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Reciclagem e Compactação.

Seminário de Técnicas de Reciclagem e 
Compactação de Solos. 

Instrutor: Régis Mendes.
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Reciclagem de Pavimentos

• O que convencionalmente chamamos 
de reciclagem de pavimentos?

- É o processo de sua recuperação 
através da reutilização dos materiais 
que o compõem, capa e base, com 
ou sem a adição de novos agregados 
e aditivos aglutinantes.
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• Ela é, portanto, uma técnica de recuperação de um 
pavimento. Podendo ser profunda ou superficial 
dependendo da necessidade, situação atual, características 
do pavimento, tráfego, vida útil do projeto, etc.

Reciclagem de Pavimentos

Superficial - Fresagem Profunda - Reciclagem
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• A reciclagem é uma das técnicas de recuperação de 
pavimentos de maior expansão nos últimos tempos. Isto 
se deve por vários motivos:

– É tecnicamente confiável

– É economicamente viável

– É ecologicamente desejável

Reciclagem de Pavimentos
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• É tecnicamente confiável:

– Os diversos processos de reciclagem foram amplamente 
testados e existe uma grande experiência na aplicação das 
técnicas.

– Os controles tecnológicos são rotineiros não representando 
grande complexidade ao dia a dia da obra.

– Os resultados encontrados são na sua esmagadora maioria 
excelentes e incentivadores da técnica.

Reciclagem de Pavimentos
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• É economicamente viável:

– Os diversos processos de reciclagem de pavimentos 
possuem custos diferentes, mas são todos compatíveis e 
competitivos com as técnicas de restauração tradicionais 
correspondentes.

– A reciclagem de pavimentos leva a ganho de produtividade, 
redução nas interferências e segurança aos usuários da via.

Reciclagem de Pavimentos
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• É ecologicamente desejável:
– Há o reaproveitamento dos materiais existentes na pista.

– Há redução ou inexistência de bota-foras.

– Há redução no consumo de energia.

– Há redução no número de equipamentos envolvidos no processo 
executivo.

– Há redução na exploração de novas jazidas.

Reciclagem de Pavimentos
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Evolução histórica
• Historicamente a reciclagem de pavimentos se dava pela 

escarificação da capa asfáltica utilizando-se equipamentos 
tradicionais como tratores de esteiras e motoniveladoras.

• Buscava-se fragmentar as placas de asfalto escarificadas com 
o uso de rolos pé de carneiros ou equipamentos similares.
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• Com o desenvolvimento das fresadoras e estabilizadoras de 
solos, e posteriormente, das recicladoras, ficou muito mais fácil 
e eficaz promover a trituração da capa asfáltica e promover sua 
mistura com a camada de base e a adição de novos agregados e 
aditivos aglutinantes.

Evolução histórica
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Tipos de reciclagem

Superficial:

São técnicas que 
procuram recuperar a 
capacidade funcional 
de um pavimento, 
trabalhando-se 
apenas a camada 
superior, o 
revestimento.
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Reciclagem profunda

Profunda:

São técnicas que buscam 
além de recuperar a 
capacidade funcional, 
também a estrutural de 
um pavimento, trabalham 
também as camadas 
subjacentes ao 
revestimento.
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Reciclagem profunda

Profunda:

São técnicas que buscam 
além de recuperar a 
capacidade funcional, 
também a estrutural de 
um pavimento, trabalham 
também as camadas 
subjacentes ao 
revestimento.
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 Severidade dos defeitos do 
pavimento;

 Se os materiais existentes 
são suficientes ou se haverá 
necessidade de importar 
novos;

 A capacidade estrutural do 
pavimento existente;

Materiais existentes na 
estrutura do pavimento 
(rachão, macadame, 
paralelepípedo).

Avaliação do
pavimento

 Localização de jazidas;

 Distância de transporte 

dos materiais;

 Disponibilidade de 

agregados pétreos;

 Custo de aquisição;

 Tipos de ligantes 

disponíveis.

 Orçamento disponível;  

 Prós e contras de cada 

alternativa de reabilitação;

 Economia gerada pelo 

reaproveitamento dos 

materiais existentes.

Custos com impactos 

ambientais.

 Restrições do 
tráfego,:horário de pico, 
jornada de trabalho, 
trabalho noturno, etc.)

 Tempo de retenção do 
tráfego;

 Impacto da obra na 
vizinhança (locais de 
concentração de pessoas, 
centros comerciais, etc.).

