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RESUMO 
 

As estradas e ruas em bom estado estão diretamente ligadas com o bem-estar da 

sociedade, e por isso a preocupação do trabalho é com a melhoria de pavimentos 

flexíveis, com materiais usados como reforços que tragam bons resultados, que 

diminuam a quantidade de manutenções no revestimento e a necessidade de 

restaurações. A grelha de fibra de vidro é apresentada neste como reforço de 

pavimento da rodovia Ayrton Senna no estado de São Paulo, analisando sua 

funcionalidade e desemprenho no pavimento, e comprovando seu aumento de 

durabilidade para o pavimento. A aplicação para o estudo é realizada na interligação 

das rodovias Anchieta com Imigrantes em São Paulo. O estudo de caso visa que o 

pavimento cumpra com suas funções, trazendo segurança para a população que nele 

trafega e a economia a longo prazo para quem o mantém. 

 
Palavras-Chave: Pavimentação. Asfalto. Reforço. Fibra de Vidro. Defeitos. 
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ABSTRACT 
 

Roads and streets in good condition are directly linked to the well-being of society, and 

therefore the concern of the work is with the improvement of flexible pavements, with 

materials used as reinforcements that bring good results, that reduce the amount of 

maintenance in the Coating and the need for restorations. The fiberglass grid is 

presented as a reinforcement of the pavement of the Ayrton Senna highway in the 

state of São Paulo, analyzing its functionality and performance in the pavement, and 

proving its increased durability for the pavement. The application for the study is carried 

out in the interconnection of the Anchieta and Imigrantes highways in São Paulo. The 

case study aims at the pavement fulfilling its functions, bringing safety to the population 

that travels in it and the long-term economy for those who maintain it. 

 

Keywords: Paving. Asphalt. Reinforcement. Fiberglass. Defects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pavimentação rodoviária veio para ajudar o homem em sua locomoção, 

facilitando o transporte de pessoas, materiais e principalmente de matéria prima. A 

partir do momento em que a população passou a adquirir seus próprios automóveis 

começou a necessidade de melhorar as estradas, chegando até os materiais 

utilizados hoje em dia. 

O gasto do governo com reparos e manutenção de pavimentos é relevante, e 

isso é provocado por fissuras que possibilitam infiltrações e assim, abertura de 

buracos. A fibra de vidro, que será apresentada no trabalho, se encarregará de trazer 

benefícios para a camada asfáltica, e buscar uma boa diminuição de reparos. 

Este trabalho trouxe a proposta de estudar a fibra de vidro como uma tecnologia 

para melhoria do pavimento asfáltico, o dando maior durabilidade e resistência, como 

foi utilizada na rodovia Ayrton Senna, pela Ecopistas, administradora do trecho em 

questão, e também aplicada na concessionária Ecovias, na interligação das rodovias 

Anchieta e Imigrantes, no estado de São Paulo. 

  

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

O tema pretende abordar a aplicação do asfalto com reforço. Em um primeiro 

momento, o estudo do pavimento em si e qual é sua necessidade de reforço; depois 

manuseio e funcionamento da grelha de fibra de vidro no pavimento. 

  

1.2. PROBLEMA 

 

Como funciona a utilização da grelha de fibra de vidro como reforço de 

pavimento? 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

As estradas são praticamente necessidades básicas de uma população.  

Quando a situação está precária, atrasa o desenvolvimento. A intenção de adotar 

concessionárias em estradas federais, é para manter as boas condições das vias. 
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A rodovia Ayrton Senna adotou a grelha de fibra de vidro como reforço então 

será estudado o que levou a empresa a obter e qual é o resultado da aplicação.  

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Estudar a grelha de fibra de vidro em pavimento asfáltico. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Apurar os materiais asfálticos e sua produção; 

 Verificar problemas ocasionados em pavimento asfáltico; 

 Analisar as propriedades da fibra de vidro; 

 Estudar a funcionalidade do pavimento reforçado na rodovia Ayrton Senna- SP; 

 Acompanhar a aplicação de reforço no pavimento da interligação das rodovias 

Anchieta com a Imigrantes- SP. 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

 A prática do trabalho deverá primeiramente estudar o motivo de aplicação em 

rodovias, juntamente com as características da via. Deverá ser estudado o local onde 

foi aplicado o reforço, e os motivos para adquirir o material. 

 É necessário estudar o pavimento original, suas camadas e espessuras e os 

demais trechos do pavimento. 

 E o mais importante do controle prático do trabalho é especificar o material 

utilizado, detalhar suas características e fichas técnicas, manuais de aplicação e 

verificar se a empresa fez tudo de acordo com o fabricante, para depois efetuar o 

controle de qualidade, e apontar as atuais condições do pavimento para concluir se 

houve ou não a obtenção do resultado desejado com o material de reforço. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1.1 A Necessidade do Aprimoramento das Estradas 

 

O país que inventou as estradas, foi a China, a fim de melhorar acesso às fontes 

de matéria prima. Mais tarde os romanos aperfeiçoaram com drenos e pavimentos 

(BALBO, 2011). 

Segundo Balbo (2011, p. 15): 

 

Pavimentar uma via de circulação de veículos é obra civil que enseja, antes 
de tudo, a melhoria operacional para o tráfego, na medida que é criada uma 
superfície mais regular [...], mais aderente [...] e menos ruidosa [...], seja qual 
for a melhoria física oferecida.  

 

A pavimentação objetiva trazer conforto e segurança, com materiais que 

suportam o tráfego e garantam bom desempenho (BALBO, 2011). 

Ainda de acordo com Balbo (2011), na Antiguidade, a pavimentação se tornou 

indispensável para a preservação dos caminhos mais estratégicos e é gerada por 

razões de ordem econômica. 

A fácil passagem de veículos é a principal finalidade de uma estrada. Para isso, 

uma estrada deve estar regulada, estável e resistir aos pesos e impactos dos veículos 

(BAUER, 2013). 

 

2.1.1 Camadas do Pavimento 

 

2.1.2.1 Subleito 

 

“É o terreno de fundação do pavimento. ” (SENÇO, 2007, p. 15) 

Materiais consolidados, naturais e compactados, formam o subleito (BALBO, 

2011). 

O subleito é a terra por onde repousa a estrada (BAUER, 2013). 

Balbo (2007, p. 66) cita um conceito de solo na área da engenharia civil: 
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“Solo é qualquer deposito solto ou fofo, resultante da ação do intemperismo ou 

da degradação de rochas, ou ainda, da decomposição de vegetais. ”  

 

Figura 1 - Camadas do Pavimento 

 

Fonte: Bernucci et al. (2008) 

 

2.1.2.2 Reforço do subleito 

 

É uma camada produzida acima da regularização. Mesmo levando o nome de 

reforço do subleito, ela tem função de complemento da sub-base (SENÇO, 2007). 

Sobre uma camada de reforço, utilizando solo de melhor qualidade, se admitirá 

maiores pressões aplicadas resultantes das cargas sobre o pavimento (BALBO, 

2011). 

Não é obrigatório empregar uma camada de reforço do subleito. Quando o 

subleito tem solo de má qualidade, o projeto exige maiores camadas de base e sub-

base, porém, utilizando o reforço de subleito, o mesmo resistirá melhor as solicitações 

de maior ordem de grandeza (BALBO, 2011). 

A definição do reforço de subleito, segundo o DNIT (2010, p. 2) no Manual de 

Pavimentação- Reforço de Subleito:  

Camada estabilizada granulometricamente, executada sobre o subleito 
devidamente compactado e regularizado, utilizada quando se torna 
necessário reduzir espessuras elevadas da camada de sub-base, originadas 
pela baixa capacidade de suporte do subleito. 
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Para aumentar o poder de suporte, é colocada uma camada sobre o subleito, 

que serve também para uniformizar e deixar a superfície plana. É a camada que pode 

ser chamada de regularização ou reforço (BAUER, 2013). 

 

2.1.2.3 Sub-base 

 

A sub-base é o material que liga o solo com o revestimento. Esta camada serve 

para impermeabilizar, inferiormente, o pavimento, e evitar crateras (BAUER, 2013). 

A sub-base complementa a base. O material da sub-base deve apresentar 

melhor qualidade comparado ao do reforço de subleito e qualidade inferior ao da base 

(SENÇO, 2007). 

A sub-base é criada a partir da divisão da base em duas camadas, geralmente 

pela base ser muito espessa e por fatores econômicos (BALBO, 2011). 

 

2.1.2.4 Base 

 

A base é constituída por solos estáveis, solos misturados com agregados, brita 

graduada e ou tratada com cimento (BALBO, 2011). 

A função da base é resistir e distribuir os esforços verticais. O pavimento pode 

ser constituído apenas de base e revestimento, e é o projeto que aponta a 

necessidade de sub-base e reforço de subleito (SENÇO, 2007). 

É o componente resistente, mais espesso, e é dimensionada para não ter 

deformações. A base distribui os esforços que o pavimento recebe (BAUER, 2013). 

 

2.1.2.5 Revestimento 

 

A camada final, que é o revestimento, tem finalidade de impermeabilizar o 

pavimento, proteger mecanicamente, e dar fácil rolamento. O revestimento não pode 

ser escorregadio, porém, tem de ser liso, e de ver sem ondulações (BAUER, 2013). 

O revestimento pode ser chamado também de capa ou capa de rolamento. 

Recebe diretamente a ação do tráfego, e tem que ser o mais impermeável possível. 

O material necessita resistir ao desgaste para aumentar a durabilidade da camada 

(SENÇO, 2007). 
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Para Santos (1972 apud MACIEL; NUMMER, 2014) revestimento é a camada 

mais impermeável possível, e é destinada a receber os esforços e receber diretamente 

os desgastes do rolamento.  

