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Pavimento é uma estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sobre 

a superfície final de terraplanagem, para resistir aos impactos do tráfego de veículos e 

do clima e propiciar aos usuários as condições adequadas de rolamento com conforto, 

economia e segurança. 

Os pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é composto por uma 

mistura de agregados e ligantes asfálticos, formados por quatro camadas principais: 

concreto asfáltico, base, sub-base e reforço de subleito. 

Agregado é definido como material sem forma ou volume definido, geralmente inerte, 

de dimensões e propriedades adequadas à produção de argamassa e concreto. 

A quantidade de agregado mineral em concreto asfáltico é geralmente de 90 a 95% em 

peso e 70 a 85% em volume, esta parcela mineral é parcialmente responsável pela 

capacidade de suporte de cargas dos revestimentos, influenciando assim o desempenho 

dos pavimentos. 

O concreto asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às ações 

do tráfego, impermeabilizar o pavimento e melhorar as condições de rolamento. 

O asfalto é considerado como o resíduo formado no processo de destilação a vácuo do 

petróleo, utilizado como ligante dos agregados minerais na formação do pavimento 

asfáltico. No Brasil este ligante é conhecido como cimento asfáltico de petróleo (CAP), 

nos Estados Unidos, como “asphalt cement” e na Europa, como “bitumen”. 

Segundo a Lei Estadual de SC nº 17.479/2018 pode-se utilizar a Areia Descartada de 

Fundição (ADF) na produção de concreto asfáltico. Sendo que a ADF pode substituir 

totalmente o agregado fino que é utilizado na composição do concreto asfáltico. 

Esta é mais uma alternativa para reduzir o consumo de recursos 
naturais, bem como, dar um destino mais nobre para a ADF e 
ainda reduzir os custos na execução do concreto asfáltico.  



 


