
This book provides students and practitioners a wealth of knowledge on pavement 
engineering. Highway and airport pavements are an essential part of the infrastructure 
of any country and have a huge effect on its ability to grow economically. An engineer 
responsible for design, construction, rehabilitation, or maintenance of pavements bears 
great responsibility toward the society for providing cost-effective, safe, and reliable 
solutions. The unrelenting increases in highway and airport traffic volumes and weights 
require better and better design methodologies, material selection, and construction 
practices.  Over the last 50 years the area of pavement engineering has evolved into a 
major discipline of civil engineering which is taught in many major universities around 
the world. However, there is a limited number of available text books and many of 
these are outdated. Professor Balbo’s book fills this gap for Brazilian engineers and 
students. 

The book covers a wide range of topics, including basic concepts of pavement engineering, 
pavement materials, pavement performance, structural analysis, traffic analysis, 
design of new and rehabilitated pavements, and structural evaluation. It covers well-
established design methodologies, Brazilian practices, as well as the state-of-the art 
concepts.

We recommend this book to students and practitioners as an excellent source of current 
knowledge that can serve as a text book or as a long lasting reference book.

Este livro oferece a estudantes e profissionais conhecimentos sólidos na 
área de engenharia de pavimentação. Pavimentos de rodovias e aeroportos são 
partes essenciais da infra-estrutura de qualquer país e têm grande efeito na sua 
capacidade de crescimento econômico. O engenheiro encarregado pelo projeto, 
construção e recuperação ou manutenção de pavimentos tem grande 
responsabilidade perante a sociedade de proporcionar soluções econômicas, 
seguras e confiáveis. A constante elevação dos volumes e cargas no tráfego 
rodoviário e aéreo exigem, cada vez mais, metodologias de projeto, seleção de 
material e métodos construtivos melhores. Nos últimos 50 anos, a área de 
engenharia de pavimentos tornou-se uma das principais disciplinas da 
engenharia civil e é ensinada em muitas universidades ao redor do mundo. 
Contudo, há um número limitado de livros técnicos de referência e muitos estão 
desatualizados. O livro do professor Balbo vem preencher essa lacuna para os 
engenheiros e estudantes brasileiros.

O livro aborda uma ampla gama de tópicos, incluindo conceitos básicos 
de engenharia de pavimentos, materiais de pavimentação, comportamento do 
pavimento, análise estrutural e de tráfego, projeto de pavimentos novos e 
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recuperados, e avaliação estrutural. Apresenta metodologias de projeto bem 
estabelecidas, exemplos brasileiros, assim como os conceitos mais atuais.

Recomendamos este livro a estudantes e profissionais da área como 
excelente fonte de conhecimento que pode servir tanto para estudos como para 
consulta, por muito tempo.

Michael Darter, PhD
Emeritus Professor, University of Illinois at Urbana-Champain

Lev Khazanovich, PhD
Associate Professor, University of Minnesota at Twin Cities
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polida, lisa, rugosa, cristalina, porosa, ondulada etc. Não é incomum o uso de 
dois termos simultâneos para descrever tal característica, por exemplo, “ondulada 
e rugosa”, “lisa e ondulada” etc. Não existe consenso na literatura de como medir 
quantitativamente a textura da superfície de agregados, sendo em geral tal 
característica um dado omisso em grande parte das especificações para agregados. 
A textura poderá trazer sensíveis reflexos na resistência à tração do material, 
quanto à questão da resistência na interface pasta/agregado, como discutido no 
renomado trabalho de Farran (1956). Em Woods (1960), podem ser encontrados 
diversos resultados ilustrativos do efeito da textura na resistência à tração da 
interface pasta/agregado, onde se verifica um acréscimo de cerca de 80% deste 
valor ao se passar do uso de um agregado muito liso para um agregado muito 
rugoso e poroso.

A porosidade do agregado é uma caracterís-
tica de elevada importância para a fabricação de 
misturas. Além disso, a porosidade fornece infor-
mações importantes sobre as condições de formação 
das rochas. Da prática é conhecido que a aderência 
entre pasta de cimento e agregados é maior quando 
estes últimos são mais porosos, e também que, 
durante a britagem de uma rocha, ela tende a se 
fraturar em regiões mais porosas (Orchard, 1976). 
Sabe-se ainda que agregados muito porosos afetam 
drasticamente a dosagem de misturas asfálticas. 
Existem técnicas para a aferição da porosidade de 
rochas; no entanto, a verificação de tal propriedade 
poderá ser realizada de maneira bastante simples, 
observando-se a absorção d’água típica dos agre- 

gados. Para grãos de diâmetro superior a 10 mm, é comum a realização do 
ensaio de absorção d’água, que consiste das seguintes fases:

Lavagem dos agregados e subseqüente imersão em água por um 
período de 24 h, quando então o material é pesado dentro de um cesto 
imerso em água, definindo-se seu peso imerso (Pi).

1.