O revestimento é a parte mais importante do pavimento, então sua espessura 

não pode causar redução da resistência, pois seus materiais servem para garantir a 

eficiência da camada (SENÇO, 2007). 

Ainda cita Senço (2007), que as espessuras adotadas em projeto para 

revestimento do pavimento, que podem ser de 3 a 5 cm habitualmente, e autoestradas 

7,5 e 10,0 cm. A primeira definição é a do revestimento, para assim adotar as medidas 

das outras camadas, levando em conta que um dos principais problemas do 

revestimento, é o valor econômico, por ser a camada de maior custo.  

 

2.1.2.5.1 Materiais do revestimento 

 

Os pavimentos com revestimento rígido têm como material constituinte, o 

concreto de cimento. Temos por exemplo os pavimentos com paralelepípedo, que 

justifica estar classificado como, pelas juntas que são feitas com argamassa de 

cimento e areia, atribuindo rigidez (SENÇO, 2007). 

O pavimento pouco deformável e formado principalmente por concreto é o 

pavimento rígido (MACIEL; NUMMER, 2014). 

O pavimento não rígido, composto por material betuminoso ou não betuminoso, 

é o pavimento flexível (MACIEL; NUMMER, 2014). 

Os revestimentos betuminosos estão classificados como revestimentos 

flexíveis. O aglutinante utilizado é o betume, seja alcatrão ou asfalto. Tem a 

preferência de projetistas e construtores (SENÇO, 2007). 

 

2.1.3 Materiais Betuminosos 

 

Betumes são substâncias compostas por hidrocarbonetos pesados. São 

inflamáveis, viscosos, com propriedades ligantes, e podem ser obtidos naturalmente 

ou por fabricação (destilação de petróleo). O asfalto é um produto natural, constituído 

principalmente de betumes (BALBO, 2011). 
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O betume em sua forma pura, é uma mistura de hidrocarbonetos pesados, e 

vem acompanhada de elementos não metálicos. É caracterizado por sua força 

adesiva (BAUER, 2013). 

Aglutinantes, sendo feitos por hidrocarbonetos solúveis juntamente com 

bissulfetos de carbono, são definidos por materiais betuminosos (PINTO; PINTO, 

2015). 

Se difere de duas maneiras os materiais betuminosos: asfaltos de petróleo e 

alcatrões da destilação do carvão (BALBO, 2011).  

Bernucci et al. (2008), define betume sendo uma mistura de hidrocarbonetos 

solúvel no bissulfeto de carbono, o asfalto como material tendo como principal 

componente o betume e o alcatrão um material que contém hidrocarbonetos e se 

obtém na queima de carvão, madeira e outros materiais. 

Os materiais betuminosos são de grande emprego na construção civil. Entre 

eles estão o asfalto, o alcatrão e o óleo graxo. Eles são de grande uso em 

impermeabilizações e pavimentações (BAUER, 2013). 

A definição de Senço (2007), é que são hidrocarbonetos com diferentes cores, 

durezas e volatilidade, e que na maioria das vezes são materiais naturais. 

O betume tem como característica ser aglomerante, repelir a agua, ter 

sensibilidade a temperatura, endurece e amolece facilmente (BAUER, 2013). 

 

2.1.3.1 Asfalto 

 

De cor preta e densidade em torno de 1, são os asfaltos. Vem do betume e em 

temperatura ambiente se apresentam sólidos ou semissólidos (BAUER, 2013). 

Leva o nome de asfalto, o betume quase puro e com alto peso molecular. 

Quando há misturas, podem elas ser siltes, areias, terras ou argilas, tendo como o 

máximo de proporção 40%, os de petróleo levam apenas 2% de outros materiais 

(BAUER, 2013). 

O ligante betuminoso que se usa em pavimentação e vem da destilação do 

petróleo é o asfalto. Tem propriedades adesivas, impermeáveis e pouco reativo 

(BERNUCCI et al., 2008). 

Segundo Bauer (2013, p. 576), “a palavra asfalto significa firme, estável. ” 

Nos Estados Unidos da América, em 1902, iniciou-se a destilação do petróleo, 

e em 1909, passaram a utilizar o material em pavimentação (SENÇO, 2007). 
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Cita ainda Senço (2007) que no Brasil, importavam asfalto de Trinidad, que 

vinha em barris de 200 litros. E em 1944 passaram a produzir o asfalto, importando 

apenas o petróleo da Venezuela.  

Se obtém o asfalto a partir da destilação do petróleo, depois de separar os 

componentes menos densos, como os gases, gasolinas, querosenes, óleos, graxas, 

etc. (BAUER, 2013). 

O que gerou preferência em pavimentar com materiais betuminosos, apesar do 

valor, foram diversas qualidades atribuídas ao material, tais como, adesividade entre 

o material e os agregados, impermeabilidade, durabilidade, etc. (SENÇO, 2007). 

Existem três tipos de asfalto que podem ser usados na pavimentação: cimento 

asfáltico, emulsões asfálticas e asfaltos diluídos (PINTO; PINTO, 2015). 

No pavimento asfáltico, o asfalto é o aglomerante, que aglutina com os 

agregados, que são areia e brita, servindo para dar resistência mecânica. E pode se 

comparar com os aglomerados do Cimento Portland: mistura só com areia 

(argamassa asfáltica) ou pedregulho e areia (concreto asfáltico). Os agregados 

sempre são para dar resistência mecânica, o material betuminoso serve para aglutinar 

os grãos e tem função de impermeabilizante (BAUER, 2013). 

A partir da refinação do petróleo de base asfáltica, obtemos os asfaltos de 

petróleo. São na maioria solúveis no bissulfeto e tetracloreto de carbono e formam o 

produto mais empregado no mundo nos serviços de pavimentação (SENÇO, 2007). 

O betume, em sua forma pura, é o asfalto de petróleo, que podem acompanhar 

misturas (BAUER, 2013). 

Para poder aplicar o asfalto, deve-se elevar a temperatura do mesmo, isso pelo 

fato de ser um material termoplástico (BAUER, 2013). 

Segundo Bauer (2013, p. 578):  

“Pavimento asfáltico é todo pavimento constituído por agregado aglutinado por 

asfalto. O asfalto serve como aglomerante e para impermeabilizar; o agregado da a 

resistência mecânica. ” 

 

2.1.3.1.1 Usina de asfalto 

 

As usinas ou centrais de asfalto são usadas para preparar o material 

betuminoso para a pavimentação. Podem ser fixas em um local ou móveis. As fixas 

têm maior capacidade de produção por poderem abrigar equipamentos maiores que 
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as de usinas móveis, e as móveis tem a mobilidade como maior vantagem (BAUER, 

2013). 

“As misturas asfálticas deverão ser processadas em usinas apropriadas, 

conforme especificadas anteriormente, que tenham condições de produzir misturas 

asfálticas uniformes. ” (DEINFRA, 2016, p. 9) 

As usinas são compostas por: Silos para agregados finos e deposito de areia, 

brita e filler; Correias para levar os agregados frios dos silos até o secador; Secador 

para aquecer o agregado para a mistura betuminosa; Caçamba para levar o agregado 

até as peneiras; As peneiras classificam os agregados e os depositam em silos 

quentes; Estes silos quentes conservam os agregados secos e em temperatura ideal; 

A bomba de betume aquece o material asfáltico e o bombeia para o sistema; 

Necessitam também de medidores para dosar o material, que também mantenham o 

material quente; Daí o material parte para o misturador, primeiro os agregados para 

depois introduzir o asfalto; E por fim, o boca de descarga, que leva o material para os 

caminhões que irão transportar o material (BAUER, 2013). 

 

Figura 2 - Exemplo de Esquema de Usina Asfalto 

 

Fonte: Asphalt Institute (1998 apud BERNUCCI et al., 2008) 

 

 A usina não deve se responsabilizar apenas pelos materiais de uso no 

pavimento, mas também cuidar e planejar a sequência das operações, as 
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vibroacabadoras para executar o serviço, rolos compactadores, caminhões para 

transportar o material, instruir o pessoal para trabalho, saber detalhes das condições 

de clima e tempo e controle de tráfego (BERNUCCI et al., 2008). 

 

2.1.4 Cimento Asfáltico de Petróleo  

 

A norma do DNIT (2006, p. 2) de Cimentos Asfálticos de Petróleo, conceitua o 

CAP como sendo “o asfalto obtido especialmente para apresentar as qualidades e 

consistências próprias para o uso direto na construção de pavimentos”. 

O cimento asfáltico de petróleo é utilizado principalmente na pavimentação, 

recebe o símbolo de CAP, são semissólidos e necessitam ser aquecidos para 

envolverem os agregados. Se classificam pela dureza no ensaio de penetração 

(PINTO; PINTO, 2015).  

O concreto asfáltico é a melhor opção de pavimentação. É o cimento asfáltico 

já misturado com agregado graúdo. É estável, resistente e durável (BAUER, 2013). 

O cimento asfáltico de petróleo tem em sua composição hidrocarbonetos 

(parafínicos, naftênicos, aromáticos). Quanto mais saturado, menor será a 

viscosidade; quanto mais aromático, melhores serão as propriedades físicas; será 

melhor a ductilidade conforme mais tiver resinas em sua composição; e maior a 

viscosidade do asfalto quando tiver mais asfaltenos. Quanto mais calor, o asfalto sofre 

oxidação, torna-se mais viscoso e mais fácil de quebrar, e com a temperatura baixa, 

pode fissurar por retração térmica (BALBO, 2011). 

