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A. G. B. de Oliveira                                                                                                                      Resumo 

RESUMO 

 

A predominância do transporte rodoviário na matriz de transportes brasileira, a má qualidade 

da infraestrutura rodoviária brasileira constatada nos últimos anos e os impactos 

socioambientais da mistura asfáltica mais usada no Brasil, o Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente - CBUQ, evidenciam a necessidade do estudo de novo materiais de construção para 

fins de pavimentação. Este trabalho de graduação propõe, portanto, o estudo de uma mistura 

asfáltica do tipo CBUQ estocável, uma novo tipo de revestimento asfáltico ainda pouco 

estudado que se propõe a ser aplicado à frio graças à adição de um composto retardador de 

pega a sua mistura. A mistura estudada foi denominada “Amostra A” e obteve os seguintes 

resultados: teor de ligante igual a 6,60%; faixa granulométrica enquadrada na faixa C do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT; pH básico; densidade da 

mistura igual a 2,531 g/cm³. Para os ensaios mecânicos, estabeleceu-se três grupos de 

estudo, sendo eles: moldados a 60ºC; moldados a frio com tempo de cura de 7 dias, e; 

moldados a frio sem tempo de cura. Os resultados dos ensaios mecânicos mostraram que o 

grupo moldado à 60ºC apresenta parâmetros superiores aos demais, sendo o pior deles o 

grupo sem tempo de cura. Apesar da constatação da superioridade de alguns grupos com 

relação a outros, nenhum dos grupos atenderam aos parâmetros estabelecidos pela norma 

DNIT 031/2006, referente ao concreto asfáltico convencional. 

Palavras-chave: Concreto asfáltico estocável. Propriedades mecânicas. Propriedades 

Físicas.
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1 INTRODUÇÃO 

A seguir serão apresentados o problema envolvido nesta pesquisa, assim como sua 

justificativa e objetivos. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Devido a grandes investimentos na malha rodoviária na década de 30 e, posteriormente, à 

chegada da indústria automobilística nos anos 50 e 60, o transporte do Brasil tornou-se 

predominantemente rodoviário, correspondendo a cerca de 61,1% da matriz de transporte de 

cargas e 95,0 % da matriz de transporte de passageiros (CNT, 2016). 

Em contrapartida, segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) por meio do Sistema Nacional de Viação (SNV), em 2014, o Brasil contava com 

aproximadamente 1,7 milhões de quilômetros de rodovias (incluindo municipais, estaduais e 

federais), dos quais apenas 12,1% encontravam-se pavimentadas (DNIT, 2014).Dessa forma, 

o panorama apresentado mostra a expressiva participação da malha rodoviária no cenário do 

transporte brasileiro em oposição às más condições apresentadas de tal malha. 

Nesse contexto, o surgimento de novas tecnologias em materiais para pavimentação pode 

contribuir para que o processo de otimização das rodovias brasileiras se dê de maneira mais 

rápida, visto o quão atrasado o Brasil se encontra em comparação com outros países. 

Segundo Relatório Global de Competitividade (The Global Competitiveness Report), 

publicado pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum) o Brasil ocupa a 111ª 

posição entre 138 países analisados no quesito Qualidade da Infraestrutura Rodoviária (WEF, 

2016). 

Dentre as inovações nos materiais de pavimentação já presentes no mercado, encontra-se o 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) Estocável, também conhecido como 

Concreto Asfáltico Estocável (CAE). Tal material é originário do CBUQ convencional 

adicionado de um composto químico retardador de pega que pode gerar diversas facilidades 

com relação ao CBUQ Convencional, tais como: armazenamento, redução da emissão de 

poluentes, melhoria do ambiente de trabalho, dentre outros. Essas vantagens foram 

relacionadas por Prowell e Hurley (2007) quando se referiram às misturas asfálticas mornas 

e, entendo que assim como tais misturas o CAE pode reduzir o uso de altas temperaturas em 

seu processo de aplicação e/ou produção, podem também ser aplicáveis ao CAE. 
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Por se tratar de um material ainda novo no mercado, não existem muitos estudos a respeito 

do CAE. Recentemente, Santana (2016) estudou propriedades físicas e mecânicas de duas 

amostras desse material e obteve resultados desfavoráveis ao uso do CAE.  

Dessa forma, esta pesquisa visa analisar comparativamente o CBUQ estocável, CAE, com o 

CBUQ convencional, de acordo com os limites estabelecidos por norma ou recomendados na 

literatura, por meio de ensaios físicos e mecânicos. Além disso, alguns dos resultados obtidos 

também serão comparados aos obtidos por Santana (2016) a fim de observar se eles se 

relacionam. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A presente pesquisa faz parte do projeto denominado “Estudo de mistura asfáltica do tipo 

CBUQ Estocável para uso em pavimentação no Estado de Goiás”, cujo o objetivo final é 

subsidiar a construção de uma Especificação Técnica referente ao CBUQ Estocável para 

nortear os órgãos rodoviários no âmbito do Estado de Goiás. Dessa forma, este estudo e os 

demais que poderão surgir, trará importantes informações acerca da utilização do material 

para as condições locais. 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir, serão descritos os objetivos geral e específicos desta pesquisa. 

1.3.1 Geral 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo avaliar em laboratório uma mistura 

asfálticas do tipo CAE, aqui chamada de “Amostra A”, produzida por empresa anônima e 

cedidas pela AGETOP (Agência Goiana de Transportes e Obras), analisando o material que 

a compõe e seu desempenho quando submetida a ensaios laboratoriais específicos para 

misturas asfálticas. 

1.3.2 Específicos  

 Caracterizar a mistura do tipo CAE denominada Amostra A, produzida por empresa 

anônima e fornecidas pela AGETOP, por meio de ensaios físicos; 

 Analisar a mecanicamente a “Amostra A”; 

 Verificar a compatibilidade dos resultados obtidos com os valores permitidos pela 

norma que especifica o Concreto Asfáltico (CA) - DNIT 031/2006 - ES.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A fim de conhecer melhor outros tipos de revestimentos asfálticos antes de lidar com um 

bastante novo e pouco conhecido, a seguir, serão revisados diversos tipos de revestimentos 

asfálticos amplamente estudados em diversos países. Além disso, serão abordadas 

metodologias de dosagem e avaliação mecânica de misturas asfálticas. 

2.1 REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS 

Segundo Bernucci et al. (2008), pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é 

constituído de agregados e ligantes asfálticos. Por sua vez, o revestimento asfáltico é a 

camada superior cuja função é resistir e transmitir as ações do tráfego às camadas inferiores. 

Outras funções do revestimento são impermeabilizar e melhorar o conforto e a segurança dos 

usuários da via.  

A seguir são apresentados diferentes tipos de revestimentos asfálticos e suas diferentes 

características e campos de aplicação categorizados segundo suas temperaturas de 

usinagem e/ou aplicação. 

2.1.1 Revestimentos Asfálticos Usinados a Quente 

Os revestimentos usinados a quente são produzidos aquecendo tanto o ligante asfáltico, 

quanto os agregados minerais adicionados na mistura. Além disso, o processo de usinagem 

é feito, em geral, em temperaturas bastante elevadas, na ordem de 150ºC a 180ºC (ASPHALT 

INSTITUTE, 20071 apud MOTTA, 2011). 

Outra importante característica dos revestimentos a quente é que eles não podem ser 

aplicados em dias de chuva e nem mesmo em temperaturas inferiores a 10ºC. Tal restrição é 

prevista nas normas de cada um dos revestimentos descritos a seguir. 

2.1.1.1 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), também chamado de concreto asfáltico 

(CA), é um dos tipos de misturas usinadas a quente mais utilizadas no Brasil (BERNUCCI et 

al., 2008) e pode ser definida como uma mistura composta de agregados bem-graduados, 

material de enchimento (filer) - se preciso, e cimento asfáltico, espalhada e compactada a 

                                                
1 ASPHALT INSTITUTE. The Asphalt Handbook. MS-4. 7ª edição. Asphalt Intitute, 2007. 
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quente (DNIT 031/2006 - ES). A Figura 2.1, exemplifica a distribuição granulométrica na 

massa asfáltica e como a mistura é altamente densa. 

Figura 2.1 – Mistura asfáltica densa do tipo CBUQ. Fonte: a autora. 

.  

Ainda segundo o DNIT (2006), para que o ligante possa envolver os agregados, é necessário 

que ambos sejam aquecidos, chegando aos valores de viscosidade especificados em norma. 

Para tanto, as temperaturas variam entre 107ºC e 177ºC, em função do tipo de ligante usado. 

Os usos do CBUQ variam de acordo com três diferentes faixas granulométricas dos 

agregados (A, B e C), podendo, então, ser utilizado como camada de ligação ou camada de 

rolamento. 

O CBUQ é, entretanto, muito sensível à variações no teor de ligante, podendo ser deformado 

permanentemente ou ter sua macrotextura superficial fechada em função de um pequeno 

acréscimo de ligante. No entanto, é possível reduzir tal sensibilidade e tornar o CBUQ mais 

durável e resistente trocando o ligante convencional por ligante modificado por polímero 

(DNER-ES 385/99) ou por asfalto-borracha (DNIT 112/2009- ES) (BERNUCCI et al., 2008). 

2.1.1.2 Camada Porosa de Atrito (CPA) 

A camada porosa de atrito (CPA) é uma mistura asfáltica com características que permitem 

importantes melhorias no tráfego de veículos em dias chuvosos, entre elas: diminuição da 

lâmina d’água na superfície de rolamento; redução das distâncias de frenagem; redução da 

reflexão da luz dos faróis na pista e; diminuição do efeito “spray” de água oriundo dos pneus 

dos veículos, possibilitando uma maior distância de visibilidade (BERNUCCI et al., 2008). 

Essas características estão relacionadas a uma propriedade marcante do CPA: sua grande 

porcentagem de vazios, entre 18 e 25% (DNER-ES 386/99), tornando-o um revestimento 

asfáltico drenante, como pode ser visto na Figura 2.2(b). Por esse motivo, para evitar danos 



Estudos Preliminares de Mistura Asfáltica do Tipo CBUQ Estocável...                                            _                   16 

 

A. G. B. de Oliveira 

à estrutura do pavimento devido à entrada de água, a camada inferior à CPA deve ser 

obrigatoriamente impermeável, como por exemplo um Tratamento Superficial ou mesmo a 

colocação de um CBUQ (BERNUCCI et al., 2008). 

 Figura 2.2 – (a) Corpo de prova de Camada Porosa de Atrito produzido em laboratório; (b) Diferença entre faixa 

de tráfego com e sem CPA, na Estrada do Coco, Bahia. Fonte: OLIVEIRA (2003). Adaptada pela autora. 

 

2.1.1.3 Stone Matrix Asphalt (SMA) 

Segundo Mourão (2003), o Stone Matrix Asphalt (SMA) é uma mistura asfáltica a quente de 

graduação descontínua e densa, com uma grande proporção de agregado graúdo, concebida 

para aumentar a interação entre materiais. 

