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5. DISCUSSÕES E CONCLUSÕES  

 

As atividades experimentais desenvolvidas no LCPC dividiram-se na realização dos 

ensaios de dosagem, presentes na metodologia francesa, de uma mistura de BBTM 

0/6 (com variação de ± 2% da fração 0/2) e na utilização da PCG3, recompondo a 

mistura de BBTM 0/10 aplicado na Rodovia Presidente Castelo Branco (SP).  

 

A partir dos resultados do ensaio PCG no LCPC com o BBTM 0/6 pôde-se confirmar 

a sensibilidade da mistura a variações da fração-areia e a sua influência na 

porcentagem de vazios da mistura, resultando em variações de aproximadamente 

±4% para ±2% da fração 0/2. Como a mistura escolhida foi a da curva média (mais 

próxima à curva teórica) com 18,9% de vazios, apenas esta mistura foi submetida ao 

Ensaio Duriez, apresentando uma relação r/R igual a 0,91, superior ao limite 

estipulado de 0,8, sendo portanto, pouco propensa ao descolamento da película de 

ligante asfáltico do agregado decorrente da ação da umidade. Isto também se deve à 

utilização de ligantes modificados, que aumentam a adesão entre o agregado e o 

ligante, reduzindo os riscos de desagregação.  

 

O BBTM 0/6 apresentou uma boa resistência à deformação permanente (6,4%) após 

3000 ciclos. No que se refere à perda de macrotextura com a simulação do tráfego 

em laboratório obteve-se 34% para o BBTM 0/6, com classificada como grosseira 

antes do início (HS = 1,3 mm) até o final dos 3.000 ciclos do ensaio de deformação 

permanente (HS = 0,83 mm). 

 

A segunda parte das atividades no LCPC consistiu nos ensaios com a PCG3 para a 

recomposição do BBTM 0/10 aplicado na Rodovia Presidente Castelo Branco, 

utilizando materiais franceses e compondo as misturas F50 (traço mais próximo do 

traço utilizado no Brasil), F51 (traço com 2% de fíler calcáreo) e F52 (traço de um 

BBTM 0/10 Classe 1 clássico). 
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No ensaio com a PCG3 obteve-se para F50 uma porcentagem de vazios de 18,8%, 

19,8% para F51, 18,5% para F52 e, nenhuma das misturas apresentou a pocentagem 

de vazios entre os limites de 10 a 18% estabelecidos pela norma para um BBTM 0/10 

classe 1. Embora a composição F50 não possua uma porcentagem de vazios 

característica da classe 1 poderia ser classificada como classe 2, porém sua curva não 

apresentou a descontinuidade esperada para esse tipo de mistura. Portanto, não 

apenas a porcentagem de vazios deve ser atendida, mas também a distribuição 

granulométrica e a estrutura da mistura, para obter uma boa trabalhabilidade e 

conseqüentemente um bom desempenho. 

 

A partir dos resultados dos ensaios de dosagem realizados no LTP pôde-se concluir 

que, para a dosagem do BBTM 0/6 não foi possível utilizar o Método Marshall, pois 

foram obtidos valores de porcentagem de vazios muito baixos, além de não existirem 

parâmetros de dosagem Marshall para esse tipo de mistura. Diante da limitação do 

Método Marshall para a dosagem do BBTM foi necessário fabricar placas na Mesa 

Compactadora LPC. A tentativa de dosagem do BBTM 0/6 utilizando o Método 

Marshall se deu devido a dois motivos principais : ao fato do BBTM 0/10 do trecho 

experimental ter sido dosado por este método e por ainda não ter sido possível 

realizar ensaios com a PCG adquirida pelo LTP. 

 

O fato dos corpos-de-prova de BBTM 0/6 broqueados das placas terem apresentado 

porcentagem de vazios abaixo (aproximadamente 2%) do limite mínimo admitido 

(12%) pode não representar a completa exclusão da composição, já que dentre as 

possibilidades de adaptação desta mistura às condições brasileiras estava uma 

pequena redução da porcentagem de vazios. Vale ressaltar a dificuldade na 

determinação precisa do volume de vazios para misturas descontínuas do tipo 

BBTM, com porcentagens de vazios que excedem 7,0% e que já não são mais 

consideradas como densas. 

 

Para a avaliação da perda de massa por desgaste à abrasão e à ação deletéria da água 

foram utilizados os Ensaios Cântabro e Duriez, respectivamente.  
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As misturas de BBTM 0/6 que foram submetidas ao Ensaio Cântabro tiveram em 

comum o traço e o teor de ligante asfáltico (5,5%), já que foi a composição que 

apresentou a maior resistência à deformação permanente. Para identificar o efeito do 

ligante asfáltico modificado por polímero (AMP), em uma das misturas foi utilizado 

um ligante asfáltico convencional (50/70) para comparação. A mistura com AMP foi 

compactada com 25 e com 50 golpes do compactador Marshall, já a mistura com o 

ligante 50/70 foi compactada apenas com 25 golpes. 

