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Anti-dust, permanent and recycled floor: problems and solutions 
 

ABSTRACT The present work is a synthesis of the theoretical reference presented as part of the master's degree in Civil 
Engineering of the Federal Technological University of Paraná, which had as its theme the pavement and its varieties. 
This research was based on a literature review about the types of pavements, their costs, problems originated as a result 
of the flow and, consequently, the environmental impacts promoted by the exchange and maintenance of these 
structures. As a methodology, there were data pertinent to the research that led to the results, demonstrated that the 
recycled pavement presented better advantages as asphalt cover in the economic criteria and also in terms of 
environmental impacts. 
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Introdução 
 

Muitas estradas são constituídas de um revestimento químico de consistência escura e resistente, que de acordo 

com Bernucci (2006) são formados por estruturas de múltiplas camadas de espessuras finitas, construídas sobre a 

superfície final de terraplenagem”, que tem por finalidade favorecer a transitabilidade de veículos e pedestres. DNIT 

(2006a), complementa que essas estruturas são: “constituídas por um sistema de camadas de espessuras finitas, 

assentadas sobre um semi-espaço considerado teoricamente como infinito”, ao qual atribui-se o nome de pavimento 

(DNIT 2006, p.95).  

Sua função principal consiste na resistência para suportar os esforços provenientes do tráfego de veículos 

automotores independente das condições climáticas, visando proporcionar aos usuários (motoristas e transeuntes), 

mais conforto e segurança.  

Os tipos de revestimento asfáltico podem variar conforme o traçado de uma via. Sobre este aspecto, Pinto (2010) 

afirma que pode haver dois tipos principais de pavimentos: um que apresenta uma camada rígida e outra, flexível. No 

que tange aos revestimentos rígidos, os materiais constituintes são os de bases rígidas, capazes de resistir aos esforços 

RESUMO O presente trabalho é uma síntese do referencial teórico apresentado como parte da pesquisa de mestrado 

em Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que teve como tema o pavimento e suas 

variedades.  Essa pesquisa partiu do levantamento bibliográfico sobre dos tipos de pavimentos, seus custos, 

problemas originados em decorrência do fluxo e, por conseguinte, os impactos ambientas promovidos pela troca e 

manutenção destas estruturas. Como metodologia, houve o levantamento de dados pertinentes à pesquisa que 

conduziram aos resultados, demonstrando que o pavimento reciclado apresentou melhores vantagens como: 

cobertura asfáltica nos critérios de economicidade e também em termos de impactos ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: degradação de pavimentos; meio ambiente; pavimento anti-pó; pavimento definitivo; pavimento reciclado 
 

Recebido 17 de novembro de 2018     Aceito 25 de novembro de 2018     Publicado online 03 de dezembro de 2018 
 

Cite este artigo:  
Rocha EM, Romano CA (2018) Pavimento anti-pó, definitivo e reciclado: problemas e soluções.  Multidisciplinary Reviews 1: e2018022. DOI: 10.29327/multi.2018022 

 

REVIEW 

https://doi.org/10.29327/multi.2018022
https://orcid.org/0000-0002-5583-0218
https://orcid.org/0000-0001-5479-3921


2 

________________________________________________________________________________ 
 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Rocha e Romano (2018) 

horizontais e distribuir esforços verticais para a sub-base. Os revestimentos flexíveis são compostos por materiais 

betuminosos, onde o aglutinante utilizado é o betume sob a forma de alcatrão ou de asfalto. 

Os revestimentos são aplicados conforme as necessidades e condições ambientais do local. No Brasil, de acordo 

com o DNIT - o órgão responsável pelas estradas - aproximadamente 1,7 milhões de quilômetros de estradas, das quais 

202.589 km, são pavimentadas com revestimentos rígidos e flexíveis. 

O presente trabalho é síntese do referencial teórico apresentado como parte da pesquisa de mestrado em 

Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que teve como tema o pavimento e suas variedades. 
 

