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VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO WHITETOPPING E DO INLAY NA 
REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O aumento considerável do volume de tráfego, das cargas por eixo e da quantidade e dos 
tipos de eixos por veículos traz aos gestores de redes viárias um desafio constante: 
reparar, recuperar, substituir ou aumentar a capacidade de carga de pavimentos já em 
certo estágio de degradação, sem provocar retenção do tráfego, desvios de rota e 
congestionamentos, que aumentam os custos de operação dos veículos e do usuário, 
mais os custos sociais disso decorrentes. 

A rodovia, na condição de modalidade de transporte mais utilizada no Brasil, foi o 
segmento mais afetado pelas acomodações sucessivas da Economia à nova realidade 
decorrente das crises vividas pelo País nesses últimos quinze anos.  

O Setor de Transportes é um Capital Social Básico, sem o qual os setores de produção 
primária, secundária e terciária não têm como operar e desenvolver-se satisfatoriamente. 

Diante das dimensões territoriais e da imensa potencialidade agrícola, pecuária e 
industrial do País, é essencial equacionar a logística nacional de transportes para o 
escoamento dessa produção. Para que se possa fazer uma idéia da magnitude do 
problema: em 1993, a perda estimada da safra de 60 milhões de toneladas de grãos foi 
da ordem de 20%. Isso equivale a 100 bilhões de quilocalorias e 2,6 toneladas de 
proteínas, suficientes para alimentar, dentro dos limites recomendados pela FAO – 
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - mais de 40 milhões de 
pessoas durante um ano inteiro, ou seja, uma população quase igual à da Região 
Nordeste. 

Assim, a adequação e a durabilidade da pavimentação de nossas rodovias cumprem 
papel fundamental no sentido de minimizar essas perdas, reduzindo o Custo Brasil e 
garantindo segurança e conforto ao usuário. O mesmo se aplica aos pavimentos urbanos 
nas nossas cidades. 

 

WHITETOPPING : O QUE É? 

O 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, misturas asfálticas. 

A origem do termo refere-se à execução de camada de cor cinza claro (pavimento de 
concreto), com a função de base e revestimento, a ser colocada sobre um revestimento 
asfáltico existente, de cor escura (“cobertura branca”). 
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Esta técnica, consagrada há anos nos Estados Unidos, já teve emprego muito bem 
sucedido no Brasil, na BR-290 (trecho Porto Alegre-Osório, sob concessão) e na rodovia 
SP-103/79, em São Paulo, quando de sua duplicação, aproveitando o pavimento asfáltico 
previamente existente. Recentemente, finalizou-se a execução do whitetopping da Serra 
de São Vicente, na BR 163/364, próximo a Cuiabá/MT. 

A vantagem da técnica do whitetopping, além de reaproveitar toda a infraestrutura do 
pavimento existente, é o comportamento do pavimento restaurado quanto à sua 
durabilidade: idêntica a um pavimento de concreto novo, com expectativa de vida de 
serviço de 30 anos no mínimo, com mínimas necessidades de manutenção. 

A solução em whitetopping ainda é vantajosa porque, com o emprego do concreto como 
revestimento e base, as camadas inferiores ficam sujeitas a esforços muito reduzidos em 
comparação a um pavimento asfáltico, o que garante sua preservação por longos anos. 

O whitetopping tem entre suas peculiaridades o fato de ser colocado diretamente sobre a 
superfície do antigo pavimento, somente requerendo preparo prévio dessa quando 
patente um estágio avançado de deterioração funcional ou estrutural. Em qualquer 
situação, o pavimento asfáltico existente é considerado como uma excelente camada de 
fundação, incorporando-se estruturalmente ao whitetopping. Essa solução permite a 
recuperação estrutural do pavimento existente, evitando-se os procedimentos 
convencionais de reconstrução em extensões significativas, bem como os transtornos 
operacionais decorrentes da intervenção convencional, garantindo longa vida útil à nova 
estrutura de pavimentação. 

O concreto empregado no whitetopping é o tradicionalmente usado em pavimentos 
rígidos, com resistência característica à tração na flexão (fctM,k), medida aos 28 dias, da 
ordem de 4,5 MPa. 

 

INLAY : O QUE É? 