Disponibilidade 
de materiais

Econômicos Prazo de 
Execução

FATORES QUE INFLUENCIAM NA 
DECISÃO PELA RECICLAGEM

Quando fazer uma reciclagem?
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Reciclagem profunda

É uma técnica de reabilitação na qual o revestimento e uma parte pré-
determinada da camada subjacente (base, sub-base ou sub-leito) são 
pulverizados uniformemente para fornecer um material de base 
melhorado e homogeneizado.

14



03/10/2019

15

Processo de reciclagem profunda

Comporta 
dianteira

Comporta 
traseira

Barra de impacto
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Granulometria

• O controle da granulometria pelo equipamento se dá 
por meio dos seguintes procedimentos:
– Ajuste da comporta traseira

– Ajuste da comporta dianteira

– Barra de impacto (nos equipamentos que a possuem)

– Velocidade do tambor

– Velocidade da máquina
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Granulometria

• O controle da granulometria pelo equipamento se dá 
por meio dos seguintes procedimentos:

– Barra de impacto (nos equipamentos que a possuem)
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• Outros fatores que influenciam na granulometria da 
mistura:

– Temperatura ambiente

– Grau de trincas do revestimento

– Espessura do revestimento

Granulometria
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• Ajuste da comporta traseira

Granulometria
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• Ajuste da comporta dianteira

Granulometria
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• Velocidade de rotação do tambor:

– Velocidade mais baixa - maior o torque (necessário para 
espessuras elevadas de capa ou material de base muito duro).

– Velocidade intermediária – espessuras médias de capa 
(sensibilidade do operador / resistência ao deslocamento).

– Velocidade mais alta – espessuras delgadas de capa, baixa 
resistência ao deslocamento do equipamento, ideal para 
segunda passada.

Granulometria
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Granulometria
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• Velocidade de deslocamento do equipamento:

– Quanto menor a velocidade de deslocamento da recicladora, 
mais “fina” ficará a mistura reciclada.

• Temperatura ambiente:

– Quanto menor a temperatura ambiente maior a rigidez da 
capa asfáltica, consequentemente, maior a possibilidade de 
fragmentá-la em pequenos pedaços.

– Quanto maior a temperatura ambiente menor a rigidez da 
capa asfáltica, consequentemente, maior a dificuldade de 
fragmentá-la .

Granulometria
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• Espessura da capa asfáltica:

– Uma espessura maior da capa pode apresentar dificuldade de 
corte para o equipamento, impondo a necessidade de que 
processo seja feito em duas passadas.

– Pode também apresentar uma maior dificuldade de 
homogeneização da mistura, impondo também a necessidade 
de uma segunda passada da recicladora.

Granulometria
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Misturas recicladas
• As misturas resultantes da reciclagem profunda de 

pavimento são basicamente três:
– Mistura dos materiais triturados (capa + base) com ou sem a 

adição de novos agregados – resultando numa camada 
estabilizada granulometricamente.

– Com adição de aglutinantes hidráulicos – resultando numa 
camada mais rígida.

– Com adição de aglutinantes betuminosos – resultando numa 
camada flexível.
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Agentes estabilizantes

• Produtos ou materiais usados para manter ou aumentar a 
resistência, durabilidade e reduzir a sensibilidade dos materiais 
à umidade, ou ainda, para melhorar as propriedades mecânicas 
do material a ser tratado.
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Agentes estabilizantes
• Os principais agentes estabilizantes usados em 

reciclagem são:
– Agregados naturais (cascalho, areia, etc) ou industrializados (brita, pó 

de pedra, etc.)
– Cimento Portland
– Cal virgem ou hidratada
– Cinza volante
– Emulsão asfáltica (Hipermeabilização)
– CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) na forma de espuma.
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Reciclagem com a adição de agregados
• Adiciona-se agregados para:

– Aumentar a espessura da 
camada

– Corrigir a granulometria

– Melhorar a resistência 
estrutural

– Melhorar a drenagem do 
pavimento
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Reciclagem com a adição de agregados
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Estabilização de Solos
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• No mundo todo tem-se utilizado cada vez mais, 
recicladoras/estabilizadoras, na estabilização e 
homogeneização de solos para base, sub-base, 
subleito e até mesmo na terraplenagem.

• As recicladoras desempenham um excelente papel 
na homogeneização de solos na própria pista.

