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RESUMO 

 

A malha viária do Brasil apresenta diversos problemas relacionados à degradação dos seus 

pavimentos ocasionados pelo intenso tráfego, falta de manutenção preventiva, má qualidade de 

materiais e mão-de-obra. Diante do atual cenário em que se encontra, é necessário o emprego 

de métodos construtivos sustentáveis, duráveis e seguros. Este trabalho demonstra a restauração 

do pavimento com concreto de cimento Portland (Whitetopping), que consiste em uma camada 

rígida de reforço sobreposta a um pavimento asfáltico existente, garantindo, assim, o mesmo 

desempenho que um pavimento de concreto novo. São destacados alguns benefícios na 

utilização deste tipo de pavimento rígido, como sua vida útil de serviço (que é de no mínimo 

duas vezes mais que o pavimento asfáltico) e, ressaltando também, que este tipo de pavimento 

não sofre deformações plásticas; isto é, não resulta em marcas de rodas, trincas e buracos. Isto 

garante maior vida útil e resistência às tensões. O presente artigo demonstrou um comparativo 

entre o pavimento flexível e o pavimento Whitetopping, além de algumas obras realizadas no 

Brasil. Em suma, os resultados indicaram que o pavimento de concreto é um método adequado 

para melhoras as péssimas condições em que se encontram as rodovias nacionais, devido à suas 

características próprias que proporcionam inúmeras vantagens. Contudo, o intuito deste estudo 

não é propor a substituição do pavimento asfáltico pelo pavimento de concreto, mas sim 

apresentar uma outra opção de pavimentação a fim de expandir o uso do concreto como 

pavimento rodoviário. 

 

 

Palavras-chave: Pavimento de concreto. Pavimentação. Whitetopping. 

 

 

COMPARATIVE STUDY BETWEEN WHITETOPPING CONCRETE PAVEMENT 

AND ASPHALT PAVEMENT 

 

ABSTRACT 

 

The Brazilian road network presents several problems related to the degradation of its 

pavements caused by the intense traffic, lack of preventive maintenance, poor quality of 

materials and manpower. Given the current scenario in which it is found, it is necessary to use 

sustainable, durable and safe construction methods. This work demonstrates the restoration of 

the Portland cement concrete pavement (Whitetopping), which consists of a rigid 

reinforcement layer superimposed on an existing asphalt pavement, guaranteeing the same 

performance as a new concrete pavement. Some benefits are highlighted in the use of this type 

of hard floor, such as its service life (which is at least twice as long as the asphalt pavement) 

and, also emphasizing that this type of floor does not suffer from plastic deformations; that is, 

it does not result in marks of wheels, cracks and holes. This guarantees longer life and tensile 



strength. The present article demonstrated a comparison between the flexible floor and 

Whitetopping pavement, in addition to some works carried out in Brazil. In summary, the 

results indicated that concrete pavement is a suitable method to improve the poor conditions 

in the national highways, due to its own characteristics that provide numerous advantages. 

However, the purpose of this study is not to propose the replacement of asphalt pavement by 

concrete pavement, but to present another option of pavement in order to expand the use of 

concrete as road pavement. 

 

Keywords: Concrete flooring. Paving. Whitetopping. 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a Confederação Nacional de Transportes (CNT) realizou, em 2018, uma 

pesquisa referente às condições das rodovias brasileiras. Foram percorridos e avaliados 

107.161km de rodovias pavimentadas em todo o país. Destas rodovias, 50,90 % tiveram seus 

pavimentos classificados como regular, ruim ou péssimo. No Gráfico 1, é apresentado o 

resultado da supracitada pesquisa, percebendo a porcentagem referente à qualidade dos 

pavimentos das estradas brasileiras. 

 

Figura 1 – Demonstrativo das condições das rodovias brasileiras 

Fonte: CNT (2018) 

 

De acordo com Carvalho (2012), isto é decorrente do aumento no volume de tráfego, 

das cargas por eixo e dos tipos de eixos por veículos, aliado à falta de infraestrutura, má 

execução, má qualidade dos materiais e/ou mão-de-obra, erros de projeto e falta de manutenção 

preventiva. Por fim, tais itens corroboram com a má qualidade das rodovias brasileiras. 

Sabe-se que a rodovia é a modalidade de transporte mais utilizada no Brasil, quando 

comparada às demais. Isto se deve ao fato de que é por meio dela que ocorre o transporte de 

cargas e pessoas. Mas as rodovias carecem de infraestrutura, prejudicando, assim, o crescimento 

social e econômico do país. 

Diante disto, surge uma nova alternativa destinada aos segmentos rodoviários com 

intenso trafego. Alternativa esta que consiste na restauração de pavimento asfáltico com 

42,30%

6,80%
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aplicação de uma camada de Concreto de Cimento Portland (CCP), conhecida como 

Whitetopping, traduzido do inglês, “Cobertura Branca”, se referindo à cor clara do concreto. 