 

O desgaste dos corpos-de-prova com AMP e compactados com 25 golpes (3,7%) foi 

ligeiramente superior ao desgaste dos corpos-de-prova compactados com 50 golpes 

(3,2%), o que se deve provavelmente ao maior volume de vazios (menor 

densificação). A imersão prévia em água a 60oC por 24 horas, que corresponde a um 

condicionamento de baixa severidade, resultou em um pequeno aumento de perda 

por desgaste, com 4,4% para 25 golpes e 3,8% para 50 golpes. Devido ao elevado 

teor de polímero SBS no ligante asfáltico, os corpos-de-prova condicionados a baixa 

severidade mostraram um pequeno aumento da perda em reação ao não-

condicionado, mostrando não haver possivelmente nenhum problema quanto à 

adesividade. 

 

Ao avaliar a perda por abrasão dos corpos-de-prova compactados com 25 golpes e 

com o ligante 50/70 observa-se que a perda foi bem mais significativa que a 

verificada para os corpos-de-prova com AMP, obtendo-se 9% para os corpos-de-

prova não condicionados e 10,5% para os condicionados em imersão a 60°C. Esses 

resultados confirmam o benefício do polímero na coesão da mistura asfáltica. 

 

A análise estatística dos resultados do Ensaio Cântabro mostrou que apenas a 

amostra compactada com 50 golpes evidencia a influência do condicionamento na 

perda por abrasão e que, para esse tipo de mistura a densificação com 25 golpes 

atrelada a um condicionamento de baixa severidade não é indicada para este ensaio. 

 

No ensaio Duriez de dano por umidade induzida encontrou-se no Brasil, com as 

misturas com 5,5% de AMP, valor médio de 7,3 MPa para as misturas não-
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condicionadas e 7,6 MPa para as condicionadas. Devido à inversão do esperado, 

procedeu-se à análise estatística dos resultados observando-se a variância dos 

mesmos; este estudo conclui que os resultados são semelhantes do ponto de vista 

estatístico. Ou seja, a mistura asfáltica brasileira demonstra resistência ao dano por 

umidade induzida. Estes resultados são similares aos encontrados com o desgaste 

Cântabro. 

 

Para se certificar de que os resultados obtidos no ensaio Duriez são coerentes, fez-se 

uma nova análise estatística, onde foram calculados, entre outras variáveis, os 

coeficientes de variação das resistências do ensaio realizado no Brasil (LTP/EPUSP) 

e do ensaio realizado na França, ressaltando que a curva granulométrica é a mesma 

mas os materiais (ligantes asfálticos e agregados) são diferentes. O objetivo desta 

comparação foi exclusivamente de analisar se os erros no procedimento brasileiro 

superavam os erros inerentes ao ensaio na França, local de grande experiência na 

execução destes ensaios. Os resultados estatísticos mostraram que os ensaios 

conduzidos no Brasil apresentam pequena variação de resultados de resistência, com 

coeficiente de variação na faixa de 3 a 5%, e são comparáveis à variação de 

resultados obtidos na França.  

 

O ensaio de deformação permanente evidencia o excelente comportamento 

(afundamento inferior a 20%) do BBTM 0/6 estudado no LTP aos 3.000 ciclos, 

favorecido pelo emprego de ligantes modificados por polímeros. O BBTM 0/6 com 

5,5% de ligante asfáltico foi a mistura que apresentou o menor afundamento, 3,4%, 

seguido do BBTM 0/6 com teor de 6,0% de ligante asfáltico com 5,2%. Estes 

resultados mostram mais uma vez a tendência do aumento da deformaçào 

permanente com o aumento do ligante asfáltico. 

 

Durante o ensaio de deformação permanente foi avaliada a evolução da macrotextua 

das duas misturas. A macrotextura das placas de BBTM 0/6 manteve a classificação 

do início do ensaio (grosseira), mesmo após uma redução de 14% para 5,5% de 

ligante asfáltico e de 17 % para o teor de 6,0%, confirmando o efeito da elevação do 
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teor de ligante asfáltico, pois quanto mais deformado maior é o efeito do tráfego 

sobre a textura. 

 

A partir do acompanhamento das obras de recapeamento da auto-estrada A6 (Lyon-

Paris) foi possível confirmar as vantagens na utilização das usinas de asfálto do tipo 

drum-mixer para a produção de uma única mistura, principalmente no que se refere 

ao tempo de instalação, se comparado com o tempo das usinas gravimétricas. As 

experiências bem sucedidas da utilização de usinas drum-mixer na França podem 

impulsionar o crescimento da utilização deste tipo de usina no Brasil, para serviços 

desta natureza. 

