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2. BBTM (BETON BITUMINEUX TRES MINCE) 

 

2.1 BREVE HISTORICO 

 

O BBTM (Béton Bitumineux Très Mince – Concreto Betuminoso Muito Delgado) é 

uma mistura asfáltica usinada a quente, com distribuição granulométrica descontínua. 

É aplicado em camadas delgadas e representa uma solução durável tanto para 

pavimentos novos quanto para reabilitação. A tecnologia utilizada para a produção 

do BBTM propicia a obtenção de um revestimento que concilia excelentes 

propriedades mecânicas e de aderência, com níveis elevados de segurança em pista 

molhada e conforto ao usuário da via, principalmente sob os aspectos de baixa 

irregularidade e redução do ruído (BROSSEAUD, 1999). 

 

O BBTM foi desenvolvido na França, com registros de aplicação desde 1984. Porém, 

teve sua utilização impulsionada em 1986, com o advento de um de um concurso de 

inovações tecnológicas lançado pela Diretoria de Rodovias, onde o vencedor foi um 

BBTM com a adição de fibras. 

 

Em 1997, a utilização do BBTM nas rodovias francesas correspondia a 110 milhões 

de m2, com a execução de 90 milhões entre 1989 e 1994. A aplicação de BBTM na 

malha viária francesa correspondia em 1997 às proporções apresentadas na Tabela 

2.1 (BROSSEAUD et al., 1997 b). 

 

Tabela 2.1 – Distribuição do BBTM na malha viária francesa 

Classe da Rodovia % BBTM 

Concedida 40 

Nacional 25 

Estadual 25 

Comunais 10 
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Desde 1992 o BBTM vem sendo utilizado em vários países da Europa (Grã 

Bretanha, Itália e Espanha), inclusive no Leste Europeu (República Tcheca e 

Romênia). Passados cinco anos, já havia 5 milhões de m2 de BBTM aplicados na 

Europa. A Suíça e a Grã Bretanha possuem especificações onde a utilização do 

BBTM é recomendada como revestimento de rodovias de tráfego pesado. A Tabela 

2.2 mostra a utilização do BBTM em países europeus, exceto a França 

(BROSSEAUD et al., 1997 a). 

 

Tabela 2.2 – Porcentagem de utilização do BBTM em países europeus,  

exceto a França 

País % Utilização 

República Tcheca 11 

Romênia 20 

Espanha 10 

Bélgica 41 

Grã Bretanha 17 

Outros 1 

 

Até 2002, 1/3 da rede de auto-estradas e aproximadamente 1/4 da rede nacional eram 

revestidas por BBTM, totalizando 300 milhões de m2 (BROSSEAUD, 2002 a). 

Observa-se grande intensificação do uso do BBTM, triplicando a área aplicada entre 

1997 e 2002. 

 

Atualmente, o BBTM corresponde à técnica mais utilizada para a manutenção das 

rodovias francesas com tráfego rápido e volume elevado. Esta ampla utilização deve-

se aos ganhos econômicos e ao excelente desempenho em termos de conforto, 

segurança e aos riscos de insucesso serem, seguindo adequadamente os 

procedimentos recomendados, praticamente nulos. 

 

No Brasil, existe apenas um registro de aplicação do BBTM, iniciado em julho de 

2005. O BBTM foi aplicado na graduação 0/10 e executado na Rodovia Castelo 

Branco, uma das rodovias mais movimentadas do Estado de São Paulo, com tráfego 

rápido e pesado. O trecho tem 50 km de extensão e espessura da camada acabada de 
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30 mm. O BBTM foi utilizado como uma alternativa de recapeamento deste trecho, 

cujo revestimento anterior era um microrevestimento asfáltico a frio, devido a suas 

características de aderência e durabilidade, propriedades almejadas pela empresa 

ENGELOG, responsável pelo gerenciamento da rodovia sob a concessão da Via 

Oeste. Até o momento o trecho apresenta um bom desempenho.  

 

 

2.2 CLASSES DE BBTM E PROPRIEDADES GERAIS 

 

A norma francesa XP P 98 137 (2001) define o BBTM como uma mistura asfáltica 

caracterizada por uma grande porcentagem de agregados graúdos (70 a 80%) em 

uma composição adaptada (granulometria descontínua) a uma espessura média entre 

20 e 30 mm, com consumo médio na camada de 40 a 60 kg/m2. 

 

O BBTM é utilizado como camada de rolamento de pavimentos novos, em serviços 

de reforço ou manutenção de rodovias. É uma mistura que admite a utilização 

eventual de aditivos, sejam fibras ou ligantes modificados, embora estes últimos 

sejam recomendados para rodovias de tráfego pesado, sujeitas a esforços de 

frenagem (XP P 98 137, 2001). O BBTM possui uma descontinuidade que o 

caracteriza como um revestimento semipermeável a permeável. 

 

Existem duas classes de BBTM de acordo com a graduação, 0/6 e 0/10, e com a 

porcentagem de vazios (classe 1 e 2), além da descontinuidade e do tipo de ligante 

utilizado (BROSSEAUD et al., 1997 b): 

a) Porcentagem de vazios à 25 giros da PCG – Prensa de Compactação a 

Cisalhamento Giratório (XP P 98 137, 2001): 

 Classe 1: 12 a 20%; 

 Classe 2: 20 a 25%. 

b) Graduação (diâmetro máximo) e descontinuidade (fração ausente): 

 0/6, 0/10 e 0/14, sendo que esta última não consta na norma mais recente; 

 2/4 e 2/6 (descontinuidades mais freqüentes). 
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c) Natureza do ligante: 

 Convencional; 

 Modificado por polímeros (SBS, SBR, EVA e borracha). 

 

As misturas de BBTM mais usadas são da Classe 1, graduação 0/10 com 

descontinuidade 2/6, e graduação 0/6 com descontinuidade 2/4. O emprego da 

mistura com graduação 0/6 é crescente devido principalmente aos baixos níveis de 

ruído. A classe 2 possui uma descontinuidade mais acentuada, assemelhando-se aos 

revestimentos drenantes delgados, porém, sendo geralmente produzidos com ligantes 

modificados, embora o emprego de aditivos não seja exclusividade desta classe.  

 

Devido ao emprego de ligantes modificados, as misturas de BBTM puderam ser cada 

vez mais descontínuas, com um decréscimo na fração-areia (dosagem média entre 20 

e 28%, no lugar de 30 a 35%), ocorrendo também uma redução no teor de ligante  

(-0,2 a -0,4%).  

 

A composição para cada classe de BBTM encontra-se na Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3 – Composição do BBTM (BROSSEAUD et al., 1997 b) 
BBTM 

Classe 

6/10 ou 4/6 

(%) 

0/2 

(%) 

Total de finos 

(%) 

Teor de ligante  

0/6 (%) 

Teor de ligante 

0/10 (%) 

1 70 - 80 20 - 27 7 - 9 6,2 - 6,7 5,7 - 6,2 

2 75 - 88 10 - 22 4 - 5 5,0 - 5,5 4,5 - 5,5 

O teor de ligante pode ser superior ao indicado caso se utilizem ligantes modificados ou fibras; os 
ligantes puros mais utilizados são 50/70 e 70/100, e algumas vezes 35/50 quando o tráfego é muito 
pesado, embora nesses casos seja recomendado o uso de ligantes modificados com polímeros ou 
adição de fibras. 
 

O BBTM classe 1 e classe 2 são distinguidos principalmente pelo seu desempenho 

com o passar do tempo, ou seja, a evolução de suas características e a importância 

dessas mudanças na funcionalidade do revestimento.  

 

Existem dois critérios que podem ser considerados na avaliação do desempenho das 

duas classes (BROSSEAUD, 1997 b): 
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 Aspecto e a integridade da superfície do revestimento (homogeneidade e 

defeitos) e; 

 Características relacionadas à segurança e ao conforto dos usuários 

(rugosidade, aderência, irregularidade e ruído). 