Conforme Carvalho (2012), 

 

Whitetopping é o recapeamento de pavimentos asfálticos com Concreto de Cimento 

Portland. É a evolução do conceito de que o recapeamento dos pavimentos asfálticos 

somente possa ou deva ser feito usando-se materiais da mesma natureza que o da 

estrutura existente, isto é, com misturas asfálticas. (CARVALHO, 2012, p. 2) 

 

A maior parte da malha viária nacional é composta por pavimento flexível; ou seja, 

pavimento asfáltico composto por várias camadas (revestimento, base, sub-base, reforço de 

subleito e regularização de subleito). Sendo assim, a força exercida sobre o pavimento se 

concentra apenas no campo de tensão aplicado, e todas camadas sofrem deformações elásticas, 

causando diversas patologias, como buracos, trilhas de rodas, trincas, entre outros. 

Dessa forma, o Whitetopping pode ser uma solução para a melhoria da malha rodoviária, 

estradas vicinais e corredores de ônibus, pois este pode ser aplicado diretamente sobre o antigo 

pavimento. Somente será realizado preparo prévio os casos em que o pavimento flexível esteja 

em estágio avançado de deterioração funcional ou estrutural, permitindo o reaproveitamento da 

infraestrutura de pavimento executada com materiais de natureza diferente.  

O presente trabalho tem por objetivo abordar o método Whitetopping como alternativa 

para melhorar a qualidade das rodovias brasileiras, bem como divulgar as suas vantagens, tipos 

e obras realizadas com esse tipo de pavimento rígido. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

 

A definição de reabilitação dos pavimentos, de acordo com o Manual de Restauração 

de Pavimentos Asfálticos do DNIT (2006), é um conjunto de medidas destinadas a recompor a 

serventia do pavimento, prolongando assim a sua vida útil. 

O processo de reabilitação de um pavimento pode proporcionar inúmeras vantagens para 

os usuários e, também, para os órgãos responsáveis pelas rodovias, tendo em vista que permite 

um aumento no tráfego de veículos e a melhora no nível de segurança das vias. 

Com base nas condições e limitações do pavimento, o projetista deve buscar a medida 

mais adequada de reabilitação; mas, para isso, há alguns parâmetros a serem considerados, 
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como determinar quais são as causas dos defeitos nos pavimentos, produzir uma lista das 

soluções que atendem ao problema e selecionar, dada às restrições econômicas ou outras de 

projeto, a medida mais adequada de reabilitação (DNIT, 006). 

Ainda de acordo com o DNIT (2006), é possível aumentar a vida útil de serviço de um 

pavimento através de alguns procedimentos, os quais são: 

 Conservação - existem 3 tipos: corretiva rotineira, preventiva periódica e de 

emergência, com o objetivo de reparar os defeitos; 

 Recapeamento - é destinada a restaurar as condições do pavimento, mediante 

remendos, reforço estrutural ou aplicação de camadas para regularização; 

 Reconstrução - consiste em remover parcialmente ou totalmente a espessura do 

pavimento deteriorado até atingir o subleito, para executar posteriormente novas 

camadas; 

 Restauração - visa restaurar a capacidade estrutural do pavimento de modo que 

consiga cumprir seu período de vida. 

 

2.2 CONCEITO DE PAVIMENTO 

 

Pavimento se constitui de uma estrutura com múltiplas camadas de espessuras finitas, 

construída em cima da superfície final da terraplanagem e destinada a resistir aos esforços 

procedentes do tráfego de veículos e clima, afim de permitir melhores condições de rolamento 

aos usuários, com maior conforto, segurança e economia (BERNUCCI et tal, 2008). 

Conforme o Manual de Pavimentação do DNIT (2006), os pavimentos podem ser 

divididos em três categorias, flexíveis, semirrígidos e rígidos. 

 Pavimento Flexível - é o tipo de pavimento em que todas as camadas sofrem 

deformação elástica devido ao carregamento aplicado, desse modo a carga é 

distribuída igualmente entre as camadas. Exemplo: camada asfáltica e com base 

de brita ou solo; 

 Pavimento Semirrígido - é aquele em que a base é cimentada com algum 

aglutinante com propriedades cimentícias. Exemplo: camada de solo cimento 

revestida com uma camada asfáltica; 

 Pavimento Rígido - caracteriza-se pelo o revestimento ter rigidez elevada em 

relação às camadas inferiores, devido a isso, absorve praticamente todas as 
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tensões oriundas do carregamento aplicado. Exemplo: Placas de concreto de 

cimento Portland. 

Na Figura 1, nota-se as diferenças básicas entre os pavimentos Flexível e Rígido. 

 

Figura 2 – Pavimento Flexível x Pavimento Rígido 

 

Fonte: Mapa de Obra (2018) 

 

De acordo com algumas literaturas, normalmente os pavimentos são classificados 

apenas em dois tipos: flexíveis e rígidos, que podem ser conhecidos como pavimento asfáltico 

e pavimento de Concreto de Cimento Portland. 

Para Balbo (2007), a diferença entre os dois pavimentos citados acima, está relacionada 

aos seus aspectos funcionais, devido ao fato de que, no pavimento rígido, tem uma maior área 

para a distribuição das cargas aplicadas no pavimento. Dessa forma, transfere menos esforço às 

camadas inferiores. Já no pavimento flexível, as cargas aplicadas no pavimento criam um 

campo de tensão mais concentrado. 

