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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ENQUADRAMENTO TEMÁTICO 

 

Atualmente no Brasil, é muito comum os pavimentos asfálticos apresentarem ruptura 

precoce, reduzindo sua vida útil. Caso os serviços de restauração não sejam 

executados em tempo hábil, as soluções de reabilitação são cada vez mais onerosas. 

Ao avaliar de forma isolada os revestimentos asfálticos, pode-se destacar como um 

dos principais causadores desta degradação precoce a incompatibilidade entre as 

propriedades do revestimento asfáltico empregado e as solicitações elevadas das 

cargas impostas pelo tráfego, agravadas por condições ambientais desfavoráveis. 

Outro fator a ser considerado é a incompatibilidade entre a solução adotada para o 

revestimento e as demais camadas do pavimento, como grandes diferenças de rigidez 

entre as camadas e possíveis deslocamentos do subleito. 

 

No Brasil, os três principais fatores que contribuem para a degradação dos 

revestimentos asfálticos são: trincamento, deformação permanente e desagregação ou 

desgaste. 

 

O trincamento dos revestimentos asfálticos tem sua origem na ação conjunta do 

tráfego e das condições ambientais. Segundo MOTTA e PINTO (1994), o 

trincamento por fadiga é proveniente dos efeitos cumulativos causados pela repetição 

de cargas e das conseqüentes deformações elásticas. As cargas que provocam este 

trincamento não atingem o valor máximo de resistência à tração do revestimento, 

porém a repetição das cargas é o agente causador da ruptura e de sua progressão.  

 

Outra causa do trincamento é o envelhecimento por oxidação do ligante sob a ação 

do intemperismo. Para reduzir a ação do intemperismo têm sido utilizadas misturas 

densas com ligante modificado (2 a 5% de polímero SBS), que proporcionam o 

aumento da vida de fadiga (CERATTI et al., 1996). O envelhecimento na usinagem 

decorrente da elevada temperatura, superior à recomendada pelos ensaios de 
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viscosidade, pode ter como resultado o trincamento precoce por enrijecimento do 

revestimento de forma indevida e perda de flexibilidade e durabilidade do ligante 

asfáltico. 

 

A deformação permanente provoca principalmente os afundamentos nas trilhas de 

roda, afundamentos localizados e corrugações nos revestimentos asfálticos. A 

presença de afundamento nas trilhas de roda dificulta a drenagem da água no sentido 

transversal, formando poças e corredeiras no sentido longitudinal. Nesta situação, o 

contato entre o pneu e o pavimento é reduzido, aumentando os riscos de 

hidroplanagem.  

 

As deformações permanentes podem ser advindas de baixa capacidade estrutural de 

uma das camadas, do subleito, ou ainda do conjunto; da falta ou inadequada 

compactação, ocorrendo uma densificação com o tráfego dos veículos; ou por 

problemas de dosagem dos revestimentos asfálticos. Neste último caso as causas 

podem estar relacionadas à graduação e/ou ao excesso de ligante asfáltico, sempre 

agravadas pelas elevadas temperaturas.  

 

A temperatura elevada é um fator que aumenta a possibilidade de deformação 

permanente em revestimentos asfálticos, sendo necessário controlar ou reduzir a 

suscetibilidade térmica dos ligantes asfálticos. Portanto, os asfaltos modificados por 

polímeros representam uma alternativa para aumentar a resistência à deformação 

permanente. Segundo CORTÉ et al. (1994), os asfaltos modificados pelo polímero 

SBS apresentam maior resistência à deformação, se comparados aos ligantes 

convencionais. 

 

A desagregação pode ser definida como a perda de agregado da superfície devido à 

fratura mecânica do filme de ligante (perda de coesão) ou pela perda de adesão entre 

o ligante e o agregado em presença d’água (DNER, 1998). Alguns autores têm 

denominado este defeito de “desgaste”. Porém, como desgaste tem uma conotação de 

defeito superficial, optou-se pela terminologia de desagregação, pois também 
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caracteriza os problemas que ocorrem em áreas do revestimento que não estão 

diretamente expostas ao tráfego. 

 

A perda de coesão pode ser decorrente do superaquecimento do ligante durante o 

processo de usinagem, tornando o filme de ligante muito duro ou muito esbelto que, 

sob a ação do tráfego, desprende-se mais facilmente do agregado. Também pode ser 

ocasionada pela presença de água, que molha o agregado dificultando a sua adesão 

com o ligante asfáltico, promovendo o descolamento da película de ligante que 

recobre o agregado.  