Definições de pavimento 
 

Pavimento anti-pó 
 

O pavimento do tipo anti-pó é considerado simples sendo, conforme (Costa 1985) composto por uma camada 

de material compactada aplicada sobre a superfície de estradas não pavimentadas, com emulsão derivada de xisto 

betuminoso, recoberto por agregado miúdo, areia grossa ou pó de pedra, formando uma capa selante. Ressalta-se aqui, 

que o anti-pó é constituído por tratamentos superficiais delgados ou por impregnação, indicado para impedir a 

suspensão e propagação da poeira e segurar os elementos graúdos das bases estabilizadas granulometricamente (Vogt 

1982).  

Outros benefícios apontados por Costa (1985) para o tratamento com o anti-pó, consiste no melhoramento da 

camada de rolamento, executada com materiais naturais do tipo primário.  

Portanto, esse tratamento serve para eliminar a suspensão de partículas presentes no solo, limitar o desgaste 

aparente e aumentar a resistência à pluviosidade, isto tudo sendo apenas um revestimento superficial. 
 

Pavimento reciclado 
 

As primeiras ideias concebidas sobre reciclagem de pavimentos surgiram após estudos na área realizados na 

Índia e em Singapura por volta da década de 1930, que tiveram como base experimentos de reciclagem a quente do 

asfalto. O Road Research Laboraty afirma que testes utilizando esta técnica de reciclagem, também foram feitas a partir 

da substância fria, e foram denominadas de técnica de reciclagem in situ. Apesar desses estudos, somente a partir de 

1970, com a crescente preocupação ambiental é que estas técnicas foram difundidas (Moreira 2002). 

De acordo com Bernucci et al (2008) a reciclagem de pavimentos é um processo de reutilização de misturas 

asfálticas danificadas para produção de novos compostos, aproveitando os agregados e ligantes remanescentes. 

Nessa perspectiva, Lima (2003) aponta que alguns estudos e ações recentes mostram que as misturas asfálticas 

com materiais reciclados têm mostrado um desempenho similar e, inclusive, em alguns casos, superior ao das misturas 

asfálticas convencionais, quando comparadas as suas propriedades mecânicas e tempo de execução das obras de 

restauração de vias pavimentadas. Pache (2013), complementa que: 
 

Quando o pavimento asfáltico em uso se torna degradado estruturalmente, é necessário 

restaurar sua capacidade de carga incorporando novas espessuras de camadas, por meio 

de corte parcial ou total do revestimento degradado ou deteriorado pelo uso de máquina 

fresadora, para em seguida, executar nova camada de revestimento. 
 

Procedimentos como estes já são amplamente empregados em países como o Japão onde, aproximadamente 

90% do material fresado de capa asfáltica são reciclados e reaproveitados na pavimentação (Takahashi et al 2002). Essa 

também já é a realidade das rodovias dos Estados Unidos onde, de acordo com Araújo (2004), cerca de 80% de toda a 

massa asfáltica nova contém material fresado, trazendo economia e também redução no consumo de energia para a 

produção de novos materiais com a mesma finalidade.  
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Dessa forma verifica-se que a reciclagem do pavimento além de diminuir custos com gastos adicionais para a 

remoção dos resíduos também, melhora o aspecto visual das cidades (Trichês, Kryckh 1999). 
 

Custos do pavimento anti-pó e definitivo 
 

Para Bernucci (1995) a reciclagem asfáltica traz como característica principal o baixo custo, pois considera a 

reutilização de recursos materiais anteriormente empregados na confecção de uma malha asfáltica, mais resistente 

gerada a partir dos resíduos da anterior, misturada com novos agregados. 

Nesse sentido estudos indicam a variação de custos dos tipos de pavimentos mais comuns no Brasil, que são o 

anti-pó e pavimento definitivo. Silveira (2007), em uma reportagem da Gazeta do Povo, destaca que o pavimento de 

concreto é mais caro, com custo médio de R$ 1,3 milhões por quilômetro, porém também é o mais resistente, pois sua 

durabilidade chega a vinte anos. Já o asfalto tradicional custa em média menos de R$ 1 milhão por quilômetro, e sua 

durabilidade é de dez anos. E, o pavimento anti-pó, tem um custo médio de R$ 500 mil por quilômetro, mas sua 

durabilidade é bem menor se comparado com outros pavimentos.   