Quadro 4.20 Classificação da forma dos grãos (representação aproximada)

Tipo  AngulAr  SubAngulAr  SubArredondAdo ArredondAdo

Esférico    

Alongado

   

Fíler (bArbAriSmo, do inglêS filler = mATeriAl de 
enchimenTo)
O “fíler” é a fração fina original da britagem de 

rochas, pedregulhos ou lateritas, sendo ainda possível 

de receber essa denominação a cal e os ligantes 

hidráulicos finamente moídos, como o cimento 

Portland e o cimento siderúrgico, além das pozolanas 

resultantes da queima de carvão e da microsílica. 

Uma de suas funções, da qual decorre sua denomi-

nação, é o preenchimento parcial dos vazios formados 

pela mistura de agregados graúdos e miúdos, sendo 

muito comum seu emprego em misturas asfálticas 

como o concreto asfáltico usinado a quente.
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4  mATeriAiS de inSumo pArA pAvimenTAção

Em seguida, o excesso de água no material é eliminado de forma 
delicada com pano seco de maneira a restar apenas agregados com a 
superfície saturada, determinando-se então seu peso (Psat).

O último passo é a determinação do peso seco (Ps) da amostra após 
permanecer em estufa (a 110ºC) durante 24 h.

As densidades e a absorção apresentadas pelos agregados podem ser 
calculadas segundo as expressões fornecidas no Quadro 4.21 com base nos resul-
tados do ensaio. O conhecimento da absorção d’água apresentada pelos agregados 
é de fundamental importância para a correção da curva de compactação dos 
mesmos.

A durabilidade dos agregados deve ser distin-
guida por meio de agente ou causa da perda de 
qualidade dos mesmos, ao longo do tempo. Diferen-
ciam-se aqui os agentes químicos e físicos que podem 
comprometer a qualidade dos agregados. Quando 
existe a possibilidade de uso de agregados em condi-
ções desfavoráveis quanto ao aspecto químico, em 
especial na presença de sulfatos, a capacidade desses 
últimos em atacar os agregados comprometendo sua 
durabilidade deve ser cuidadosamente analisada.

A durabilidade dos agregados pode ser anali-
sada por meio de ensaios com vários ciclos de 
imersão em sulfatos e posterior secagem, como 
sugere o extinto DNER (1964). No que tange à perda 
de qualidade motivada por ações físicas, é essencial 
dar destaque à questão da abrasividade do agregado. 
A ação superficial do tráfego, em especial, exige a 
presença de agregados que não sofram excessivo 
desgaste, pois este fato se relaciona ao polimento superficial do revestimento, 
que ocasiona a perda significativa de aderência entre pneus e superfície do 
pavimento.

Existem muitas razões para se acreditar que ensaios para a medida de 
desgaste, como os testes Deval e Los Angeles, não sejam muito adequados, em 
face de não simularem, em laboratório, a real situação de desgaste em campo. 
Orchard (1976) destaca também que, embora pouco representativo, o ensaio Los 
Angeles é, no entanto, melhor para a diferenciação do potencial de desgaste dos 
agregados, pois o ensaio Deval apresenta muitas vezes resultados idênticos para 
agregados diferenciados quanto a este aspecto.

O ensaio Los Angeles para a avaliação do desgaste por abrasão é realizado 
com agregados de diâmetro inferior a 38 mm e superior a 4,8 mm, portanto, com 
agregados graúdos, separados segundo graduações predefinidas. Em tambor rota-
tivo (máquina Los Angeles), é colocada a amostra seca de agregados, juntamente 
com esferas de aço (carga abrasiva) de aproximadamente 50 mm de diâmetro e 
0,4 kg de peso. São então aplicadas 500 rotações no tambor à base de 30 rpm. 
Posteriormente, os agregados são separados das esferas e submetidos a peneira-

2.

3.

Quadro 4.21 Expressões para cálculo de densidades e 
absorção por causa da porosidade dos agregados

cArAcTeríSTicA FórmulA de cálculo

Densidade seca dos grãos

 

Densidade saturada  

dos grãos

 

Densidade aparente  

dos grãos

 

Absorção d’água

dos grãos

 
A =                           [%]

100 × (Psat  – Ps)

Ps

δap =
Ps

Ps – Pi

δsat =
Psat

Psat – Pi

δs =
Ps

Psat – Pi
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Após as simulações realizadas, foram recuperados os valores de tensões 
no topo do subleito resultantes em cada sistema estrutural, conforme apresen-
tados na Tabela 8.5. A partir desses resultados, com emprego das Equações 8.135 
e 8.136, foi possível a determinação dos Coeficientes de Equivalência Estruturais 
(CE) teóricos pautados pela redução de pressões causada sobre o topo da camada 
inferior, de acordo com resultados indicados na Tabela 8.6.