O cimento asfalto de petróleo, teve sua classificação alterada diversas vezes 

nas Normas Técnicas Brasileiras, mas sempre utilizou o índice de penetração para 

classificar (BAUER, 2013). 

Os asfaltos ou Cimentos Asfálticos de Petróleo, comumente chamados apenas 

de CAP, provem do petróleo cru depois de ser refinado. O CAP é um material rico em 

betumes (BALBO, 2011). 

O CAP é utilizado como ligante ou aglutinante por aderir bem com agregados 

e ter propriedades impermeabilizantes. Tem preferência de uso na engenharia civil 

por ser flexível e muito durável, além de resistir a maior parte dos ácidos (BALBO, 

2011). 

 Segundo Balbo (2011), as propriedades físicas do CAP: 1) Durabilidade: Se 

define como a durabilidade, a capacidade de o asfalto poder ser exposto às várias 
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condições climáticas, mantendo suas características originais. 2) Adesividade: É a 

função do CAP colar na superfície do agregado. 3) Suscetibilidade térmica: Ele torna 

menos viscoso quanto maior a temperatura. 4) Endurecimento: Essa propriedade 

também pode ser chamada de envelhecimento. Isso decorre da oxidação, que faz 

aumentar a massa especifica e a consistência do CAP.  

 Segundo Pinto e Pinto (2015, p. 5):  

 

O Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), as normas brasileiras ABNT NBR e a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em sua 
resolução nº 19 de 11 de julho de 2005- Regulamento Técnico ANP nº 0/2005, 
especificam quatro tipos de CAP, pela penetração: CAP 30/45, CAP85/100 e 
CAP 150/200. 

 

O DNIT (2006, p.2) define o conceito de concreto asfáltico, oriundo do cimento 

asfáltico de petróleo como “mistura executada a quente, em usina apropriada, com 

características específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento 

(filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a quente. ” 
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Tabela 1 - Tipos de CAP 

 

CARACTERISTICAS UN. CAP 

30/45 

CAP 

50/70 

CAP 

85/100 

CAP 

150/200 

METODO 

ABNT 

Penetração 

(100 g, 5s, 25º C) 

0,1 

Mm 

30 a 45 50 a 70 85 a 100 150 a 200 NBR 6576 

Ponto de amolecimento 

mín. 

º C 52 46 43 37 NBR 6560 

Ductilidade a 25 º C 

mínima 

mm 600 600 1.000 1.000 NBR 6293 

Efeito de calor e do ar 

(RTFOT) a 163ºC: 

Penetração retida 

mínima  

Variação em massa 

máxima 

Ductilidade a 25ºC 

mínima 

 

 

% 

 

% 

 

mm 

 

 

60 

 

0,5 

 

100 

 

 

55 

 

0,5 

 

200 

 

 

55 

 

0,5 

 

500 

 

 

50 

 

0,5 

 

500 

 

 

NBR 6293 

 

NBR 6293 

 

NBR 6293 

 Aumento máximo do 

ponto de amolecimento 

ºC 8 8 8 8  

Índice de 

suscetibilidade térmica 

- -1,5 a 

+0,7 

-1,5 a 

+0,7 

-1,5 a 

+0,7 

-1,5 a +0,7 - 

Ponto de fulgor mínimo ºC 235 235 235 235 NBR 11341 

Solubilidade mínima em 

tricloroetileno  

% 99,5 99,5 99,5 99,5 NBR 14855 

Viscosidade Saybolt-

Furol mínima a: 

135ºC 

150ºC 

177ºC 

 

 

S 

 

 

192 

90 

40 

 

 

141 

50 

30 

 

 

110 

43 

15 

 

 

80 

36 

15 

 

 

NBR 14950 

Viscosidade Brookfield 

mínima a: 

135ºC, SP 21, 20 rpm 

150ºC, SP 21 

177ºC, SP 21 

 

 

cP 

 

 

374 

203 

76 

 

 

274 

12 

57 

 

 

214 

97 

28 

 

 

155 

81 

28 

 

 

NBR 15184 

Fonte: Balbo (2011) 
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 Existem vários tipos de materiais a partir do cimento asfáltico, entre eles estão 

os revestimentos por penetração, os por mistura, o macadame betuminoso, o 

tratamento superficial simples, a argamassa betuminosa, o sheet-asphalt, a areia-

betume e o concreto betuminoso usinado a quente (PINTO; PINTO, 2015). 

 O concreto betuminoso usinado a quente, comumente mencionado apenas 

pela sigla CBUQ, é a mistura do CAP com agregados graúdo e miúdo e material de 

enchimento (PINTO; PINTO, 2015). 

 “Cimentos Asfálticos de Petróleo, estabelecidos na resolução n. 19 de 11 de 

julho de 2005 da ANP – regulamento Técnico ANP n° 03/2005: - CAP 30/45; - CAP 

50/70; e - CAP 85/100” (DEINFRA, 2016, p. 2). 

  

2.1.4.1 Ensaios e especificações do cimento asfáltico  

 

A penetração mede a consistência do cimento asfáltico, em décimo de 

milímetro, o quanto uma agulha padrão penetra verticalmente durante cinco segundos 

em uma atmosfera do material. O quanto mais dura a amostra, menos vai penetrar a 

agulha, sendo assim, o CAP 30/45 é mais duro que o CAP 85/100 (PINTO; PINTO, 

2015). 

 Um teste que verifica a possível presença de água no cimento asfáltico é o 

espuma-água, que se coloca 50 g de CAP em um recipiente de metal, e o aquece a 

175 ºC, e observa a formação de espuma ou não, sendo este o teste qualitativo. O 

teste quantitativo é feito da mistura do material com solvente (PINTO; PINTO, 2015). 

 A densidade relativa se dá pela comparação do CAP a 20 ºC e a massa de 

mesmo volume de água (PINTO; PINTO, 2015). 

 O ensaio que consiste em tratar massa de ligante betuminoso com 

componentes químicos, deixar repousar quinze minutos e depois filtrá-lo, é o ensaio 

para descobrir o teor de betume (PINTO; PINTO, 2015). 

 Existem hipóteses que o CAP com o maior ponto de fulgor é o mais durável. O 

teste do ponto de fulgor é realizado quando se obtém a primeira temperatura em que 

os vapores emitidos do aquecimento o material betuminoso, inflamam, e por eles 

passa uma chama. Normalmente o ponto de fulgor do CAP é 230 ºC (PINTO; PINTO, 

2015). 

 A ductilidade de um material betuminoso é obtida a partir de uma amostra 

submetida a tração. O resultado é a distância, dada em centímetros, do momento em 
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que essa amostra se rompe. A ductilidade mostra a capacidade de o material alongar-

se sem romper e a flexibilidade. Em média os cimentos asfálticos têm ductilidade de 

60 cm. Quando o valor deste teste se mostra muito baixo comparado a média, ele se 

mostra um material frágil, e, mesmo com essa conclusão, não se pode afirmar que um 

CAP com ductilidade de 60 cm é inferior do que um de 100 cm (PINTO; PINTO, 2015). 

 Mais um teste importante dos cimentos asfálticos, é o ponto de amolecimento, 

que é a temperatura em que o CAP amolece (PINTO; PINTO, 2015). 

 O índice de suscetibilidade térmica tem relação com o ponto de amolecimento, 

ponto de fusão e a penetração. Quanto maior a temperatura, maior a penetração e 

isso mede a sensibilidade do material betuminoso ao calor (PINTO; PINTO, 2015). 

 Outros testes no CAP ajudam melhorar o conhecimento sobre o material que 

está sendo estudado, aplicado ou negociado. Por exemplo o ensaio de Oliensis, que 

verifica se no transporte não houve um superaquecimento provocando o 

craqueamento, o teste de efeitos do calor e dor ar, também como resultado do 

transporte, o teor de parafina e testes aprofundados de viscosidade (PINTO; PINTO, 

2015). 

 

2.1 5 Defeitos dos Pavimentos 

  

 Os dados primários nos pavimentos são as deformações plásticas dos estratos 

dos pavimentos, as estruturais de fundação e subsolo, fissurações de fadiga, as 

térmicas, as de reflexão e os danos superficiais (DOURADO; SCHERER, 2011).  

O DNIT (2006, p. 45) define trincas: “[...] é um defeito na superfície que 

enfraquece o revestimento e permite a entrada de água, provocando um 

enfraquecimento adicional da estrutura. ” 

 As trincas reduzem o tempo útil de um pavimento, não por constituírem 

problemas em si, mas por problemas que podem ocasionar. As trincas colocam em 

risco o conforto e segurança, e podem progredir e originar panelas. Também permitem 

a entrada de água dentro da estrutura do pavimento, se tornando não apenas um 

problema no revestimento, mas em todas as camadas constituintes do pavimento 

(BASTOS, 2010). 

 Os principais problemas dos pavimentos Shahin e Kohn (1979 apud MEDINA; 

MOTTA, 2015) associados as juntas, assim se calcula em escala decrescente a partir 

de 100 o índice de condição de pavimento. 
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 Estão divididos em três categorias as causas das degradações dos pavimentos. 

Em primeiro temos a intensidade e volume de veículos, logo vem a influência do meio 

ambiente e terceiro são outras considerações, como contaminação da pista com óleo, 

remendos, entre outros (MEDINA; MOTTA, 2015). 

 

Figura 3 - Relação Entre os Defeitos dos Pavimentos 

 

Fonte: DNIT (2006) 

 

 Das definições de Fenda em Pavimento na Norma de Especificação de Serviço 

do DNIT (2009, p.2) sobre Pavimentos Flexíveis- Recuperação de Defeitos de 

Pavimento, temos: 

 

 Fissura: fenda de largura capilar existente no revestimento, 
posicionada longitudinal, transversal ou obliquamente ao eixo da via. [...]. 