 

2.3 PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - WHITETOPPING 

 

 Ferreira (2015) define os pavimentos de concreto como “aqueles em que o revestimento 

é uma placa de concreto de cimento Portland e serve como camada de rolamento e base do 

pavimento”. Este, é composto por uma mistura com alto consumo de cimento, agregados 

graúdos, areia e água colocado em uma camada devidamente adensada. 

Segundo Balbo (2009), há sete tipos de pavimentos de concreto de cimento Portland. 

São eles: 
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1. Pavimento de Concreto Simples (PCS): Por não possuir armaduras, o concreto tem 

alta resistência para combater aos esforços de tração na flexão, devendo ter juntas 

serradas de contração para controlar a retração; 

2. Pavimento de Concreto Armado (PCA): Devido ao concreto trabalhar em regime de 

compressão sem sofrer esmagamento, há presença de armaduras no banzo tracionado. 

Isso se dá devido ao fato das armaduras resistirem aos esforços de tração. Nesse caso, 

também deve ser colocado juntas serradas, mas de maneira mais espaçadas que no PCS; 

3. Pavimento de Concreto com Armadura Continua (PCAC): A armadura desse tipo 

de pavimento é do tipo contínua, colocada um pouco acima da linha neutra da seção 

transversal, com o intuito de manter as faces fissuradas unidas; 

4. Pavimento de Concreto Protendido (PCPRO): Neste tipo de pavimento, é utilizado 

cordoalhas tracionadas, com a finalidade de impor uma compressão inicial na peça, 

auxiliando a mesma a resistir aos esforços de tração. Permite utilizar placas de grandes 

dimensões planas e menores espessuras; 

5. Pavimento de Concreto Pré-Moldado: Neste tipo de pavimento, as placas de concreto 

são fabricadas sob medida, com grande controle de precisão para facilitar a substituição 

de placas em pavimentos deteriorados; 

6. Whitetopping (WT): É uma nova camada de revestimento, colocada sobre o antigo 

pavimento asfáltico, que pode ser em PCA, PCS, PCPRO, PCPM ou PCAC; 

7. Whitetopping Ultradelgado (WTUT): é uma camada delgada de concreto com uma 

elevada resistência. Apresenta em placas de pequenas dimensões, bem como trabalha 

por deflexão e flexão. Geralmente, é utilizado concreto de alta resistência, e as juntas 

de contração são serradas com pequenos espaçamentos. 

O presente artigo busca abordar o método de restauração com o tipo Whitetopping (WT). 

A Norma do DNIT 068/2004 ES – Pavimento Rígido: execução de camada superposta de 

concreto do tipo Whitetopping por meio mecânico diz que tal pavimento é “de concreto de 

Cimento Portland superposto a um pavimento flexível existente, tendo este último a função de 

sub-base”. 

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT, 2006), o 

Whitetopping constitui-se de uma camada rígida de reforço, destinado para reabilitação de 

pavimentos asfálticos deteriorados; isto é, o pavimento antigo será usado como sub-base. Então, 

é colocado uma camada de concreto de cimento Portland com a finalidade de garantir o mesmo 

desempenho que um pavimento rígido novo. 
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A utilização de uma consistente camada de Concreto de Cimento Portland (CCP), 

conhecida como Whitetopping, na restauração de pavimentos asfálticos, é utilizada desde 1918 

nos EUA, e como rotina, eles a utilizam desde a metade da década de 70 (BALBO, 2009). 

 Balbo (2009) ainda relata que a técnica de reabilitação de pavimentos com concreto de 

cimento Portland teve considerável aumento nos anos 1970, com grande destaque aos EUA, 

sendo aplicado em rodovias, ruas, vias rurais, aeroportos, corredor de ônibus e estacionamentos. 

A título de exemplo, o estado norte-americano de Iowa é um dos pioneiros no emprego do 

Whitetopping, pois o mesmo já foi utilizado em mais de 200 projetos, visto que é uma ótima 

alternativa quando diz respeito ao tempo de vida do pavimento (no mínimo 20 anos).  

No Brasil, o Whitetopping teve seu emprego bem-sucedido na BR-290, trecho Porto 

Alegre/Osório; na SP-21, Rodoanel Mário Covas, em São Paulo (Foto 1); mais recente na BR 

163/364, próximo a Cuiabá/MT; entre outras (ALMEIDA et al, 2017). 

 

Foto 1 - Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte 

 

Fonte: DER (2017) 

 

De acordo com Nakamura (2011), há três tipos de Whitetopping: 

 Whitetopping Tradicional: Tem espessura superior a 15cm. É desconsiderada 

a aderência entre o concreto e o asfalto; 

 Whitetopping Ultradelgado: É um aperfeiçoamento do WT tradicional. Tem 

espessura menor que 10cm, pois é usado concreto de alta resistência; 

 Whitetopping Delgado Composto: Tem espessura variando entre 10cm e 20cm. 