Por possuir tal graduação descontínua, os agregados graúdos do SMA apresentam grande 

volume de vazios entre si, que, então, são preenchidos por um mástique asfáltico, formado 

por areia, fíler, fibras e ligante asfáltico. Dessa forma, diferentemente do CPA, o SMA tende a 

ser um revestimento impermeável, podendo, portanto, ser empregado como camada de 

rolamento ou de ligação (BERNUCCI et al., 2008). A Figura 2.3 exemplifica como é o 

esqueleto mineral do SMA.  

Figura 2.3 – Esqueleto mineral do SMA. Fonte: MOURÂO (2003). Adaptada pela autora. 
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Quanto as suas características de desempenho, assim como o CPA, o SMA apresenta boa 

resistência a derrapagem, eficiente drenabilidade superficial, redução do ruído ao rolamento, 

redução da reflexão da luz dos faróis e da aquaplanagem. Tais caraterísticas estão 

relacionadas à formação de uma macrotextura superficial bastante rugosa proveniente da 

grande proporção de agregados graúdos já citada (MOURÃO, 2003). 

2.1.1.4 Areia Asfalto Usinada a Quente (AAUQ) 

A areia asfalto usinada a quente (AAUQ) (Figura 2.4) é uma mistura que, diferente das demais 

já mencionadas, não possui agregado graúdo em sua composição, mas apenas agregado 

miúdo, em geral areia. Além desta, possui também ligante em maior quantidade que os 

CBUQ’s convencionais (entre 6,0 e 12,0%), uma vez que sua superfície específica é também 

maior (BERNUCCI et al., 2008).  

Figura 2.4 – Mistura asfáltica do tipo AAUQ. Fonte: a autora. 

 

A AAUQ vem sendo utilizada em locais que não dispõem de jazidas de agregado graúdo para 

pavimentação. No entanto, as misturas AAUQ são consideradas inferiores ao CBUQ, 

apresentando baixo desempenho à tração e à deformação permanente, além de falta de 

aderência pneu/pavimento em pista molhada. Além disso, é uma modalidade comumente 

empregada como revestimento, embora seja usada ainda em serviços de regularização ou 

nivelamento (ALDIGUERI, BERNUCCI, 2002). 

A sistemática a ser empregada na fabricação das misturas do tipo AAUQs é especificada pela 

norma DNIT 032/2005 - ES. Através da especificação DNER-ES 387/99, também é possível 

utilizar asfaltos modificados por polímeros nas AAUQs. 
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2.1.2 Revestimentos Asfálticos Usinados a Frio 

Segundo Motta (2011), há uma predominância dos revestimentos a quente em relação aos 

revestimentos a frio por se acreditar que estes não podem ser tão resistentes quanto aqueles. 

Dessa forma, os revestimentos a frio são normalmente utilizados em vias de baixo tráfego ou 

para tratamento da superfície de rolamento (BERNUCCI et al., 2008). 

A seguir, são apresentados os revestimentos a frio normalizados pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Vale ressaltar que, assim como os revestimentos a 

quente, os revestimentos a frio também são impedidos de serem realizados em dias de chuva, 

sendo tal restrição prevista em suas respectivas normas. 

2.1.2.1 Pré-misturados a Frio (PMF) 

Pré-misturado a frio (PMF) é uma técnica que pode ser utilizada para executar revestimento 

asfáltico em ruas e estradas de baixo tráfego (BERNUCCI et al., 2008). Além disso, o PMF 

também pode ser empregado como camada intermediária de regularização e reforço da 

estrutura do pavimento e em serviços de conservação do tipo tapa-buracos (ABEDA, 2010). 

Como seu nome sugere, o PMF é misturado à temperatura ambiente. Tal mistura é composta 

por agregados graúdos, miúdos e de enchimento, misturados com emulsão asfáltica de 

petróleo (EAP) (BERNUCCI et al., 2008). 

Santana (19922, apud BERNUCCI et al., 2008), dividiu os PMFs em três categorias segundo 

o seu volume de vazios (Vv), sendo elas: PMF aberto (22< Vv ≤ 34%); PMF semidenso (15< 

Vv ≤ 22%) e; PMF denso (9< Vv ≤ 15%). Tais categorias estão ordenadas de forma crescente 

no que se refere à proporção de agregado miúdo e material de enchimento presentes em suas 

misturas. 

Além disso, o volume de vazios se relaciona à permeabilidade dos PMFs. Sendo assim, 

aqueles com Vv <12% possuem baixa permeabilidade e podem ser usados como 

revestimento. Aqueles com Vv >12% apresentam alta permeabilidade e necessitam de uma 

capa selante para ser usado como revestimento. Finalmente, aqueles com Vv  >20% podem 

ser usados como camada drenante (BERNUCCI et al., 2008). 

                                                
2 SANTANA, H. Manual de Pré-misturado à Frio. Rio de Janeiro: IBP, 1992. 
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O PMF é especificado pela norma DNIT 153/2010 - ES. Também há a possibilidade de utilizar 

PMFs com emulsões modificadas por polímeros, especificados pela norma DNER - ES 

390/99. 

2.1.2.2 Lama Asfáltica (LA) 

 A lama asfáltica (LA) é um tipo de revestimento cujo principal uso é a manutenção preventiva 

de pavimentos ainda em bom estado, servindo para reparar superfícies que necessitam 

apenas de selagem, impermeabilização ou que tenham sua superfície de rolamento 

desgastada (ABEDA, 2010). 

Por não conferir incremento à capacidade estrutural do pavimento, qualquer irregularidade 

acentuada deve ser corrigida antes de sua aplicação (BERNUCCI et al., 2008). A LA 

apresenta um novo componente em sua mistura, pois além de agregado mineral, fíler e 

emulsão asfáltica, contém também água, apresentando, portanto, consistência fluida. A Figura 

2.5 mostra como é aplicado o material na plataforma da via. 

Figura 2.5 – Lama Asfáltica sendo aplicada em Porto Nacional – TO. Fonte: ALMEIDA (2014). Adaptada pela 

autora. 

 

A norma DNIT 150/2010 - ES estabelece a sistemática empregada na execução e no controle 

da qualidade desse serviço, visando selar, impermeabilizar ou restaurar revestimentos 

asfálticos. 
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2.1.2.3 Microrrevestimento Asfáltico (MRAF) 

O microrreventimento asfáltico (MRAF) é um sistema derivado da lama asfáltica, utilizando, 

porém, emulsão asfáltica modificada com polímero. Pode, ainda, conter aditivos químicos e 

fibras para melhorar propriedades, tais como: velocidade de ruptura e flexibidade (ABEDA, 

2010). 

Além disso, a especificação dos agregados do MRAF contribui para o um desempenho 

superior à LA e contribui para a formação de uma superfície rugosa, semelhante à do CBUQ, 

responsável pela melhoria da aderência pneu-pavimento e da drenagem superficial (ABEDA, 

2010). A Figura 2.3 mostra como é executado o serviço de MRAF na cidade de Porto Nacional 

– TO. A norma DNIT 035/2005 - ES fixa a sistemática a ser usada na confecção e aplicação 

do MRAF com o objetivo de selar, impermeabilizar ou rejuvenescer pavimentos asfálticos. 

Figura 2.6 – Aplicação do MRAF. Fonte: ALMEIDA, 2014. Adaptada pela autora. 

 

2.1.3 Revestimentos Asfálticos Mornos 

Os revestimentos a quente predominam em relação aos revestimentos a frio devido ao melhor 

desempenho estrutural que aqueles costumam apresentar em relação a estes. Entretanto, o 

processo de usinagem a quente é impactante sob diversos aspectos, tais como: emissão de 

poluentes atmosféricos, condições de trabalho e consumo energético (MOTTA, 2011).Nesse 

contexto, surgiram as misturas asfálticas mornas (Warm-Mix Asphalt - WMA), a fim de diminuir 

o impacto causado pelas obras de pavimentação (PROWELL; HURLEY, 2007). 
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Segundo Prowell e Hurley (2007), as misturas asfálticas a quente convencionais são 

normalmente produzidas em temperaturas entre 140ºC e 160ºC. Já o WMA é produzido em 

temperaturas entre 100ºC e 140ºC. Tal redução de temperatura pode trazer vários benefícios, 

sejam eles: 

 Diminuição da emissão de poluentes; 

 Melhoria do ambiente de trabalho na pavimentação; 

 Redução do consumo energético e; 

 Melhorias para o próprio pavimento, tais como: menor envelhecimento do asfalto e 

melhoria das condições de aplicação em climas frio ou locais distantes. 

Para que o asfalto envolva os agregados é necessário reduzir a viscosidade daquele. Tal 

redução de viscosidade é feita através do incremento de temperatura nas misturas asfálticas 

a quente convencionais (BERNUCCI et al.,2008). Já nas misturas mornas, além do 

incremento de temperaturas, pode-se dispor também de aditivos orgânicos ou surfactantes, 

e/ou espuma do asfalto (MOTTA, 2011). 

2.1.3.1 Revestimentos Asfálticos Mornos com Espuma do Asfalto 

A espuma do asfalto é uma técnica em que a água é introduzida durante a usinagem do 

asfalto. Tal introdução pode se dar de forma direta, pela adição de agregado miúdo molhado 

ou pela adição de material hidrofílico. Dessa forma, ao se misturar com o asfalto aquecido, a 

água se transforma em vapor, fazendo com que o ligante sofra uma significativa expansão e 

reduzindo, assim, a viscosidade da mistura (PROWELL; HURLEY, 2007). 

2.1.3.2 Revestimentos Asfálticos Mornos com Aditivos Orgânicos 

Os aditivos orgânicos, ou ceras, interferem nas propriedades do ligante diminuindo sua 

viscosidade, possibilitando que a temperatura de mistura seja reduzida em 30ºC a 40ºC. Tal 

modificação na viscosidade do ligante ocorre quando estes aditivos são submetidos à 

temperaturas acima do seu ponto de amolecimento, podendo ser inseridos previamente no 

ligante ou durante a usinagem (MOTTA, 2011). 

2.1.3.3 Revestimentos Asfálticos Mornos com Aditivos Surfactantes 

Os aditivos surfactantes agem, geralmente, na interface agregado/ligante auxiliando no 

processo de recobrimento, modificando de forma significante a propriedade de lubricidade dos 

asfaltos, sem, contudo, alterar sua viscosidade (MOTTA, 2011). 
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Ainda segundo a autora, essa tecnologia é capaz de reduzir a temperatura de mistura em 

30ºC a 40ºC e, ainda, pode-se combinar as técnicas de adição de surfactantes com a de 

espuma do asfalto. 

2.1.4 Concreto Betuminoso Usinado a Quente “Estocável” 

Recentemente, mais uma novidade no âmbito dos revestimentos asfálticos surgiu. Já se 

encontra no mercado o chamado “Concreto Betuminoso Usinado a Quente Estocável”, 

também chamado de CBUQ Estocável, ou popularmente CAE, asfalto frio ou asfalto pronto. 

Contudo, os órgãos rodoviários não possuem especificações técnicas de produção, uso ou 

mesmo fiscalização do produto que já encontra-se disponível no mercado. 