 

Com o intuito de compreender as particularidades de cada classe, serão descritas a 

seguir as principais características das duas graduações (0/10 e 0/6) (BROSSEAUD, 

1997 a): 

 a) BBTM Classe 1: Vida útil média de 10 anos. 

 a.1) Faixa Granulométrica 0/10: A superfície apresenta um aspecto 

homogêneo, com boa rugosidade (altura média de areia entre 1,0 e 1,3 mm), 

boas características de aderência (valores do coeficiente de atrito longitudinal 

satisfatórios mesmo a velocidades elevadas) e conservação das características 

iniciais (5 a 7 anos). O nível de ruido é elevado, pois a absorção parcial das 

ondas sonoras no interior da mistura não ocorre da mesma forma que nos 

revestimentos drenantes; 

  

a.2) Faixa Granulométrica 0/6: Também caracteriza-se por um aspecto 

homogêneo conservado ao longo do tempo, seja qual for o tráfego, o 

ambiente e a idade do revestimento, mostrando-se eficiente em cruzamentos e 

em curvas com pequenos raios. Apresenta boa durabilidade se comparada 

com os revestimentos tradicionais, preservando sua integridade por até 8 anos 

sob ação de tráfego pesado. Os valores da macrotextura variam, no ensaio de 

mancha de areia, entre 0,8 e 0,9 mm. A drenabilidade é considerada boa 

observando-se uma redução da macrotextura de apenas 10% sob ação de 

tráfego pesado. Quanto à aderência, observa-se uma pequena redução do 

coeficiente de atrito longitudinal a 40 km/h (5 a 10%) e a 120 km/h (0 a 5%). 

As propriedades acústicas não são alteradas com o tempo e por isso é 

classificado como um revestimento pouco ruidoso (<76 dB), com valores 

médios entre 74,3 dB (0 - 1 ano) e 73,9 dB (1 - 3 anos). 
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b) BBTM Classe 2: 

b.1) Faixa Granulométrica 0/10: caracteriza-se por um aspecto homogêneo, 

embora seja observado o desprendimento do agregado em zonas com 

solicitação de média a alta, como em cruzamentos e curvas fechadas. A 

macrotextura é classificada como de alta rugosidade (altura média de areia em 

torno de 2 mm) e durável (bom estado após 8 anos sob um tráfego pesado). A 

sua drenabilidade superficial assemelha-se a dos revestimentos drenantes, 

contribuindo para melhorar a visibilidade em tempo de chuva. Os valores de 

coeficiente de atrito longitudinal também são comparáveis aos dos 

revestimentos drenantes. 

 

b.2) Faixa Granulométrica 0/6: É empregado principalmente em vias urbanas, 

tendo o objetivo de conciliar uma forte aderência, uma redução significativa 

das projeções d´água – evitando a densificação interna – e uma limitação nos 

níveis de ruído. A altura média de areia é de 1,2 mm, sendo uma mistura 

pobre na fração-areia (15 a 20%) e cujo ruído é reduzido devido ao diâmetro 

máximo dos agregados (6 mm). Para manter a coesão da mistura é necessária 

a utilização de ligantes fortemente modificados. 

 

Nota-se que o problema de desagregação é minimizado com a utilização de ligantes 

asfálticos modificados por polímeros. Este fato é explicado pela elevada coesão 

proporcionada pelos asfaltos modificados, viabilizando o emprego de misturas 

asfálticas com expressiva quantidade de agregados graúdos. A aplicação do BBTM 

com asfaltos modificados é recomendada para rodovias com elevado volume de 

tráfego e alta velocidade (BROSSEAUD, 1998). 

 

O BBTM também pode ser utilizado sobre pavimentos novos, com uma base de 

concreto magro ou outras alternativas. A adoção do BBTM como revestimento desde 

a construção permite a escolha dos componentes do concreto unicamente para resistir 

a esforços específicos das camadas de base, como a resistência à fadiga (flexão). Em 

serviços de manutenção o BBTM resolve os problemas de aderência e irregularidade 

do concreto, sendo necessária a aplicação de uma manta de geotêxtil impregnada por 
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betume, além da emulsão utilizada na imprimação, garantindo a aderência entre as 

camadas (CHARONNAT, 1992). 

 

A dosagem do BBTM se resume em três etapas: a definição da classe (volume de 

vazios) pela Prensa de Compactação a Cisalhamento Giratório – PCG, avaliação da 

ação deletéria da água (Ensaio Duriez) e da evolução da macrotextura (Mancha de 

Areia), sendo esta última determinada durante simulação do tráfego, no Ensaio de 

Deformação Permanente. 

 

 

2.3 ESPECIFICAÇÕES 

 

As normas desenvolvidas pela AFNOR (Association Française de Normatisation - 

Associação Francesa de Normatização) têm a particularidade de caracterizar as 

condições de aplicação dos revestimentos que normalizam, tanto com a utilização de 

ligantes puros quanto com modificados. Os revestimentos são especificados de 

acordo com a sua posição na estrutura do pavimento, pela espessura média da 

camada, pelo tamanho máximo dos agregados e pela classe de desempenho, 

determinada pelos ensaios de laboratório durante o projeto da mistura 

(BROSSEAUD, 2002 a). 

 

O principal ponto de apoio das normas francesas é o desempenho dos materiais 

quando aplicados, não contendo “receitas” fixas de composição, característica 

comum em normas brasileiras, americanas e outras. Portanto, é pouco provável 

encontrar faixas granulométricas em normas francesas. As especificações dos 

agregados da mistura são exclusivamente sobre as dimensões, as características 

mecânicas (dureza, resistência ao polimento, etc.) e as propriedades dos finos (poder 

absorvente, enrijecedor e fineza), sendo todos os agregados britados e escolhidos em 

função da camada em que serão utilizados, seja ela intermediária ou de superfície. 

 

Como o método de dosagem da mistura visa o desempenho e não seguir uma 

composição pré-fixada, o tipo de asfalto não é pré-estabelecido, podendo-se utilizar 



 19

asfaltos puros (convencionais) ou modificados por polímero (sem limites quanto ao 

grau de modificação), determinando-se apenas o teor mínimo por meio de um 

módulo de riqueza de ligante, estabelecido de acordo com a graduação (composição 

granulométrica) da mistura e massa específica. Esta definição depende 

exclusivamente do projetista, tendo em vista a obra em que se aplica. 

 

A norma XP P 98 137 (2001) é a norma que estabelece os parâmetros de 

desempenho do BBTM, necessários ao projeto da mistura. Nesta norma consta a 

classificação do BBTM, de acordo com a graduação – tamanho máximo dos 

agregados - (BBTM 0/10 e BBTM 0/6) e com o volume de vazios (classe 1 e classe 

2), definido pela PCG (Prensa de Compactação a Cisalhamento Giratório). Tanto o 

BBTM 0/6 quanto o BBTM 0/10 podem ser aplicados em uma espessura que varia 

entre 20 e 30 mm. 

 

A norma dá diretrizes sobre as condições de aplicação, embora não as descreva 

claramente, apenas indicando a especificação a ser seguida. 

 

As características dos ligantes são determinadas pelas normas NF T 65-001 (ligantes 

puros) e NF T 65-000 (ligantes especiais ou modificados). O teor de ligante é 

definido pelo módulo de riqueza (K), dependente da superfície específica dos 

agregados da mistura. A Tabela 2.4 mostra o valor mínimo de K para cada graduação 

do BBTM. 

 

Tabela 2.4 – Valores do módulo de riqueza (K) para o BBTM (XP P 98 137, 2001) 

Graduação do BBTM K 

0/10 3,4 

0/6 3,5 

 

O projeto da mistura tem o objetivo de estabelecer, para uma dada composição, as 

características da mistura asfáltica, compreendendo a determinação da porcentagem 

de vazios, da resistência à ação deletéria da água e, se necessário, a estabilidade 

mecânica. 



 20

 

A dosagem do BBTM é feita em duas etapas ou níveis, dependendo do tipo de 

aplicação: 

a) Nível 1:  

 Ensaio com a PCG – Prensa de Compactação a Cisalhamento 

Giratório (NF P 98-252, 1999 ou NF EN 12697-1, 2005), que 

determina o volume de vazios das misturas e a capacidade de 

densificação pelos equipamentos compactadores; 

 Ensaio Duriez a 18 ºC (NF P 98-251-1, 2002), que avalia a 

resistência à ação deletéria da água. 

b) Nível 2 (repetem-se os ensaios do Nível 1 e acrescenta-se a avaliação da 

deformação permanente e da macrotextura superficial): 

 Ensaio com a PCG (idem ao Nível 1); 

 Ensaio Duriez (idem ao Nível 1); 

 Ensaio de Estabilidade Mecânica – Avaliação da deformação 

permanente (NF P 98 253-1, 1991 ou NF EN 12697-22, 2004) e 

Evolução da macrotextura superficial. 