Este tipo é uma associação dos dois outros, bem como é considerada a aderência 

entre o asfalto e o concreto. 
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A superfície do pavimento de concreto deve ser preparada quando apresentar defeitos 

estruturais ou funcionais. O Quadro 1 apresenta os diferentes tipos de defeitos que existem no 

pavimento, além do necessário para o preparo prévio em cada um dos tipos de defeito. 

 

Quadro 1 – Diretrizes para o preparo prévio do pavimento.  

TIPO DE DEFEITO PREPARO PRÉVIO SOLICITADO 

Trilha de roda ≥ 50 mm Fresagem ou nivelamento 

Trilha de roda < 50 mm 

 

Nenhum  

Panelas Enchimento  

Falha de subleito Remoção/Reparação 

Trincas em geral Nenhum  

Exsudação  Nenhum  

Desagregação superficial Limpeza  

Fonte: Manual de Pavimentos Rígidos, DNIT (2005) 

 

Conforme o DNIT (2006), há três métodos para aplicação do pavimento de concreto 

Whitetopping: 

- Colocação direta: Procedida do umedecimento da superfície. Neste tipo não há 

necessidade de preparação prévia do pavimento construído. Recomenda-se usá-lo 

quando as trilhas de roda forem inferiores a 50mm; 

- Fresagem: É utilizada quando as trilhas de roda forem superiores a 50mm, ou em 

casos de ocorrer ondulações muito acentuadas. A finalidade da fresagem é remover 

de forma controlada uma camada do pavimento, afim de otimiza o custo da obra; 

- Construção de uma camada de nivelamento: este método de preparação prévia 

é o de maior custo inicial dentre os outros procedimentos citados. 
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2.4 ETAPAS CONSTRUTIVAS DO WHITETOPPING 

 

2.4.1 Serviços Preliminares  

 

Para o engenheiro da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), Giublin 

(2007), o primeiro passo a ser realizado é o desvio do tráfego; mesmo pode ser direcionado para 

a pista adjacente (Foto 2).  

 

Foto 2 – Desvio de tráfego (1) e fresagem do pavimento existente (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

Em seguida, deve-se verificar a temperatura da superfície do pavimento. Se a 

temperatura se encontrar acima de 43°C, será necessário aplicar uma pintura na superfície do 

pavimento, conhecida como whitewash, que serve para reduzir a temperatura e minimizar os 

efeitos da retração volumétrica no concreto. Isso se dá devido ao fato da alta temperatura causar 

deformações nas placas de concreto, como, por exemplo, fissuras na estrutura do pavimento. O 

whitewash é basicamente um produto químico, o qual tem a finalidade de formar uma película 

plástica, parecida com aquela usada na cura do concreto. 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Foto 3 – Ampliação da pista (1) e regularização do subleito (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

Para garantir que será realizado um bom recapeamento do pavimento, é necessário que 

se faça uma análise da intensidade e do tipo de tráfego, bem como saber como estão as 

condições do asfalto já existente. Isto contribui para saber se será necessário fazer a 

regularização da camada asfáltica (GIUBLIN, 2007), conforme ilustrado pela Foto 3. 

 

Foto 4 – Fresagem do pavimento existente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

Na maioria dos casos, não é necessário fazer a fresagem do pavimento existente (Foto 

4). Tal procedimento só é feito quando as deformações ou afundamentos forem maiores que 

5cm. 

 

 

1 2 

1 2 



15 

 

Foto 5 – Instalação do sistema de referência com equipamentos de topografia (1), instalação de 2 cabos de aço 

nas laterais da pista (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

2.4.2 Lançamento do concreto  

 

Em seguida, é aplicado o concreto sobre a superfície asfáltica. Antes de aplica-lo, é 

preciso lavar a superfície do pavimento deteriorado para eliminar os resíduos existentes na 

camada asfáltica, visto que os mesmos comprometem a qualidade do concreto (GIUBLIN, 

2007).  

 
Foto 6 – Lançamento de concreto feito com a utilização de caminhões basculantes (1) e espalhamento do 

concreto realizado com ajuda de uma escavadeira hidráulica para evitar a perda do concreto para fora da pista (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

 

1 2 

1 2 
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2.4.3 Instalação das Barras de Transferência  

 

De acordo com ABCP (2007), as barras de transferência são um sistema modular que 

são instalados na frente da pavimentadora. Elas devem ser alinhadas e niveladas de acordo com 

o projeto e são fixadas com ajuda de pinos metálicos e chapas, como pode-se notar na Foto 7. 

 

Foto 7 – Colocação das barras de transferência (1), alinhamento e nivelamento (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

2.4.4 Espalhamento e Vibração do Concreto 

 

De acordo com Carvalho (2007), o espalhamento e a vibração do concreto podem ser 

feitos por equipamentos de pequeno, médio e grande porte. 

 Pequeno Porte: réguas e treliças vibratórias. Produção média de 100m/dia; 

 Médio Porte: pavimentadora de rolo vibratório. Produção média de 150m/dia; 

 Grande Porte: é a forma mais produtiva, composta por formas deslizantes 

(slipform). Produção média de 500 a 700m/dia. 