A partir de vasta pesquisa bibliográfica, até o momento da publicação desta pesquisa, foi 

encontrado apenas um material científico a cerca deste assunto, elaborado por Santana 

(2016), cujo título é “Análise das propriedades físicas e mecânicas de mistura asfáltica usinada 

à quente ensacada para aplicação a frio”. Esse estudo realizou diversos ensaios semelhantes 

aos que foram realizados na presente pesquisa com materiais fornecidos por um determinado 

fabricante e obteve resultados inferiores aos limites mínimos estabelecidos pelo DNIT, 

constatando que o material estudado não tem a qualidade e vantagens oferecidas pelo 

fabricante, não atingindo os objetivos a que se propõe.  

As tais vantagens relatadas pelo fabricante produtor dos materiais estudados por Santana 

(2016) são comuns entre os demais fabricantes, sendo elas: 

 Trata-se de um material semelhante ao CBUQ convencional acrescido de um 

composto químico retardador de pega; 

 Promete desempenho igual ou superior ao do CBUQ convencional; 

 Não requer pintura de ligação; 

 Se ensacado, pode ser estocado por um período que varia de 12 a 24 meses, 

dependendo do fabricante, e da quantidade de aditivo químico; 

 Se a granel, pode ser estocado por até 30 dias; 

 Pode ser aplicado em qualquer condição climática, incluindo dias e locais de baixas 

temperaturas e dias chuvosos; 

 Possui alta trabalhabilidade e é de fácil aplicação. 

Apesar de fazerem promessas semelhantes, os fabricantes não especificam o composto 

químico retardador de pega que utilizam e nem a proporção de tal adição. Portanto, não se 

sabe se os materiais vendidos por diferentes empresas são semelhantes nesse aspecto. 
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Também não se sabe se no momento da usinagem do CAE são atingidas temperaturas 

semelhantes às do CBUQ convencional. Dessa forma, apesar de contribuir para a melhoria 

das condições de trabalho em campo, tendo em vista que é aplicado e compactado a frio, não 

é conhecido se o CAE pode trazer melhorias no sentido da redução da emissão de poluentes 

como as misturas asfálticas mornas prometem (PROWELL; HURLEY, 2007). 

Hoje já existem aplicações do CAE em diversas regiões do Brasil. No Estado de Goiás, a 

Agencia Goiana de Transporte e Obras - AGETOP possui projetos em andamento, cuja 

mistura asfáltica aplicada é o CAE, que por sua vez foi licitado para atender às mesmas 

exigências de um CBUQ convencional. Entretanto, como as pesquisas ou relatos técnicos 

acerca da sua utilização e desempenho são escassos, surge, então, a oportunidade de 

estudar tal material e técnicas de aplicação, como é o caso da presente pesquisa. 

Na Figura 2.7 é ilustrado o método de aplicação do produto, de acordo com publicação do 

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais (SETCEMG). 

Nota-se que tal imagem mostra a aplicação do material em uma operação tapa buracos, 

entretanto, os fabricantes já almejam a aplicação de tal produto na construção de novos 

pavimentos. 

Figura 2.7 – Aplicação do CAE em Minas Gerais. Fonte: SETCEMG (2016). Adaptada pela autora. 

 

2.2 DOSAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

Segundo Bernucci et al. (2008), o método de dosagem mais usado no mundo é o método 

Marshall, desenvolvido em 1940 pelo engenheiro Bruce Marshall. Esse método faz uso da 

compactação por impacto e é, até os dias atuais, o mais usado no Brasil. 
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Entretanto, o método Marshall foi e tem sido criticado por diversos especialistas por não 

representar adequadamente a forma de compactação a que a mistura asfáltica é submetido 

em campo. Dessa forma, a fim de solucionar este e outros problemas, entre 1988 e 1993, o 

governo americano investiu cerca de US$ 150 milhões em uma pesquisa denominada 

Strategic Highway Research Program (SHRP), em que foi desenvolvida a metodologia 

Superpave (Superior Performance Asphalt Pavements), que, diferente do método Marshall, 

se utiliza da compactação por amassamento (VASCONCELOS, 2004). 

A seguir são descritas as duas metodologias de dosagem em questão. 

2.2.1 Dosagem Marshall 

Segundo a norma DNER-ME 043/95, a dosagem pelo método Marshall já parte de uma 

granulometria de agregados definida previamente No Brasil, deve-se consultar as 

Especificações de Serviço do DNIT e escolher uma faixa granulométrica que atenda ao tipo 

de mistura asfáltica a ser dosada.  

Tendo a granulometria dos agregados já definida, escolhe-se o tipo de ligante e parte-se para 

a escolha da temperatura de misturas e de compactação, segundo a curva viscosidade-

temperatura do ligante escolhido. Tal temperatura deve ser escolhida de modo a proporcionar 

uma viscosidade dentro do intervalo previsto na norma DNER-ME 043/95. 

Segundo Bernucci et al. (2008), a dosagem de uma mistura asfáltica consiste na escolha, 

através de procedimentos experimentais, de um teor dito “ótimo” de ligante. Para chegar a 

esse valor, é preciso, antes, escolher teores dentro do intervalo permitido pelas normas de 

especificação de serviço do DNIT para confeccionar os corpos de prova a serem ensaiados. 

Bernucci et al. (2008) sugere que, a partir da escolha de um teor “T”, sejam ensaiados os 

teores: T-1,0%; T-0,5%; T; T+0,5% e; T+1,0%. 

A norma DNER-ME 043/95 especifica a metodologia de ensaio a ser seguida para confecção 

dos corpos de prova e indica que para cada teor ensaiado sejam moldados 3 corpos de prova. 

Após o resfriamento dos corpos de prova, pode-se proceder com medidas volumétricas a fim 

de obter os parâmetros: volume de vazios; vazios com betume; vazios do agregado mineral 

e; relação betume/vazios (BERNUCCI et al., 2008). 

A determinação do teor ótimo de ligante pode ser feita de diversas formas. Soares et al. 

(1999), utilizaram os seguintes métodos: 

 Baseado somente no volume de vazios de 4%; 
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 Baseado num valor selecionado a partir dos teores obtidos para atender aos limites do 

DNER de volume de vazios - Vv - (3% a 5%) e relação betume-vazios - RBV - (75% a 

82%). A partir destes 4 limites, têm-se 4 teores de CAP. Tomando a média dos dois 

teores centrais, tem-se o teor ótimo. 

Finalizadas as medidas volumétricas, determina-se então os parâmetros mecânicos: 

estabilidade e fluência, que serão abordados no Capítulo 2.3. 

2.2.2 Dosagem Superpave 

Segundo Bernucci et al. (2008), a dosagem pela metodologia Superpave consiste, 

basicamente, em estimar um teor provável de projeto por meio da definição do volume de 

vazios e do conhecimento da granulometria dos agregados disponíveis. 

Além do modo de compactação, outro aspecto que diferencia os métodos Marshall e 

Superpave é a escolha da granulometria dos agregados. Enquanto o método Marshall atenta-

se apenas para a escolha de uma granulometria que se encaixe na faixa granulométrica 

prevista em norma segundo o tipo de mistura asfáltica e seus requisitos de uso, o método 

Superpave estabelece, além do atendimento à faixa granulométrica, uma zona de restrição 

(onde a curva granulométrica não deve passar) e pontos de controle (onde a curva 

granulométrica deve passar). Essa forma de definição da granulometria do método Superpave 

visa proporcionar uma graduação densa que resulte em uma estabilidade superior devido ao 

contato entre as partículas (BERNUCCI et al., 2008).  

Dessa forma, considerando os requisitos expostos, são escolhidas três composições 

granulométricas. A partir daí, calculam-se as características volumétricas que as misturas 

provavelmente vão apresentar. Tais características são calculadas a partir dos valores da 

densidade máxima teórica e aparente de cada grupo de agregados, considerando o grau de 

absorção destes (VASCONCELOS, 2004). 

Após esse procedimento, são moldados corpos de prova com as três granulometrias e a partir 

dos resultados das densidades aparente obtidas, escolhe-se a granulometria que melhor 

atender aos requisitos volumétricos da mistura pretendida. Somente a partir daí, são 

procedidos os ensaios com outros teores de ligante, sendo eles: T-0,5%, T, T+0,5% e T+1,0%, 

moldando três corpos de prova para cada teor (VASCONCELOS, 2004). 

2.3 AVALIAÇÃO MECÂNICA DE MISTURAS ASFÁLTICAS EM LABORATÓRIO 

A seguir, serão expostos alguns ensaios que se destinam à avaliar mecanicamente misturas 

asfálticas.  
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2.3.1 Ensaio Marshall 

O ensaio Marshall, especificado pela norma DNER-ME 043/95, fixa o modo pelo qual se obtêm 

a estabilidade e a fluência de misturas betuminosas usinadas a quente utilizando a 

aparelhagem Marshall. 

A seguir, são descritos os conceitos de estabilidade e fluência. 

2.3.1.1 Estabilidade e Fluência 

A norma DNER-ME 043/95 fixa o seguinte conceito de estabilidade: “Resistência máxima à 

compressão radial, apresentada pelo corpo-de-prova, quando moldado e ensaiado de acordo 

com o processo estabelecido neste método...”. 

A mesma norma define fluência como: “Deformação total apresentada pelo corpo-de-prova, 

desde a aplicação da carga inicial nula até a aplicação da carga máxima...”. 

Em outras palavras, ao aplicar uma carga de compressão no sentido radial do corpo-de-prova 

Marshall (utilizando a aparelhagem de mesmo nome), este irá deformar a medida que a carga 

de compressão crescer até um ponto em que ocorre uma perda de estabilidade, devido a 

deslocamento ou quebra dos agregados. A carga registrada neste ponto é denominada 

estabilidade e o deslocamento é denominado fluência (BERNUCCI et al., 2008). Na Figura 

2.8 é possível verificar como é executado o experimento. 

Figura 2.8 – Ensaio de estabilidade e fluência Marshall. Fonte: BERNUCCI et al. (2008). Adaptada pela autora. 

 

2.3.1.2 Resistência à Tração por Compressão Diametral  

Devido à dificuldade de se obter os valores de resistência à tração de forma direta, 

desenvolveram-se diversos métodos indiretos com a finalidade de obter esses valores 

(FALCÃO e SOARES, 2002). 
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Uma das formas indiretas de se obter a resistência à tração foi desenvolvida pelo professor 

Lobo Carneiro, para concretos de cimento Portland, tornando-se popular pelo mundo todo 

devido a facilidade de execução (BERNICCI et al., 2008). 

Esse ensaio é realizado através da compressão diametral do corpo-de-prova cilíndrico (Figura 

2.9) através da aplicação de duas forças concentradas e diretamente opostas gerando 

tensões de tração uniformes e perpendiculares ao diâmetro solicitado (FALCÃO e SOARES, 

2002). 

Desde 1972, o ensaio de compressão diametral também tem sido utilizado em misturas 

asfálticas adotando-se frisos de 12,7 mm para aplicação das forças em corpos-de-prova 

cilíndricos Marshall (BERNUCCI et al., 2008). A norma DNIT 136/2010 - ME prescreve o modo 

pelo qual se determina a resistência à tração de corpos-de-prova cilíndricos de misturas 

asfálticas.  