Quanto à interferência na redução de pressões e conseqüentemente nos 
CE teoricamente calculados, por meio dos resultados na Tabela 8.6, pode ser 
constatado que, sistematicamente, o aumento da rigidez da camada inferior 
resultou no aumento da pressão sobre o topo desta camada, para quaisquer dos 
casos analisados. Também se observa que, à medida que aumenta o módulo de 
resiliência da primeira camada, as pressões sobre o subleito diminuem, denotando 
o incremento de efeito de placa de materiais muito rígidos.

Quanto a tal efeito, verifica-se que o concreto asfáltico provoca pressões na 
camada inferior com magnitude mais próxima ao solo-cimento que aos casos da 

Tabela 8.6 Reduções de pressão sobre o subleito (%) e coeficientes estruturais (CE)

Redução de pRessão pRopoRcionada (%) ce calculados

BGs BGTc sc cauQ BGs BGTc sc cauQ
52,3 88,4 83,9 79,4 1,00 1,69 1,60 1,52

51,1 83,8 77,8 72,5 1,00 1,64 1,52 1,42

51,3 80,3 73,9 68,3 1,00 1,57 1,44 1,33

61,3 94,1 91,3 88,3 1,00 1,54 1,49 1,44

56,1 91,1 87,3 83,4 1,00 1,62 1,56 1,49

54,1 88,9 84,4 80,0 1,00 1,64 1,56 1,48

69,4 96,4 94,5 – 1,00 1,39 1,36 –

63,1 94,5 91,9 – 1,00 1,50 1,46 –

60,0 93,0 89,7 – 1,00 1,55 1,49 –

Tabela 8.5 Tensões verticais no topo do subleito (MPa) obtidas com o Elsym 5

  MaTeRial
 	 BGs BGTc sc cBuQ
espessuRa (mm) Módulo de Resiliência do Tensões ResulTanTes no
 suBleiTo (Mpa) Topo do suBleiTo (Mpa)
 30 0,305 0,074 0,103 0,132 

100 60 0,313 0,104 0,142 0,176 

 90 0,312 0,126 0,167 0,203 

 30 0,248 0,038 0,056 0,075

150 60 0,281 0,057 0,081 0,106 

 90 0,294 0,071 0,100 0,128 

 30 0,196 0,023 0,035 –

200 60 0,236 0,035 0,052 – 

 90 0,256 0,045 0,066 –
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8  inTeRação caRGa-esTRuTuRa e TeoRias de análise de caMadas

BGTC ou da BGS. Da análise da Figura 8.31, quanto à 
BGS, pode-se concluir que pequenas espessuras do 
material, em relação à redução de pressões, não 
sofrem interferências de variações na rigidez da fun-
dação. O concreto asfáltico resultou em reduções de 
pressão intermediárias entre BGS e os similares resul-
tados para SC e BGTC. Por fim, os materiais bem mais 
rígidos mostraram menor sensibilidade à rigidez do 
subleito no que tange às reduções de pressão induzidas 
naquela camada de fundação. Em todos os casos, o 
aumento de espessura da primeira camada resultou 
em melhoria na redução de pressões sobre a camada 
inferior. 

Os CE teoricamente calculados mostraram-
se sensíveis ao incremento do módulo resiliente da 
fundação. A análise dos CE com base na Teoria de 
Sistemas de Camadas Elásticas revelou resultados 
bastante interessantes para uma releitura dos coefi-
cientes estruturais empregados no método da 
AASHTO (1993) e, por consequência, do DNER 
(Souza, 1981).

Verifica-se na Tabela 8.6 que os valores de CE 
oscilaram entre 1,4 e 1,7 para a BGTC, entre 1,3 e 1,6 
para o SC e entre 1,4 e 1,5 para o CAUQ. Confron-
tando tais resultados com os valores indicados na 
Tabela 8.2, há uma boa consistência no que tange às 
bases cimentadas, o que indica na proposta estabele-
cida no método do extinto DNER de variação do CE 
em função da própria resistência da base cimentada, 
e portanto, de sua rigidez. Tais resultados também se 
aproximam bastante dos padrões para CE obtidos 
por meio da análise geométrica e com a inferência 
de resultado experimental apresentada, o que leva, 
no final, a uma compatibilidade bastante acentuada 
entre todos os valores indicados.

Todavia, não se verificam os mesmos padrões de compatibilidade nem 
entre os valores empiricamente definidos, em função também do desempenho 
observado no AASHTO Road Test, nem daquele “minorado” no critério do 
DNER, com a faixa de valores obtidos teoricamente para o concreto asfáltico. 
Evidentemente, a rigidez do material, como se mostrou, interfere bastante na 
redução de pressões sobre camadas inferiores e, por conseqüência, na determi-
nação de um CE teórico baseado nesse critério.

A explicação mais razoável para tal diferença, em especial entre o critério 
da AASHTO (1993) e os valores teoricamente definidos, reside no âmago da 
condição local do experimento nos EUA: temperaturas rigorosas durante os 

Fig. 8.31 Redução de 
pressões sobre o subleito em 
função de seu módulo 
resiliente e da espessura da 
camada considerada
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