Esta etapa é ilustrada pela Foto 8. Na ocasião, a vibração do concreto foi feita com 

equipamento mecânico. 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Foto 8 – Vibração do concreto com equipamento mecânico (1) e (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

2.4.5 Acabamento: colocação das barras de ligação e desempeno 

 

As barras de ligação são inseridas ainda no concreto fresco, com ajuda de um insersor 

mecânico conectado a pavimentadora (ABCP, 2007). 

 

Foto 9 – Barras de ligação por meio mecânico (1) e espaçamento controlado mecanicamente (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  ABCP (2007) 

 

O desempeno é realizado com equipamento manual, desempenadeira de cabo longo 

(foto 10) e também pode ser realizado com equipamento mecânico (Auto Float) (ABCP, 2007). 

 

 

 

1 2 

1 2 
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Foto 10 – Desempeno sendo realizado manualmente com desempenadeiras metálicas de cabo longo (1) e 

realizadas com equipamento mecânico - Auto Float (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

2.4.6 Texturização e Cura Química do Concreto 

 

Finalmente, é realizada a texturização da superfície (Foto 11). O objetivo é eliminar o 

fenômeno de aquaplanagem e garantir a aderência dos pneumáticos com o pavimento. 

 

Foto 11 – Texturização manual feita com vassouras de piaçava (1) e realizada com equipamento mecânico - 

CIFALI TC 2604 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

1 2 

1 2 
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A cura é realizada com a finalidade de impedir que a água de amassamento evapore 

rapidamente, promover a hidratação total dos componentes de cimento no concreto e também 

de eliminar a ocorrência de fissuras por retração plástica (DNIT, 2006). 

Em alguns casos especiais, em que o tráfego precisa ser liberado rapidamente, é 

utilizado o concreto fast-track, que é um concreto de liberação rápida do trânsito, pois seu 

período de secagem após a concretagem é de 24 a 36 horas. No fast-track é utilizado um 

concreto especial de alta resistência obtido por meio de um estudo criterioso de dosagem, no 

qual foi considerado: o tipo de cimento, o conteúdo da água, os tipos de aditivos a serem usados 

e os métodos de cura. 

Conforme mostrado na Foto 12, a aplicação da cura química pode ser feita com bomba 

costal (método manual); também, pode ser realizada mecanicamente, utilizando maquinário 

específico para tal. 

 

Foto 12 – Aplicação de cura química manualmente (1) e com equipamento mecânico (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

2.4.7 Preparação das Juntas: serragem e selagem 

 

Segundo Carvalho (2007), a serragem das juntas transversais e longitudinais deve ser 

realizada logo após o concreto ter suporte suficiente para a colocação do equipamento de corte, 

bem como a movimentação dos operadores. Isto é, em torno de 6 a 12 horas após a concretagem. 

A serragem das juntas deve ser feita com profundidade de 1/3 em relação à espessura 

da placa de concreto. Este procedimento conta com máquinas que utilizam serras com discos 

diamantados (Foto 13). 
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Foto 13 – Serragem das juntas (1) e serras com discos diamantados (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

Segundo Silva (2001), o projeto em Whitetopping é diferente daquele utilizado em 

pavimentos de concreto comuns. Isto porque, nos pavimentos em WT, o espaçamento das juntas 

é menor daquele utilizado nos pavimentos de concreto convencional. 

É recomendado que o intervalo entre as juntas deve ser igual a 25 vezes a espessura da 

placa de Whitetopping. Um exemplo disso é, se a placa tem 20cm de espessura, seu 

espaçamento será de 500cm. A profundidade deve ser 1/3 em relação à espessura da placa.  

Ainda de acordo com Carvalho, as serras longitudinais devem ser realizadas em torno 

de 48 a 72 horas após a execução da faixa adjacente, no caso, considerando a temperatura, 

velocidade e umidade do ar.  

 

Foto 14 – Serragem da junta longitudinal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 
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Para a selagem das juntas transversais e longitudinais, o engenheiro especialista em 

pavimentação da ABCP, Marcos Dutra de Carvalho, relata que as juntas devem receber 

tratamento cerca de 60 dias após a concretagem.  

 

Foto 15 – Selagem das juntas com Sonomeric 1 – MB (1) e (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

O tratamento é feito com SONOMERI, que é um monocomponente autonivelante a base 

de poliuretano modificado com asfalto, sua função é preencher os espaços das juntas de 

concreto na horizontal. 

 

Foto 16 – Selagem das juntas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 
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2.4.8 Colocação das juntas de construção 

 

As juntas de construção são formas metálicas colocadas na largura da faixa em 

execução; e, além disso, é colocado um segmento nas duas faces longitudinais, para o 

preenchimento da seção. Este procedimento é realizado manualmente (ABCP, 2007). 

 

Foto 17 – Colocação de juntas (1) realizada manualmente (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 

 

2.4.9 Execução da faixa de segurança e do acostamento 

 

 

Conforme Giublin (2007), a faixa de segurança e do acostamento pode ser feita com 

pavimento flexível, utilizando a brita graduada como camada de sub-base e base. 