Figura 2.9 - Equipamento do ensaio de Resistência à Tração por compressão diametral: (a) Visão geral do 

equipamento; (b) Ruptura de um corpo de prova. Fonte: a autora. 

 

2.3.2 Superpave 

A seguir serão relatados alguns aspectos dos ensaios Vida de Fadiga e Módulo de Resiliência. 

2.3.2.1 Vida de Fadiga 

Segundo Pinto (1991), fadiga é o processo de deterioração estrutural que um material sofre 

ao ser submetido a um estado de tensões e deformações repetidas, resultando em trincas ou 

fratura completa, após um número suficiente de repetições do carregamento. 

a b 
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Uma das maneiras de obter resultados referentes à vida de fadiga de um corpo-de-prova dá-

se pela compressão diametral de cargas repetidas com frequência de 60 aplicações por 

minuto com duração de 0,10 segundos. A Figura 2.10 mostra uma visão geral do equipamento 

e execução do experimento.  

Figura 2.10 – Ensaio de vida de fadiga em andamento. Fonte: SILVA (2011). Adaptada pela autora. 

 

Este ensaio se dá em temperatura e tensão controladas e é largamente utilizado no Brasil 

(BERNUCCI, et al., 2008). Ao pesquisar sobre a normativa que rege este ensaio, foi 

encontrado apenas o projeto de norma que se intitula “Pavimentação asfáltica - Ensaio de 

fadiga por compressão diametral a tensão controlada – Método de ensaio”. 

2.3.2.2 Módulo de Resiliência  

A norma DNIT 135/2017 - ME define módulo de resiliência de misturas asfálticas como a 

relação entre a tensão de tração aplicada repetidas vezes no plano diametral vertical de um 

corpo-de-prova cilíndrico de mistura asfáltica e a deformação específica recuperável 

correspondente à tensão aplicada. 

Apesar da norma referida tratar as deformações sofridas pelos corpos-de-prova como 

recuperáveis, o módulo de resiliência não representa um parâmetro puramente elástico, pois, 

por simplificação dos cálculos, deformações viscoelásticas são parcialmente contabilizadas 

como elásticas no resultado final (BERNUCCI et al., 2008). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A seguir, serão especificados os métodos e materiais envolvidos nos ensaios realizados por 

este estudo. 

3.1 MATERIAIS 

A seguir, serão expostos os materiais usados neste estudo. Todos eles são oriundos da 

mistura asfáltica denominada “Amostra A”. 

3.1.1 Mistura Asfáltica 

A mistura asfáltica estudada foi denominada “Amostra A” e não teve sua origem, empresa 

fabricante e propriedades reveladas. Assim, eram desconhecidos dados tais como: teor de 

ligante, aditivo e teor utilizado para retardar a pega, agregados utilizados, entre outros. 

Algumas das informações foram conseguidas através dos ensaios realizados neste estudo e 

serão relatados no capítulo Resultados. 

A “Amostra A” foi fornecida disposta em um tambor com tampa e armazenada em local 

protegido de incidência solar, calor e demais intempéries (Figura 3.1). Entretanto, já no início 

dos estudos, ao separar material para os ensaios, notou-se que a mistura asfáltica 

encontrava-se bastante endurecida dentro do tambor, sendo necessário desagregar o 

material com espátula para conseguir retirá-lo, como mostrado na Figura 3.2.  

Figura 3.1 – Local e recipiente de armazenamento da “Amostra A”. Fonte: a autora. 
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Figura 3.2 – “Amostra A” sendo desagregada em seu local de armazenamento. Fonte: a autora. 

 

Esse comportamento da “Amostra A” mostrou-se incompatível com a principal propriedade 

que se esperava do material - ser estocável, levando a questionar se tal aditivo é pouco 

eficiente ou se foi dosado de forma incorreta. Vale lembrar que entre a data em que o material 

foi entregue e a data em que se iniciaram os ensaios passaram-se aproximadamente duas 

semanas. Apesar da dificuldade, foi possível retirar material para analisa-lo em laboratório. 

3.1.2 Agregado Mineral 

Segundo Lopes (2010), a seleção de agregados adequados é determinante para gerar 

misturas asfálticas com satisfatório desempenho. A mesma autora afirma que propriedades 

como resistência à abrasão, adesividade ao ligante betuminoso, forma e granulometria do 

agregado são essenciais na determinação da qualidade do material a ser utilizado. 

Neste estudo, os agregados estudados foram os obtidos por meio da extração de ligante da 

mistura asfáltica denominada “Amostra A” (Figura 3.3). Esta extração de ligante foi realizada 

através do uso do equipamento Rotarex e do solvente percloroetileno, o qual apresenta um 

custo muito alto. 

Figura 3.3 – Agregados obtidos por meio da extração de ligante. Fonte: a autora. 
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Os agregados obtidos foram estudados somente sob o aspecto de sua granulometria. 

Inicialmente, esperava-se estudar também sua adesividade ao ligante e sua resistência à 

abrasão. Contudo, não foi possível conseguir material suficiente para estes estudos devido 

ao esgotamento do solvente percloroetileno disponível e a impossibilidade de recomprá-lo 

rapidamente. Além disso, esperava-se recuperar o ligante com o equipamento Rotavaporador 

disponível no Laboratório de Asfalto da UFG, contudo a instalação de tal equipamento não se 

deu em tempo hábil para usá-lo nesta pesquisa. 

3.2 MÉTODOS  

Os ensaios descritos a seguir contaram com o espaço e os equipamentos disponíveis no 

Laboratório de Asfalto, localizado na Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade 

Federal de Goiás. 

Estes ensaios utilizaram os materiais oriundos da misturas asfáltica do tipo CAE denominada 

“Amostra A”, sejam eles agregados, ligantes ou a própria mistura e visam verificar se os 

resultados obtidos neles são compatíveis aos especificados na norma DNIT 031/2006 - ES, 

referente ao Concreto Asfáltico. 

3.2.1 Separação das Amostras 

Para a realização dos ensaios descritos a seguir, as amostras recolhidas foram 

homogeneizadas e posteriormente quarteadas a fim de se obter amostras representativas do 

todo. 

O processo de quarteamento se deu separando a amostra em quatro partes (Figura 3.4) e 

unindo as partes diametralmente opostas (Figura 3.5) de forma repetida até alcançar as 

frações desejadas, conforme indicado na DNER-PRO 199/96. 

Figura 3.4 – Primeira etapa do quarteamento. Fonte: a autora. 
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Figura 3.5 – Segunda etapa do quarteamento. Fonte: a autora. 

 

3.2.2 Ensaios Físicos 

Os ensaios físicos realizados na “Amostra A” serão descritos a seguir. 

3.2.2.1 Extração do Ligante - Método Rotarex 

A fim de obter o percentual de ligante presente na mistura CAE estudada, foram realizados 

ensaios utilizando o extrator centrífugo Rotarex. Estes ensaios seguiram a metodologia 

especificada na norma do DNER - ME 053/94 e permitiram a obtenção dos agregados secos 

e do ligante misturado a um solvente. 

O ensaio contou com os seguintes equipamentos e materiais: 

 Aparelho extrator de betume manual, Rotarex (Figura 3.6); 

 Balança; 

 Papel filtro; 

 Solvente percloroetileno; 

 Béquer para armazenar o material extraído; 

 Estufa a 110ºC. 

Após separar amostras de 1000g de mistura asfáltica, iniciou-se o ensaio colocando uma 

dessas amostras sobre o prato extrator de betume e o papel filtro em posição. Deixou-se 

também um béquer posicionado sob o tudo de escoamento para recolher a mistura de 

solvente e ligante extraída. Com o conjunto fechado, colocou-se a primeira porção de 150 mL 

de solvente deixando essa mistura em repouso por 15 minutos.  
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Figura 3.6 – Equipamento manual Rotarex. Fonte: a autora. 

 

O aparelho Rotarex disponível era de acionamento manual através de uma manivela. Dessa 

forma, no início da centrifugação o operador girava a manivela de forma mais lenta, 

aumentando a velocidade de forma gradativa até o esgotamento do solvente colocado.As 

ações descritas foram repetidas até que o solvente extraído apresentasse coloração clara. 

Finalizada a extração do ligante, guardou-se a mistura de ligante e solvente para futuros 

ensaios e levaram-se os agregados à estufa a 110ºC, onde permaneceram até constância de 

peso, sendo pesados ao final do processo (Figura 3.7). O peso inicial da amostra subtraído 

do peso da amostra após a secagem em estufa é o peso do betume extraído.  

Figura 3.7 - Pesagem de uma das amostra usada no ensaio de extração de ligante para verificação 

da constância peso. Fonte: A autora. 
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Para calcular o teor de ligante da “Amostra A”, usou-se a seguinte equação: 

𝑃 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑏𝑒𝑡𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100                                                                                                        (3.1)  

O procedimento de extração de betume para cálculo do teor de ligante foi repetido para três 

amostras. 

A fim de obter mais agregados para realizar o ensaio de granulometria, outras extrações de 

ligante foram feitas usando o Rotarex. Contudo, para economizar solvente, essas extrações 

não seguiram a metodologia descrita anteriormente, pois, antes de iniciar a extração, a mistura 

asfáltica foi colocada de molho em um recipiente contendo solvente já sujo de ligante para 

diminuir as adições de solvente limpo durante a extração. Vale ressaltar que as amostras 

extraídas dessa forma não foram utilizadas no cálculo do teor de ligante. 

3.2.2.2 Análise Granulométrica 

Após os ensaios de extração de ligante, procedeu-se com a análise granulométrica dos 

agregados.  

Segundo Coelho Jr. e Rocha (2013), dentre as faixa granulométrica especificadas pelo DNIT 

em norma, a mais usada na região metropolitana de Goiânia é a faixa C. Sabendo disso e 

tendo o conhecimento de que a “Amostra A” também tem origem na região metropolitana de 

Goiânia, esperava-se que a granulometria dos agregados analisados também se 

enquadrassem na faixa C.  

A metodologia especificada pela norma DNER-ME 083/98 prevê que quando a dimensão 

máxima característica do agregado é igual a 19,5 mm, caso dos agregados enquadrados na 

faixa C, a amostra ensaiada deve ser de no mínimo 7 kg. Além disso, a fim de se verificar a 

repetibilidade dos resultados, é recomendável realizar ao menos 3 ensaios em amostras 

distintas. Sendo assim, o total de agregados necessários seriam 21 kg. 

Como já relatado, não havia disponibilidade de agregados já limpos fornecidos pela empresa 

produtora da “Amostra A”, sendo necessário consegui-los por meio da extração do ligante, o 

que impediu que os 21 kg necessários para realizar os ensaios tal como o recomendado 

fossem conseguidos.  

Devido à escassez de agregados limpos, as amostras das análises granulométricas foram 

reduzidas a um peso de aproximadamente 1400 g cada e, por serem diminutas, foram 

separadas utilizando um repartidor de amostras.  
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O ensaio iniciou-se com a pesagem da amostra e posteriormente passou-se os agregados 

pelas peneiras com as seguintes dimensões de aberturas em milímetros: 25,1; 19,1; 12,5; 9,5; 

4,8; 2; 0,42; 0,18; 0,075; fundo (Figura 3.8). 