O whitetopping, quando executado encaixado, recebe o nome de Inlay, muito utilizado 
nos corredores de ônibus urbanos, em diversas cidades no Brasil, há muitos anos, tendo 
se mostrado como a melhor solução de engenharia para a reabilitação de pavimentos 
asfálticos existentes, tanto sob o aspecto técnico quanto econômico. 
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VANTAGENS E BENEFÍCIOS 

As vantagens e os benefícios da adoção do whitetopping e do inlay na reabilitação de 
pavimentos asfálticos enquadram-se em pelo menos sete categorias, que se interligam, a 
saber: economia, técnica e desempenho, construção, custo de iluminação pública e 
consumo energético, segurança e conforto de rolamento, ecologia e meio-ambiente, e 
normatização, resumidas a seguir. 

 

Economia 

A análise comparativa da viabilidade técnica e econômica de projetos de pavimentos de 
concreto (rígidos) e asfálticos (flexíveis) tem comprovado que, a médio e longo prazo, os 
primeiros acarretam sempre menor custo anual, considerada a sua grande durabilidade e 
a desnecessidade de gastar recursos na sua manutenção, quando cotejados com 
quaisquer outros tipos de pavimentos, os quais requerem conservação contínua e 
rotineira, além de reforços estruturais periódicos, que envolvem grandes investimentos e 
tornam o seu custo de manutenção extremamente elevado.. 

A partir do final de 1973 e, depois, em 1979, a pesada evolução dos preços do petróleo – 
e conseqüentemente dos seus derivados, entre os quais os cimentos asfálticos de 
petróleo – alterou profundamente a estrutura de custos iniciais dos pavimentos asfálticos, 
fazendo com que hoje eles praticamente se nivelem aos dos pavimentos rígidos, 
principalmente para tráfegos de grande volume e cargas.  

As altas nem tanto inesperadas dos preços do petróleo, como as que ocorreram nos 
últimos anos, reforçam a tese de que ficar à mercê desse insumo é perigoso. Por outro 
lado, os preços do cimento portland, principal insumo na fabricação do concreto para 
pavimento rígido, e por conseqüência para o whitetopping, têm se mantido estáveis, 
tornando-o competitivo já no custo inicial de construção, quando comparado a soluções 
asfálticas tradicionais.  

As paradas ou interrupções do tráfego causadas pelas operações de manutenção nos 
pavimentos produzem distúrbios e perdas de horas produtivas do usuário; o custo do 
usuário é maior nos pavimentos asfálticos, que exigem mais operações dessa natureza 
do que nos pavimentos de concreto. 

Disso resulta que o custo final (ou seja, a soma do custo inicial da construção com o 
custo de manutenção e o custo do usuário) dos pavimentos de concreto é, em qualquer 
circunstância, inferior ao do asfáltico. 

Ressalta-se que o principal componente dos pavimentos de concreto, o cimento portland, 
é produto nacional e utiliza dois materiais básicos cuja abundância é indiscutível  o 
calcário e a argila. Além de ser nacional e usar preponderantemente matérias-primas 
copiosamente existentes na Natureza, o cimento portland brasileiro é hoje fabricado, 
graças ao esforço desenvolvido pela indústria do cimento, por processos que minimizam 
o consumo energético: em primeiro lugar, a substituição do sistema de fabricação por via 
úmida pelo de via seca; a seguir, a busca e a utilização de fontes alternativas de energia. 
Some-se a isso a preocupação com o aprimoramento do processo de produção, que 
levou a um dos menores consumos médios de energia para obtenção de cimento 
portland, hoje cerca de 60% menor do que a que se despendia em 1970.  
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Os pavimentos modernos de concreto têm pelo menos mais duas vantagens econômicas 
sobre outros tipos de pavimentos: economia de combustível e de material rodante. 