 Trinca: fenda existente no revestimento, facilmente visível à vista 
desarmada, com abertura superior à da fissura, podendo apresentar-se sob 
forma de trinca isolada ou trinca interligada. 

 Trinca isolada:  
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Trinca transversal: trinca isolada que apresenta direção predominantemente 
ortogonal ao eixo da via. [...] até 100 cm é denominada trinca transversal 
curta. [...] superior a 100 cm é denominada trinca transversal longa. 
Trinca longitudinal: [...] direção predominantemente paralela ao eixo da via. 
[...] até 100 cm é denominada trinca longitudinal curta. [...] superior a 100 cm 
é denominada trinca longitudinal longa. 
Trinca de retração: trinca isolada não atribuída aos fenômenos de fadiga [...]. 

 Trinca interligada: 
Trinca tipo “Couro de Jacaré”: conjunto de trincas interligadas sem direções 
preferenciais. [...]. Essas trincas podem apresentar, ou não, erosão 
acentuadas nas bordas. 
Trinca tipo “Bloco”: conjunto de trincas interligadas caracterizadas pela 
configuração de blocos formados por lados bem definidos, podendo, ou não, 
apresentar erosão acentuada nas bordas.  

 

 O surgimento das trincas está relacionado com as questões estruturais do 

pavimento ou com a composição da mistura asfáltica, na maioria das vezes. Ligantes 

considerados mais “duros”, muito viscosos, aparecem mais fáceis as fissuras, o 

envelhecimento, aumenta a rigidez e diminui a flexibilidade (BASTOS, 2010). 

 

Figura 4 - Continuação de trinca de pavimento velho para novo revestimento 

 

Fonte: Montestruque (2002) 

 

O trincamento tem diversas causas, pode ser devido ao colapso da capa 

asfáltica, que ocorre por repetição de passagem dos veículos, comprometendo a 

camada de suporte de alguma das camadas; a contração da capa asfáltica por 

variação de temperatura; defeitos de construção e deterioração de acostamentos, por 

exemplo; falta de aderência entre o revestimento e outras camadas (DOMINGUES, 

1993 apud BASTOS, 2010). 

Por mais que se refaça a camada de revestimento do pavimento, com o tempo, 

as fissuras se propagam e as trincas se refletem, seja por ação mecânica ou resultado 

da variação de temperatura (MONTESTRUQUE, 2002). 
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2.1.6 Restauração de Pavimentos 

 

Antes de qualquer estudo de restauração, deve-se identificar os problemas, 

sejam eles: trincas, panelas, afundamento, desgastes superficiais, etc. (MEDINA; 

MOTTA, 2015). 

Para um projeto de restauração, é necessário conhecer da estrutura em causa. 

Deve saber quando e como foi construído, do que é constituído, o quanto de trafego 

suportou e tem de suportar (MEDINA; MOTTA, 2015). 

O Manual de Restauração de Pavimento Asfálticos, do DNIT (2006, p. 161), 

cita: 

 
Se um determinado trecho apresenta trincamentos por fadiga de alta 
severidade e intensidade, e no dimensionamento de reforço não for 
considerado este aspecto, então a intervenção estará subdimensionada e 
resultará em muito baixo desempenho. 

 

A forma mais simples de restaurar um pavimento flexível é recapear e limitar a 

reflexão das trincas aumentando a espessura da camada de revestimento. 

Recomenda-se a fresagem da camada antiga para reduzir a propagação das trincas 

(BERNUCCI, 2008). 

A restauração de pavimento, utilizando a geogrelha, se procede normalmente 

como a restauração convencional. Apenas se adiciona uma etapa a mais, que é o 

desenrolar do rolo da grelha, seguindo todos os passos indicados pelo fabricante 

corretamente (MONTESTRUQUE, 2002).  

O DNIT (2009, p. 03) dá algumas definições básicas de restauração: 

 

 Remendo Panela: preenchida com uma ou mais camadas de 
pavimento na operação denominada de “tapa-buraco”.  

  Remendo profundo: Aquele em que há substituição do revestimento e, 
eventualmente, de uma ou mais camadas inferiores do pavimento. 
Usualmente, apresenta forma retangular.  

 Remendo superficial: Correção, em área localizada, da superfície do 
revestimento, pela aplicação de uma camada betuminosa. 

 

“Em determinadas situações, quando a base existente for considerada íntegra, 

deve-se proceder à remoção, apenas, do revestimento betuminoso. ” (DNIT, 2009, p. 

4) 

Para fazer o projeto de reforço do pavimento, é necessário avaliar a estrutura do 

pavimento. Antes da camada de reforço, preenchem-se as trincas com lama asfáltica, 
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remendos e pinturas de ligação, geralmente. A camada de mistura asfáltica 

sobreposta é chamada de overlay (MEDINA; MOTTA, 2015). 

Existem várias técnicas de pavimentação, e várias combinações entre elas. Se 

pode, por exemplo: fazer a reperfilagem com concreto asfáltico fino e uma camada 

porosa de atrito; fazer um microrrevestimento com uma camada porosa de atrito; 

remoção por fresagem e reperfilar com concreto asfáltico; remoção por fresagem, 

reperfilar, tratar superficialmente e colocar um microrrevestimento para evitar a 

propagação das trincas; etc. (BERNUCCI et al., 2008). 

Para remendos profundos, o DNIT (2009, p. 6), recomenda: “No entorno da área 

degradada deverá ser aberto um corte para possibilitar a obtenção de bordas verticais. 

O corte do pavimento deverá estender-se, pelo menos, à distância de 30 cm da parte 

não afetada. ” 

A grelha de reforço deve estar entre as duas camadas de pavimento (antiga e 

nova), a superfície deve estar seca e limpa, trincas menores que 3mm podem ser 

deixadas sem tratamento (MONTESTRUQUE, 2002). 

O Projeto de Restauração de Pavimentos do DER/SP (2006, p. 09), define: 

 

 A restauração contempla o conjunto de serviços necessários para restaurar 
a condição da capacidade estrutural do pavimento e a qualidade de rolamento 
da rodovia, por meio da execução de atividades de reabilitação e, também, 
se necessário, de reconstrução do pavimento existente em um mesmo 
projeto. 

 

No mesmo manual de Projeto de Restauração de Pavimentos, o DER (2006, p. 

10), determina os tipos de restauração: 

 

 Camada de Reforço Estrutural: Aplicação de uma ou mais camadas, 
geralmente asfálticas, sobre a estrutura do pavimento existente, as quais 
responderão pelo aumento da capacidade estrutural e pela correção de 
deficiências superficiais existentes. Este serviço é denominado 
recapeamento.  

 Fresagem: Remoção de uma ou mais camadas superficiais do 
pavimento existente, geralmente deterioradas, empregando equipamento 
específico.  

 Reciclagem: Processo de recuperação de material existente, cujas 
funções estejam comprometidas para seu emprego, com ou sem adição de 
outros materiais. A reciclagem dos materiais do pavimento existente pode ser 
executada in situ ou em usina. 

 Camada Anti-reflexão de Trincas: Camada que atua como interface ou 
membrana atenuadora, dissipando as tensões desenvolvidas pela 
propagação das trincas existentes na superfície do pavimento a ser 
reabilitado para a nova camada asfáltica aplicada.  
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 Imprimação Asfáltica Ligante: Filme de emulsão asfáltica lançado 
sobre a superfície existente para garantir a aderência entre esta superfície e 
a camada de mistura asfáltica superior.  

 Imprimação Asfáltica Impermeabilizante: Espargimento de material 
asfáltico diluído sobre a superfície, concedendo-lhe características de 
impermeabilidade após penetração na sua parte superior.  

 Selagem: Aplicação de material asfáltico em estado líquido em trincas 
existentes no revestimento asfáltico, com a finalidade de evitar a infiltração 
de água.  

 Capa Selante: Aplicação de emulsão asfáltica seguida de lançamento 
de agregado miúdo que age como rejuvenescedora da superfície do 
pavimento, além de selar as trincas eventualmente presentes.  

 Remendo Superficial: Correção, em área localizada, de defeito na 
superfície do pavimento, por meio de fresagem e reposição do revestimento 
asfáltico 

 Remendo Profundo: Correção, em área localizada, de defeito da 
estrutura do pavimento, por meio da reposição do revestimento e de uma ou 
mais camadas inferiores.  

 Tapa-Buraco: Correção emergencial, em área localizada, de defeito no 
pavimento por meio de lançamento de mistura asfáltica sobre o local afetado, 
com reduzido controle de qualidade do serviço realizado.  

 Enchimento: Complementação, com mistura asfáltica, de área 
localizada, com finalidade de nivelamento da superfície, sem função 
estrutural. 

 

Juntamente com a restauração de pavimentos, busca-se utilizar algumas 

técnicas para retardar o trincamento, para não comprometer as novas camadas. 

Aumentar a espessura de revestimento, otimizar a rigidez por adição de fibras de 

polímeros, sistemas de reforço e de alivio de tensões, sempre que possível (BONDT, 

2000 apud BASTOS, 2010). 

 Surgem fissuras em pavimentos por diversos motivos. As fissuras de fadiga 

progridem de cima para baixo comumente e de cima para baixo por sobrecarga. As 

fissuras térmicas surgem por intensos ciclos de variação de temperatura. As fissuras 

por subestrutura insuficiente surgem quando o subsolo perde a capacidade de carga, 

compactação inadequada e pós compressão. Existem também os defeitos 

construtivos, que se dão por imperfeições nas juntas, falta de aderência das camadas. 