Figura 3.8 - Peneiramento de uma das amostras usadas no ensaio de análise granulométrica. Fonte: a autora. 

  

Além das peneiras citadas, utilizou-se também escova para limpeza das peneiras e balança 

para pesagem do material retido em cada peneira. A partir dos valores registrados para o peso 

do material retido em cada peneira e da somatória desses valores, foi possível calcular os 

valores de percentual retido, percentual retido acumulado e percentual passante de cada 

malha através da planilha inserida no software Excel exposta abaixo (Figura 3.9). 

Figura 3.9 – Planilha usada para calcular os percentuais granulométricos. Fonte: LabGeo - UFG. 

 

Material:

Origem:

Nome Abertura (mm) Retido (g) % Retida % Ret. Acumulada % Passa

1" 25,1

3/4" 19,1

1/2" 12,5

3/8" 9,5

4 4,8

10 2

40 0,42

80 0,18

200 0,075

FUNDO

TOTAL

MASSA INICIAL (g)

EEC - ESCOLA DE ENGENHARIA CIVIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

LABORATÓRIO DE ASFALTO

Operador:

Data:

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

PENEIRAS MATERIAL
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O peso retido é aquele obtido ao pesar os agregados retidos em cada peneira. O percentual 

retido é obtido dividindo-se o peso retido em cada peneira pela soma de todos os pesos 

retidos. O percentual retido acumulado é obtido pela soma do percentual retido em uma dada 

peneira com os percentuais anteriores. Por fim, o percentual passante é a diferença entre 

100% e o percentual retido acumulado. 

3.2.2.3 Potencial hidrogeniônico (pH) da massa asfáltica 

A NBR 6299 (ABNT, 1999) refere-se a obtenção do potencial hidrogeniônico de emulsões 

asfálticas. Entretanto, o ensaio foi realizado utilizando a mistura asfáltica do tipo CAE na 

tentativa de se obter o mesmo parâmetro com o intuito de verificar se a “Amostra A” 

apresentava caráter ácido ou básico em função do aditivo incorporado. 

Primeiramente, realizou-se um teste com uma amostra verificando se o valor lido para o pH 

da mistura se alterava com o tempo, fazendo leituras ao longo de 24h. O resultado deste teste 

revelou que o pH inicial não diferenciava-se muito do valor medido após 24h. Assim, definiu-

se que o valor do pH considerado seria o inicial. 

As amostras analisadas eram compostas de 200g de água destilada e 200g de mistura 

asfáltica oriunda da “Amostra A”. Antes de cada leitura, agitou-se este conteúdo por 5 minutos 

e transferiu-se a parte aquosa da mistura para um béquer onde a leitura foi realizada (Figura 

3.10). 

 

Figura 3.10 - Leitura do pH. Fonte: a autora. 
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A NBR 6299 dispõe que este ensaio deve ser realizado a uma temperatura entre 20ºC e 30ºC. 

Neste estudo, a temperatura de leitura foi a ambiente, em torno de 23ºC. Para realizar tais 

leituras, utilizou-se um potenciômetro com eletrodos de referência. Assim como os demais 

ensaios, este também foi repetido para três amostras. 

3.2.2.4 Densidade da Mistura (Rice Test) 

Seguindo a metodologia especificada pela norma americana ASTM D 2041/2011, foram 

realizados ensaios para a obtenção da densidade máxima medida da mistura asfáltica (Gmm) 

para o cálculo de parâmetros volumétricos dos corpos de prova da “Amostra A”. O ensaio 

conta com o aparato exposto na Figura 3.11, composto por uma mesa agitadora, um kitasato 

confeccionado em alumínio, uma bomba de vácuo e um barômetro. 

Figura 3.11 – Aparelhagem usada no Rice Test. Fonte: a autora. 

 

Inicialmente, pesou-se o kitasato seco e limpo e registrou-se esse valor como “A” em gramas. 

Prosseguiu-se com a preparação de uma amostra da mistura asfáltica estudada de 

aproximadamente 1500g, a qual foi depositada no interior do kitasato. Este conjunto (kitasato 

+ mistura asfálica) foi pesado e registrado como “B” em gramas. 

Posteriormente, foi adicionada água destilada ao kitasato até cobrir a mistura asfáltica e este 

conjunto foi acoplado a mesa agitadora onde aplicou-se um vácuo de 27±2 mm Hg e agitou-

se por 10 minutos. Finalizado o período de agitação, completou-se o kitasato com mais água 

destilada e pesou-se o conjunto nessas condições. Tal medida foi registrada como “C” em 

gramas. 
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Por fim, a amostra foi retirada do kitasato e este teve seu volume preenchido totalmente com 

água destilada, ocasião onde também aferiu-se a temperatura da água destilada no interior 

do kitasato. O peso do kitasato preenchido com água foi registrado como “D” em gramas. 

A densidade máxima medida foi, então, calculada de acordo com a Equação 3.2: 

𝐺𝑚𝑚 =
(𝐵 − 𝐴)

(𝐷 − 𝐴) − (𝐶 − 𝐵)
× 𝛾𝐻2𝑂                                                                                                               (3.2) 

Onde 𝛾𝐻2𝑂 é massa específica da água na temperatura aferida durante o ensaio. 

3.2.3 Moldagem dos Corpos de Prova 

Para realizar os ensaios mecânicos que serão descritos a seguir, foram moldados corpos de 

prova seguindo, com algumas adaptações, a metodologia especificada na norma DNER-ME 

043/95: Mistura Betuminosa a Quente - Ensaios Marshall.  

Inicialmente, pretendia-se ensaiar também corpos de prova moldados segundo a metodologia 

Superpave. Contudo, problemas relacionados ao funcionamento dos equipamentos 

necessários pra realizar tais moldagens impediram que esta pretensão fosse concretizada.  

Apesar da metodologia Marshall apresentar alguns aspectos inconvenientes, como 

mencionado na Revisão Bibliográfica deste estudo, a norma brasileiras DNIT 031/2006 - ES 

traz especificações acerca do concreto asfáltico baseados nesta metodologia. Assim, este 

estudo será útil na verificação do atendimento à referida norma pela “Amostra A”. 

Apesar da metodologia da DNER-ME 043/95 referir-se a misturas asfáltica a quente, o 

material estudado nesta pesquisa destina-se a uma compactação a frio em campo. Por esse 

motivo, a primeira tentativa de compactação não obedeceu as instruções presentes na norma 

relativas ao aquecimento do ligante e dos agregados, usando o material da “Amostra A” tal 

como ela foi fornecida. Além disso, a referida norma, em sua parte inicial, instrui acerca da 

dosagem da mistura asfáltica a ser compactada. Esta dosagem também não foi realizada uma 

vez que a “Amostra A” trata-se de uma mistura dosada por sua empresa fabricante. Dessa 

forma, partiu-se para os procedimentos de compactação. 

Inicialmente, preparou-se os moldes cilíndricos passando uma fina camada de óleo 

lubrificante em seu interior a fim de facilitar a extração do corpo de prova compactado. 

Posteriormente, o molde foi posicionado no suporte de compactação e uma folha de papel 

filtro foi introduzida em seu interior (Figura 3.12.a). Com o papel filtro posicionado, uma 

amostra de 1200g de mistura asfáltica foi depositada no interior do molde (Figura 3.12.b) e 
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foram diferidos golpes ao centro e nas bordas da amostra com o auxílio de uma espátula. Por 

fim, mais uma folha de papel filtro foi colocada sobre a amostra (Figura 3.12.c) e prosseguiu-

se com a compactação, dando 75 golpes de soquete em queda livre de cada lado da amostra 

(Figura 3.13). 

Figura 3.12 – (a) Molde preparado para receber a amostra; (b) Molde com a amostra; (c) Amostra pronta para 

compactar. Fonte: a autora. 

 

Figura 3.13 – Compactação Marshall com equipamento manual. Fonte: a autora. 

 

Finalizada a compactação, o corpo de prova era extraído com o auxílio de um extrator de aço 

em forma de disco (Figura 3.14). 

a b c 
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Figura 3.14 – Extração do corpo de prova. Fonte: a autora. 

 

A confecção do primeiro corpo de prova foi mal sucedida, uma vez que este apresentou uma 

altura maior que o cilindro inferior do molde. Por esse motivo, optou-se por reduzir a massa 

de mistura asfáltica adicionada no início do ensaio para 1050 g. Tal decisão foi baseada no 

estudo de Santana (2016), que, apesar de não relatar diretamente este problema em seu 

trabalho, também utilizou a massa de 1050 g para compactar seus corpos de prova. Com 

exceção da mudança no peso das amostras, o restante dos procedimentos não mudaram.  

Dentre os corpo de prova moldados a frio, dois grupos foram criados: aqueles que seriam 

ensaiados após 7 dias (grupo 7d) e aquele que seriam ensaiados sem tal intervalo de tempo 

(grupo 0d). O objetivo de tal diferenciação foi verificar se ao longo dos dias há alguma 

mudança de comportamento da “Amostra A” devido ao aditivo presente nela. Devido a 

fragilidade que os corpos de prova apresentaram após a compactação, optou-se por deixar 

os corpos de prova do grupo 7d curar dentro do laboratório, contudo entende-se que a melhor 

maneira de representar a cura que o material enfrentaria em campo seria com ele exposto à 

intempéries e, se possível, submetido à cargas móveis. 

Além dos corpos de prova moldados a frio, também optou-se por compactar corpos de prova 

a 60ºC (grupo 60ºC). Tal decisão tem origem em uma informação fornecida por um técnico da 

AGETOP de que as moldagens realizadas por ele a 60ºC mostraram-se mais bem sucedida 

que as moldagens a frio.  
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Para as moldagens a 60ºC, foi possível conservar a massa inicial da amostra com 1200 g. 

Além disso, tanto a mistura asfáltica a ser compactada, quanto os moldes cilíndricos usados 

em sua compactação foram deixados por 1 hora em estufa a 60ºC. O restante dos 

procedimento de compactação foram mantidos semelhantes aos já narrados. 

Neste trabalho, os corpos de prova moldados a 60ºC serão chamados de “CPs 60”; os corpos 

de prova moldados a frio com tempo de cura de 7 dias serão chamados de “CPs 7d”, e; os 

corpos de prova moldados a frio sem tempo de cura serão chamados de “CPs 0d”. 

3.2.4 Parâmetros Volumétricos dos Corpos de Prova 
 

Todos os corpos de prova obtidos tiveram suas alturas e diâmetros medidos com o auxílio de 

um paquímetro em quatro posições distintas, gerando os parâmetros h1, h2, h3, e h4 para as 

alturas e d1, d2, d3 e d4 para os diâmetros. A média desses quatro valores resultaram na 

altura e diâmetro de cada corpo de prova.  

3.2.4.1.1 Densidade Aparente dos Corpos de Prova 

Para verificar a densidade aparente dos corpos de prova, seguiu-se as orientações da norma 

DNER - ME 117/94: Misturas Betuminosas - Determinação da Densidade Aparente. Esta 

norma indica procedimentos diferentes para determinados valores de índices de vazios. 