Há pelo menos dois estudos idôneos que comprovam a economia de combustível. O 
primeiro foi desenvolvido para a Federal Highway Administration, dos EUA, pela equipe 
do Prof. John P. Zaniewski, da Universidade do Arizona, que concluiu pela economia de 
até 20% de combustível para caminhões pesados trafegando em pavimentos de 
concreto, se comparado com a mesma frota utilizando pavimentos asfálticos, nas 
mesmas condições ambientais, de geometria da via e demais condições intervenientes 
(Vehicle Operating Costs, Fuel Consumption, Pavement Type and Condition 
Factors, FHWA, 1989). O outro foi publicado em 2000, pelo National Research Council of 
Canada, usando veículos pesados automatizados (para eliminar a influência da forma de 
dirigir do motorista), em condições extremas de clima, resultando uma média de 
economia de combustível de 11% em favor do pavimento de concreto, quando 
comparado ao consumo médio obtido em superfícies de pavimentos flexíveis (National 
Research Council of Canada, Centre for Surface Transportation Technology: Effect 
of Pavement Surface on Fuel Consumption, Ottawa, Ontario, Agosto de 2000). 

Com respeito ao material rodante sabe-se que, quanto mais quente a superfície do 
pavimento, maior será o consumo e menor a vida útil dos pneumáticos dos veículos 
pesados. É notável em certas rodovias do Nordeste e Centro-oeste o hábito de viagem de 
boa parte dos caminhoneiros, transitando somente à noite e recolhendo-se logo que a 
temperatura começa a elevar-se; as carcaças e pedaços de pneus nas pistas parecem 
fazer parte da paisagem. Medições feitas às 3 horas da tarde numa região de São Paulo, 
também quente como a maior parte do Nordeste, mostraram diferença média de 20° C 
entre a superfície escura (logo, absorvente do calor) do revestimento asfáltico e a 
superfície clara do concreto. 

 

Técnica e desempenho 

É característica inerente de um pavimento de concreto a grande durabilidade, que se 
deve às propriedades estruturais do material: elevada resistência mecânica e ao 
desgaste, e praticamente impermeável. 

Há eloqüentes exemplos no País de pavimentos de concreto cujo comportamento 
excedeu até mesmo as previsões mais otimistas, como o pavimento de concreto da Serra 
de Itaipava - Teresópolis/RJ (BR 495), construído em 1928 e que encontra-se em serviço 
até hoje, há mais de 80 anos, conforme mostrado na Figura 1. Assim, necessita-se de 
muito menos manutenção, recuperação ou reabilitação nos pavimentos de concreto. Do 
ponto de vista do usuário, essa condição propicia uma superfície sempre apta a receber o 
tráfego, sem paralisações, desvios de rota e outras inconveniências. O concreto tem 
ainda como acabamento uma textura superficial que aumenta significativamente a 
segurança de rolamento em condições de superfície úmida, sem perda do conforto 
requerido pelo usuário. 
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Figura 1 – Pavimento de concreto da rodovia Itaipava – Teresópolis (BR 495), no Rio de 
Janeiro, em serviço há mais de 80 anos. 

Construção 

Os equipamentos de formas deslizantes de última geração, disponíveis no País, têm alto 
rendimento e produtividade, possibilitando a produção diária de grandes extensões de 
pista, com largura total, caracterizando grande rapidez de execução. Esse fato já foi 
comprovado em obras recentes aqui executadas e em execução.  

As vibroacabadoras de formas deslizantes são alimentadas por usinas dosadoras e 
misturadoras, de grande porte, capazes de produzir mais de 100 metros cúbicos de 
concreto por hora. 

Deve-se ressaltar ainda que o domínio brasileiro sobre a tecnologia de concreto é amplo 
e disseminado nas empresas construtoras. 

Trabalhando em velocidade constante, sobre massa de concreto fresco de altura máxima 
controlada, e dispondo de um conjunto de vibradores de imersão de alta potência, 
alcança-se um desempeno ou acabamento superficial uniforme, atingindo-se excelentes 
índices de regularidade superficial. 

O equipamento de formas deslizantes é auxiliado por máquinas que, ao mesmo tempo 
em que dão a textura superficial adequada, aspergem o produto líquido de cura química, 
na taxa conveniente. Com isso, garante-se que o pavimento de concreto tenha uma 
superfície durável, antiderrapante, contínua e confortável. 