E ainda, o envelhecimento do pavimento (DOURADO; SCHERER, 2011). 

 

2.1.7 Fibra de Vidro 

 

Bock et al. (1977, p. 3) define:  

 

Por vidro entende-se uma substância inorgânica, amorfa e fisicamente obtida 
pelo resfriamento de uma massa em fusão, que enrijece através de um 
aumento contínuo de viscosidade. [...]. Industrialmente, pode-se restringir o 
conceito de vidro aos produtos resultantes da fusão pelo calor de óxidos ou 
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seus derivados e misturas, tendo em geral como constituinte principal a sílica 
ou oxido de silício, e que por resfriamento enrijecem sem cristalizar.  

 

No início da década de 30, durante a crise americana, grandes fabricantes de 

vidro, resolveram expandir e investir em seus negócios para desenvolver novas 

tecnologias. Esse investimento incluía o estudo e pesquisa para a produção de fibras 

de vidro (BAUER, 2013). 

 Para Bauer (2013, p. 891), “A fibra de vidro é um material incombustível, não 

absorvente e quimicamente estável. É resistente ao ataque de insetos, roedores e 

fungos. ” 

 Quando existe um alto grau de trincamento, se utiliza recapeamento com 

soluções antirreflexões de trincas. Existem várias opções no mercado, grelhas de 

fibras de vidro, entre outras (SINICESP, 2014). 

Ota (2004 apud KEMERICK et al., 2013) menciona a fibra de vidro usada por 

artesãos na Síria, Egito e Grécia 250 a. C para aplicar sobre produtos acabados, o 

material era retirado direto do derretimento de uma vara de vidro. Mas só a partir de 

1939 começou a ser comercializada, para fornecer mais rigidez a utensílios. 

As geogrelhas são utilizadas para reforçar pavimentos novos e reabilitar 

pavimentos degradados. A grelha aumenta a resistência a tração e complementa as 

propriedades das misturas betuminosas. Elas têm um bom modulo de elasticidade, e 

faz diminuir deformações pois absorvem as tensões do tráfego (REIS, 2009). 

De acordo com a NBR12553 (ABNT, 2003 apud BASTOS, 2010, p. 86), a 

geogrelha é:   

 

Produto com estrutura em forma de grelha com função predominantemente 
de reforço, cujas aberturas permitem a interação do meio em que estão 
confinadas, constituído por elementos resistentes à tração. É considerado 
unidirecional quando apresenta elevada resistência à tração apenas em uma 
direção, e bidirecional quando apresenta elevada resistência à tração nas 
duas direções principais (ortogonais). Em função do processo de fabricação, 
as geogrelhas podem ser extrudadas, soldadas ou tecidas. 

 

No manual do DNIT (2006 p. 167): “Os geotêxteis são mantas sintéticas [...] e 

são fabricados com matérias primas como [...] fibra de vidro [...]. Eles são geralmente 

posicionados diretamente sobre o pavimento trincado existente [...]. ” 

Outra definição do DNIT (2006, p. 168) sobre as fibras nos pavimentos: 
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O fenômeno de retardamento da propagação de trincas parece estar ligado 
com a estrutura geotêxtil-asfalto, que forma uma camada de descontinuidade 
visco-elástica, minimizando a intensidade das tensões sobre a trinca 
existente, seja por solicitação das cargas de tráfego ou por 
contração/retração devido as variações térmicas ambientais. 
O efeito de redução das tensões é atribuído a dessolidarização entre a 
camada trincada e a nova camada de reforço, permitindo o livre movimento 
das bordas da trinca ou seu redirecionamento horizontal, o que a dissipa. 
Outra ação do geotêxtil é a formação de uma membrana com boas 
características de impermeabilidade, que parece colaborar com a aumento 
da vida útil do pavimento, função da inibição da entrada de água nas camadas 
mais profundas de sua estrutura, mesmo que após um certo número de 
solicitações de tráfego venham aparecer trincas no revestimento. Alguns 
pesquisadores alegam também que esta solução tem um comportamento 
rígido quando submetido às cargas rápidas do tráfego, e dúctil quando 
solicitado pela lentidão das tensões térmicas. 

 

 Usar geogrelhas e geotêxteis potentes para controle de propagação de trincas 

é umas das alternativas (HAAS; JOSEPH, 1989 apud BASTOS, 2010). 

Para utilizar um material como reforço de pavimento asfáltico, deve-se ser 

resistente aos esforços produzido pelo trafego de veículos, resistente a temperatura 

de aplicação do pavimento asfáltico imposto pela norma, resistir a tração para poder 

auxiliar o pavimento e absorver as tensões de tração, aderir com as camadas 

asfálticas assim permitindo uma distribuição de esforços da camada asfáltica e a 

geogrelha e resistir a fadiga por conta da variação de temperatura 

(MONTESTRUQUE, 2002). 

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER, 2006), designa no manual de 

Tratamento Anti-Reflexão de Trinca com Geossintético, as condições de pavimento 

em que se tornam interessantes o uso de fibras e grelhas de materiais geossintéticos: 

 

 Pavimentos severamente trincados, apresentando trincas na 
superfície, com mais de 6cm de profundidade, suportando tráfego comercial 
significativo, caminhões e ônibus;  

 Pavimentos asfálticos que apresentam mau desempenho com relação 
ao acúmulo de deformações plásticas sob cargas repetidas e cuja causa não 
está na instabilidade das camadas asfálticas existentes. 

 

Os geotêxtis funcionam em situações de trincas originadas por falta de 

suficiência de capacidade de carga, atuando para reduzir deformações horizontais no 

concreto asfáltico (BASTOS, 2010). 

É apresentado no Manual de Restauração de Pavimentos Asfálticos, DNIT 

(2006, p. 166) a fibra de vidro, material geotêxtil, como solução para restauração e 

reforço de pavimento: 
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Esta solução inicia com a aplicação de uma pintura de ligação no pavimento 
existente. Posteriormente, sobre o pavimento pintado é estendido o 
geotêxtil, que é fornecido pelos fabricantes em bobinas. Nesta operação 
devem ser tomados cuidados especiais, como por exemplo evitar dobras ou 
sobreposições da manta. Em seguida, executa-se a camada de reforço 
sobre o pavimento antigo. 

 

A fibra de vidro produzida em laboratório pode ter tensão de ruptura de 3.447,5 

MN/m. E em qualquer aplicação é indicado quando se procura um material 

incombustível e que não sofra deformações (BAUER, 2013).  

A geogrelha é utilizada como função de reforço de pavimento. Reforçar 

referindo-se à capacidade de a camada suprir a falta de resistência à tração dentro do 

pavimento. A finalidade principal da geogrelha é o reforço estrutural como 

restauração, diminuição de espessura do revestimento e complementar outras 

camadas do pavimento (BASTOS, 2010). 

 

Figura 5 - Indicação da fibra no pavimento 

 

Fonte: DNIT (2009) 

 

A grelha de fibra de vidro, e também outras opções de materiais, tem função 

de reduzir as tensões geradas nas camadas do pavimento e controlar o fenômeno de 

reflexão de trincas (SINICESP, 2014). 

Segundo DNIT (2006, p. 169):  

 

Vários órgãos estaduais americanos têm adotado essas soluções. 
Diferentemente das mantas adesivas, as mantas da fibra de vidro são 
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depositadas sobre o pavimento trincado entre duas camadas de asfalto-
polímero, como se fosse um tratamento superficial simples, onde manta de 
fibra de vidro faz o papel de agregado. [...].  

 

Figura 6 -  Esforços do pavimento onde existe fibra de vidro 

 
Fonte: DNIT (2009) 

 

A aplicação de grelhas no pavimento é benéfica em restauração de pavimentos, 

ajudando nas trincas e fissuras, onde que se fosse para tratar de forma convencional, 

não teria garantia e envolveria um grande custo. Essa tecnologia serve para obras de 

pavimentação e restauração em rodovias, aeroportos, empresas e outros 

(MONTESTRUQUE, 2002).  

 A geogrelha instalada corretamente auxilia no aumento da vida de serviço do 

pavimento e quando mal executadas, podem ficar comprometidas. A geogrelha que 

possui camada betuminosa, facilita a instalação (BASTOS, 2010). 

Em um pavimento que contém trinca, é corrigido pela grelha, pois elas 

minimizam a propagação ocasionadas pelas extremidades da trinca, absorvendo as 

tensões de tração (MONTESTRUQUE, 2002). 

 Um padrão de trincamento foi desenvolvido pelo ITA (Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica), onde usaram vigas de concreto asfáltico com e sem geogrelha de 

reforço. Na viga sem o reforço, a trinca apareceu após poucos ciclos de aplicação de 

carga, e o ensaio foi finalizado depois de 80 mil ciclos. Na viga com reforço, notaram 

um novo tipo de ocorrência: microfissuras espalhadas no material, ocorridas pela 
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fadiga do próprio concreto asfáltico, e o ensaio foi encerrado com 500 mil ciclos 

(MONTESTRUQUE, 2002). 

 

Tabela 2 - Informações das grelhas de fibras de diferentes materiais usadas em 

pavimentos 

 

Fonte: Dourado e Scherer (2011) 

 

 Foi relatado por Buhler (2007) que um material para ser considerado reforço de 

pavimento, deveria apresentar boa rigidez, pois assim proporcionaria maior 

durabilidade. As pesquisas condizem tal logica, pois, a aderência é o principal fator. 

Um exemplo foi o estudo que uma grelha de rigidez superior (70 kN) foi menos efetiva 

que uma de menos rígida (50 kN), que apresentou ser mais aderente no concreto 

asfáltico (BASTOS, 2010). 