Dessa forma, inicialmente, foi realizado um teste com uma das amostra para verificar seu 

índice de vazios e constatou-se um valor maior que 10%, indicando a necessidade de envolver 

os corpos de prova com fita adesiva e parafina em uma determinada etapa detalhada mais à 

frente. 

Para o ensaio de determinação da densidade aparente, foram separados 3 CPs 60, 3 CPs 7d 

e 3 CPs 0d e seguiu-se os seguintes procedimentos para cada um deles, conforme a DNER-

ME 117/94: 

 Pesar o corpo de prova ao ar, obtendo Par; 

 Envolver o corpo de prova em fita adesiva (Figura 3.15); 

 Pesar o corpo de prova envolvido em fita ao ar, obtendo P1 (Figura 3.16);  

 Determinar o peso da fita por meio da diferença entre P1 e Par, obtendo P2; 

 Aplicar parafina fluidificada sobre a fita a fim de tornar o corpo de prova impermeável 

(Figura 3.17); 

 Pesar o corpo de prova envolto em fita e parafina ao ar, obtendo P3; 

 Pesar o corpo de prova envolto em fita e parafina submerso, obtendo P4 (Figura 3.18). 
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Figura 3.15 – (a) Corpo de prova sendo envolvido em fita adesiva; (b) Corpo de prova totalmente envolvido em 

fita adesiva. Fonte: a autora. 

 

 

Figura 3.16 – Pesagem do corpo de prova envolto em fita adesiva. Fonte: a autora. 

 

 

Figura 3.17 – Aplicação de parafina no corpo de prova envolto em fita adesiva. Fonte: a autora. 

 

a b 
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Figura 3.18 – Pesagem do corpo de prova submerso em água. Fonte: a autora. 

 

A fita utilizada foi considerada comum e adotou-se 0,97 como valor da sua densidade df. Já a 

densidade da parafina dp foi considerada igual a 0,89 (valores sugeridos pela DNER 117/94). 

Ao fim de todos os procedimentos expostos acima, calculou-se a densidade aparente “d” de 

cada corpo de prova através da Equação 3.3. 

 

𝑑 =
𝑃𝑎𝑟

𝑃3 − 𝑃4 −
𝑃2
𝑑𝑓

−
(𝑃3 − 𝑃1)

𝑑𝑝

                                                                                                                        (3.3) 

 

A densidade aparente considerada para cada grupo (60ºC, 7 dias e 0 dias) é a média 

aritmética dos valores de “d” dos 3 corpos de prova referentes ao seu próprio grupo descrito. 

3.2.4.1.2 Volume de Vazios (Vv) (%) 
 

Segundo Bernucci et al. (2008), o volume de vazio percentual, referente ao volume de ar na 

mistura asfáltica compactada, pode ser calculado por meio da equação 3.4. 

 

𝑉𝑣 =
𝐺𝑚𝑚 − 𝑑

𝐺𝑚𝑚
× 100                                                                                                                                      (3.4) 

 

3.2.4.1.3 Volume de Vazios com Betume (VCB) 
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Ainda segundo Bernucci et al. (2008), é possível determinar o volume dos vazios cheios de 

betume por meio da equação: 

 

𝑉𝐶𝐵 =
𝑑 × 𝑡𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑓í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜
                                                                                                       (3.5) 

 

3.2.4.1.4 Volume de Vazios nos Agregados Minerais (VAM) 
 

Segundo Bernucci et al. (2008), o volume de vazios nos agregados minerais é o volume de 

vazios com ar e asfalto, ou seja, o volume que não é agregado na mistura. Esta medida pode 

ser calculada através da seguinte equação: 

 

𝑉𝐴𝑀 = 𝑉𝐶𝐵 + 𝑉𝑣                                                                                                                                              (3.6) 

 

3.2.4.1.5 Relação Betume/Vazios (RBV) 
 

Segundo Bernucci et al. (2008), a relação betume/vazios pode ser calculada através da 

seguinte equação: 

 

𝑅𝐵𝑉 =
𝑉𝐴𝑀 − 𝑉𝑣

𝑉𝐴𝑀
 × 100                                                                                                                                (3.7) 

 

3.2.5 Ensaios Mecânicos 

A seguir, serão descritos os ensaios mecânicos realizados na “Amostra A”. 

3.2.5.1 Resistência à Tração por Compressão Diametral  

Partindo-se dos corpos-de-prova obtidos conforme a metodologia especificada no item 

“Moldagem dos Corpos de Prova”, foram realizados ensaios para obtenção da resistência à 

tração por meio de compressão diametral seguindo as especificações da norma DNIT 

136/2010 - ME. 
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Foram ensaiados 3 CPs 60, 3 CPs 7d e 3 CPs 0d. Estes corpos de prova foram deixados em 

estufa a 25ºC durante cerca de 2 horas antes de serem ensaiados, a fim de que atingissem 

essa temperatura, como previsto em norma. Após a estabilização da temperatura, procedeu-

se com o ensaio de cada corpo de prova colocando sua superfície cilíndrica entre frisos 

metálicos e acoplando este aparato à prensa disponível no Laboratório de Asfalto da UFG 

(Figura 3.19). Feito isso, o ensaio procedeu-se até a ruptura do corpo de prova, gerando um 

valor para a carga de ruptura “F”. 

Figura 3.19 – Corpo de prova posicionado na prensa para realização do ensaio de resistência à tração por 

compressão diametral. Fonte: a autora. 

 

A resistência à tração foi, enfim, calculada através da equação 3.8. 

 

𝜎𝑅 =
2𝐹

𝜋𝐷𝐻
                                                                                                                                                            (3.8) 

 

Onde: 

𝜎𝑅 - resistência à tração, em kgf/cm²; 

𝐹 - carga de ruptura, em kgf; 
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𝐻 - altura do corpo de prova, em cm; 

𝐷 - diâmetro do corpo de prova, em cm. 

3.2.5.2 Estabilidade e Fluência Marshall 

Partindo-se dos corpos-de-prova obtidos conforme a metodologia especificada no item 

“Moldagem dos Corpos de Prova”, foram realizados ensaios para obtenção da resistência à 

tração por meio de compressão diametral seguindo as especificações da norma DNER-ME 

043/95. 

Assim como no ensaio de resistência à tração por compressão diametral, foram ensaiados 3 

CPs 60, 3 CPs 7d e 3 CPs 0d. Estes corpos de prova foram deixados em banho-maria a 60ºC 

durante 30 minutos antes de serem ensaiados (Figura 3.20). 

Figura 3.20 – (a) Visão externa do equipamento usado para o banho-maria; (b) Corpo de prova colocado dentro 

do banho-maria. Fonte: a autora. 

 

Passados os 30 minutos referentes ao banho-maria, retirou-se o corpo de prova, o qual foi 

colocado no molde de compressão (Figura 3.21) e levado à prensa. Estando na prensa, o 

molde foi ajustado e o extensômetro medidor de fluência foi ajustado na posição de ensaio. 

Após todos os ajustes, o ensaio foi iniciado resultando no valor da estabilidade lida (kgf) e da 

fluência (cmm) (Figura 3.22). 

Figura 3.21 – Corpo de prova sendo posicionado no molde de compressão. Fonte: a autora. 

 

a b 
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Figura 3.22 – Ensaio de estabilidade e fluência em andamento. Fonte: a autora. 

 

O valor da estabilidade lida deve, segundo a DNER-ME 043/95, ser multiplicada pelo fator “f” 

a seguir: 

 

𝑓 = 927,23 × ℎ−1,64                                                                                                                                          (3.9) 

 

Onde: 

𝑓 - fator de correção; 

ℎ - altura do corpo de prova. 

O resultado da multiplicação é, então, a estabilidade Marshall. 

3.2.5.3 Módulo de Resiliência 

Os ensaios de módulo de resiliência das misturas estudadas foram realizados seguindo a 

metodologia especificada na norma DNIT 135/2017 - ME. 

Inicialmente, deixou-se os corpos de prova a serem ensaiados em estufa a 25ºC por 

aproximadamente 2 horas. Passado este período, o corpo de prova foi colocado e ajustado 

no quadro suporte (Figura 3.23). Feito isso, o corpo de prova foi colocado na base da prensa 

e o pistão de carga foi colocado em contato com o friso côncavo presente no suporte do corpo 

de prova (Figura 3.24). 
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Figura 3.23 – Corpo de prova sendo posicionado no quadro suporte. Fonte: a autora. 

 

 

Figura 3.24 – Preparação para o posicionamento do pistão de carga. Fonte: a autora. 

 

Após fixar os transdutores LVDT ao corpo de prova, iniciou-se o processo de pré-calibração 

do equipamento. O processo subsequente consiste em ensaiar o corpo de prova sob uma 

carga de até 30% do valor obtido no ensaio de resistência à tração por compressão diametral. 
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Assim como nos demais ensaios, pretendia-se ensaiar 3 corpos de prova de cada grupo. No 

entanto, no próximo capítulo será relatado que isto não foi possível e os motivos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos a partir dos ensaios realizados para a 

“Amostra A”. 

4.1 Teor de Ligante - Método Rotarex 
 

Utilizando-se os métodos relacionados no item “Extração de Ligante - Método Rotarex” 

chegou-se aos resultados expostos na Tabela 4.1. Na mesma tabela são expostos os valores 

obtidos para as três amostras ensaiadas e a média entre eles. 

Tabela 4.1 - Resultado do Teor de Ligante da Amostra A. 

Amostra 
Peso da 

Amostra Total 
(g) 

Betume Extraído(g) % Betume 

ROT CAE A 1 1000,02 926,87 7,31 

ROT CAE A 2 1000,01 940,01 6,00 

ROT CAE A 3 1000 935,11 6,49 

Teor de Ligante - - 6,60 

A norma DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto Asfáltico especifica que um 

CBUQ deve possuir um percentual de ligante entre 4% e 9%, variando conforme a faixa 

granulométrica (A, B ou C) da mistura. Neste sentido, o valor encontrado de 6,60% está dentro 

dos limites admissíveis. Entretanto, é necessário ressaltar que este teor está acrescentado do 

teor de aditivo retardador de pega, muito embora imagine-se que este seja pequeno. 

Santana (2016) ao estudar as amostras 01 e 02 de concreto asfáltico estocável de um 

fabricante franqueado em Aracaju, Sergipe, encontrou os teores 12,11% e 5,89% 

respectivamente. Ao comparar os resultados de Santana (2016) com o obtido para a “Amostra 

A”, verifica-se que a amostra 02 aproxima-se um pouco mais da “Amostra A”. No entanto, é 

possível perceber que, por se tratarem de fabricantes diferentes, não há um padrão na 

dosagem das misturas. 

4.2 Análise Granulométrica 
 

As curvas granulométricas obtidas através do ensaio de três amostras são expostas a seguir 

no Figura 4.1. Nele é possível notar que as amostra 1 e 2 ficaram completamente contidas 

entre os limite correspondentes à Faixa C do DNIT. Já a amostra 3 ficou enquadrada entre os 

limites. 
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Figura 4.1 - Curva granulométrica da amostra 1. 