Segurança e conforto de rolamento 

A aderência entre os pneumáticos e a superfície do pavimento de concreto é favorecida 
pela existência das ranhuras artificiais, evitando hidroplanagem e proporcionando menor 
distância de freagem. Conforme estudos disponíveis, em situações críticas, como 
superfície molhada e presença de trilhas de roda nos pavimentos asfálticos (note-se que 
os pavimentos de concreto nunca sofrem deformação plástica e portanto não formam 
trilhas de roda), um veículo de passeio, em velocidade de cruzeiro (por volta de 95 km/h), 
tem a distância de freagem reduzida de até 40%, quando trafegando em um pavimento 
de concreto, se comparado ao pavimento asfáltico mencionado (R. L. Ruhl: Safety 
Considerations of Rutted and Washboarded Asphalt Road). 
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O conforto de rolamento é um fato indesmentível nos pavimentos modernos de concreto, 
pela excelente terminação superficial, pelas juntas de pequena abertura (cerca de 6 mm, 
serradas no concreto semi-endurecido e em nível) e pelo trabalho dos sensores 
eletrônicos da pavimentadora quando do lançamento (distribuição e adensamento do 
concreto fresco). 

Economia de iluminação pública e energia elétrica 

O pavimento de concreto tem excelente capacidade de reflexão da luz, requerendo até 
60% menos iluminação em trechos urbanos, propiciando melhores condições de 
visibilidade ao motorista, aumentando a segurança de tráfego, principalmente à noite ou 
em condições climáticas adversas. As Figuras 2 e 3 ilustram esse fato. 

32

Brazil roadway illustrating concrete (left) vs. asphalt albedo.
Fonte: Green Highways - ACPA/EUA 

ECONOMIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE ENERGIA ELÉTRICA

Rodovia Castello Branco – São Paulo/SP - Brasil

 

Figura 2 – Caso brasileiro e exemplo internacional da maior capacidade de reflexão de 
luz do pavimento de concreto (Rodovia Castello Branco/SP), publicado pela American 

Concrete Pavement Association (ACPA), dos EUA. 
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ECONOMIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  E  ENERGIA ELÉTRICA 

The need for additional light fixtures leads to higher annual energy costs for  
roads paved with asphalt .

Fonte:  ACPA/EUA 

 

Figura 3 – Exemplo de economia de iluminação pública e energia elétrica proporcionada 
pelo pavimento de concreto, publicado pela American Concrete Pavement Association 

(ACPA), dos EUA. 

  

Ecologia e meio-ambiente 

A superfície clara do concreto contribui ainda para a redução da temperatura ambiente, 
minimizando os gastos com ar condicionado e reduzindo a poluição ambiental nas 
cidades, conforme demonstram os estudos desenvolvidos e publicados pelo “Heat Island 
Group”, dos EUA, relacionados às “Cool Communities”. 

A influência benéfica do concreto é relatada ainda no artigo “Concrete roads may help 
cities reduce the heat”, publicado pelo “The Salt Lake Tribune”, dos EUA, em que 
mostra uma redução de até 14ºC na temperatura medida na superfície do pavimento de 
concreto, em relação àquelas medidas na superfície de pavimentos de cor mais escura, 
valor esse similar aos já obtidos aqui no Brasil. 

O pavimento de concreto é um aliado efetivo da proteção ambiental, por motivos 
diversos: 

� não aumenta a temperatura do ar (recebe o calor e o dissipa rapidamente, 
enquanto o asfalto o absorve e conserva); reduz a temperatura ambiente cerca de 
5ºC e a temperatura próxima à superfície de cerca de 14ºC; 

� é totalmente reciclável ao fim de sua vida útil; 

� a estrutura do pavimento de concreto necessária para atender uma solicitação de 
tráfego é menor que a correspondente em outra alternativa, resultando em menor 
agressão ao meio ambiente e menor consumo de agregados naturais a ser 
extraídos da natureza; 
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� a inexistência do fenômeno de lixiviação no concreto reforça a sua condição de 
ambientalmente amigável, pois não promove a ocorrência de águas percoladas 
capazes de contaminar o lençol freático ou de águas superficiais capazes de 
contaminar cursos d’água ou mananciais. 

� o cimento portland, seu principal componente, agrega valor a subprodutos 
industriais que não teriam uso prático senão de ser incorporado na fabricação do 
cimento, utilizando-os como substitutos de combustíveis (pneus inservíveis, óleos 
usados, solventes, graxas etc),  substitutos de matéria-prima (areia de fundição, 
gesso etc) ou como adições (escórias de alto-forno, cinzas volantes de 
termelétricas, gesso sintético etc).  