 

Os limites estabelecidos para cada classe de BBTM nos níveis de dosagem 

encontram-se nas Tabelas 2.5 e 2.6. 

 

Tabela 2.5 – Porcentagem de vazios (XP P 98 137, 2001) 

Ensaio (NF P 98-252) Classe 
Compactação com a Prensa de Compactação a Cisalhamento 

Giratório a 25 giros 1 2 

BBTM 0/6 12 a 20 20 a 25
BBTM 0/10 10 a 18 18 a 25
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Tabela 2.6 – Características mecânicas (XP P 98 137, 2001) 

Ensaio Classe 1 e 2 

Duriez a 18 ºC 

Resistência à compressão simples 

Relação1: r (MPa)/R (MPa) 

 

 

≥ 0,80 

Estabilidade Mecânica 

Deformação Permanente (3.000 ciclos) 

BBTM 0/10 

BBTM 0/6 

 

 

≤ 15% 

≤ 20% 
1 Relação entre a resistência à compressão simples sem condicionamento (R) e a resistência à 
compressão simples com o condicionamento em água (r) 

 

A norma XP P 98 137 (2001) recomenda que, após a compactação das placas para o 

ensaio de deformação permanente, seja feita a avaliação da macrotextura pelo ensaio 

da mancha de areia (NF P 98-216-1, 1992 ou NF EN 13036-1, 2002), cuja altura de 

areia (HS – Hauteur au Sable) deve ser de no mínimo 0,7 mm para o BBTM 0/6 e 

0,9 mm para o BBTM 0/10. Esta avaliação é feita com a metade do volume de areia 

recomendado pela norma citada devido às dimensões das placas. 

 

 

2.4 MATERIAIS PARA O BBTM 

 

2.4.1 AGREGADOS 

 

Os agregados recomendados para a mistura de BBTM devem ser 100% britados, com 

forma e textura que garantam o intertravamento entre os grãos, já que a 

descontinuidade é mais acentuada. Também é necessário que apresentem 

características mecânicas condizentes com as exigências das normas francesas sobre 

agregados. 

 

A grande particularidade desses agregados é a graduação, isto é, apresentam muitas 

frações intermediárias e sua classificação é de acordo com a porcentagem passante e 

retida nas peneiras consideradas, todas com tolerância de aproximadamente 10%. As 
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frações são obtidas no processo de rebritagem e reclassificação por peneiramento, 

onde os materiais são produzidos de acordo com as necessidades de cada mistura.  

 

Na França, os agregados possuem classificação bem distinta da que se está 

estabelecido normalmente no Brasil, pois os materiais não têm denominações do tipo 

brita ou pó de pedra, por exemplo. Como descrito anteriormente, a classificação é 

feita de acordo com o material retido ou passante em determinadas peneiras, ou seja, 

por uma graduação onde os limites são mais próximos e específicos. Para o BBTM, 

segundo a norma XP P 18-540 (1997), os agregados são classificados em 0/2 (0,075 

a 2 mm), 0/4 (0,075 a 4 mm), 2/4 (2 a 4 mm), 2/6,3 (2 a 6,3 mm), 4/10 (4 a 10 mm) e 

6,3/10 (6,3 a 10 mm). As categorias são determinadas em função das características 

mecânicas (XP P 18-540, 1997) e massa específica de cada tipo de agregado (XP P 

18-559, 1992). 

 

Os finos da mistura (fíler e fração-areia) são separados em categorias segundo a 

norma XP P 18-540. A fração-areia (fração de areia fina e média), compreendida 

entre as peneiras n° 200 (0,075 mm) e n° 10 (2,0 mm), é submetida a ensaios para 

avaliar o poder enrijecedor, que corresponde à diferença entre a temperatura de 

amolecimento do ensaio de anel e bola de um mástique composto de 60% de finos e 

40% de ligante asfáltico 50/70 e da temperatura do mesmo ligante sem os finos. A 

adição de fíler calcário é limitada em 1% e a porcentagem de material passante na 

peneira nº 10 (2 mm), ou seja, entre 2 mm e 0,075 mm varia entre 15 e 35%. A 

diferença de temperatura no ensaio de anel e bola depende da temperatura de 

amolecimento obtida no ensaio, se a temperatura é inferior a 80°C a diferença 

admitida deve ser inferior a 1°C e se é superior a 80°C a diferença deve ser inferior a 

2°C (NF EN 12607-1, 2000). 

 

O tamanho reduzido das partículas do fíler aumenta a viscosidade do conjunto 

formado pelo ligante asfáltico+fíler. As partículas maiores do fíler preenchem os 

espaços entre os agregados, promovendo o contato pontual entre os grãos maiores, 

conferindo à mistura maior resistência ao cisalhamento e, as partículas menores 

unem-se ao ligante asfáltico formando um mástique homogêneo, aumentando a 
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consistência, revelando-se como agente cimentante das partículas maiores (MOTTA 

e LEITE, 2000). 

 

 

2.4.2 LIGANTES ASFÁLTICOS 

 

A norma francesa XP P 98 137 (2001) permite a utilização de asfaltos convencionais 

(Tabela 2.7), porém, é comum a adoção de asfaltos modificados por polímeros como 

EVA, SBS e borracha. Em misturas de BBTM 0/6, devido aos problemas de 

arrancamento dos agregados ou em misturas da classe 2 (0/6 e 0/10), com maior 

porcentagem de vazios, a utilização de ligantes modificados é praticamente uma 

exigência, pois proporcionam uma maior coesão da mistura. Ainda segundo a norma 

XP P 98-137 (2001) as propriedades dos ligantes modificados devem são fornecidas 

pelo fabricante. 
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Tabela 2.7 - Características dos ligantes asfálticos convencionais franceses 

(EN 12591, 1999) 

Método de  Classes 
Propriedades 

ensaio 20/30 30/45 35/50 40/60 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330

Penetração a 25°C  
(0,1 mm) EN 1426 20-30 30-45 35-50 40-60 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330

TBA1 (°C) EN 1427 55-63 52-60 50-58 48-56 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 
Ponto de fulgor 
(°C) EN 22592 240 240 240 230 230 230 230 220 220 

Solubilidade mín 
(%) EN 12592 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

EN 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Teor de parafina 
max (%) EN 12606-2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Viscosidade 
dinâmica a  60 °C, 
min (Pa.s) 

EN 12596 440 260 225 175 145 90 55 30 18 

Viscosidade 
cinemática a 
135°C, min 
(mm2/s) 

EN 12595 530 400 370 325 295 230 175 135 100 

Ponto Fraass max 
(°C) EN 12595 - -5 -5 -7 -8 -10 -12 -15 -16 

RTFOT2 à 163 °C (a) - EN 12607-1 ou EN 12607-3 

-variação de 
massa max, ± (%)  EN 12607-1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

-penetração 
mínima (%) EN 1426 55 53 53 50 50 46 43 37 35 

-TBA1 min após 
endurecimento 
(°C) 

EN 1427 57 54 52 49 48 45 41 37 32 

1 - Temperatura de amolecimento no ensaio de anel e bola. 
2 - Resistência ao endurecimento 

 

No final da década de 80, na França, o desenvolvimento de ligantes modificados por 

polímeros ocorreu principalmente devido ao surgimento de um conjunto de técnicas 

de manutenção, que consistiam no emprego de revestimentos em camadas mais 

delgadas (revestimentos delgados) e que, empregadas para vias de tráfego pesado, 

apresentavam melhor desempenho. Esse conjunto de revestimentos (BBTM e 

revestimentos drenantes), de granulometria descontínua, exigiam ligantes capazes de 

envolver os agregados com um filme mais espesso, garantindo-lhes a durabilidade 

requerida (AIPCR, 1999). 
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A modificação dos ligantes introduz mudanças em suas propriedades como: menor 

susceptibilidade à oxidação; aumento do ponto de amolecimento e da viscosidade; 

redução da penetração; aumento da recuperação elástica e redução do fluxo viscoso 

e; aumento da ductilidade e do ponto de ruptura FRAASS a baixas temperaturas 

(REIS e SANTO, 1999). Tais modificações conferem à mistura alguns benefícios 

como a redução da susceptibilidade térmica a altas temperaturas, reduzindo as 

deformações permanentes; reduz a rigidez em baixas temperaturas e diminui a 

probabilidade de trincamento (PINHEIRO et al., 2003). 