 

 

Analisando valor por valor através da Tabela 4.2, percebe-se que, apesar de não se enquadrar 

na Faixa C completamente, apenas dois valores de peneiras fugiram desses limites 

(destacados em vermelho), indicando que, possivelmente, ocorreu uma segregação 

inadequada dos agregados durante a separação da amostra 3 e tal segregação tornou-se 

muito evidente devido ao tamanho diminuto das amostras, que foram minimizadas devido a 

fatores já explicados no subcapítulo Métodos. Como descrito no item 3.2.2.2, foi utilizado um 

repartidor para fazer a separação das amostras, entretanto, este equipamento só separa 2 

amostras por vez, o que certamente é a razão para a amostra 3 ser tão diferente das demais. 

Tabela 4.2 - Percentuais passantes das amostra 1, 2 e 3 e limites da Faixa C. 

Peneiras Percentual Passante 

Nome Abertura (mm) 
Limite Inferior 

Faixa C 
Limite Superior 

Faixa C 
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

1" 25,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3/4" 19,1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1/2" 12,5 80,00 100,00 96,81 98,25 96,46 

3/8" 9,5 70,00 90,00 83,47 88,48 79,68 

4 4,8 44,00 72,00 53,53 56,53 39,54 

10 2 22,00 50,00 31,67 34,54 18,74 

40 0,42 8,00 26,00 16,62 18,06 8,50 

80 0,18 4,00 16,00 10,38 12,43 5,42 

200 0,075 2,00 10,00 2,85 5,13 2,57 
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Apesar da falha relatada na amostra 3, a semelhança entre as amostras 1 e 2 levam a crer 

que os agregados utilizados na “Amostra A” se encaixam na Faixa C do DNIT. 

4.3 Potencial Hidrogeniônico (pH) da Massa Asfáltica 
 

O ensaio de potencial hidrogeniônico da massa asfáltica “Amostra A” obteve os seguintes 

resultados expostos na Tabela 4.3:  

Tabela 4.3 - pH das amostra 1,2 e 3. 

Amostra Temperatura (˚C) pH 

1 23,1 8,35 

2 22,8 8,63 

3 22,4 8,26 

Média - 8,41 

 

Nota-se, portanto, que a “Amostra A” possui pH ligeiramente básico.   

Não foram encontrados relatos sobre os valores pH que misturas asfálticas do tipo CBUQ 

normalmente apresentam a fim de verificar a influência do aditivo no pH da mistura. No 

entanto, o objetivo deste ensaio é, também, servir de comparação para outras pesquisas 

relacionadas ao mesmo projeto já mencionado no item 1.2 deste trabalho. 

4.4 Densidade da Mistura (Rice Test) 
 

Os ensaios de densidade da mistura resultaram nos dados expostos abaixo na Tabela 4.4: 

Tabela 4.4 - Densidade da mistura asfáltica. 

Amostra 
 Kitasato 

(g) 
 Kitasato + 
Amostra (g) 

 Kitasato+ 
Amostra + Água 

(g) 

Kitasato + 
Água (g) 

Temperatura 
da Água 

(°C) 

Massa 
Especifica da 
Água (g/cm³) 

GMM 
(g/cm³) 

1 2787,10 4285,90 8808,40 7897,60 29,0 0,9960 2,539 

2 2788,40 4287,40 8809,50 7899,40 29,5 0,9958 2,535 

3 2787,90 4286,90 8806,30 7899,80 27,5 0,9964 2,521 

Média - - - - - - 2,531 

 

A densidade da mistura asfáltica “Amostra A” obtida por meio deste ensaio resultou no valor 

de 2,531 g/cm³. Tal valor foi usado para calcular o seu volume de vazios, que será exposto 

mais à frente. 

Vale ressaltar que o valor da densidade máxima medida (GMM) encontrado está dentro do 

esperado para um CBUQ. Prudente (2015), ao estudar misturas asfálticas a quente utilizadas 

em Goiás, encontrou os valores 2,550 g/cm³ para uma mistura com ligante do tipo CAP 30/45, 
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2,524 g/cm³ para uma mistura com ligante do tipo CAP 50/70 e 2,527 g/cm³ para uma mistura 

com ligante do tipo AMP, sendo os agregados dessas misturas enquadrados na Faixa C do 

DNIT. 

Vale notar, que, através de análise tátil-visual, foi constatado que o agregado presente na 

“Amostra A” se tratava de micaxisto. 

4.5 Parâmetros Volumétricos 
 

Os resultados dos cálculos dos parâmetros volumétricos serão apresentados a seguir. 

4.5.1 Densidade Aparente dos Corpos de Prova 
 

Por meio dos procedimentos descritos anteriormente, foi possível calcular os seguintes 

resultados para a densidade aparente dos corpos de prova, expressos na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Densidade aparente dos corpos de prova. 

Grupo 
Número 
do CP 

Par (g) P1 (g) P2 (g) P3 (g) P4 (g) d (g/cm³) 
dmédio 
(g/cm³) 

7d 

5 1039,80 1045,50 5,70 1060,90 497,40 1,92 

1,92 6 1041,15 1045,90 4,75 1053,30 503,13 1,94 

7 1041,23 1046,60 5,37 1058,70 491,86 1,90 

60˚C 

17 1193,93 1198,30 4,37 1209,50 647,84 2,19 

2,19 18 1197,74 1202,10 4,36 1211,60 646,14 2,18 

19 1194,45 1200,80 6,35 1212,30 652,27 2,21 

0d 

26 1042,80 1048,60 5,80 1061,30 495,39 1,91 

1,90 27 1046,00 1050,60 4,60 1071,10 500,83 1,93 

28 1046,50 1054,60 8,10 1069,50 482,75 1,86 

7d = corpos de prova moldados a frio e ensaiados após 7 dias de cura ao ar livre; 60ºC = corpos de 

prova moldados a 60ºC; 0d = corpos de prova moldados a frio e ensaiados sem tempo de cura. 

Nota-se, portanto, que a densidade dos corpos de prova do grupo 60°C é mais alta que os 

demais. Tal fato era esperado, uma vez que durante a moldagem dos corpos de prova os 

corpos de prova moldados a frio (grupos 0d e 7d) partiram de uma massa inicial de 1050g 

contra os 1200g usados no grupo 60°C para atingirem aproximadamente o mesmo volume. 

4.5.2 Volume de Vazios 
 

Os volumes de vazios encontrado para cada grupo seguindo a metodologia já mencionada 

são expostos na Tabela 4.6 a seguir. 
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Tabela 4.6 - Volume de Vazios. 

Grupo 
Gmm 

(g/cm³) 
dmédio 
(g/cm³) 

Vv (%) 

7d 2,531 1,92 24,14% 

60˚C 2,531 2,19 13,47% 

0d 2,531 1,90 24,93% 

 

Como é possível notar, os valores encontrados são bastante altos, especialmente para os 

grupos 7d e 0d, o que já era de se esperar, tendo em vista que a dificuldade em compactá-

los levou à redução da sua massa inicial para conseguir o mesmo volume dos corpos de prova 

do grupo 60ºC. 

A norma DNIT 036/2006 - ES menciona que, para camada de rolamento, o concreto asfáltico 

deve possui um percentual de vazios entre 3 e 5%. Já para camada de ligação, esse 

percentual deve ficar entre 4 e 6%.  

Nota-se, portanto, que os valores encontrados para a “Amostra A” estão bastante distantes 

dos recomendados por norma para um concreto asfáltico. 

Além disso, a Figura 4.2 mostra que, apesar de todos os grupo apresentarem valores 

inadequados de volume de vazios, o grupo 60ºC possui o menor valor, seguido pelo grupo 7d 

e, por fim, pelo grupo 0d. 

Deacon (19653, apud SANTOS, 2005) afirma que o aumento de rigidez da mistura é 

proporcional ao acréscimo de densidade e ao decréscimo do volume de vazios. Seguindo esta 

afirmação e tendo em vista os valores tão grandes de volume de vazios encontrados é de se 

esperar resultados também insatisfatórios nos ensaios mecânicos. 

Figura 4.2 - Volume de vazios (%) segundo o grupo. 

 

                                                
3 DEACON, J. S. Fatigue of Asphat Concrete. Institute of Transportation and Traffic Engineering. 
University of California. 1965. 
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Notando os altos valores obtidos para o volume de vazios dos corpos de prova, é possível, 

então, que o material da “Amostra A” seja associado à um outro tipo de mistura asfáltica: a 

Camada Porosa de Atrito (CPA). Este revestimento, como já descrito no item 2.1.1.2, 

apresenta percentual de vazios entre 18% e 25% e, portanto, os grupos 0d e 7d cumpririam 

este quesito se fossem comparados a esse material. A norma DNER-ES 386/99 também 

estabelece o valor da Resistência à Tração mínima para a CPA, portanto no item 4.6 os grupos 

0d e 7d serão comparados neste quesito com a CPA. 

4.5.3 Volume de Vazios com Betume 
 

Não se conhecia o tipo e características do ligante usado na “Amostra A”. Por esse motivo, 

adotou-se como a massa específica do asfalto o mesmo valor usado por Santana (2016), que 

estudou duas amostras de concreto asfáltico estocável, sendo este valor igual a 1,031 g/cm³. 

Os valores encontrados para o volume de vazios com betume em cada grupo estão expostos 

na Tabela 4.7 a seguir. 

Tabela 4.7 - Volume de Vazios com Betume (%) 

Grupo 
Gmm 

(g/cm³) 
dmédio 
(g/cm³) 

Teor de 
Ligante (%) 

VCB (%) 

7d 2,531 1,92 6,60 12,29 

0d 2,531 1,90 6,60 12,16 

60˚C 2,531 2,19 6,60 14,02 

 

Nota-se que o grupo 60ºC apresenta um valor maior para o volume de vazios com betume em 

relação aos demais grupos, que apresentaram valores próximos, tendo o grupo 7d um valor 

pouco maior que o grupo 0d. 

4.5.4 Volume de Vazios nos Agregados Minerais 
 

A Tabela 4.8 mostra os resultados encontrados para o volume de vazios nos agregados 

minerais. 

Tabela 4.8 - Volume de vazios nos agregados minerais (%) 

Grupo Vv (%) VCB (%) VAM (%) 

60˚C 13,47 14,02 27,49 

7d 24,14 12,29 36,43 

0d 24,93 12,16 37,09 

 

Este valores foram usados nos cálculos da relação betume/vazios de cada grupo de amostras. 
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4.5.5 Relação Betume/Vazios  
 

A Tabela 4.9 mostra os resultados encontrados no cálculo da relação betume/vazios da 

“Amostra A”. 

Assim como o percentual de vazios, os valores fixados pela norma DNIT 031/2006 - ES variam 

de acordo com a aplicação a que se destina a mistura de concreto asfáltico. Para camada de 

rolamento, a relação betume/vazios deve estar entre 75 e 82%. Para camada de ligação, o 

intervalo vai de 65 a 72%.  

Nota-se, portanto, que nenhum grupo atende aos critérios da norma, seja qual for a finalidade 

escolhida. Apesar disso, a Figura 4.3 mostra que, dentre os grupos estudos, o grupo 60ºC 

apresentou o resultado que mais se aproxima da norma, seguido pelo grupo 7d e pelo grupo 

0d.  