 

 
Foto 18 – Faixa de segurança com 2 m (1), acostamento com 3m em pavimento flexível (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ABCP (2007) 
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2.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO WHITETOPPING 

 

2.5.1 Viabilidade Técnica e Econômica 

 

O pavimento de concreto de cimento Portland do tipo Whitetopping tem maior 

resistência aos esforços oriundos do tráfego pesado e repetitivo e, portanto, tem maior 

economia, pois os custos para manutenção são inferiores ao do pavimento asfáltico, não 

necessitando de reforços por um período maior de tempo (ABCP, 2015). Exemplo da 

durabilidade do pavimento de concreto é o caso da rodovia Itaipava em Teresópolis, a qual foi 

construída em 1928 e hoje, 90 anos depois, ainda se encontra em operação, sem nenhum tipo 

de recapeamento (CARVALHO, 2012). 

Para o custo do pavimento não se inclui somente a sua colocação no leito da rodovia, 

mas também tudo aquilo que gastará no futuro para mantê-lo, conservá-lo e reconstruí-lo. 

A viabilidade técnica e econômica dos projetos com pavimento de concreto e 

pavimentos asfálticos, a médio e longo prazo, os pavimentos rígidos acarretam em menor custo 

anual (considerada a grande durabilidade e não sendo necessário gastar recursos com sua 

manutenção) comparado aos pavimentos flexíveis, os quais requerem conservação rotineira e 

contínua, além de reforços estruturais periódicos, envolvendo assim grandes investimentos e 

tornando seu custo de manutenção  bem mais elevado (CARVALHO, 2012). 

De acordo com Vizzoni (2015), um estudo de viabilidade para implantação e 

manutenção de um corredor metropolitano, resultou em custo de construção com pavimento 

asfáltico de 4,1% maior que se realizado com pavimento de concreto. Além do mais, após 20 

anos de uso, o custo do pavimento flexível seria de 29% maior que o pavimento rígido. Esta 

diferença se deve a maior necessidade de manutenção do pavimento asfáltico. 

Duas vantagens muito importante do pavimento de concreto é quanto à economia de 

combustível e a qualidade do material rodante. Há, pelo menos, dois estudos sobre a economia 

de combustível. De acordo com Ferreira (2015), um deles foi realizado pela equipe do professor 

John. P. Zaniewski, da Universidade Estadual do Arizona e demonstrou que caminhões pesados 

trafegando em pavimento rígido (concreto) obtiveram uma economia de 20%, se comparado ao 

pavimento flexível (asfáltico), com a mesma frota de caminhões, as mesmas condições 

ambientais, geometria da via e outras condições intervenientes (Vehicle Operating Costs, Fuel 

Consumption, Pavemente Type and Condition FActors, FHWA, 1989). 
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Ainda segundo Ferreira (2015), em um estudo publicado pela National Research 

Council of Canada, no qual foi usado caminhões pesados automatizados (pois a forma como o 

motorista dirige poderia influenciar em outros resultados) em condições de clima extremo, 

resultou em uma economia média de combustível de 11% no pavimento de concreto, 

comparado a outros pavimentos. (National Research Council of Canada, Centre for Surface 

Transportation Technology: Effect of Pavement Surface on Fuel Consumption, Ottawa, 

Ontario, Agosto de 2000). 

Sobre o material rodante, sabe-se que a superfície do pavimento asfáltico quanto mais 

quente, maior é o consumo e menor a vida útil dos pneumáticos em veículos pesados, como 

caminhões, bitrens e treminhões. Pode-se notar que, em algumas rodovias no centro-oeste e 

nordeste, os caminhoneiros têm o hábito de viajar boa parte do trajeto á noite, pois a temperatura 

do pavimento já está em boas condições de tráfego. Em São Paulo, foi realizado as 3 horas da 

tarde a medição da temperatura do pavimento, resultando em uma diferença média de 20º C 

entre a superfície escura do pavimento asfáltico e a superfície clara do pavimento de concreto. 

(CARVALHO, 2012). 

 

2.5.2 Desempenho  

 

O benefício quanto ao desempenho é que, além do pavimento Whitetopping reaproveitar 

toda a infraestrutura do pavimento asfáltico existente, ele também tem grande durabilidade. Isso 

se deve ao fato dele ter propriedades estruturais com elevada resistência mecânica ao desgaste 

e ser praticamente impermeável. Um pavimento asfáltico restaurado com esse método tem o 

mesmo período de vida que um pavimento rígido novo. A expectativa de vida útil de serviço é 

de no mínimo 20 anos, com pouquíssima necessidade de manutenção. (ABCP, 2012). 

 

2.5.3 Segurança e Conforto de Rolamento 

 

É realizado na superfície do pavimento de concreto ranhuras artificiais, com a finalidade 

de evitar a aquaplanagem e proporcionar menor distância de frenagem, bem como possibilitar 

melhor aderência dos pneumáticos com a superfície do pavimento (ABCP, 2012). 
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Segundo Carvalho (2012), em situações críticas, como a presença de marcas de rodas 

ou em condições em que o pavimento está com a superfície molhada, a distância de frenagem 

é menor, cerca de 40% em relação ao pavimento asfáltico, garantindo assim melhor conforto 

de rolamento e segurança para os usuários. 