 

 

2.5 PROJETO DA MISTURA 

 

Na França, entre 1962 e 1963, durante um inverno atípico, observou-se a necessidade 

de modificações nos procedimentos de dosagem das misturas asfálticas, pois naquele 

momento o cenário era de uma malha viária completamente deteriorada, ocasionado 

pelo forte congelamento. Percebeu-se, então, que os pavimentos estavam 

subdimensionados, para o incremento do tráfego de veículos comerciais (mais 

pesados). O Método Marshall era o método utilizado na época para a dosagem das 

misturas asfálticas e, diante dessas adversidades, mostrou-se limitado, principalmente 

quanto à adaptação aos níveis de solicitação mais elevados, sejam climáticos ou 

mecânicos, e à variabilidade dos materiais constituintes da mistura (BROSSEAUD, 

2002b). 

 

Diante de todos esses problemas, a França decidiu adotar um método de dosagem 

baseado no desempenho das misturas, onde cada critério (volume de vazios, 

resistência à ação deletéria da água, deformação permanente, módulo de rigidez, 

fadiga) é avaliado por um ensaio específico e comparado aos valores fixados pelas 

normas então elaboradas para tal finalidade, em função da classe de desempenho 

definida para a mistura asfáltica. 

 

O princípio de dosagem das misturas asfálticas francesas baseiam-se em três 

procedimentos (BROSSEAUD, 2002b): 
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 Determinação das características de acordo com o desempenho exigido, 

partindo-se de normas de classificação dos componentes e das misturas; 

 Avaliação das características e propriedades das misturas, obtidas por ensaios 

de laboratório e; 

 Prova de dosagem, que é subdividida em quatro níveis, compostos por 

ensaios que são adotados de acordo com o tipo de dosagem (verificação, 

adaptação e nova dosagem) e a importância do trecho a ser executado 

(volume de tráfego, solicitações, etc.). 

 

O nível 1 de dosagem compreende o ensaio com a Prensa de Compactação a 

Cisalhamento Giratório (PCG) e ao Ensaio Duriez. O Nível 2 acumula os ensaios do 

Nível 1 e o Ensaio de Deformação Permanente. O Nível 3 também acumula os 

ensaios do Nível 2 além de acrescentar o Ensaio de Módulo Complexo. Da mesma 

forma que os demais níveis, o Nível 4 acumula os ensaios dos níveis anteriores 

acrescentando o Ensaio de Fadiga. Na Tabela 2.8 encontram-se, resumidamente, os 

níveis de dosagem em função do tipo de dosagem utilizado para as misturas 

francesas, considerando-se que nem todas as misturas são avaliadas a partir de todos 

os níveis. O nível de dosagem depende do volume de tráfego e da importância da 

obra, de forma a limitar os riscos de danos. 

 

Tabela 2.8 – Níveis de dosagem das misturas asfálticas francesas 

Tipo de dosagem 
Nível 

Verificação da Dosagem Adaptação da dosagem Nova dosagem 
Observações 

1 Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez 

Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez 

Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez - 

2 Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez 

Ensaio: 
Deformação Permanente 

Ensaio: 
Deformação 
Permanente 

Camada exposta a riscos de 
afundamento de trilha de roda. 
Ex: Tráfego pesado, lento e canalizado

3 Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez 

Ensaio: 
Deformação Permanente 

Ensaio Mecânico: 
Módulo Complexo 

Camada com função estrutural 
 Obra importante 

4 Ensaios: 
PCG e Ensaio Duriez 

Ensaio: 
Deformação Permanente 

Ensaio Mecânico: 
Módulo Complexo e 

Fadiga 

Camada com função estrutural 
Obra importante 

 

Para os revestimentos delgados, como citado anteriormente, as etapas de dosagem 

limitam-se aos níveis 1 e 2, cujos ensaios serão descritos com maiores detalhes. 

Como pode ser observado na Tabela 2.8, fazem parte dos níveis 1 e 2 os ensaios com 
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a PCG (Prensa de Compactação à Cisalhamento Giratório) e Ensaio Duriez (dano à 

umidade induzida), e no Nível 2 é incluída a avaliação da deformação permanente 

(afundamento em trilha de roda). 

 

O início da dosagem corresponde aos ensaios de caracterização dos componentes da 

mistura, como os agregados e ligantes, que podem ser fornecidos pelos fabricantes e 

verificados posteriormente em laboratório. Em seguida compõe-se a granulometria 

da mistura e determina-se o teor de ligante pelo método do Prof. Duriez. 

 

Com a determinação do teor de ligante, pode-se iniciar o processo de dosagem 

propriamente dito, compactando os corpos de prova na prensa de compactação a 

cisalhamento giratório, para verificar se a porcentagem de vazios condiz com a 

especificação da mistura estudada, caso contrário a composição da mistura deve ser 

reavaliada.  

 

Se o volume de vazios estiver de acordo com as especificações da mistura, parte-se 

para a próxima etapa de avaliação, o Ensaio Duriez. Este ensaio consiste em 

determinar o dano à adesão do agregado graúdo com o filme de mástique, 

ocasionado pela água. Este dano é representado pela relação r/R, isto é, a resistência 

à compressão simples de dois grupos de corpos-de-prova, um grupo com corpos-de-

prova rompidos após conservação em um ambiente com 50% de umidade relativa do 

ar e à temperatura de 18ºC (R) e outro com corpos-de-prova rompidos após a imersão 

em água a 18ºC (r), ambos durante sete dias. Para o BBTM a relação r/R deve ser 

superior a 0,80.  

 

O Ensaio Duriez fecha o ciclo de ensaios do Nível 1. No Nível 2, inclui-se a 

avaliação da deformação permanente. Embora a resistência à formação de trilhas de 

roda no pavimento, pela concepção francesa, deva ser garantida por uma camada de 

base, também é necessário avaliar a deformação ocorrida no revestimento, mesmo 

delgado.  
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O afundamento na trilha de roda ou deformação permanente é determinado em 

laboratório por meio de um equipamento denominado Simulador de Tráfego - LPC. 

Moldam-se pares de placas em uma Mesa Compactadora (LPC), obtendo-se placas 

paralelepípedicas com 50 mm de espessura, 500 mm de comprimento e 180 mm de 

largura, compactadas pela passagem de um pneu com dimensões padronizadas. As 

placas são acondicionadas no simulador a uma temperatura de 60ºC, sendo 

submetidas a vários ciclos (ida e volta) de um pneu em contato constante com a 

superfície da placa. Normalmente os afundamentos são medidos a vários ciclos, 

finalizando o ensaio aos 30.000 ciclos. Porém, para revestimentos delgados, o ensaio 

termina com a medida do afundamento ocorrido aos 3.000 ciclos. Se a mistura não 

apresentar afundamentos superiores aos determinados pela XP P 98 137 (2001), 

poderá ser aplicada, restando apenas a verificação da evolução da macrotextura 

medida no decorrer deste ensaio e, em seguida, parte-se para a execução e para os 

ensaios de controle em campo. 

 

Os métodos de dosagem e dimensionamento utilizados pelos engenheiros rodoviários 

franceses conduzem à concepção de pavimentos mais estáveis e com intervenções 

mais importantes aos 20 anos de uso, as quais limitam-se a uma renovação do 

revestimento asfáltico, delgados ou muito delgados, de forma a restituir as qualidades 

antiderrapantes, drenabilidade superficial, além de níveis aceitáveis de irregularidade 

(MOUTIER, 1992). 

 

 

2.5.1 MÉTODO DO PROF. DURIEZ – TEOR DE LIGANTE ASFÁLTICO CALCULADO 

 

Após compor a distribuição granulométrica da mistura, parte-se para a determinação 

do teor de ligante asfáltico a ser adotado, utilizando-se o Método do Prof. Duriez. 

Este método tem como variáveis a superfície específica dos agregados e o módulo de 

riqueza (K), sendo este último relacionado à espessura da película de ligante asfáltico 

que envolverá os agregados. 
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Para estimar as superfícies específicas dos agregados é necessário classificá-los de 

acordo com seus diâmetros máximo e mínimo, como consta na Tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9 – Superfície específica dos agregados (LPC, 2004) 

Agregados Superfície específica (m2/kg) 

G (> 6,3 mm) 0,25 

S (6,3 – 0,250 mm) 2,3 

s (0,250 – 0,063 mm) 12 

f (< 0,063) 150 

 

A partir da composição granulométrica pode-se identificar as proporções de cada 

classe de agregado e calcular a superfície específica total da mistura (Σ), dada pela 

fórmula 2.1: 

  

100 Σ = 0,25G + 2,3S + 12s + 150f                  (2.1) 

 

onde: 

Σ: superfície específica total dos agregados (m2/kg); 

G, S, s e f: proporção de cada agregado na mistura (%). 