Estabilização de Solos
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• Os principais agentes utilizados na estabilização de 
solos são:
– Agregados
– Cimento portland
– Cal virgem ou hidratada
– Cinza volante
– Emulsão asfáltica
– Aditivos químicos

Estabilização de Solos
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Estabilização de solos granulares.
• Podem ser adicionados novos agregados (cascalho, areia, brita, etc.)
• Podem atuar na correção granulométrica e aumento da resistência 

estrutural de um material.
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Técnicas de Operação      
Rolo Compactador
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Por que trabalhar o solo?
• Eventos naturais mantém os solos bem compactados;

• Tais processos ocorreram em milhares ou até milhões de anos, 
mantendo o solo denso;

• Mas, tais processos não criam o solo ideal para construções, 
devido a diferenças de densidades, nivelamento e restos orgânicos;

• A engenharia do solo se aplica para remover tudo aquilo que não 
interessa (restos orgânicos) e colocar novamente este material na 
sua umidade ótima, e compactado até a densidade desejada.
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Definições básicas de solos

•Solo é composto de 
sólidos, ar e água;

• Água ocupa os vazios na 
estrutura do solo.
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Três tipos básicos de Solos

Não Coesivos
(não gruda)

Coesivos
(grãos finos, gruda)

Orgânicos

• Cascalho

• Areia

• Argila

• Argila Siltosa

• Turfa

• Animais decompostos

• Plantas decompostas 
(árvores, raízes…)
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Solos Não Coesivos

• São solos como areia e 
cascalho, que são conhecidos 
por sua alta permeabilidade 
e boas propriedades de 
dreno de água;

• Podem obter máxima 
densidade, mesmo no seu 
estado mínimo (seco) e 
máximo de umidade.

Areia

Cascalho
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Solos Coesivos

• Solos com as menores 
partículas <0.06 mm;

• Argila tem baixa 
permeabilidade;

• São solos densos e suas 
partículas ficam grudadas;

• São plásticos quando 
molhados, e rígidos quando 
secos. Ponto ótimo de 
umidade é crítico para uma 
compactação adequada.

Argila

Silt

40



03/10/2019

41

Solos Orgânicos

• Nunca usado em construções, 
porque a matéria ainda está
em decomposição;

• Solos orgânicos não são de 
interesse deste seminário, já
que não é possível usá-lo em
construções.
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Características dos Tipos de Solos

Tipos de Solo Aparência
Movimento de 

água
Quando 
úmido

Quando seco

Não Coesivo: 
Solos Granulares, 
incluindo algumas 
areias finas.

Alguns grãos 
podem ser vistos. 
Sensação áspera 
ao passar os 
grãos pelas 
mãos.

Com movimento, 
água e solo 
misturam-se. 
Quando parados, 
separam-se.

Pouca ou 
nenhuma 
plasticidade.

Pouca ou 
nenhuma 
coesão, o solo irá 
ceder facilmente. 

Coesivos:
Argila e areias 
mais finas

Grãos não são 
vistos a olho nu. 
Sensação suave 
ao tocar.

Quando agitados, 
não misturam.

Plástico e 
pegajoso, pode 
ser moldado.

Muito resistente 
quando seco e 
com pouca 
plasticidade.
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Dois principais propósitos:

1. Suportar cargas;

2. Reduzir a permeabilidade do 
solo, reduzindo infiltrações.

Por que compactação é importante?
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• É um processo mecânico, 
para aumentar a densidade 
e capacidade de suportar 
cargas, através da remoção 
do ar;

• Densidade é o peso por 
unidade de volume. 
Quando o ar é removido, o 
volume é reduzido e a 
densidade e capacidade de 
suportar cargas, aumenta.

O que é compactação de solos?
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Como a compactação é alcançada?

• Em compactação de solos se 
utiliza: rolo simples, sapatas 
ou pneumáticos;

• O tipo de solo determina qual 
máquina usar.
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Como a compactação é alcançada?
Tambor Simples Tambor com 

Sapatas
Pneumático

Não Coesivos 
(granulares).

Coesivos (argila). Granulares, argilas 
siltosas e areias com 
argila.
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Subleito (Solo Natural) 

Preenchimento
Subbase

Base granular

Base com ligante

Seleção e Aplicação dos Equipamentos de 
Compactação
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Aplicação Tambor liso

• Granular & semi-coesivo;

• Base de estradas e 
preenchimentos.
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Aplicação Tambor com sapatas

• Rolos Padfoot são 
geralmente utilizados 
em solos com mais de 
50% de materiais 
coesivos;

• Rolos com sapatas 
ovais, não afofam o 
solo;

• Rolos Padfoot são mais 
efetivos em espessuras 
entre  15cm a 45cm.
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Tamper Patas Liso Cinta Patas

• solos argilosos

• aterros

• sites grandes e 
abertos

• velocidade de 
impacto

• 20 a 45 cm

• argila, silte argiloso

• trabalho comercial

• base de estrada

• preenchimento

• 20 a 45 cm

• cascalho / 
granulares

• preenchimento

• trabalho comercial

• base de estrada

• 20 a 45 cm

• tipos de solos 
mistos

• baixa produtividade

• trabalhos
comerciais menores

• máquina versátil

• 15 a 30 cm

Seleção e Aplicação do Equipamento
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Solo e Projeto do Solo
– Tipo de Solo (Coesivo x Granular)
– Umidade
– Distribuição de tamanhos
– Camada sendo compactada