Ainda em relação ao conforto e segurança, o pavimento tem excelente reflexão da luz, 

isso ocorre devido à cor clara do pavimento, promovendo até 60% menos iluminações nos 

trechos urbanos, garantindo assim melhor visibilidade ao motorista. 

 

2.5.4 Ecologia e Meio ambiente 

 

A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), junto com o Engenheiro Marcos 

Dutra de Carvalho (2012), expõe que o pavimento de concreto de cimento Portland 

Whitetopping é um aliado essencial na proteção do meio ambiente. Alguns exemplos são 

listados abaixo: 

 

 Ao fim de sua vida útil, o pavimento de concreto é totalmente reciclado; 

 Dificulta o fenômeno de lixiviação, isto é, impede a contaminação do lençol 

freático e dos mananciais; 

 Proporciona economia de combustível, reduzindo assim as emissões de gases 

geradores do efeito estufa; 

 

    

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 COMPARATIVO DOS PAVIMENTOS 

 O Quadro 2, baseado em Bianchi, et al (2008), apresenta dados comparativos entre os 

pavimentos rígido e flexível. 

Quadro 2 – Comparativo pavimento rígido x flexível 

PAVIMENTOS RÍGIDOS PAVIMENTOS FLEXÍVEIS 

 Resiste a ataques químicos (óleos, 

graxas, combustíveis). 

 É fortemente afetado pelos produtos 

químicos (óleo, graxas, combustíveis) 

 Maior distância de visibilidade horizontal, 

proporcionando maior segurança. 

 A visibilidade é bastante reduzida 

durante a noite ou em condições 

climáticas adversas. 
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 Pequena necessidade de manutenção e 

conservação, o que mantém o fluxo de 

veículo sem interrupções. 

 Necessário que se façam várias 

manutenções e recuperações, com 

prejuízos ao tráfego e custos elevados. 

 Falta de aderência das demarcações 

viárias, devido ao baixo índice de 

porosidade. 

 Melhor aderência, devido a textura rugosa 

e alta temperatura de aplicação (30 vezes 

mais durável). 

 Vida útil mínima de 20 anos.  Vida útil máxima de 10 anos (com 
manutenção). 

 Maior segurança à derrapagem em função 

da textura dada à superfície (veículo 

precisa de 16% menos de distância de 

frenagem em superfície seca, em 

superfície molhada 40%). 

 A superfície é muito escorregadia quando 

molhada. 

 De coloração clara, tem melhor difusão de 

luz. Permite até 30% de economia nas 

despesas de iluminação da via. 

 De cor escura, tem baixa reflexão de luz. 

Maiores gastos com iluminação. 

 Melhores características de drenagem 

superficial: escoa melhor a água 

superficial. 

 Mantém íntegra a camada de rolamento, 

não sendo afetado pelas intempéries. 

 Absorve a umidade com rapidez, e por 

sua textura superficial, retém a água, o 

que requer maiores caimentos. 

 Altas   temperaturas   ou chuvas 

abundantes produzem degradação. 

Fonte: BIANCHI, et al (2008). 

Com base no comparativo, pode-se notar que a utilização do pavimento de concreto de 

cimento Portland pode ser uma nova alternativa para substituir os pavimentos asfálticos, devido 

ao fato de ter características que ajudam a melhorar a qualidade das vias, corredores de ônibus, 

portos, aeroportos, entre outros. E, principalmente, o aumento da segurança e do conforto de 

rolamento para os usuários. 

No presente trabalho, constatou-se que os pavimentos de concreto do tipo Whitetopping 

duram mais que os pavimentos flexíveis. A sua vida útil de serviço é duas vezes maior 

comparado ao pavimento asfáltico, que é de 10 anos. 
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Se analisarmos as estradas com tráfego pesado e repetitivo, como é o caso dos 

corredores de ônibus e das rodovias nacionais, o concreto é uma excelente alternativa devido 

ao fato de não precisar realizar manutenções frequentes, pois ele tem maior resistência às 

solicitações aplicadas no pavimento.  

O pavimento rígido também atende as questões ambientais, pois a sua durabilidade faz 

com que não sejam necessárias operações de recapeamento frequentes. Ressalta-se essa 

observação pois os veículos parados queimam combustível. Essas ações ocasionam 

congestionamentos e aumentam a emissão de gases causadores do efeito estufa. 

Nos dias chuvosos, as ranhuras feitas na camada de rolamento evitam que ocorra o 

fenômeno de aquaplanagem e, além do mais, proporcionam menor distância de frenagem, 

tornando assim um pavimento mais seguro. 

Referente à análise técnica e econômica, os pavimentos asfálticos aparentam mais 

econômicos inicialmente; porém, sua estrutura não resiste aos esforços, causando marcas de 

roda, buracos, entre outros defeitos, requerendo gastos com manutenções rotineiras e contínuas. 

Por isso, o pavimento de concreto se mostra mais barato num período de análise final. 

 

 

3.2 OBRAS REALIZADAS COM PAVIMENTO WHITETOPPING 

 

O Whitetopping é utilizado em várias obras de infraestrutura como aeroportos, portos, 

corredores de ônibus e vias urbanas no geral. A seguir, serão expostos exemplos do uso do 

pavimento em discussão. 