 

O próximo passo é o cálculo do teor de ligante TL pela fórmula 2.2: 

 

TL = Kα(Σ)0,2                    (2.2) 

 

onde:  

TL: teor de ligante asfáltico (%); 

K : constante proporcional à espessura da película de ligante envolvendo o agregado, 

independe da massa específica da mistura de agregados e é determinada de   

acordo com o tipo de mistura asfáltica;  

α : fator de correção quando se utiliza a massa específica dos agregados em g/cm3 

       α = 2,65/MVR, onde MVR: massa específica dos agregados (g/cm3). 
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2.5.2 PRENSA DE COMPACTAÇÃO A CISALHAMENTO GIRATÓRIO (PCG3 – PRESSE 

À CISAILLEMENT GIRATOIRE) 

 

Embora seja corrente a utilização do Método Marshall, publicado na década de 40, 

para a determinação do teor ótimo de ligante das misturas asfálticas ou outros 

equipamentos – baseados na compactação por impacto – vêm sendo desenvolvidos 

outros métodos para prever com mais segurança o comportamento em campo, e 

conseqüentemente, melhorando a correlação campo-laboratório.  

 

No final da década de 50, John L. McRae desenvolveu, em conjunto com o Texas 

Highway Department, o compactador giratório do Corpo de Engenheiros dos Estados 

Unidos. Este equipamento surgiu em resposta ao Método Marshall, desenvolvido nos 

anos 40 e que, segundo McRae, não era capaz de simular com segurança as 

propriedades das misturas quando aplicadas em campo (HARMAN et al., 2002). 

 

Desde o desenvolvimento do compactador de McRae muitos outros vêm sendo 

aprimorados para que a dosagem leve em conta as características individuais dos 

materiais e a sua interação na mistura pronta, conferindo aos ensaios uma maior 

repetibilidade e sensibilidade aos parâmetros de composição de vários materiais.  

 

Os equipamentos mais modernos são de procedência americana e francesa: o 

Superpave Giratory Compactor (SHRP), desenvolvido em 1993 nos Estados Unidos, 

e a terceira geração da Prensa de Compactação à Cisalhamento Giratório (PCG3 - 

Presse de Compactage à Cisaillement Giratoire), concebida pelo Laboratoire 

Central des Ponts et Chaussées em 1996. 

 

Sob o ponto de vista de funcionamento, o equipamento americano e o francês são 

muito semelhantes, porém a PCG3 atende às especificações européias, francesas e 

americanas (SHRP), devido principalmente à variação no ângulo de inclinação, na 

força axial e nas dimensões do corpo-de-prova. A maior abrangência da PCG 

francesa torna possível a dosagem de misturas de origens diversas, podendo ser 
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utilizada no projeto de vários tipos de misturas asfálticas, principalmente as que têm 

uma graduação descontínua, como a mistura que é objeto da presente pesquisa. 

 

Na Tabela 2.10 constam as principais características da PCG3. Embora a 3ª geração 

das PCG francesas seja a mais utilizada atualmente, a PCG2 (2ª geração) ainda é 

utilizada para aferição das PCG3. 

 

Tabela 2.10 – Principais características da PCG 3 (LCPC, 2003) 

Diâmetro do 

Corpo-de-prova (mm) 

Força axial 

(N) 

*Ângulo de 

inclinação (º)

*Velocidade de 

rotação (rpm) 

Massa da PCG 

(Kg) 

100 

150  

4 700 N ± 100 N (Ø 100 mm) 

10 550 N ± 250 N (Ø 150 mm)

0 a 2 

Variação de 5'
6 a 30 350 

    *O ângulo de inclinação e a velocidade de rotação recomendados pela norma NF 98-252 são 1º e 30 
rpm, respectivamente. 

 

O ensaio feito com a PCG3 caracteriza a evolução da porcentagem de vazios de uma 

mistura asfáltica por meio de uma compactação obtida pela combinação de um 

cisalhamento giratório e de uma força axial, ou seja, mede a compacidade em função 

do número de giros (NF P 98 252, 1999), como se pode observar pelo esquema do 

princípio de funcionamento ilustrado na Figura 2.1. A compactação com a PCG 

(Figura 2.2) permite atingir uma elevada densificação a partir da aplicação de uma 

energia de compactação reduzida.  

 

  

F   =  força axial;
Fc =  força de cisalhamento; 
α  =  ângulo de inclinação; 
h   =  altura para N giros. 

 
Figura 2.1 – Esquema do princípio de funcionamento da PCG3 (LCPC, 2003)
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Figura 2.2 – PCG3 
 

A mistura é posta em um molde cilíndrico (Figura 2.3) e submetida a uma rotação 

lenta até chegar à velocidade fixada pela norma em uso. Durante o ensaio, com o 

auxílio de um programa de controle instalado em um microcomputador, registram-se 

a força axial, a velocidade de rotação e a altura do corpo-de-prova em função do 

número de giros (determinado pela norma). De acordo com a norma NF P 98-252 

(1999), as medidas das alturas são feitas aos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 e 

100 giros e eventualmente aos 120, 150, 200, 250, 300, 400 e 500 giros.  

 

 
Figura 2.3 – Mistura dentro do molde metálico 

 

Para a identificação da classe de BBTM, registra-se o volume de vazios 

correspondente a 25 giros. A escolha do nº de giros característico para a classificação 

da mistura, em função da porcentagem de vazios, está relacionada à espessura média 
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da camada acabada em milímetros. O BBTM é classificado a 25 giros por ser 

aplicado em espessuras que variam de 20 a 30 mm, tendo como espessura média 25 

mm. 

 

Para a confecção da curva porcentagem de vazios x nº de giros são compactados no 

mínimo 3 corpos-de-prova, sendo obtida por meio da expressão 2.3 (NF P 98-252, 

1999):  

 

 
h(ng)

h - h(ng)100 %Vv min








=                                                                                        (2.3) 

 

onde: 

% Vv: porcentagem de vazios; 

h(ng): altura correspondente a n giros; 

hmin : altura mínima do corpo de prova para 0% de vazios . 

 

Um outro produto que se pode extrair do ensaio com a PCG é a estabilidade da 

mistura em relação à compactação, isto é, a evolução da porcentagem de vazios a 

cada giro representada pela inclinação da reta resultante entre 5 e 80 giros e, quanto 

mais inclinada a reta menos estável é a mistura. 

 

As especificações determinam uma porcentagem mínima de vazios após 10 giros, 

abaixo da qual a estabilidade da mistura não é satisfatória, e um intervalo aceitável 

para a porcentagem de vazios em função da natureza da camada. A partir da 

observação de diversas obras foi possível estimar uma correlação entre o volume de 

vazios na obra (Vobra) e o volume de vazios obtido pela PCG (VPCG): Vobra ≅ VPCG, 

para um número de giros igual a 10 vezes a espessura da camada em cm 

(BROSSEAUD, 2002b). Portanto, para camadas de 40 mm de espessura, avalia-se o 

volume de vazios a 40 giros. 

 

Segundo a BCA 9808 (1999), o processo de compactação dos corpos-de-prova em 

laboratório, utilizando-se um compactador giratório é mais adequado por evitar a 
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fratura dos agregados que, na compactação por impacto (Método Marshall) é muito 

mais freqüente. O compactador giratório orienta as partículas no molde de uma 

forma similar a que acontece em campo. 

 

 

2.5.3 ENSAIO DURIEZ – DANO POR UMIDADE INDUZIDA 

 

Por meio deste ensaio avalia-se a sensibilidade que a mistura apresenta após um 

contato prolongado com a água (imersão a 18 ºC), estimando-se o descolamento de 

ligante asfáltico do agregado. Esta sensibilidade é representada pela relação r/R, 

sendo R a resistência à compressão simples de corpos-de-prova sem imersão e r após 

a imersão por 7 dias (NF P 98 251-1, 2002). Esta avaliação é muito importante para 

misturas asfálticas com elevado volume de vazios, como o BBTM, mesmo que essas 

misturas sejam utilizadas como revestimentos de rodovias de baixo volume de 

tráfego. 

 

O número e as dimensões dos corpos-de-prova dependem do diâmetro máximo (D) 

dos agregados e a massa de cada corpo-de-prova é de 1000 g. 