 

Segundo BERNUCCI et al. (2000), uma maneira tradicionalmente eficaz de reduzir 

os efeitos combinados da água e do tráfego é aumentar a adesividade na interface 

ligante/agregado através do uso de melhoradores de adesividade, tais como: aditivos 

sólidos (fíler - cimento Portland ou cal hidratada) e aditivos líquidos à base de 

aminas de alto peso molecular (dope). O uso de asfaltos modificados por polímeros 

em geral colabora com a melhoria da adesividade. 

 

Sob o ponto de vista funcional, as falhas na superfície dos revestimentos asfálticos 

provém de imperfeições do projeto, da execução ou devido à ação combinada do 

tráfego e do clima. A irregularidade provoca, além da redução na segurança do 

usuário, um acréscimo nos custos operacionais. 

 

A segurança proporcionada pelo pavimento ao usuário também está relacionada às 

condições de aderência pneu/pavimento em pista molhada, seja a alta ou a baixa 

velocidade. Neste caso é necessário que o revestimento apresente uma macrotextura 

capaz de promover ou auxiliar o escoamento superficial da água para os dispositivos 

de drenagem e uma microtextura adequada, com agregados que apresentem arestas 

vivas em sua superfície, permitindo manter durante o maior tempo possível o contato 

entre o pneu e o pavimento. 

 

Com os recursos financeiros cada vez mais escassos, os gerenciadores de rodovias, 

sejam estatais ou empresas privadas, buscam materiais que possam acompanhar a 
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evolução dos veículos, os de passeio cada vez mais rápidos e os transportadores de 

cargas cada vez mais pesados. Além das modificações nos veículos, cabe ressaltar que 

praticamente todos os deslocamentos de passageiros, perfazendo cerca de 95%, são 

feitos por rodovias (ABRATI, 2004), e o transporte de cargas alcança 60% do total 

(CNT, 2006). 

 

Embora existam alguns problemas a solucionar, a malha rodoviária do Estado de São 

Paulo é uma das melhores do país, fato que se deve ao grande número de rodovias 

construídas com elevado padrão de qualidade pela DERSA (Desenvolvimento 

Rodoviário S.A.) e DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo), sendo que várias destas encontram-se concedidas à administração 

privada. A cobrança de pedágios obriga as empresas concessionárias a oferecer ao 

usuário boas condições de tráfego de forma contratual. Para obter tais condições, as 

manutenções devem ser prioridade nas atividades das concessionárias. Portanto, é 

natural que as empresas se interessem por tecnologias que possam ao mesmo tempo 

corresponder às expectativas do usuário e reduzir o número de intervenções, além de 

proporcionar segurança e conforto, representando investimentos com maior 

benefício/custo às concessionárias.  

 

Nos países desenvolvidos, para vias de tráfego médio, elevado e em aeroportos, tem-

se utilizado, em serviços de manutenção e em pavimentos novos, revestimentos que 

além de apresentarem as características descritas anteriormente (segurança, 

resistência e durabilidade) também contribuam efetivamente na redução dos custos 

operacionais. Esses revestimentos proporcionam conforto ao rolamento e reduzem os 

custos de manutenção dos pavimentos, uma vez que representam alternativas com 

durabilidade entre 8 e 12 anos, mantendo baixos níveis de irregularidade durante sua 

vida útil. Nesses países, buscam-se também cada vez mais revestimentos asfálticos 

capazes de reduzir o ruído provocado pelo rolamento dos veículos.  

 

Essas alternativas modernas de revestimentos rodoviários constituem-se, 

principalmente na Europa Ocidental, em sua maioria em misturas asfálticas 

descontínuas, aplicadas em camadas delgadas com 20 a 30 mm de espessura e que 
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tenham essencialmente o papel de camada de rolamento com atribuição funcional, 

dentre as quais destaca-se, pela importância em volume construído, o BBTM (Béton 

Bitumineux Très Mince – Concreto Asfáltico Muito Delgado), um revestimento 

francês, objeto desta pesquisa, e o SMA (Stone Matrix Asphalt – Matriz Pétrea 

Asfáltica), de origem alemã. 