� A constante preocupação ambiental por parte da indústria cimenteira nacional, 
principalmente com a relação à redução de emissão de gases responsáveis pelo 
efeito estufa, mormente o CO2, faz com que produza cimentos com adições, com 
substituição parcial de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos e, ainda, 
com um dos menores fatores clínquer/cimento do mundo (razão entre consumo 
de clínquer e produção de cimento), constituindo-se referência mundial nesse 
campo. 

� O whitetopping permite significativa economia de combustível e redução na  
emissão de gases geradores do efeito estufa pela frota circulante, conforme 
mostrado no trabalho “Green Highways – Environmentally and Economically 
Sustainable Concrete Pavements”, da American Concrete Pavement Association 
(ACPA), dos EUA, e ilustrado nas Tabelas 1 e 2. 

 

 

Tabela 1 – Economia anual de combustível e redução na emissão de gases geradores do 
efeito estufa proporcionadas por um veículo pesado, do tipo Tractor-trailer, trafegando 
sobre pavimento de concreto (whitetopping ou obra nova), num percurso de 160.000 km, 
conforme a American Concrete Pavement Association (ACPA), dos EUA. 
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Tabela 2 – Economia anual de combustível e redução na emissão de gases geradores do 
efeito estufa proporcionadas por uma frota de 20.000 veículos por dia, sendo 15% de 
veículos pesados, do tipo reboque (Tractor–trailer), trafegando em uma rodovia 
pavimentada com concreto (whitetopping ou obra nova), com 100 km de extensão, 
conforme a ACPA/EUA. 

 

Normatização 

O emprego do whitetopping no nosso país é técnica consagrada de reabilitação de 
pavimentos asfálticos, haja vista os excelentes resultados obtidos com as obras já 
executadas, sendo a sua construção regida por procedimentos normatizados, conforme 
detalhado na norma DNIT 068/2004 – ES – Pavimento Rígido – Execução de camada 
superposta de concreto do tipo whitetopping por meio mecânico – Especificação 
de Serviço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista do exposto, vê-se que a tecnologia do whitetopping é uma excelente solução de 
engenharia para reabilitar a malha rodoviária nacional, tanto sob o aspecto técnico e 
econômico, quanto o ambiental e de sustentabilidade, principalmente no caso de rodovias 
submetidas a tráfego intenso e pesado de veículos comerciais, em que as soluções 
tradicionais não cumprem o papel esperado. O mesmo se dá no caso do inlay, utilizado 
na reabilitação dos corredores de ônibus urbanos. 

A título de exemplo, as Figuras 4 a 6 ilustram a execução do whitetopping da Serra de 
São Vicente, na rodovia BR 163/364, importante obra recentemente finalizada no Brasil. 
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(a) 

 
(b) 

 
Figura 4 – Execução do whitetopping da Serra de São Vicente com vibroacabadora de 

formas deslizantes: espalhamento e adensamento (a) e acabamento mecânico (b). 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 5 – Serra de São Vicente: acabamento final com réguas metálicas (a) e 

desempenadeiras metálicas de cabo longo (b). 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 6 – Serra de São Vicente: texturização manual (a) e cura química (b). 
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As Figuras 7 e 8 mostram trechos do whitetopping da Serra de São Vicente, já em 

serviço há mais de dois anos. 
 

 
 
Figura 7 – Whitetopping em serviço (Serra de São Vicente/MT). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Whitetopping em serviço (Serra de São Vicente/MT).  

 

 
As Figuras 9 e 10 ilustram os pavimentos de concreto dos corredores de ônibus da        
Av. Nove de Julho e da Av. Rebouças, em São Paulo/SP, aplicados sob a forma de Inlay. 
Ressalta-se que só na cidade de São Paulo mais de 140 km de corredores de ônibus já 
foram reabilitados com essa tecnologia. 
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Figura 9 – Inlay da Av. Nove de Julho, em São Paulo/SP. 
 
 

 

 
Figura 10 – Inlay da Av. Rebouças, em São Paulo/SP 