 

Para agregados com D < 14 mm são produzidos e moldados (compactação estática 

com carga de 60 kN ± 5%) 12 corpos-de-prova cilíndricos. Os moldes utilizados têm 

diâmetro de 80 mm ± 0,1 mm e altura de 190 mm e são mantidos em uma estufa 

durante 2 horas até atingir a temperatura de compactação da mistura. 

 

Para agregados com D > 14 mm são compactados 10 corpos-de-prova com uma 

carga estática de 180 kN ± 5% em moldes de 120 mm ± 0,1 mm de diâmetro e 270 

mm de altura.  

 

Na compactação a carga estática é aplicada durante 5 minutos e os corpos-de-prova 

são conservados nos moldes por um tempo mínimo de 4 horas antes de serem 

desmoldados. 
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Após a desmoldagem, os corpos-de-prova são separados em 3 lotes. O primeiro lote 

é composto por dois corpos-de-prova destinados à pesagem hidrostática para a 

determinação da massa específica. Os outros dois lotes têm o mesmo número de 

corpos-de-prova. O segundo lote é conservado a 18ºC ± 1ºC, sem imersão, em um 

uma câmara com 50% de umidade durante sete dias, correspondendo aos corpos-de-

prova não-condicionados. O terceiro lote (condicionado) é destinado à imersão após 

ter sido submetido a uma pressão residual induzida de 47 kPa ± 5% e conservado 

nessas condições durante 2 horas. Retira-se a pressão, deixando-os na imersão a 

18ºC±1ºC durante sete dias. 

 

Passados os sete dias, os corpos-de-prova condicionados e não-condicionados são 

submetidos ao ensaio de compressão simples (velocidade de 1 mm/s), determinando-

-se a resistência máxima de cada corpo-de-prova e, por conseqüência, a perda de 

resistência ou facilidade no rompimento dos corpos-de-prova condicionados.  

 

 

2.5.4 DEFORMAÇÃO PERMANENTE E EVOLUÇÃO DA MACROTEXTURA 

 

Deformação Permanente 

 

O ensaio é executado em placas moldadas em uma Mesa Compactadora – LCPC, 

onde a mistura asfáltica é compactada na mesma temperatura prevista para a 

compactação em campo. Devido à grande quantidade, em torno de 10 quilos no caso 

de placas menores, as misturas são produzidas em misturadores mecânicos. As 

Figuras 2.4 (a) e 2.4 (b) mostram os misturadores utilizados para a produção das 

misturas asfálticas estudadas no Brasil (LTP) e na França (LCPC – Centro de 

Nantes), respectivamente. 
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(a) 

Misturador do LTP/EPUSP 
(b) 

Misturador BBMAX 25 - LCPC 
Figura 2.4 – Misturadores Mecânicos 

 

As placas podem ter 50 ou 100 mm de espessura, com 180 mm de largura e 500 mm 

de comprimento. A espessura da placa é escolhida de acordo com a proximidade da 

espessura em que a camada será aplicada em campo. A compactação é obtida por 

meio de uma seqüência de passagens de um pneu com dimensões padronizadas até 

que a mistura atinja a espessura do molde. As pressões do pneu e do eixo variam de 3 

a 6 bar em função da trilha, ou seja, da proximidade do pneu da borda da placa (NF P 

98-250-2, 1991).  

 

Na Figura 2.5 encontra-se a Mesa Compactadora LPC instalada no LTP/EPUSP e na 

Figura 2.6 a compactação com o cilindro metálico, cuja utilização é indicada para a 

compactação de placas de revestimentos delgados. Esta recomendação é decorrente 

da utilização de rolos compactadores de chapa para compactar a camada em campo. 
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Figura 2.5 – Mesa Compactadora tipo LPC Figura 2.6 –Compactação com cilindro 

metálico 
 

Após a moldagem das placas e esfriamento das mesmas, pode-se iniciar a avaliação 

da deformação permanente em laboratório, seguindo as recomendações da norma 

francesa NF P 98-253-1 (1991).  

 

O equipamento utilizado é o Simulador de Tráfego LPC (Figura 2.7), onde são 

submetidos pares de placas da mistura a ser estudada. O simulador é um 

equipamento munido de um eixo com dois pneus lisos, um para cada placa, com 

pressão de inflação de 6 bar e carga de 5.000 N, que passam sobre as placas em 

ciclos (ida e volta) a uma freqüência de 1 Hz, em contato constante com a superfície, 

provocando os afundamentos.  

 

O ensaio tem o objetivo de acelerar o processo de formação dos afundamentos, por 

isso é realizado a 60ºC, expondo as placas de misturas asfálticas a uma condição 

mais desfavorável.  
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Figura 2.7 – Simulador de Tráfego - LPC
 

Os itens a seguir descrevem resumidamente a seqüência do ensaio: 

 As placas são fixadas em um suporte existente no interior do simulador; 

 Instala-se uma sonda de controle da temperatura (no canto da placa); 

 Verifica-se a pressão dos pneus, para garantir a área de contato recomendada 

pela norma; 

 Aplicação de 1.000 ciclos à temperatura ambiente (25 ºC); 

 Execução das medidas iniciais da posição da superfície de quinze pontos 

existentes na placa, correspondendo ao ciclo 0. Esses pontos estão dispostos 

em 5 grupos de três pontos, posicionados perpendicularmente ao sentido do 

movimento do pneu, com cada grupo distante 25 mm um do outro 

consecutivo; 

 Para a climatização total da placa, ou seja, a homogeneização da temperatura 

em seu interior, é necessário submetê-la a 60 ºC por pelo menos 12 horas; 

 As medidas dos afundamentos (Figura 2.8) são efetuadas a 30, 100, 300, 

1.000, 3.000, 10.000 e 30.000 ciclos, salvo o caso de revestimentos delgados, 

onde o ensaio é finalizado aos 3.000 ciclos. 
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Figura 2.8 – Medida dos afundamentos 
 

Ao final do ensaio tem-se uma série de valores de afundamento, provenientes da 

passagem dos pneus. Porém, o que se deseja é determinar o afundamento em relação 

à altura inicial da placa, para em seguida obter a evolução e a porcentagem do 

afundamento em função do número de ciclos. Assim, com o valor da porcentagem de 

afundamento, pode-se identificar a necessidade de um ajuste na composição da 

mistura. 

 

 

Evolução da Macrotextura 

 

A macrotextura média aberta (grosseira) é uma das principais características das 

misturas asfálticas descontínuas que são utilizadas como revestimentos delgados. 

Portanto, a avaliação da macrotextura ao longo da vida de serviço desse tipo de 

revestimento é fundamental para verificar a perda decorrente da passagem do 

tráfego.  

 

Para prever esta evolução em laboratório são utilizadas as placas submetidas ao 

ensaio de deformação permanente no Simulador de Tráfego, avaliando a HS 

(Hauteur au Sable – Altura Média de Areia) ou PMT (Profondeur Moyenne de 

Texture – Profundidade média da textura) pelo Método da Mancha de Areia (NF P 

98-216-1, 1992, NF EN 13036-1, 2002 ou ASTM E 965, 2001).  
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Um outro método de medida da macrotextura em laboratório é a utilização de um 

captor óptico de medida de distância sem contato, emitindo um feixe de luz (raio 

laser) que incide sobre a superfície analisada. Por meio dos resultados obtidos é 

possível, com a ajuda de programas computacionais de restituição de imagens, obter 

as imagens em 3D das superfícies varridas pelo raio laser. 

 

Por meio da determinação da altura média de areia é possível classificar a 

macrotextura, a partir de limites estabelecidos pelas normas citadas (Tabela 2.11). 

 

Tabela 2.11 – Classificação da macrotextura (NF 98-216-1, 1992) 

Altura Média de Areia - HS (mm) Textura Superficial 

HS ≤ 0,20 Muito fina ou muito fechada 

0,20 < HS ≤ 0,40 Fina ou fechada 

0,40 < HS ≤ 0,80 Média 

0,80 < HS ≤ 1,20 Grosseira ou aberta 

HS > 1,20 Muito aberta 

 

Inicialmente mede-se HS das placas no ciclo 0 (HSinicial), ou seja, antes de 

acondicioná-las no simulador para atingir a temperatura de ensaio. Como em 

revestimentos delgados o ensaio de deformação permanente vai até a passagem de 

3.000 ciclos, considera-se HS3000 a HSfinal. 