 

Tipos de agregados utilizados nos pavimentos 
 

Os tipos de agregados utilizados no processo de reciclagem também podem variar de acordo com o material 

esperado. Para Bernucci et al (2006), os agregados são classificados como natural, artificial e reciclado, os quais são 

detalhados a seguir, classificados conforme a sua natureza em: 

Naturais – aqueles obtidos na natureza por escavações e dragagem, tais como: pedregulhos, britas, seixos, areias, 

etc. Os agregados naturais podem ser empregados na pavimentação em sua forma bruta ou passar por processamentos 

de britagem. Esses agregados provenientes de rochas naturais podem ser de origem ígnea, sedimentar, metamórfico 

ou simplesmente compostos por areias e pedregulhos. 

Um dos materiais alternativos utilizados na construção rodoviária, em regiões com ausência de material rochoso, 

são as concreções lateríticas, obtidas por peneiramento e, às vezes, complementadas por lavagem, conforme afirma 

Bernucci (2006): empregam-se preferencialmente as lateritas lavadas, resultantes do processo de separação dos 

agregados graúdos desse material, maiores que 4,8 mm. 

Artificiais – são resíduos de processos industriais, tais como a escória de alto-forno e de aciaria; ou, aqueles, 

fabricados para atingir certos desempenhos, como a argila calcinada. De acordo com o mesmo autor, os vários tipos de 

escórias, subprodutos da indústria do aço são os agregados artificiais mais utilizados atualmente.  

Reciclados – são provenientes de reuso de materiais diversos. A reciclagem de revestimentos asfálticos, em 

alguns países, já se constitui na principal fonte de agregados, e o emprego destes agregados vem aumentando devido 

às restrições ambientais na exploração de componentes naturais e desenvolvimento de técnicas aprimoradas de 

reciclagem (Bernucci 2006).  
 

Pavimentação e meio ambiente 
 

Os problemas ambientais só começaram a ser considerados preocupantes no século XX (1939-1945). Nesse 

período, o alerta para os problemas ambientais, originados pelo consumo desenfreado de recursos foi dado pelas 

organizações não-governamentais (ONGs). A partir daí iniciaram-se os apelos para a proteção dos recursos naturais, 

propondo uma nova forma de relação do homem com a sua geração de resíduos. 

Diante disso, a crescente preocupação com a degradação da natureza tem motivado a busca por materiais de 

baixo impacto ambiental, com maior resistência e durabilidade. A conservação de recursos através da produção de 

materiais mais duráveis é, sobretudo, uma medida com caráter ecológico e vital para a sobrevivência das espécies. 

(Vilasboas 2004).  
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Esse alerta e exigência de mudança de postura faz frente a um cenário de aumento global da população onde, 

de acordo com projeções da ONU - estima-se que a população mundial de 7,3 bilhões de pessoas em 2015 alcance os 

8,5 bilhões em 2030 (ONU 2014). 

Dessa forma verifica-se que emerge a necessidade de gerenciamento do descarte de materiais, bem como a 

retirada da matéria-prima do meio ambiente na tentativa de minimizar os impactos humanos. Uma das formas de 

minimizar esses efeitos, consiste na reciclagem, que é o processo de reprocessamento de objetos para a confecção de 

novos produtos.  

Nesse sentido verifica-se que o reaproveitamento de resíduos provenientes da construção civil é possível com o 

emprego de materiais descartados, para o emprego no processo pavimentação. O que representa um benefício 

ambiental significativo, uma vez que, de acordo com Lopes (2008), a construção civil é responsável pelas: emissões 

gasosas originadas na aplicação do asfalto a quente e, nos solventes aromáticos presentes nas emissões atmosféricas, 

que influenciam diretamente no bem-estar da população pelo nível de ruído e de poluentes emitidos no ar, no solo e 

na água, em algum momento do processo de fabricação (Fagnani et al 2009). 
 