 

3.2.1 Execução da duplicação da BR- 070/163/364 – Serra de São Vicente, Mato Grosso  

 

De acordo com Garcia (2018), a BR-163/364 no Mato Grosso é responsável pelo 

escoamento de mais de 70% das cargas de grãos do país. A duplicação da rodovia com 

pavimento de concreto é uma das obras mais modernas e que tem prioridade do Governo 

Federal, pois o pavimento escolhido para a duplicação da rodovia é o Whitetopping, garantindo 

assim maior durabilidade, qualidade e eficiência ao pavimento. Isso proporciona melhor 

condições de rolamento e segurança dos usuários que trafegam. 
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Foto 19 – Trecho finalizado da Serra de São Vicente em Mato Grosso (1) e (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infraestrutura Urbana (2018) 

 

3.2.2 Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul, São Paulo 

 

Segundo o Governo do Estado de São Paulo (2010), o Rodoanel Mário Covas é 

considerado a maior obra viária da América do Sul. A obra é dividida em 4 trechos: Norte, Sul, 

Leste e Oeste. O trecho Norte tem previsão de ser concluído até 2019 e terá 44 km de extensão.  

Devido ao fato de ser uma região de Mata Atlântica, conta com mais de 26 projetos 

voltados à conservação da flora, da fauna, bem como do patrimônio arqueológico, histórico e 

cultural do entorno onde se encontra (PORTAL DO GOVERNO DE SÃO PAULO, 2010). 

 

Foto 20 – Trecho finalizado do Rodoanel (1) e (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Construtora Queiroz Galvão (2018) 
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3.2.3 BR-101/NE – Trecho Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba 

 

Segundo Vizzoni (2012), a duplicação de aproximadamente 1000 km da BR-101/NE, 

com o pavimento de concreto Whitetopping, liga os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. Visto que a BR-101/NE era uma das rodovias mais perigosas rodovias do Brasil, 

a sua duplicação beneficia os usuários, pois promove maior segurança e conforto. 

 

Foto 21 – Trecho da rodovia em operação BR-101 (1) e (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DER/PR, 2010 

 

3.2.4 Corredor de ônibus na Av. 9 de Julho em São Paulo 

 

Na Avenida 9 de Julho, em São Paulo, foram construídos mais de 190 km de pavimento 

de concreto, executado com equipamentos de pequeno porte (réguas vibratórias e vibradores de 

imersão), na forma encaixada (inlay), no qual é realizado a fresagem até uma determinada cota 

que garanta a espessura da cobertura do concreto e que não resulte na elevação do greide da 

pista (NAKAMURA, 2011).  
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Foto 23 – Trecho em uso no corredor de ônibus em São Paulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infraestrutura Urbana (2011) 

 

 

3.2.5 BR-290 – Free -Way – Porto Alegre/Osorio 

 

Na rodovia BR-290, conhecida como Free - Way, devido à falta de manutenção e ao 

intenso tráfego, a mesma apresentava diversos problemas estruturais no pavimento asfáltico. 

Devido a esses problemas, a técnica Whitetopping foi a melhor alternativa, pois promove 

agilidade e redução dos custos, tanto de construção como de manutenção, e o principal garante 

a segurança aos usuários (ABCP, 2010). 

 

Foto 24– Trecho da Free-Way (1) e (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DER/PR (2007) 
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3.2.6 Linha Verde – Corredor de ônibus em Curitiba/PR 

Na Linha Verde em Curitiba, o pavimento de concreto foi projetado utilizando a técnica 

de Whitetopping – inlay, que consiste em colocar a placa de concreto sobre o pavimento 

asfáltico existente. Neste caso, o pavimento existente é fresado até ter a espessura da placa de 

concreto (GIUBLIN, et al 2011). 

 

Foto 22 – Trecho executado com o método Whitetopping no corredor de ônibus na cidade de Curitiba (1) e (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infraestrutura Urbana (2011) 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Para que a malha viária Brasileira possa suportar ao tráfego pesado, intenso e repetitivo, 

é necessário que se tenha uma alternativa mais eficaz para a pavimentação, proporcionando 

maior durabilidade e resistência, aliado a um bom custo-benefício de manutenção. 

Diante disso, o pavimento de concreto do tipo Whitetopping, é um método adequado 

para melhorar as péssimas condições em que se encontram as rodovias brasileiras, pois ele 

possui diversas características próprias que proporcionam diversos benefícios. 

O foco deste trabalho foi demonstrar alguns benefícios da utilização do pavimento de 

concreto de cimento Portland (Whitetopping), apresentando algumas obras realizadas no Brasil 

que cumpriram com os requisitos de sustentabilidade, economia, conforto de rolamento e, o 

principal, a segurança dos usuários 

Contudo, o intuito deste estudo não é propor a substituição do pavimento asfáltico pelo 

pavimento de concreto, mas sim apresentar uma outra opção de pavimentação a fim de expandir 

o uso do concreto como pavimento rodoviário. 

  

1 2 
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