 

As misturas asfálticas descontínuas são resistentes e podem ser utilizadas nas mais 

diversas condições climáticas e de tráfego, tais como corredores de ônibus, com 

tráfego lento e canalizado, autódromos ou vias urbanas sem grandes solicitações (EN 

13108-2, 2003).  

 

As misturas asfálticas que compõem os revestimentos denominados delgados são, em 

sua grande maioria, misturas descontínuas, com certas frações ausentes (conhecidas 

como gaps), cuja distribuição granulométrica apresenta uma predominância de 

agregados graúdos (esqueleto mineral). Os vazios presentes entre os agregados 

graúdos são preenchidos por um mástique composto por ligante asfáltico, fração-

areia (pó de pedra), fíler (cimento, cal hidratada ou pó calcário) e fibras (eventual no 

BBTM e mais comum no SMA). 

 

A resistência do esqueleto mineral é determinada principalmente pela angularidade 

dos agregados (forma cúbica) e pela aspereza superficial rugosa desses agregados, 

responsáveis por um melhor intertravamento, fundamental para misturas asfálticas 

descontínuas. Os agregados arredondados e/ou de superfície lisa tendem a apresentar 

menor resistência ao cisalhamento, o que ocasiona uma menor estabilidade da 

mistura asfáltica.  

 

O fenômeno de arrancamento dos agregados das misturas asfálticas ou desagregação 

é uma das áreas de interesse quando se trata de revestimentos com granulometria 

descontínua aplicados em camadas delgadas. Este fenômeno ocorre principalmente 

devido à presença de esforços tangenciais (frenagem, aceleração e mudanças de 

direção) impostos pelo tráfego. O arrancamento ocorre em misturas asfálticas a 

quente quando a coesão do ligante não é suficientemente elevada, o que pode ser 
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corrigido por meio da adição de modificadores ao ligante, tais como os polímeros 

SBS ou EVA (AIPCR, 1999). Como os revestimentos delgados são amplamente 

utilizados na França, a avaliação do fenômeno de arrancamento (desagregação dos 

revestimentos) é um dos aspectos iniciais de análise e é objeto de uma tese de 

doutorado em andamento no LCPC Centro de Nantes. 

 

A utilização do BBTM 0/6 (especificação francesa) ou de misturas semelhantes de 

outras especificações, que correspondem às faixas com agregados menores, foi 

retardada em detrimento às faixas de maior diâmetro como o BBTM 0/14 e 0/10, 

devido às incertezas quanto à segurança e ao desempenho em relação aos esforços 

provenientes do tráfego. 

 

Por vários anos as faixas com agregados menores foram reservadas ao tráfego 

urbano, mais leve, sendo empregadas principalmente em ambientes onde se 

priorizava a redução do ruído provocado pelos veículos. Porém, com a intensificação 

de estudos, principalmente pelos alemães, franceses e americanos, verificou-se que 

as faixas mais delgadas mantinham as características de durabilidade e resistência à 

deformação permanente, o contato grão/grão e as características superficiais tão 

importantes à segurança dos usuários da via em termos de aderência pneu/pavimento 

em pistas molhadas. 

 

Em um estudo realizado na França, com vários tipos de revestimentos, observou-se 

que para todas as velocidades consideradas nas avaliações de aderência feitas com o 

equipamento ADHERA, o BBTM 0/6 apresentou um maior coeficiente de atrito 

longitudinal, contrariando a idéia que se tinha, até então, de que uma rugosidade ou 

macrotextura excessiva condiciona boa aderência. Este fato pode ser explicado pelo 

maior número de pontos de contato, mesmo que pequenos, entre o pneu e o 

pavimento, encontrado na graduação 0/6 (BROSSEAUD, 1998). 

 

Embora os agregados do BBTM 0/6 tenham dimensões menores, a predominância de 

agregados graúdos e de tamanhos similares se mantém, mantendo-se também o 

contato entre os grãos, garantindo a elevada resistência à deformação permanente. 
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BROWN e COOLEY (2003) constatam que a redução no tamanho dos agregados 

reduz as vibrações percebidas pelo motorista e o ruído emitido ao ambiente, este 

último provocado pela passagem dos pneus dos veículos.  