Especificações do Equipamento e 
Operação

– Configuração do tambor
– Peso
– Amplitude/Frequência
– Velocidade
– Número de passes

Fatores que afetam a compactação.
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Forças de Compactação

Quatro forças:

1. Estática

2. Manipulação

3. Impacto

4. Vibração

1 2 3 4
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Força Estática

• Relacionada com o peso da máquina;

• O esforço de compactação é 
calculado pelo peso da máquina 
dividido pela área de contato do rolo 
com o solo, resultado na pressão de 
compactação.

* O peso do tambor, dividido pela sua área de 
contato é muito maior do que o peso e área de 
contato das rodas.
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Força de Impacto

• Força aplicada, maior que a 
estática;

• Cada impacto contribui 
para a compactação;
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Compactação por manipulação

• Força do tipo estática, aplicada por rolos 
pneumáticos ou sapatas;

• As forças de compactação não são em 
linha reta vertical, mas espalham-se em 
muitos sentidos;

• Em solos granulares, as forças ocorrem 
por manipulação com rolos pneumáticos;

55



03/10/2019

56

Para compactadores pneumáticos:

 Parâmetros principais:
• Carga da máquina
• Pressão do pneu

Aplicações:

• Granulares finos: ≤ 200 mm (8“)

• Acabamento e tratamento superficial em 
solos coesivos

Compactação por manipulação
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Manipulação com tambor vibratório com sapatas 

• As forças de compactação são 
transmitidas ao solo e várias direções, 
que são dependentes no formato e 
padrão das sapatas.

• Usados em solos com mais de 50% de 
material coesivo;

• As sapatas são em formato oval e 
retangular (novidade CAT: 2 opções de 
sapatas);

• Em solos coesivos, usa-se o “pata de 
cabra” para ter força manipulativa de 
compactação.
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Compactação por vibração

• Obtida por rotacionar um eixo 

excêntrico;

• A vibração faz com que as 

partículas do solo se reorientem, 

permitindo que possam se 

reagrupar com menos ar entre 

elas;

Deslocamento
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• Vibração é usado em rolos lisos e com 

sapatas;

• Quando o solo vai ficando mais 

compactado, chega um ponto em que o 

rolo começa a “saltar”, indicando que já 

não há mais compactação;

• Rolos com sapatas vão começar a 

deslizar/derrapar quando o solo atingiu 

sua densidade máxima.

Compactação por vibração
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Amplitude e vibração trabalham juntas

• Amplitude é o quanto o rolo se 

movimenta enquanto está 

vibrando;

• Amplitude cria forças de 

impacto; 

• Amplitude é medida em 

milímetros;

• Amplitude CAT: 1,9mm;

• A velocidade dos impactos, é a 

frequência de vibração (VPM).

Amplitude
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Amplitude e vibração trabalham juntas

A amplitude baixa é usada nas seguintes situações: 
•Durante a operação da máquina em amplitude alta, se o tambor se 
distanciar do solo, use a amplitude baixa para atingir a densidade de 
solo desejada. 
•A espessura do material é menor do que 250 mm (10,0 pol).
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Amplitude e vibração trabalham juntas

A amplitude alta é usada nas situações a seguir. 
•O canteiro de obras exige uma força de compactação maior para 
atender à densidade necessária. 
•Para compactar o material com uma profundidade de 250 mm (10,0 
pol.) ou mais, use a amplitude alta.
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Amplitude e vibração trabalham juntas
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Número de passes 

• A densidade do solo e o aumento da capacidade de carga aumenta 
com o aumento do número de passes;

• Para um dado peso de rolo e espessura de trabalho existe um número 
máximo de passes após os quais a densidade já não aumenta com o 
número de passes;

• Para alcançar a densidade mais rápido, um rolo maior ou uma 
amplitude maior pode ser necessária.
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Compactação e Velocidade do Rolo

• Compactação não é uma corrida;
• Uma tendência comum é o de aumentar a velocidade 

dos rolos para atingir uma maior produtividade, o que 
é um erro pois a eficiência do processo de compactação 
pode ser reduzida;

• O tempo de permanência é necessário para a energia 
de compactação vindas a partir do tambor ser 
transferida para o solo; 

• 1 a 2.5 km/h em rochas e argilas.
• 2 a 4 km/h em solos não coesivos.
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Compactação e Velocidade do Rolo
Teste – 1.
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Compactação e Velocidade do Rolo
Teste – 2.
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