Problemas que contribuem para a degradação do pavimento 
 

Entre as variáveis que afetam diretamente as suas características do pavimento interferindo no 

desempenho/qualidade e que contribuem para a sua degradação estão de acordo com (Lapa 2008): 

 

“Os processos de degradação alteram a capacidade de o material desempenhar as suas 

funções, e nem sempre se manifestam visualmente. Os três principais sintomas que podem 

surgir isoladamente ou simultaneamente são: a fissuração, o destacamento e a 

desagregação”. 

 

Os agentes causadores desses impactos sobre a camada superficial de revestimento são de origem ambiental 

como o clima: calor, frio, chuvas, ventos, neve, além da reação química que dentre eles ocorrem: “na prática, a 

degradação do concreto raramente é devida a uma causa única; geralmente, em estágios avançados de degradação 

do material, mais de um fenômeno deletério está em ação” (Vilasboas 2004).  

Assim são inúmeras as variáveis que afetam a pavimentação originando alterações e que, portanto, devem ser 

levadas em consideração ao se fazer a aplicação da camada asfáltica. Entre os fatores comumente observados e que 

acarretam danos à estrutura pode-se citar:  a ação do gelo; as tensões térmicas; deformação por retração e fluência; 

erosão e a cavitação. 

Apesar dos efeitos do gelo serem maiores em regiões de clima frio, estes também podem ser observados em 

locais de constantes geadas ou, onde a umidade é maior, pois segundo Vilas boas (2004): “a água considerada como 

solvente universal está envolvida na maioria dos processos de deterioração e, em sólidos porosos, como o concreto, 

a permeabilidade do material [...] está ligada à sua degradação”.  

Nesses casos, a intensidade da degradação irá depender do estágio do pavimento. Se o congelamento acontecer 

antes do endurecimento, a etapa de hidratação do cimento será suspensa, sendo retomada após o seu degelo. Nesse 

caso, não é verificado a perda de resistência do material, apesar do aumento de água no interior da estrutura.  

Já o inverso disso causa danos irreversíveis ao pavimento, pela perda de resistência do material devido à 

expansão da água infiltrada. O estrago, neste caso é causado pela “pressão de dilatação que provoca fissuração no 

pavimento e, consequentemente, sua deterioração” (Ferreira 2000). 

Considerando ainda a ação do gelo sobre o pavimento percebe-se que somente uma parcela da água absorvida 

congela à baixíssima temperatura causando um desequilíbrio osmótico, que resulta no aparecimento de rachaduras 

na estrutura. O mesmo ocorre ao se aplicar o sal para acelerar o derretimento do gelo pois: “a diferença de 

temperatura entre a superfície e o interior do pavimento desencadeia um choque térmico resultando no 

aparecimento de fissuras” (Silva 1998). 
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A variação de temperatura também afeta a pasta de concreto, originando tensões que causam estragos na 

estrutura, comprometendo sua resistência conforme explica Ferreira (2000): “efeitos do gradiente térmico causado 

pelo calor de hidratação do cimento, pode originar tensões de tração”.  

Além da variável temperatura, o pavimento também pode apresentar defeitos pela perda de água no composto e pela 

exposição ao aumento de tensão, fazendo com que ocorram deformações por fluência e retração: “a deformação por 

fluência está associada ao estado de tensões do concreto, enquanto que a deformação por retração é um fenômeno 

independente ao carregamento aplicado (Souza 2014).  

Logo, quanto maior a tensão sobre o concreto no decorrer do tempo, maiores são as chances de este sofrer 

deformidade por fluência conforme Metha e Monteira (2008): a fluência é o nome do fenômeno onde ocorre o 

aumento gradual da deformação de um elemento de concreto quando este é submetido a um estado de tensões 

constante ao longo do tempo. 