 Os geossintéticos podem atuar convertendo as trincas em microfissuras ou 

desviando as mesmas. O emprego do reforço pode retardar a reflexão das trincas. E 

se voltarem a aparecer se acentua na direção horizontal, e isso ajuda o revestimento, 

protegendo as outras camadas (BERNUCCI et al., 2008). 

 A geogrelha é muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, por 

aumentar a vida útil e a rigidez do pavimento (REIS, 2009). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAL  

 

2.2.1 Estudo de Caso 

 

O estudo de caso torna possível conhecer sobre uma determinada realidade, 

produzir certo objeto e procedimentos ou comportamentos (OLIVEIRA, 1999 apud 

CESAR, 2005). 

Stake, 2001 apud Cesar (2005, p. 2), cita: 

 
Pode-se dizer que os estudos de caso têm algumas características em 
comum: são descrições complexas e holísticas de uma realidade, que 
envolvem um grande conjunto de dados; os dados são obtidos basicamente 
por observação pessoal; o estilo de relato é informal, narrativo, e traz 
ilustrações, alusões e metáforas; as comparações feitas são mais implícitas 
do que explicitas; os temas e hipóteses são importantes, mas são 
subordinados à compreensão do caso. Assim, um estudo de caso é mais 
indicado para aumentar a compreensão de um fenômeno do que para 
delimitá-lo; é mais idiossincrático do que pervasivo; e apesar de ser usado na 
construção de teorias, pode não ser o melhor método para isto.  

 

2.2.2 Dados do Estudo 

 

O estudo de caso cumprirá com os objetivos do trabalho, após a abordagem 

teórica que foram estudados camadas de pavimento asfáltico e problemas ocasionado 

em pavimentos, o trabalho passará a cumprir sua metodologia para apresentar os 

resultados. 

A visita inicial será na empresa da grelha de fibra de vidro, em São Paulo- SP, 

para a coleta de dados físicos-mecânicos do material, e para estudar a grelha em si. 

Para conhecer sobre o comportamento da mesma e do procedimento de clientes que 

adquirem, será feito o estudo na empresa Ecopistas em Itaquaquecetuba- SP, 

conhecendo os métodos de análise de necessidade de reforço de pavimento em uma 

concessionária. 

Outro tópico abordado nos objetivos que deve ser checado, é a aplicação do 

material. Uma das grandes dificuldades é encontrar mão de obra qualificada, então 

terá de ser estudado o processo de aplicação. Para isto, a visita deve ser na empresa 

Ecovias, que estará aplicando o material.  

Para finalizar o estudo de caso, será testado a resistência a tração por 

compressão axial na cidade de Joaçaba, em laboratório apropriado para o teste. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

2.3.1 O Local Onde Foi Aplicado A Grelha Como Reforço De Pavimento 

 

 O estudo de caso ocorreu na rodovia Ayrton Senna, localizada em 

Itaquaquecetuba, no estado de São Paulo. Esta rodovia tem concessão para a 

empresa Ecopistas, do grupo Ecorodovias. 

 A rodovia Ayrton Senna inicia no km 11+190, em São Paulo, até o km 60+305, 

ponto de partida da rodovia Governador Carvalho Pinto, acabando no km 130+400 

(Via Dutra BR 116), somando, assim, 134,89 km de extensão.  

 A rodovia está em concessão com a Ecopistas desde 2009, com um contrato 

de 30 anos. 

 No dia 18/03/2012 foi aplicado grelha de fibra de vidro no pavimento asfáltico 

na rodovia Ayrton Senna SP 070, na Pista Leste, Faixa 02. A aplicação foi do km 

38+017 ao 38+517, totalizando 500 metros lineares de pista com reforço. 

 E também na mesma rodovia (Ayrton Senna SP 070), Pista Oeste, km 45+500 

ao km 45+160, 340 metros lineares aplicados na Faixa 02, no dia 02/05/2016. 

 

2.3.2 Necessidade De Reforço Do Pavimento 

 

 Conforme o contrato com o governo e das normas da concessionária, a cada 

30 anos a empresa tem que refazer o pavimento, inclusive a base, que é tratada com 

cimento (BGTC). Quando está chegando próximo do prazo o pavimento pode passar 

a criar patologias.  

 A concessionaria a cada 05 anos faz a recuperação da malha asfáltica para 

sempre estar mantendo as boas condições de pistas, sendo que a cada 18 meses os 

revestimentos sofrem reparos. 

 Outra empresa é contratada para avaliar as condições gerais das pistas. 

Levando-se em conta a norma do DNIT 006/2003- PRO que designa parâmetros de 

superfície de pavimentos, pois no contrato da concessionária, o Índice de Gravidade 

Global (IGG) deve ser de no máximo 30, favorecendo as condições de conforto e de 

atrito da pista. 
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Tabela 3 - Conceitos de degradação do pavimento em função do IGG 

 
Fonte: DNIT (2003) 

 

 Analisando a tabela acima dada pelo DNIT, podemos concluir que o contrato 

exige de bom a ótimo conceito. 

 Os números que designam o IGG, é formado pelo Índice de Gravidade 

Individual (IGI), que é a somatória de cada tipo de patologia de um pavimento 

multiplicado pelo seu fator de ponderação (fp), como podemos observar no anexo C. 

 Na norma 006 (DNIT, 2003, p. 4), para o cálculo do IGG: 
 

 (...) devem ser calculadas as freqüências absolutas e relativas das 
ocorrências inventariadas: 
– Tipo l - Trincas Isoladas (FI, TTC, TTL, TLC, TLL e TRR); 
– Tipo 4 - ALP e ATP; 
– Tipo 5 - O e P; 
– Tipo 6 - EX; 
– Tipo 7 - D; 
– Tipo 8 - R. 

  

 De acordo com o anexo C, temos: 

FI- Fissuras; 

TTC- Trincas Isoladas Tranversais Curtas; 

TTL- Trincas Isoladas Tranversais Longas; 

TLC- Trincas Isoladas Longitudinais Curtas; 

TLL- Trincas Isoladas Longitudinais Longas; 

J- Trincas Interligadas “Jacaré” 

JE- Trincas Interligadas “Jacaré” com erosão acentuada nas bordas das trincas;  

TRR- Trincas Interligadas Devido a Retração Térmica; 

ALP- Afundamento Plástico Local;  

ATP- Afundamento Plástico da Trilha;  



40 
 

O- Ondulação; 

P- Panelas; 

EX- Exsudação;  

D- Desgaste; 

R- Remendos. 

 Então cada defeito citado encontrado no pavimento que está sendo avaliado, é 

multiplicado por seu fator (ver anexo C), e multiplicado pelo número de vezes da 

ocorrência vezes 100, dividido pelo número de estações inventariadas. 

 Assim é feito o controle e a empresa recebe uma planilha de controle por trecho 

e tipo de patologia e a planilha de resumo de condição por quilometro da rodovia, 

tendo sempre que apresentar o mínimo admissível de patologias.  

A via em que foi aplicado o reforço apresentava trincas e estava próxima da 

data de refazer a camada de base, então os engenheiros da empresa buscavam uma 

alternativa de sobrevida do pavimento e optaram em tentar um novo material para 

testar a eficiência no principal problema: a propagação de trincas. As trincas além do 

desconforto ocasionam a degradação total do pavimento pela permissão de entrada 

d’água em outras camadas. 

 

2.3.3. Especificações Do Material Utilizado 

 

 A grelha de fibra de vidro utilizada na rodovia é da empresa S&P, uma empresa 

Suíça e que tem representantes que comercializam o produto em São Paulo- SP.  

 É um material composto por filamentos de vidro em formato de grelha e pré 

betuminada, isto é, envolto em betume. 

 A ficha técnica do material (anexo D) informa os dados mecânicos, garantidos 

pelos fornecedores das fibras: 

 Módulo de elasticidade longitudinal: 73 KN/mm²; 

 Módulo de elasticidade transversal: 73 KN/mm²; 

 Extensão da ruptura da fibra longitudinal: de 3 a 4,5%; 

 Extensão da ruptura da fibra transversal: de 3 a 4,5%; 

 Resistência a tração longitudinal: 111 KN/m (2,7% extensão) 120 KN/m 

(teórico); 
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 Resistência a tração transversal: 111 KN/m (2,7% extensão) 120 KN/m 

(teórico). 

 

Dourado e Scherer (2005) descrevem sobre o módulo de elasticidade fibra de 

vidro como 70 KN/mm². Esse módulo tem redução quando se torna grelha, e fica como 

47 KN/mm². Sendo assim, se torna eficiente para auxiliar na resistência flexo-tração, 

pois é em torno de 9 vezes maior que o módulo de elasticidade do revestimento 

asfáltico. 

Ainda com Dourado e Scherer (2005), temos um teste de durabilidade do 

pavimento com a aplicação ou não de reforços vistas a partir do teste Netherlands 

Pavement Consultantes (NPC) que avalia a resistência a fissuras de fadiga quando 

sujeita a cargas cíclicas. 