 

O ensaio de Mancha de Areia consiste em espalhar, com o auxílio de um disco com a 

base revestida por uma lâmina de borracha (Figura 2.9), um volume conhecido de 

areia (25 cm3) e, segundo a norma NF P 98-216-1 (1992), a areia deve ser substituída 

por esferas de vidro, já que assim garante-se a elevada esfericidade dos grãos.  

 

As esferas de vidro são espalhadas em movimentos circulares até que todo o volume 

preencha os espaços entre os agregados salientes. Mede-se, então, o diâmetro do 

círculo resultante em três direções. O valor de HS será o quociente entre o volume 

conhecido das esferas e a área do círculo formado (Figura 2.10). Devido às 
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dimensões limitadas da placa, o volume de 25 cm3 de areia é reduzido à metade 

(12,5 cm3).  

 

 
Figura 2.9 – Materiais para o 
Ensaio de Mancha de Areia 

Figura 2.10 – Espalhamento circular das 
esferas de vidro 

 

Após 3.000 ciclos, o espalhamento resultante não possui uma forma circular, devido 

ao afundamento nas trilhas de roda, adquirindo uma forma mais próxima a de um 

retângulo, o que não modifica o conceito de cálculo de HS3000 (Figura 2.11), 

permanecendo volume/área. 

 

 
Figura 2.11 – Mancha de Areia após 3.000 ciclos 

 

A redução é calculada pela expressão 2.4, admitindo-se que para os revestimentos 

delgados, particularmente para o BBTM, esta redução deve ser de no máximo 50%: 

 

 [1–(HS3000/HSinicial)] < 0,5                                                                                     (2.4) 

 



 42

A desagregação representa um dos fenômenos importantes que devem ser estudados 

quando são utilizados revestimentos delgados de granulometria descontínua. Com o 

intuito de identificar e quantificar a desagregação foi desenvolvido no LCPC Centro 

de Nantes um protótipo denominado Triboroute (Figura 2.12).  

 

O Triboroute possui uma sapata revestida na parte inferior por uma lâmina de 

borracha, representando o pneu, que exerce movimentos pendulares (Figura 2.13). 

Os parâmetros de ensaio que podem ser modificados de acordo com a necessidade de 

cada mistura asfáltica, tais como freqüência, curso, esforço, etc. A lâmina de 

borracha também pode ser modificada, testando o efeito da presença das ranhuras 

dos pneus. 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 2.12 – Triboroute Figura 2.13– Detalhe da sapata do Triboroute 

 

A avaliação da desagregação é feita, resumidamente, a partir da diferença de massa 

entre as placas de mistura asfáltica antes e após o ensaio, ou seja, pela perda de 

massa. Esta forma simplificada é eficiente quando se deseja comparar dois tipos de 

revestimentos asfálticos, identificando aquele que apresentou um menor 

desprendimento de agregados. 
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2.6 PRODUÇÃO DA MISTURA 

 

O BTTM pode ser produzido da mesma forma que as misturas asfálticas 

convencionais, seguindo as recomendações da norma francesa NF P 98-150 sobre as 

condições de produção, classificação e transporte. Porém, como o BBTM é uma 

mistura que possui um baixo teor de agregados miúdos (fração-areia), com 

distribuição granulométrica descontínua e que utiliza ligantes modificados é 

necessário tomar alguns cuidados com (BROSSEAUD et al., 1997a): 

 A temperatura de aquecimento do agregado para evitar o superaquecimento; 

 A calibração da usina, para garantir a adição dos agregados nas frações 

corretas, obtendo a descontinuidade desejada, uma vez que é a responsável 

por uma macrotextura homogênea, principalmente no BBTM 0/6; 

 As condições de estocagem, dosagem e conservação dos ligantes 

modificados. 

 

As misturas de BBTM podem ser produzidas tanto em usinas gravimétricas 

(produção em bateladas), cujo modo de produção é descontínuo, já que o tambor 

onde os agregados são secos e pré-aquecidos não exerce a função de misturador, 

havendo um reservatório específico para misturar os agregados com o ligante 

asfáltico, quanto em usinas de modo contínuo (volumétricas ou Drum-Mixer), onde o 

tambor no qual os agregados são secos também serve de misturador, sendo chamado 

de tambor secador-misturador. 

 

Em 2004, a maioria das usinas de asfalto móveis na França eram do tipo contínuo e 

representavam cerca 35% das usinas fixas, sendo ainda mais representativa na 

América do Norte, com 90% (CFTR, 2004). Atualmente na França, mais de 50% das 

usinas fixas em funcionamento são do tipo contínuo.  

 

As usinas gravimétricas são reservadas a situações em que há a necessidade do 

fornecimento de vários tipos de misturas no mesmo dia. Portanto, uma grande 

porcentagem da produção de BBTM na França é feita em usinas volumétricas, mais 

vantajosas financeiramente quando se trata da produção de um único tipo de mistura. 
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Os controles em usina são os mesmos efetuados para as misturas convencionais. 

Porém deve-se controlar atentamente o fornecimento dos agregados, visto que a 

composição do BBTM é extremamente sensível a pequenas variações na fração-areia 

(0/2 mm). Para tanto, são retiradas amostras da mistura para ensaios periódicos 

durante a produção com o objetivo de verificar a composição da mistura. 

 

 

2.7 EXECUÇÃO 

 

As recomendações para a aplicação, compactação e atividades para a preparação da 

camada sobre a qual o BBTM será executado são encontradas na norma NF P 98 150 

(1992). O BBTM só pode ser aplicado sobre uma camada que apresente uma 

deformação permanente inferior a 10 mm, medidos no ensaio de trilha de roda em 

campo (NF P 98 218-3, 1992).  

 

Anterior à execução propriamente dita é comum, para rodovias com grande 

circulação e tráfego pesado, executar uma seção-teste (pista experimental), que 

corresponde a um trecho com aproximadamente 400 metros de extensão, onde a 

calibração da usina, a composição da mistura e as características superficiais do 

revestimento serão verificadas. 

 

As atividades de preparação da camada sobre a qual será aplicada uma mistura de 

BBTM depende das condições da superfície. 

 

Na imprimação são utilizadas emulsões modificadas para rodovias com elevado 

volume de tráfego, com dosagem mínima de 400 g/m2. Porém, reserva-se a utilização 

de emulsões modificadas a situações excepcionais, sendo mais freqüente a aplicação 

de emulsões com ligantes puros (convencionais), com dosagem entre 300 e 400 g/m2 

que, de acordo com a experiência francesa, não têm apresentado problemas. A 

quantidade de emulsão utilizada é necessária à impermeabilização e adesão entre o 
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BBTM e a camada inferior, uma vez que é uma mistura descontínua e delgada 

(BROSSEAUD et al., 1997 a). 

 

A norma NF P 98-150 (1992) recomenda que o espalhamento seja executado quando 

a temperatura ambiente for superior a 5 ºC e velocidade do vento inferior a 30 km/h. 

 

A aplicação do BBTM é normalmente feita com equipamentos tradicionais: 

vibroacabadora, caminhão espargidor e rolo compactador de chapa liso. Porém, em 

auto-estradas ou em aeroportos a aplicação do BBTM é feita em larga escala, 

utilizando-se uma vibroacabadora de grande porte ou até duas vibroacabadoras em 

paralelo, caso necessário. A taxa de aplicação do BBTM é, em média, de 20.000 a 

30.000 m2/dia. 

 

Na Tabela 2.12 encontra-se a temperatura de aplicação da mistura de BBTM de 

acordo com o tipo de ligante asfáltico convencional utilizado (XP P 98 137, 2001). A 

temperatura de aplicação com dos ligantes modificados são indicadas pelo 

fornecedor. 

 

Tabela 2.12 - Temperatura de espalhamento (XP P 98 137, 2001) 

Ligante asfáltico convencional Temperatura mínima (ºC) 

70/100 120 

50/70 125 

35/50 130 

 

A compactação é obtida com rolo compactador de chapa liso, o mais próximo 

possível da vibroacabadora, uma vez que a espessura reduzida da camada faz com 

que o resfriamento da mistura seja acelerado. Utiliza-se rolo compactador metálico e 

estático, com o número de passadas entre 4 e 8, a quantidade de compactadores 

depende do número de faixas que são executadas. A liberação da pista ao tráfego é 

bem rápida e ocorre geralmente uma hora após o término da compactação. 
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A partir da Figura 2.14 evidencia-se o aspecto rugoso da superfície do BBTM 0/10 

(Ponts des Cés – França), característica que também é verificada na superfície do 

BBTM 0/6 e BBTM 0/10 da Figura 2.15, aplicados na pista experimental circular 

(Manège de Fatigue) do laboratório francês LCPC - Centro de Nantes, que por sua 

vez já foram submetidos à simulação do tráfego.  