 

Os equipamentos utilizados para a aplicação e compactação do BBTM 0/6 da auto-

estrada A6 foram os mesmos utilizados para a execução de misturas convencionais, 

os quais devem ser devidamente regulados, pois problemas com a vibroacabadora 

podem gerar defeitos incorrigíveis na superfície da camada. Esses defeitos podem ser 

traduzidos em forma de ranhuras (agregados arrastados) na superfície da camada 

aplicada devido à problemas de regulagem da mesa da vibroacabadora, que pode não 

homogeneizar a mistura antes de aplicá-la provocando segregação, além de perdas de 

temperatura. 

 

Como o BBTM é uma camada permeável, a camada inferior deve assegurar a 

impermeabilização do pavimento, com a aplicação de uma camada de ligação rica 

em emulsão que é, por vezes, modificada por polímeros. Neste contexto, o ECF 

(enrobé coulé à froid) aplicado antes do BBTM 0/6 teve grande eficiência na 

impermeabilização do substrato, representando uma boa alternativa de camada de 

ligação. 

 

Os ensaios de controle tecnológico na França limitam-se à verificação da 

granulometria pela extração de ligante asfáltico de amostras coletadas em campo (no 

caminhão ou na vibroacabadora), à extração de corpos de prova para verificação da 

adesão entre a camada de BBTM e a subjacente e a espessura das camadas e, à 

avaliação da macrotextura pelo Método da Mancha de Areia. Este último é decisivo 
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para a aceitação da camada, como foi o caso da primeiro trecho experimental da 

Auto-estrada A6, que apresentou uma macrotextura excessivamente rugosa (1,40 

mm), acima do valor máximo estabelecido (1,10 mm) pelas especificações francesas. 

 

Paralelamente à execução do trecho foram realizados em laboratório os ensaios da 

verificação de dosagem (Ensaio PCG, Ensaio Duriez, Deformação Permanente). O 

ensaio PCG comprovou o ocorrido em campo, com uma porcentagem de vazios de 

20,5% (acima do limite máximo), embora de acordo com os Ensaio Duriez e 

Deformação Permanente a mistura tenha apresentado um bom desempenho. Diante 

dos resultados do ensaio PCG e de HS em campo, acrescentou-se 2% da fração 0/2 e 

retirou a mesma porcentagem da fração 4/6, obtendo-se uma porcentagem de vazios 

de 19% e em campo uma HS igual à 1,05 mm. Estes resultados mostram a grande 

sensibilidade deste tipo de mistura com pequenas variações de graduação. 

 

Na avaliação da macrotextura (HS) da placa extraída do pavimento e das placas 

fabricadas em laboratório com a mistura produzida em usina e em laboratório, com 

os dois modos de compactação (Cöex/LCPC – franco-alemã e LCPC), foi possível 

concluir que para estas amostras seria necessário outra forma de compactação, já que 

todos os valores de HS foram superiores ao valor médio encontrado em campo. Após 

esta avaliação foram feitas medidas da macro e da microtextura sem contato (raio 

laser) de corpos-de-prova extraídos que foram submetidos a um polimento simulado 

em laboratório. Duas dessas placas, para cada modo de compactação, foram 

destinadas ao ensaio de deformação permanente, por meio do qual percebeu-se um 

maior afundamento (7,4%) para as placas compactadas com o modo LCPC, que se 

refletiu na redução da macrotextura (39%), sendo mais elevada. 

 

O resultado do coeficiente de atrito do corpo-de-prova extraído da placa de campo, 

bem como a sua evolução no decorrer do ensaio de polimento foram tomados como 

referência. O valor mais elevado de coeficiente de atrito correspondeu ao corpo-de-

prova compactado com o modo LCPC e o menor valor ao corpo-de-prova de campo, 

o que já era esperado, haja vista que HS de todas as placas fabricadas em laboratório 

foram superiores a de campo. No que se refere à forma da curva (evolução no 
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decorrer do ensaio) do coeficiente de atrito com os ciclos de polimento percebe-se a 

grande semelhança entre todas as curvas. Entretanto, a forma da curva do coeficiente 

de atrito dos corpos-de-prova de campo têm é mais regular (principalmente no 

começo do ensaio) e com valores menos elevados, devido principalmente à forma de 

compactação, pois a vibroacabadora tem a tendência alisar a superfície, decorrente da 

vibraçao da mesa e, a compactação com rolos lisos, de expor os agregados deixando-

os com as faces paralelas à superfície do revestimento, reduzindo os picos e por 

consequência acabam por reduzir a macrotextura. 