 

Figura 7 - Configuração do teste NPC 

 
Fonte: Dourado e Sherer (2005) 

 

A explicação do teste NPC segundo Dourado e Sherer (2005, p. 12): 

 
Um pavimento com espessura total de 9 cm (3 cm+ 6 cm) é carregado 
ciclicamente por intermédio de uma prensa de 4 pontos de apoio por uma 
viga de vão de 500 mm. Durante o teste, a temperatura ambiente é mantida 
a 5º C. São aplicadas cargas cíclicas (simulando cargas dos rodados de um 
veículo) com uma frequência de 29.3 Hz controladas segundo os seguintes 
critérios: 
Carga mínima: 50 N 
Carga máxima: 4500N 
Esta gama selecionada de cargas simula as cargas típicas que ocorrem nas 
vias. É controlada a flexão da viga até a rotura do modelo ou até uma 
deformação irreversível de 35 mm em função do carregamento cíclico.  
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Tabela 4 - Resultados do teste NPC 

 

Fonte: Dourado e Scherer (2005) 

 

Sendo assim, o teste nos mostra que a grelha de fibra de vidro, pré-betuminada, 

nos dá 6 vezes mais durabilidade de acordo com as cargas recebidas que o pavimento 

sem reforço (modelo de referência). 

 

2.3.3.1. Resistência a tração por compressão diametral  

 

 A resistência a tração por compressão diametral limita o quanto o material pode 

esticar ou se deformar sem romper. A grelha de fibra de vidro também serve para 

aumentar essa resistência do revestimento do pavimento. 

 Segundo Bernucci et al. (2008), a resistência a tração por compressão 

diametral faz parte de algumas especificações de misturas asfálticas. A norma 

031/2004 do DNIT denomina 0,6 Mpa como valor de resistência a tração mínima. 

 Sobre a amostra para a realização do teste conforme o DNIT (2004, p. 2): “O 

corpo-de-prova destinado ao ensaio pode ser obtido diretamente do campo por 

extração através de sonda rotativa ou fabricado em laboratório, de forma cilíndrica, 

(...) e diâmetro de 10 ± 0,2 cm.”  
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 O corpo de prova foi fornecido para os estudos durante a visita a empresa S&P 

em São Paulo- SP no dia 17/10/2016. O corpo de prova contém a fibra de vidro 

inserida. 

Figura 8 - Corpo de prova de asfalto com reforço 

 
 

 A realização do teste foi na cidade de Joaçaba- SC no dia 01/11/2016 em 

laboratório apropriado para a realização do mesmo. O teste nos forneceu uma força 

aplicada de 83209,55 N/m, constatando a altura útil do corpo de prova 10,87 cm, 

temos 9044,88 N de força aplicada (922,32 kgf). 

 Após a realização do ensaio, segundo a ES 031 do DNIT (2009, p. 2): 

 
Com o valor obtido é calculada a resistência à tração do corpo-de-prova 
rompido por compressão diametral, através da expressão:  

σR= 2*F/ π*D*H 

Onde: σR – resistência à tração, MPa;  
F – carga de ruptura, kgf;  
D – diâmetro de corpo-de-prova, cm;  
H – altura do corpo-de-prova, cm; 

 

Então temos a altura do corpo de prova= 10,87 cm; diâmetro 9,96 cm; e carga 

de ruptura 922,32 kgf. 

 σR= 2*F/ π*D*H 

 σR= 2*(922,32)/ π*(10,87)*(9,96) 

 σR= 5,43 MPa 
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2.3.4. Aplicação Da Grelha  

  

 A Especificação Técnica (ES) “Tratamento Anti-reflexão de Trincas com 
Geossintético” do DER (2006, p.10) explica sobre a aplicação de tratamento com 
uso de geogrelha em pavimento: 
  

Antes do início das operações de execução a pista deve ser limpa, 
eliminando-se todas as partículas de pó, lamelas e material solto. Devem ser 
reparados os defeitos na camada subjacente, tais como: panelas, 
depressões, deformações na trilha de rodas, escorregamentos etc. Trincas 
superiores a 3 mm devem ser seladas com material asfáltico após a limpeza. 
Instalar a geogrelha sempre entre duas camadas de materiais asfálticos, com 
revestimento antigo e camada de reforço. (...) Pintura de ligação: A superfície 
preparada para receber a geogrelha deve ser impregnada com emulsão 
asfáltica, com taxa de ligante asfalto residual mínima de 0,5 l/m². Em 
situações particulares como superfícies rugosas ou muito danificadas, deve-
se aumentar os valores da taxa de aplicação. A emulsão deve ser aplicada e 
levada à ruptura antes da aplicação da geogrelha e da camada de asfalto 
subseqüente. Aplicação da geogrelha: A geogrelha deve ser desenrolada 
manualmente diretamente no local a ser posicionada ou por equipamentos 
que não ofereçam risco de danos ao material, sem dobras ou rugas. A 
geogrelha deve ser cortada para se adequar a áreas com obstáculos ou 
descontinuidades, poços de visitas, caixa de drenagem e outros. Para o bom 
resultado da instalação, é recomendável que a geogrelha não fique exposta 
ao tráfego até que esteja coberta pela nova camada de concreto asfáltico. 
Caso seja inevitável a abertura ao tráfego, deve-se verificar se o recobrimento 
asfáltico da grelha não foi perdido. Se o recobrimento estiver perdido, deve-
se realizar uma segunda imprimação asfáltica.  

 

 A partir do manual do Departamento de Estradas de Rodagem, foi analisada a 

instrução operacional do fabricante (S&P):  

 

A fresagem da pista, quando necessária, deve ocorrer com 15cm a mais de 
cada lado da área de aplicação da grelha; 
· A limpeza da superfície de asfalto deve ser feita com equipamento 
adequado, através de jato de ar com alta pressão, antes da aplicação da 
emulsão; 
· A limpeza de fissuras existentes no pavimento a ser reparado deve ser feita 
com ar comprimido e caso existam fissuras >4mm devem ser seladas com 
material betuminoso selante; 
· Aplicar a emulsão especificada a seguir sobre a base a ser aplicada a grelha 
e após o rompimento da emulsão, aplicar a grelha. Para bases não fresadas 
usar uma taxa de 400 a 500g/m² de emulsão e para bases fresadas 500 a 
600g/m²; 
· Para Emulsão indicamos a RR-2C, modificada com polímero ou similar com: 

 Temperatura de amolecimento igual ou superior a 55 ºC, 

 Index de penetração inferior a 0,2 

 Percentual de mistura de água na emulsão menor que 33%. 
· Aplicar a grelha sobre a pintura de aderência, depois da rotura da emulsão, 
a fim de promover a adequada aderência entre a grelha e a mistura 
betuminosa da base. A instalação da grelha é promovida por um processo de 
termo-colagem por intermédio de uma máquina específica de instalação 
fornecida com o sistema. 
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Assim, a grelha depois de colocada no equipamento é desenrolada sobre o 
pavimento (com uma sobreposição longitudinal mínima de 5cm), passando 
sequencialmente por uma chama de queima amolecendo o betume 
polimérico que reveste a grelha, e por uma bateria de rolos que prensa e 
promovem o ajuste da grelha à superfície do pavimento; 
· Em curvas apertadas devem-se efetuar os cortes necessários para evitar 
pregas na fibra. Neste caso devem-se executar as sobreposições de 
continuidade necessárias; 
· Caso a grelha após instalação, precise ser exposta diretamente ao tráfego 
em condições de velocidade reduzida, deve-se passar o rolo de pneus, com 
os pneus devidamente lubrificados, sobre a grelha para ajudar a aderência 
da grelha à base; 
· Após a aplicação da grelha e recompor o pavimento com o CAUQ 
especificado no projeto.  

 

 A limpeza do pavimento teve as mesmas instruções, a selagem de trincas teve 

diferença apenas de 1 mm no comando de reparação, a emulsão, diretrizes de 

aplicação da geogrelha e cuidados se o trafego for aberto em cima do material também 

foram similares. Isto mostra que o manual do fornecedor do material é condizente com 

as normas registradas em nosso país. 

 A aplicação do reforço de pavimento na rodovia Ayrton Senna na pista leste 

Faixa 02 do km 38+017 ao 38+517, ocorreu no dia 18/03/2012. A Ecopistas trabalha 

com usinas de asfalto terceirizadas e a aplicação foi de responsabilidade da S&P. 

 O pavimento existente apresentava perceptível degradação e trincas. 

 

Figura 9 - Trecho do km 38 anterior a aplicação do reforço (18/03/2012) 

 
Fonte: Ecopistas (2012) 
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 Como podemos observar no anexo E, onde consta o relatório fotográfico da 

restauração do revestimento do pavimento, a aplicação foi de acordo com o manual 

de aplicação.  

 A grelha de fibra de vidro era protegida por um plástico, para que com o calor 

o betume, que envolve a grelha, não esquentasse e fizesse com que as superfícies 

do material acabassem colando uma na outra no rolo. Por isso na aplicação esse 

plástico deveria ser queimado, se não impediria com que as camadas do pavimento 

se unissem, ficando aderidas apenas pela grelha. 

 

Figura 10 - Aplicação no trecho do km 38 da rodovia Ayrton Senna (18/03/2012) 

 
Fonte: Ecopistas (2012) 

 

 A Figura 10 do registro fotográfico da Ecopistas demonstra a aplicação do 

reforço. A máquina está desenrolando o rolo da grelha, e um os aplicadores estão 

queimando o plástico com maçaricos. 

 No ano de 2016, na aplicação na mesma rodovia, na pista oeste do km 45+500 

até o 45+160, Faixa 01, ocorreu no dia 02/05, e como podemos observar no anexo F 

do relatório fotográfico, ocorreu com o mesmo princípio de aplicação.  
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Figura 11 - Aplicação no trecho do km 45 da rodovia Ayrton Senna (02/05/2016) 

 
Fonte: Ecopistas (2016) 

 

 Quando ocorreu este estudo de caso, a empresa S&P estava aplicando na 

interligação da rodovia Imigrantes com a Anchieta, em São Paulo, concessionada pela 

Ecovias.  