 

 
Figura 2.14 – Aspecto final do 

BBTM 0/10 de Ponts des Cés (França) 
Figura 2.15 – BBTM 0/6 e BBTM 0/10  

aplicados na pista experimental do 
LCPC 

 

 

2.8 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 

Para verificar a conformidade da mistura de BBTM quanto à sua composição e 

execução são realizados ensaios que correspondem ao controle tecnológico. Alguns 

desses ensaios são feitos tanto pelo construtor quanto pelo laboratório contratado 

para fazer o controle externo (fiscalizador). 

 

A medida da temperatura (Figura 2.16) é uma das avaliações feitas durante todo o 

processo de execução da camada de BBTM, tornando-se ainda mais importante 

quando são empregados ligantes asfálticos modificados. A temperatura da mistura 

deve ser mantida próxima à temperatura medida na usina, sendo no máximo de 15 a 

20ºC inferior a esta temperatura.  

 

BBTM 0/10 

BBTM 0/6 
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As avaliações que farão parte do controle tecnológico dependem das exigências 

contidas no edital de cada obra, porém os ensaios freqüentemente exigidos são: 

 Verificação da composição da mistura (granulometria e teor de ligante 

asfáltico): controle feito pelo construtor e pelo fiscal; 

 Extração de corpo de prova do pavimento (broqueamento): controle feito 

geralmente apenas pelo construtor para avaliar a adesão entre a camada de 

BBTM e a camada subjacente, além verificar a espessura da camada aplicada; 

 Avaliação da macrotextura (Mancha de Areia): controle feito pelo construtor 

e pelo fiscal. 

 

 

Verificação da Granulometria – Extração de Ligante Asfáltico 

 
Na usina, as amostras são retiradas dos caminhões pelo construtor para em seguida 

serem analisadas no laboratório da usina. Na obra, as amostras são retiradas da 

vibroacabadora pouco antes da mistura ser aplicada. As amostras pesam 

aproximadamente 1000 g. 

 

O ensaio é realizado de acordo com a norma NF EN 12697-1 (2001). Logo após a 

sua coleta a amostra é inserida em um recipiente de vidro (por vezes metálico), 

preenchido por uma solução de percloretileno, pesando-se na seqüência o conjunto 

recipiente+amostra+percloretileno (Figura 2.17). 

 

 
Figura 2.16 – Medida da temperatura 
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Figura 2.17 – Pesagem do conjunto recipiente+amostra+percloretileno 

 

Na verificação do teor de ligante asfáltico, define-se a quantidade de percloretileno 

utilizado de acordo com o teor teórico adotado para a mistura. Se o teor de ligante for 

inferior a 5%, a massa de percloretileno é 1,6 vezes a massa da amostra, e se for 

superior a 5%, é 0,8 vezes a massa da amostra. Para uma boa homogeneização da 

amostra da mistura com o percloretileno, agita-se o conjunto em um agitador 

mecânico por pelo menos 30 minutos. 

 

O próximo passo consiste em retirar todo o percloretileno, lavando os agregados que, 

em seguida, são colocados para secar em uma estufa. Depois de secos, os agregados 

são peneirados, sendo então possível verificar a sua granulometria e recompor a 

curva granulométrica da amostra coletada. 

 

O material dissolvido no percloretileno durante a agitação e, portanto, impossível de 

serem retirados na lavagem, forma uma mistura de finos+ligante+percloretileno. Esta 

solução é posta em uma centrífuga para que os finos sejam separados da mistura. 

Para determinar o teor de ligante dissolvido no percloretileno retira-se 10 cm3 da 

solução, que será, em seguida, aquecida e evaporada. E assim, verifica-se o teor de 

ligante asfáltico da mistura. 
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Extração de corpos-de-prova do pavimento (Broqueamento) 

 

A extração de corpos-de-prova do pavimento (Figura 2.18) é efetuada a cada 200 m e 

após algumas horas da execução da camada de BBTM. O objetivo da extração é 

verificar a espessura da camada aplicada e a adesão entre as camadas. Os corpos-de-

prova broqueados têm 150 mm de diâmetro (Figura 2.19), embora possam ter 100 

mm quando se deseja verificar apenas a adesão entre as camadas.  

 

Diâmetros inferiores a 100 mm podem provocar um descolamento das camadas 

devido aos esforços cisalhantes durante o broqueamento. Outra precaução importante 

é a avaliação da temperatura antes do broqueamento, não devendo superar 40ºC, pois 

dá uma falsa impressão de descolamento, embora as camadas estejam bem aderidas 

no interior do pavimento. 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 2.18 – Broqueamento Figure 2.19 – Corpo-de-prova extraído 

 

 

Avaliação da macrotextura (Mancha de Areia) 

 

Meio dia após o fim da execução da camada de BBTM, a macrotextura resultante é 

avaliada por meio do Método da Mancha de Areia, obtendo-se a Altura Média de 

Areia (Hauteur au Sable– HS). Por meio de HS pode-se classificar a textura da 

superfície de muito fina a muito rugosa. 

BBTM
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Como descrito anteriormente no item 2.5.4 este método consiste em espalhar um 

dado volume de esferas de vidro (25 cm3), em movimentos circulares de maneira a 

formar um círculo (Figura 2.20), cujo diâmetro é medido em quatro direções (Figura 

2.21). O espalhamento é feito com a ajuda de um soquete com a base revestida de 

uma lâmina de borracha. 

 

 
 
 
 

  
Figura 2.20 – Espalhamento das esferas de vidro 

sobre a camada de BBTM recém-acabada  
Figure 2.21 – Medida do diâmetro do 

círculo 
 

A altura média de areia (HS) é o quociente entre o volume de esferas de vidro 

espalhado (V) e a área do círculo resultante (A). Quanto mais lisa é a superfície, 

maior será a área do círculo formado, e conseqüentemente menor será HS. 

 

As avaliações são feitas à cada 20 m (Figura 2.22) sobre as trilhas de roda (Figura 

2.23).  
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Figura 2.22 – Avaliações da 
macrotextura a cada 20 m 

Figura 2.23 – Pontos dos ensaios sobre as 
trilhas de roda 

 

O ensaio de Mancha de Areia é um dos critérios mais importantes na liberação de 

uma camada de BBTM, neste caso um resultado que não condiz com o esperado 

pode acarretar em mudanças imediatas na composição da mistura. 

 

Para dar continuidade à avaliação da textura da superfície são previstas, após um 

período de 6 meses da execução, medidas contínuas com o equipamento Rugolaser, 

acoplado à um veículo e que faz a varredura da textura com um raio laser. 

 

Além dos ensaios descritos anteriormente, também são feitas medidas da 

irregularidade com perfilômetros, como o equipamento APL (Analyseur de Profil en 

Long), que pode medir a irregularidade longitudinal a velocidades constantes de 15 a 

140 km/h. A irregularidade também faz parte dos ensaios preliminares que avalia as 

condições da superfície sobre a qual pretende-se aplicar o BBTM. As avaliações da 

irregularidade após a execução da camada não fazem parte do grupo dos ensaios que 

são feitos imediatamente após a execução, podendo esperar algumas semanas para 

serem realizadas. 

 

Vale ressaltar que a França conseguiu ao longo dos anos de utilização do BBTM 

controlar perfeitamente todas as etapas de concepção desta mistura, desde a sua 
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composição em laboratório, passando pela produção em usina até chegar na 

execução da camada. No Brasil, o BBTM é uma mistura cuja utilização está apenas 

no início, com uma única aplicação. Ainda há a necessidade de aferir os parâmetros 

de dosagem, não podendo ter um elevado grau de confiabilidade entre a produção em 

laboratório e na usina, principalmente pelo fato de que apenas o Laboratório de 

Tecnologia de Pavimentação da EPUSP dispõe de uma PCG, que apresenta uma 

excelente correlação campo/laboratório.  

 

Outro fator corresponde aos ensaios de controle de BBTM no Brasil, aos quais 

devem ser acrescidas medidas do volume de vazios de corpos-de-prova broqueados, 

mesmo que a prática francesa afirme que para espessuras inferiores a 40 mm não há a 

necessidade desse tipo de avaliação. 

 

 