 

Até o momento, os equipamentos de compactação em campo e o método utilizado 

em laboratório não permitem reproduzir exatamente as condições em campo, obtidos 

pelos equipamentos de compactação. Porém, a compactação em laboratório produz 

amostras suficientemente homogêneas, sendo possível avaliar o comportamento das 

misturas asfálticas sob a ação do polimento por meio da evolução da curva do 

coeficiente de atrito. 

 

Ao analisar a macrotextura pelos parâmetros Sq e Ssk, pôde-se verificar que os 

valores de Ssk para os corpos-de-prova do campo são mais dispersos que os valores 

obtidos para corpos-de-prova compactados em laboratório, o que se explica pela 

compactação variável em campo, resultante de uma execução no final da jornada de 

trabalho. Porém, como os valores de Sq e Ssk dos corpos-de-prova de laboratório são 

próximos aos obtidos da amostra do campo, pode-se afirmar que a macrotextura de 

laboratório reproduz satisfatoriamente a de campo. 

 

Na análise comparativa entre HS e Sq, antes e após o ensaio de deformação 

permanente, pode-se concluir que a análise com o raio laser é mais precisa, pois HS 

antes do ensaio apresentou-se mais homogênea que após o ensaio, já os valores Ssk 

apresentaram-se dispersos antes e após o ensaio. A dispersão de HS após o ensaio 

pode ser explicada pela dificuldade de medir HS sobre uma superfície curvada. Em 

relação à incidência de picos (Ssk>0) e de vales (Ssk<0), todas as placas 

apresentaram Ssk negativo e o mantiveram após os 3.000 ciclos. Esta simulação em 
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condições severas, garante a manutenção da macrorugosidade do BBTM sob um 

tráfego pesado. 

 

A microtextura das amostras foi avaliada por meio do Pêndulo Britânico (BNP) e de 

uma estação de micromedidas Stil (raio laser). A maioria dos resultados de BNP 

confirmam o comportamento das amostras apresentado pelo ensaio com a máquina 

de polimento WS, pois o rearanjo dos agregados e do mástique da mistura em campo 

é diferente do que se encontra em laboratório.  

 

O produto da varredura com o raio laser feito com a estação Stil é um modelo de 

cálculo do coeficiente de atrito em função de duas escalas: ondulação e rugosidade. 

O modelo não apresentou variações significativas quanto à forma de produção ou 

fabricação (laboratório, usina ou modo de compactação) das amostras. Desta forma 

estes resultados devem ser considerados como elementos para pesquisas em 

andamento e que, até o momento, não é possível ter uma conclusão definitiva para 

essas amostras.  

 

De acordo com os resultados das avalições feitas no primeiro trecho aplicado ( até o 

km 49,5) de BBTM 0/10 aplicado na Rodovia Presidente Castelo Branco foram 

necessários alguns ajustes na granulometria e na execução, pois os resultados de 

macrotextura apresentaram uma certa heterogeneidade, mas que no decorrer dos 

trabalhos foi sendo corrigida e se enquadrando nos limites estabelecidos pela 

ARTESP. Esta variação da macrotextura pode ser verificada pela incostância da 

porcentagem de vazios medida em corpos-de-prova extraídos do pavimento, cujos 

valores foram de 14,4% para agregados lamelares, e 8,6% para agregados cúbicos. 

 

Dentre as avalições feitas em laboratório com o BBTM 0/10, destacam-se a excelente 

resistência à deformação permanente e, talvez a mais importante, a verificação da 

granulometria, por meio da qual confirmou-se a quebra de agregados graúdos 

provocada pela compactação com o soquete Marshall, sugerindo uma limitação do 

método para a dosagem de misturas asfálticas descontínuas, embora a mesma 

avaliação em misturas não compactadas. Como a metodologia utilizada para a 
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dosagem foi a metodologia  Marshall e não a metodologia francesa com a utilização 

da PCG, os produtos fornecidos pelas duas metodologias não podem ser 

considerados equivalentes.  

 

O primeiro registro da aplicação do BBTM no Brasil data de 2005, o que caracteriza 

os revestimentos delgados como uma tecnologia recente no país, sendo necessário 

dar continuidade às pesquisas e aos estudos complementares, principalmente no que 

diz respeito à dosagem, execução e controle em campo, identificando os pontos que 

devem ser adaptados em função das condições brasileiras, sejam elas em relação aos 

materiais, as técnicas ou ao clima. A instalação da PCG no LTP representará um 

grande passo em busca de uma metodologia de dosagem em função das 

particularidades de cada mistura asfáltica estudada. 

 

Como recomendações finais para que se possa dar continuidade à esta pesquisa 

estão: o estudo das mesmas misturas e de outras misturas descontínuas com materiais 

brasileiros, já que o LTP dispõe de todos os equipamentos necessários para a 

dosagem de revestimentos delgados e que se possa viabilizar a execução de um 

trecho experimental utilizando o BBTM 0/6. 

 