 

Ao longo de 20 anos, os pesquisadores franceses vêm estudando revestimentos que 

possam reduzir o ruído causado pelo contato entre os pneus dos veículos e o 

pavimento, considerando a velocidade de tráfego superior a 50 km/h. De acordo com 

a emissão de ruído, os franceses classificam os revestimentos em pouco ruidosos 

(<76 dB), intermediários (76 a 79 dB) e muito ruidosos (>79 dB). Os revestimentos 

com maior porcentagem de vazios, como os drenantes ou porosos, possibilitam uma 

absorção do ruído quando as ondas sonoras são dissipadas no interior do 

revestimento, ao longo de seus vazios comunicantes. O revestimento semipermeável 

de melhor desempenho é o BBTM 0/6, pois reduz a propagação do ruído por 

vibração, a baixa e média freqüências (80 Hz a 2 kHz) e, por compressão, ambos 

decorrentes da macrotextura apresentada por esse tipo de revestimento 

(BROSSEAUD e LEDEE, 2001). 

 

Para os revestimentos pouco ruidosos de mesmo tipo, quanto menor o diâmetro 

nominal máximo da mistura asfáltica, menor será a emissão do ruído e, quanto maior 

a porcentagem de vazios, isto é, quanto maior a porosidade, maior será a absorção do 

ruído gerado por esses vazios a emissão também é reduzida (BROSSEAUD e 

LEDEE, 2001). 

 

A utilização de uma camada de base muito resistente, como por exemplo, uma 

mistura asfáltica de elevado módulo (EME) e um revestimento asfáltico delgado 

(BBTM com 20 a 30 mm) é uma das técnicas de manutenção mais utilizadas para 

pavimentos de tráfego elevado e pesado. A associação desses dois materiais permite 

a redução da espessura total do pavimento em até 25%. Neste caso, observa-se uma 

excelente resistência à deformação permanente e uma boa manutenção das 

características da superfície, aderência e rugosidade (BROSSEAUD, 2002a). 
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Segundo CORTÉ (2001), o BBTM pode ser utilizado como revestimento de 

pavimentos ditos perpétuos. Isto se deve principalmente ao fato deste tipo de 

pavimento utilizar como camada de base misturas asfálticas densas e de elevado 

módulo, com baixo teor de vazios, que apresentam um excelente desempenho 

estrutural, entretanto não proporcionam a aderência exigida para um tráfego seguro. 

Portanto, a combinação dessas duas camadas conduz a um pavimento com alta 

resistência à deformação permanente, alta resistência à fadiga e textura superficial 

rugosa, destinado a rodovias de tráfego pesado. 

 

A conservação da textura e da planicidade do BBTM 0/6 também é uma 

característica positiva, pois se observa uma pequena evolução dessas propriedades no 

decorrer da vida de serviço.  

 

No Brasil, o emprego de revestimentos delgados ainda representa um desafio para as 

pesquisas em revestimentos asfálticos e caminha lentamente, sendo o objetivo 

principal desse trabalho iniciar os estudos acerca dessas graduações, com o foco no 

BBTM 0/6, cujo diâmetro nominal máximo de 6 mm. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo da pesquisa é a introdução de uma nova tecnologia de revestimentos 

delgados do tipo BBTM no Brasil. Para tanto, foram desenvolvidas atividades em 

laboratório para a dosagem, determinação de propriedades mecânicas e de superfície 

do BBTM, e atividades em campo, que consistiram no acompanhamento das obras 

de restauração da camada de rolamento de duas rodovias, uma na França com BBTM 

0/6 e outra no Brasil com BBTM 0/10. 
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1.3 DESENVOLVIMENTO DA TESE 

 

Para o desenvolvimento da tese as atividades foram divididas em atividades de 

laboratório, realizadas no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação da Escola 

Politécnica da USP (LTP/EPUSP) e no laboratório francês Laboratoire Central des 

Ponts et Chaussées (LCPC – Centro de Nantes) e, no acompanhamento da execução 

de um trecho com BBTM 0/6 na França e outro com BBTM 0/10 no Brasil.  

 

As atividades de laboratório no LTP consistiram na dosagem do BBTM 0/6, 

buscando aproximar-se ao máximo da especificação de origem e, na execução dos 

ensaios disponíveis neste laboratório, como a deformação permanente, evolução da 

macrotextura e avaliação do dano por umidade induzida. 