As deformações de fluência são classificadas em três tipos dependendo do momento em que ocorrem. Para 

Souza (2014) elas podem ser consideradas como: Deformação básicas influenciadas pela composição da mistura de 

concreto (tipo de agregado, tamanho e quantidade, resistência característica, etc.) e pela idade do concreto no 

momento da aplicação da carga; Deformação por secagem é influenciada pelas propriedades da mistura, como por 

exemplo, o fator água-cimento, e pela geometria da peça de concreto (tamanho e formato do elemento); Deformação 

elástica retardada ocorre após o descarregamento do elemento, no instante τ1. Essa componente é reversível e ocorre 

em função da restituição da deformação elástica do agregado presente no concreto.  

Aqui é importante ressaltar que as deformidades de fluência podem ser maiores ou menores de acordo com os 

agentes atuantes - já citados anteriormente - como a umidade local e o volume da massa. Sobre a participação da 

umidade no processo, Hasparyk (2005) afirma que: a umidade relativa do meio envolvente é um dos fatores externos 

mais importantes neste processo, sendo a fluência tanto maior quanto menor for a umidade relativa. 
 

Problemas que contribuem para a degradação do pavimento 
 

Os principais efeitos que os pavimentos sofrem vêm das condições de abrasão do pavimento, da erosão originado 

pela ação da umidade e chuvas e, da cavitação explicados a seguir. 

O processo que provoca o desgaste de maneira superficial no pavimento recebe o nome de abrasão e pode ser 

causado por enrolamento, escorregamento ou fricção intermitente. Esse tipo de desgaste pode ser melhor observado, 

de acordo com Bauer (2002) em pisos industriais, pavimentos rodoviários e, também em pontes. 

Portanto, a abrasividade do pavimento é uma característica que compreende a dureza e a resistência do material. 

A utilização de agregados maiores, mais resistentes e o aumento da resistência à compressão elevam a sua resistência 

à abrasão. (Almeida 2000). 

Já a resistência de estruturas consiste na capacidade destas em suportarem as ações adversas como a erosão 

por exemplo. Os pavimentos que sofrem com o constante escoamento de água, costumam ser afetados pelo processo 

de erosão caracterizado pelo desgaste provocado pelo carreamento de micropartículas presentes na estrutura.  

Concomitante com a erosão, a cavitação estraga a superfície do pavimento com o aparecimento de bolhas de 

vapor d’água pela mudança brusca da velocidade ou direção do escoamento (Andrade 1992). 

Todos esses problemas que podem afetar a estrutura do pavimento diminuem seu tempo de vida e utilização 

favorecendo o aparecimento de buracos que, pela utilização frequente das vias, tendem a aumentar e demandar 

reparos e/ou substituição com o passar do tempo, por isso sua análise deve ser considerada no projeto de 

implantação/ implementação da malha viária. 
 

Considerações finais 
 

Pavimentos são estruturas viárias que tem como finalidade proporcionar melhores condições de deslocamento 

de veículos e pessoas. Sua composição apresenta elementos que geram impacto na natureza e devem ser levados em 
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consideração, uma série de análises, antes da sua aplicação. Por isso (dependendo da região onde vai ser empregado) 

existem três tipos principais de pavimento: o pavimento anti-pó; o pavimento definitivo e o pavimento reciclado.  

A durabilidade de um pavimento vai depender de inúmeros fatores que agem de forma indireta ou direta sobre 

sua estrutura podendo ser influenciados pela umidade local, presença de água na composição, deformidade e desgastes 

gerais, que incidem e comprometem o uso, motivando a necessidade de troca ou manutenção. 

No atual contexto de necessidade de preservação ambiental verifica-se que a reciclagem de material é a forma 

mais adequada de tratar o problema da permuta asfáltica, uma vez que seu custo é comparativamente menor em 

relação ao pavimento definitivo e sua durabilidade maior que o pavimento anti-pó. 
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