadrada na Faixa C do DNIT 

(DNIT 031/2004 – ES). Ao ser possível a reciclagem do 

fresado evita-se uma maior agressão ao meio ambiente 

e minimiza-se a exploração de jazidas de material 

pétreo, portanto, é fundamental para técnica, economia e 

sustentabilidade.  
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