 

Com o objetivo de conhecer a tecnologia francesa de revestimentos delgados, foram 

realizados no LCPC todos os ensaios contidos no estudo de dosagem da metodologia 

francesa (Ensaio PCG, Ensaio Duriez, Deformação Permanente e Evolução da 

Macrotextura), produzindo uma mistura de BBTM 0/6. Em um segundo momento, 

com o objetivo de conhecer o funcionamento da PCG3, já que o LTP adquiriu um 

exemplar no início deste ano, foi produzida e submetida ao ensaio PCG, utilizando 

materiais franceses, a mistura que corresponde à recomposição do traço do BBTM 

0/10 utilizado no recapeamento de 50 km da Rodovia Presidente Castelo Branco, no 

Estado de São Paulo (Brasil).  

 

As atividades desenvolvidas durante o recapeamento da Auto-estrada francesa A6 

(Lyon-Paris), entre as cidades de Villefranche e Belleville, compreenderam o 

acompanhamento da produção, execução e ensaios de controle tecnológico, 

acrescidos dos ensaios de verificação de dosagem realizados no LRPC (Laboratoire 

Régional de Ponts et Chaussées) da cidade de Autun, além de avaliações sem contato 

(raio laser), em laboratório, da textura superficial de placas fabricadas em laboratório 

e extraídas do pavimento. 
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Assim como para o trecho da Auto-estrada francesa A6 (Lyon-Paris), as atividades 

que abrangem o trecho com BBTM 0/10 da Rodovia Presidente Castelo Branco 

consistiram no acompanhamento da produção, execução, controle tecnológico, 

extração de corpos-de-prova para determinação da porcentagem de vazios e, 

adicionalmente, utilizando a mistura produzida na usina, foram realizados ensaios de 

deformação permanente, evolução da macrotextura e verificação da pertinência da 

compactação Marshall na dosagem do BBTM (possibilidade de quebra dos 

agregados). 

 

No início da pesquisa o SMA 0/5 e o SMA 0/6 também foram estudados, pois se 

tinha como objetivo comparar o SMA e o BBTM. Porém, com o surgimento da 

oportunidade de acompanhar duas obras de restauração cujo revestimento adotado 

foi o BBTM optou-se por aprofundar o estudo desta mistura asfáltica.  

 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

A tese é composta por 5 capítulos que serão descritos resumidamente a seguir: 

 

Capítulo 1 – Neste capítulo encontram-se o enquadramento temático da tese, 

evidenciando a relevância do tema, discorrendo rapidamente sobre as principais 

características dos revestimentos delgados, vantagens e inconvenientes, além de seu 

potencial de aplicação. Também foram descritos os objetivos da pesquisa e as etapas 

programadas para alcançá-los.  

 

Capítulo 2 – Apresenta um breve histórico das aplicações de BBTM em países 

europeus e nas rodovias francesas, suas propriedades, os materiais empregados, a 

descrição dos ensaios que fazem parte do método francês de dosagem, a produção, 

execução e ensaios de controle. 

 

Capítulo 3 – Neste capítulo são descritos os materiais utilizados para a produção das 

misturas estudadas, a dosagem e os resultados de ensaios complementares, sejam eles 
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realizados no Brasil (LTP/EPUSP) ou na França (LCPC – Centro de Nantes), 

acompanhados das respectivas discussões.  

 

Capítulo 4 – Neste capítulo encontram-se os dois estudos de caso da pesquisa, com 

detalhes sobre:  

 - o acompanhamento da obra de recapeamento de um trecho da Auto-estrada A6 

(Lyon - Paris), no sentido Paris-Lyon, em BBTM 0/6, com incursões na central de 

produção e em campo (execução e os ensaios de controle), bem como a apresentação 

dos resultados dos ensaios que fazem parte da verificação de dosagem do método 

francês e; 

 - os materiais utilizados, a dosagem, a produção e a execução da camada de BBTM 

0/10 do trecho experimental ao lado da marginal Pinheiros, próximo do município de 

Presidente Altino (SP) e do trecho da Rodovia Presidente Castelo, bem como os 

ensaios feitos no Laboratório de Tecnologia de Pavimentação (deformação 

permanente, evolução da macrotextura e verificação da granulometria pela extração 

de ligante asfáltico), além dos resultados dos ensaios de campo realizados pela 

empresa ENGELOG e Concessionária Via Oeste. 

 

Capítulo 5 – São apresentadas as discussões e conclusões baseadas nas atividades 

experimentais de laboratório e em campo desenvolvidas, além das considerações 

finais da pesquisa. 

 