Tabela 4.9 - Relação betume/vazios (%) da “Amostra A”. 

Grupo Vv (%) VAM (%) RBV (%) 

60˚C 13,47 27,49 50,99 

7d 24,14 36,43 33,74 

0d 24,93 37,09 32,79 

 

Figura 4.3 - Relação Betume/Vazios (%) da “Amostra A”. 
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Tabela 4.10 - Resistência à tração por compressão diametral 

Grupo 
F médio 

(kgf) 
σR 

(kgf/cm²) 
σR 

(MPa) 

60˚C 238,500 2,233 0,022 

7d 59,500 0,559 0,006 

0d 26,500 0,239 0,002 
 

Ao traçar a Figura 4.4, torna-se mais evidente que o grupo 60ºC tem o melhor resultado entre 

os demais, seguido pelo grupo 7d e, por fim, pelo grupo 0d. Entretanto, a mesmo Figura 

mostra o valor mínimo de resistência à tração por compressão diametral para pavimentos 

flexíveis feitos de concreto asfáltico estabelecido pela norma DNIT 031/2006 - ES através da 

coluna DNIT. 

Como se faz notório na Figura 4.4, os resultados dos grupo estudados nesta pesquisa são 

muito inferiores ao mínimo estabelecido por norma para um concreto asfáltico. A resistência 

à tração por compressão diametral do grupo 60ºC, melhor resultado entre os grupos 

estudados, por exemplo, representa apenas 3,43% do valor exigido em norma, deixando claro 

que a “Amostra A” está muito aquém de um concreto asfáltico convencional neste quesito, 

segundo a metodologia de ensaio adotada neste estudo. 

Figura 4.4 - Resistência à tração por compressão diametral segundo o grupo pertencente. 
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Ao analisar comparativamente as amostra estudadas nesta pesquisa com as de Santana 

(2016) por meio da Figura 4.5, nota-se a amostra 60ºC é muito superior às demais. Além 

disso, percebe-se que a amostra 0d destaca-se por sua inferioridade, o que é preocupante, 

pois ela representa mais fielmente as condições de aplicação em campo: aplicação à frio com 

trafego liberado no mesmo dia. 

Figura 4.5 - Resistência à tração por compressão diametral: comparação com as amostra de Santana 

(2016). 

 

Como mencionado no item 4.5.2, os grupos 0d e 7d também foram comparados a uma CPA. 

O resultado desta comparação está representado na Figura 4.6.  

Figura 4.6 - Resistência à tração por compressão diametral: comparação com valor mínimo para uma 

CPA. 
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É possível notar, portanto, que, embora o percentual de vazios dos grupos 0d e 7d se encaixe 

no intervalo exigido para uma CPA pela norma DNER-ES 386/99, como verificado no item 

4.5.2, o mesmo não ocorre quando o critério comparado é a resistência à tração por 

compressão diametral, pois os grupos 0d e 7d ficam muito aquém do valor mínimo exigido 

pela norma já citada. 

4.7 Estabilidade e Fluência 
 

Os resultados dos nove corpos de prova submetidos ao ensaio de estabilidade e fluência são 

dados na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11 - Estabilidade e fluência dos corpos de prova. 

Grupo 
Corpo de 

Prova  
Altura 
(mm) 

Fator "f" 
Estabilidade 

Lida (kgf) 

Estabilidade 
Marshall 

(kgf) 

Fluência 
(mm) 

60˚C 

CP 11 67,185 0,934 114,000 106,504 0,040 

CP 12 67,138 0,935 237,000 221,673 0,040 

CP 13 67,095 0,936 280,000 262,164 0,230 

7d 

CP 08 66,755 0,944 108,000 101,967 0,360 

CP 09 66,575 0,948 88,000 83,453 0,120 

CP 10 67,750 0,922 33,000 30,410 0,090 

0d 

CP 30 68,998 0,894 33,000 29,513 0,250 

CP 31 67,410 0,929 - - - 

CP 32 70,290 0,868 42,000 36,436 0,220 

 

Dentre os três corpos de prova do grupo sem tempo de cura (0d), o CP 31 não pôde ser 

ensaiado, pois este rompeu nas mãos do operador antes mesmo de ser colocado no molde 

de compressão, evidenciando sua baixa resistência. 

A partir da Tabela 4.11 é possível notar que os corpos de prova CP11 e CP10 tiveram seus 

valores de estabilidade bem distantes dos demais de seus grupos. Acredita-se, portanto, que 

estes corpos de prova romperam antes mesmo de serem ensaiados, levando a valores bem 

abaixo dos demais. 

Apesar da variabilidade dos resultados, é possível observar uma certa tendência nos 

resultados. Considerando a média entre os dois resultados mais próximos de cada grupo, é 

possível traçar a Figura 4.7, o qual mostra que o grupo 60ºC é o com melhor resultado, 

seguido pelo grupo 7d, deixando o pior desempenho para o grupo 0d. 

A norma DNIT 031/2006 - ES, no entanto, esclarece que a estabilidade mínima aceitável para 

pavimentos flexíveis feitos de concreto asfáltico é de 500 kgf. Esta informação, também 

registrada na Figura 4.7 por meio da coluna denominada DNIT, evidencia que nenhum dos 

grupo atende esta exigência ou mesmo chega perto de atendê-la. 
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Figura 4.7 - Estabilidade Marshall por Grupo. 

 

Ao analisar comparativamente os resultados apresentados pelos grupos estudados nesta 

pesquisa com os estudados por Santana (2016) através da Figura 4.8, verifica-se que a 

Amostra 1 apresenta maior estabilidade que as amostras a frio estudadas nesta pesquisa 

(grupos 0d e 7d). Contudo, Santana (2016) verificou que a Amostra 1 possui 12,11% de 

percentual de ligante e que a Amostra 2 apresenta 5,89% do mesmo parâmetro, ambas 

moldadas a frio. Portanto, a Amostra 2 se assemelha mais as amostras 7d e 0d, tendo em 

vista que estas últimas apresentam 6,60% de ligante. 

Nota-se também que a Amostra 2 e a amostra 7d apresentam valores bastante próximos. 

Como Santana não relatou em seu trabalho quantos dias se passaram entre a moldagem e o 

ensaio de estabilidade e fluência, tal proximidade pode estar correlacionada com o tempo de 

cura ou não. 

Figura 4.8 - Estabilidade Marshall: comparação com as amostra de Santana (2016) 
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4.8 Módulo de Resiliência 
 

Foram realizadas tentativas de se fazer os ensaios de módulo de resiliência. Contudo, as 

tentativas foram mal sucedidas, uma vez que os corpos de prova não resistiram à pré-

calibração que, segundo a norma DNIT 135/2017 - ME, é necessária para correlacionar as 

deformações com os valores dos registros. 

A primeira tentativa de ensaio foi realizada com um corpo de prova com 7 dias de cura. 

Durante a pré-calibração, este corpo de prova rompeu de forma anormal para este tipo de 

ensaio (Figura 4.9). A fim de preservar os equipamentos, optou-se por não realizar os ensaios 

de módulo de resiliência para aos demais corpos de prova com 7 e 0 dias de cura, testando 

apenas a mistura moldada a 60ºC, pois esta mostrou melhores resultados nos outros ensaios 

que as demais misturas. 

Figura 4.9- (a) Corpo de prova rompido na prensa; (b) Corpo de prova rompido no quadro suporte; (c) 

Visão geral do corpo de prova rompido. Fonte: a autora. 

 

a b 

c 
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Entretanto, ao fazer a pré-calibração no primeiro corpo de prova moldado a 60ºC, este 

também não resistiu, optando-se novamente em não prosseguir com os ensaio a fim de 

preservar os equipamentos usados, tendo em vista o alto custo destes
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Serão descritas a seguir as conclusões e sugestões para pesquisas futuras obtidas por meio 

deste estudo. 

5.1 CONCLUSÕES 
 

Os resultados apresentados no capítulo anterior mostram que, quando submetida à ensaios 

mecânicos destinados à misturas de concreto asfáltico, a “Amostra A” não atende aos 

parâmetros estabelecidos pela norma DNIT 031/2006 – ES: Pavimentação: Concreto 

Asfáltico, sendo os seus resultados muito inferiores aos esperados de um concreto asfáltico. 

Com relação ao material estocado, verificou-se que este se encontrava endurecido, tendo que 

ser desagregado com espátula para realizar os ensaios. Tal fato contrariou as expectativas 

acerca de um material estocável. 

Além disso, o estado da “Amostra A” dificultou a sua moldagem, sendo necessário reduzir a 

massa dos corpos de prova moldados a frio para que o volume de mistura ficasse contido 

dentro do molde de compactação. Já para as amostras compactadas a 60ºC não foi 

necessário fazer essa redução. 

Com relação aos ensaios físicos, a “Amostra A” se enquadrou na Faixa C do DNIT e a mistura 

apresentou valores dentro do esperado para densidade máxima medida (2,531 g/cm³). O 

ensaio de pH revelou que a mistura tem caráter básico. Tal informação poderá ser usada para 

comparar misturas de CAE que, assim como a “Amostra A”, não têm seu aditivo revelado. 

Conclui-se também que a aplicação de uma temperatura de 60ºC à mistura denominada 

“Amostra A” surtiu em melhorias em todos os resultados de ensaios mecânicos quando 

comparadas às amostras moldadas a frio, evidenciando que a “Amostra A” talvez possua uma 

inadequação na dosagem do aditivo retardador de pega. Tal possibilidade é, também, 

reforçada pelo aspecto endurecido que a amostra apresentava em seu local de 

armazenamento. 

Além da aplicação de calor, a cura por 7 dias também trouxe melhorias nos resultados de 

todos os ensaios mecânicos quando comparados aos resultados das amostras moldadas a 

frio sem tempo de cura. Este fato pode, também, se relacionar ao aditivo retardador de pega 

usado na mistura, desta vez questionando sua capacidade de deixar de agir após a 

compactação. 

Ao comparar as amostras estudadas com uma Camada Porosa Asfáltica (CPA), os grupos 0d 

e 7d atenderam ao intervalo delimitado pela norma da CPA referente ao percentual de vazios. 
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Entretanto, o critério resistência à tração por compressão diametral não foi atendido por 

nenhum dos grupos. 

Esta pesquisa esclarece, portanto, a necessidade de se estudar mais a fundo o CAE, pois 

este não se comporta como um concreto asfáltico convencional como prometem os 

fabricantes, nem mesmo como uma camada porosa asfáltica, quando ensaiado pela 

metodologia Marshall. 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Para os trabalhos que poderão suceder esta pesquisa, faz-se as seguintes sugestões: 

 Avaliar misturas asfálticas do tipo CAE através da metodologia Superpave; 

 Avaliar misturas asfálticas do tipo CAE submetidas a uma energia de compactação 

superior à adotada nesta pesquisa; 

 Avaliar os agregados que compõem a mistura asfáltica sob o ponto de vista da 

adesividade ao ligante e do desgaste à abrasão. 
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