 A aplicação completa está no relatório fotográfico do apêndice A. A 

concessionária adquiriu o material para testes e monitoramento no pavimento e foi 

aplicado 240 m² de reforço no dia 19/10/2016. Na execução do serviço se fizeram 

presentes o responsável pela empresa da grelha, o engenheiro da empresa e um 

técnico de aplicação. 

 Uma grande mudança na aplicação ocorreu por conta de o material que passou 

a proteger o rolo de fibra agora é uma espécie de feltro, ocupando o lugar do plástico. 

A vantagem é que não precisa mais retirar a proteção, pois o feltro absorve a emulsão 

asfáltica dando aderência completa na área de contato com o revestimento ou outras 

camadas do pavimento, o que deixa muito mais simples aplicação levando em conta 

que o plástico precisava sofrer a queima. Segundo o engenheiro civil da empresa, 

Renato, agora com o feltro, deve-se ter mais cuidado quanto a umidade, pois o 

material absorve água, e tem de estar seco para absorver a emulsão. 
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Figura 12 - Rolo de grelha de fibra de vidro com feltro 

 
 

 O trabalho iniciou com a marcação nos locais em que iriam ser aplicados a 

grelha, partindo do km 04+175. Todo o km foi fresado pois foi recapado, mas apenas 

60 m de pista receberiam o reforço. Então a fresagem foi de 3 cm e onde havia 

marcação de aplicação de reforço 7 cm. A base de todo o pavimento é tratada a 

cimento (BGTC), então uma fresa maior poderia ocasionar a ruptura da camada. 

As trincas encontradas nas faixas que receberam restauração no revestimento, 

estavam posicionadas nos limites das placas de base, isto é, a cada 6 metros lineares 

de pista. Então as marcações ocorreram inicialmente em trechos lineares e depois 

apenas em cima da trinca. 

Depois da fresagem ocorreu a limpeza da pista, seguida pela pintura de ligação. 

Os testes da taxa de emulsão aplicadas apontaram 0,67 l/m², inicialmente. Como o 

feltro da grelha absorve a emulsão, não precisa esperar a ruptura para a aplicação. 

Após todos os processos recomendados se iniciou a aplicação, com cuidados 

para que a grelha ficasse reta e sem rugosidades. 
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Figura 13 - Inicio da aplicação no trecho do km 4+175 (19/10/2016) 

 
 

A largura da pista é 3,5 m e o rolo tem largura de 2,0 m. A figura 12 é o início 

da aplicação na Faixa 03 da via. São aplicados 2 rolos lado a lado para completar a 

faixa, com 50 cm sobrepostos. 

 

Figura 14 - Aplicação no trecho do km 4+175 (19/10/2016) 
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 Após a aplicação da grelha se completou a taxa de emulsão, o teste informou 

0,18 l/m². Assim, o total de emulsão asfáltica foi 0,8 l/m². A taxa de emulsão é de 

extrema importância para a aderência do reforço no pavimento e é um dos quesitos 

mais cobrados pela empresa S&P. 

 Depois da ruptura da segunda camada de emulsão, se inicia a aplicação do 

concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Em um primeiro momento foi aplicado 

uma camada de 04 cm de revestimento com granulometria fechada e depois uma 

camada de 03 cm com granulometria aberta e vazios, que ajuda na aderência dos 

pneus dos automóveis na pista e na drenagem. A Ecovias tem sua própria usina de 

asfalto e utiliza o CAP AB8, que é um tipo de asfalto borracha e fornece ótimas 

características ao pavimento por ter melhor resultado de deformação e maior 

viscosidade.  

 

Figura 15 - Aplicação de CBUQ no trecho do km 04+175 (19/10/2016) 

 
 

2.3.5 Considerações Sobre O Pavimento Asfáltico Reforçado Com Geogrelha  

 

 As primeiras conclusões sobre a grelha de vibra de vidro como reforço de 

pavimento surgiram no estudo na empresa Ecopistas (18/10/2016), quando os 

resultados de durabilidade foram comprovados. No item 2.3.2 se falou sobre a 

durabilidade dos trechos dos pavimentos da rodovia Ayrton Senna, que no contrato 
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com o governo se diz para no mínimo a cada 05 anos refazer a camada do 

revestimento, mas que a cada 18 meses essa camada é refeita por conta de 

patologias aparentes (que não podem ocorrer segundo o contrato da concessionária).  

 O trecho que foi aplicada a grelha de fibra de vidro em 2012 (km 38+017 ao 

38+517 Faixa 2) é um trecho em que só precisará passar por restauração no ano de 

2017 por conta de chegar ao limite dos 05 anos. 

 

Figura 16 - Pavimento atual (Faixa 2) 

 
 

A partir do ganho da concessionária com a utilização da grelha, passou a utilizar 

em outros trechos (como mostrado o de 2016, do 45+500 ao km 45+160) para ganhar 

com a vida útil do pavimento.  

Os testes realizados por Dourado e Scherer (2005) também demonstram 

diversas qualidades em propriedades mecânicas da fibra, principalmente o teste NPC 

que nos mostra que o suporte de ciclos do pavimento com reforço é 06 vezes maior 

que o pavimento convencional.  

 A resistência de tração a compressão da fibra (item 2.3.3.1.), realizado para 

este estudo, mostra uma grande RT comparada com o mínimo estipulado pelo DNIT 

(0,6 MPa) e o resultado dos testes do corpo de prova 5,43 MPa. E outra característica 

demonstrada na realização do teste foi a aderência com as camadas de concreto 

asfáltico. Depois de trincado o corpo de prova, as camadas não se abriam pois 



52 
 

estavam aderidas na fibra (não se romperam, apresentando boa resistência de corte 

da grelha). 

 

Figura 17 - Corpo de prova rompido 

 
 

A aplicação provou ser rápida e simples, não atrapalhando a mão de obra da 

usina de asfalto e podendo ser aplicada pelos mesmos. Este ponto foi de grande 

importância para não agregar valor ao custo da implantação de reforço. 

Sobre os custos da grelha a empresa S&P (distribuidora Clever Reinforcement 

Brasil) fez uma análise de custos: 

 

 “Parâmetros utilizados: 

 Custo do CBUQ R$ 900,00/m³ 

 Custo da emulsão RR1C convencional R$ 1.115,00/ton 

 Custo da emulsão RR1C com polímero R$ 1.435,00/ton 

 Consumo da emulsão 600 g/m² 

 Custo adicional da emulsão com polímero: R$ (1,44-1,12)*0,6= R$ 
0,198/m² 

Custo da aplicação da grelha + emulsão: 
 
Custo da grelha + emulsão com polímero 

 5 cm de CBUQ R$ 45,00/m² 

 Custo adicional da emulsão com polímero R$ 0,20/m² 

 Grelha aplicada R$ 25,00/m² 
TOTAL R$ 70,20/m² 

 
Custo de 3 intervenções convencionais 
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 5 cm de CBUQ + emulsão convencional R$ 45,00/m² 

 Custo de 3 intervenções TOTAL R$ 135,00/m² 

 Custo de 2 intervenções TOTAL R$90,00/m².” 

 

 O custo para as empresas é de suma importância, a análise mostra que em 2 

intervenções o material já compensa ser implantado. 

E também para a análise de custos temos o orçamento para a aplicação 

fornecido para a Ecopistas. 

 

Tabela 5 - Orçamento do material e aplicação do reforço 

 

Fonte: S&P  

 

O orçamento hoje sem a necessidade de maquinas para a aplicação da grelha 

(por conta da troca de plástico por feltro) nos demonstra um orçamento ainda mais 

vantajoso. 
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3. CONCLUSÃO 

 

No decorrer do trabalho pode-se perceber, por meio de pesquisas bibliográficas, 

a grande problematização em pavimentos, o quanto se degradam com o passar do 

tempo ou pelas cargas que o mesmo tem de suportar. 

O pavimento asfáltico, como vimos é um material impermeável, aderente e 

resistente, apresentando boas qualidades para ser aplicado. Mesmo assim, o material 

apresenta com o passar dos números de ciclos de cargas por ele, problemas, os 

mesmos apresentados nesse trabalho. 

Existem inúmeros tipos de reforço para pavimentos, mas que se mal-usados, 

não trarão bons resultados.  

A grelha de fibra de vidro ofereceu ao pavimento as características necessárias 

para ser apontada como uma boa escolha de reforço. O que vale lembrar é o cuidado 

com a emulsão asfáltica para que haja aderência entre o reforço e as camadas, e que 

essas camadas sejam dosadas, graduadas e aplicadas corretamente para a boa 

funcionalidade do pavimento. 

O reforço de pavimento asfáltico é citado nas normas por oferecer muito a vida 

útil do pavimento e isso foi comprovado no estudo de caso na rodovia Ayrton Senna, 

e sua fácil aplicação foi acompanhada na interligação das rodovias Anchieta e 

Imigrantes, no estado de São Paulo. 

E as características mecânicas, por meio de bibliografias, teste de tração a 

compressão e o custo-benefício que a tecnologia traz, mostrou que é um material que 

merece atenção e bons olhos das empresas de pavimentação, dos profissionais da 

área e órgãos públicos, que necessitam gastar com a manutenção de rodovias e ruas 

da cidade. 
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ANEXO A – FOLDER EMPRESA S&P REINFORCEMENT 
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ANEXO B – CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO S&P 
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ANEXO C- NORMA DNIT 006/2003 PRO
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ANEXO D- FICHA TÉCNICA GLASPHALT S&P 
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ANEXO E- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ECOPISTAS (2012) 
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ANEXO F- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ECOPISTAS (2016) 
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APÊNDICE A- RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE APLICAÇÃO DA 

GEOGRELHA 
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