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   RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico dos materiais e técnicas das obras de pavimentação asfáltica, 

tem proporcionado o aparecimento de métodos de dosagem cada vez mais assertivos. Porém, 

no Brasil, ainda é aplicado um método desenvolvido em 1940, conhecido como método 

empírico ou, popularmente, Marshall. Isso leva a necessidade de análises mais minuciosas e 

busca por modelos que se aproximem melhor da realidade, mas isso nem sempre é tarefa fácil. 

Entretanto, o que se pode fazer, é ter uma análise mais aprimorada dos parâmetros obtidos pela 

metodologia vigente, além de aplicar testes mais atualizados, do tipo mecanicista para obtenção 

de parâmetros que reflitam melhor o desempenho do pavimento. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve como objetivo analisar os métodos aplicados por uma usina da região 

metropolitana de Goiânia e reproduzir a dosagem utilizando os mesmos componentes. Além 

disso, após realizada a dosagem da mistura, foram empregados os métodos mais completos de 

análise de parâmetros mecânicos. De maneira geral, os resultados mostraram que o método 

aplicado na usina em questão atende às exigências mínimas previstas nas normativas. Embora 

tenha sido observado que uma simples aplicação de um método de dosagem mais completo, e 

uma escolha mais minuciosa dos materiais que seram utilizados para fabricação da mistura 

poderiam fazer não só com que a mistura tivesse um melhor desempenho, mas também 

proporcionou uma economia no consumo de materiais.  

Palavras-chaves: agregado, ligante, mistura asfáltica, dosagem Marshall, desempenho 

mecânico.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ao se visitar o interior do país, em lugares onde o pavimento ainda não chegou, é comum ouvir 

que “o asfalto traz o futuro”. No Brasil, a primeira estrada a ser pavimentada foi a Estrada União 

e Indústria, que liga Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), além da sua importância para a 

engenharia nacional, ela impulsionou o escoamento da produção cafeeira da região. É 

indiscutível que a pavimentação melhora a qualidade de vida dos seus usuários uma vez que 

com ela estes podem se deslocar com mais conforto e segurança e melhora a dos não usuários 

também ao acelerar o escoamento de produtos. 

Pavimento é a estrutura que se coloca sobre um terreno, natural ou terraplenado, para aumentar 

sua resistência e servir para a circulação de pessoas e veículos (BERNUCCI et al., 2008). Os 

dois tipos básicos de classificação dos pavimentos são os rígidos ou de concreto e os flexíveis 

ou asfálticos. Os rigidos são aqueles que tem como revestimento placas de concreto de cimento 

Portland e têm sua espessura definida em função da resistência a flexão dessas placas, que 

podem ou não ser armadas com barras de aço. Já os pavimentos asfálticos são aqueles revestidos 

de uma mistura constituída de agregados e ligantes asfálticos. Esse tipo de pavimento é formado 

por quatro principais camadas: reforço do subleito, sub-base, base e revestimento asfáltico. É 

comum que a camada de revestimento asfáltico seja formada por duas camadas:  binder 

(camadas de ligação) e camada de rolamento. 

Embora a escolha do tipo do pavimento a se aplicar varie bastante de caso a caso, a utilização 

dos asfálticos tem sido preferida em grande parte das ocasiões. Entre outros motivos, essa 

preferência se dá ao fato de que, desde que devidamente dimensionado, ele suporta melhor os 

esforços cisalhantes e pode gerar a possibilidade de reparos pontuais e a um custo menor. 

Atualmente, o país conta com apenas 12,3% da sua malha rodoviária pavimentada, sendo que 

essas rodovias são responsáveis por 65% da movimentação de cargas e 90% da movimentação 

de passageiros. Entretanto, a qualidade nem sempre se encontra num parâmetro satisfatório. Em 

pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), foi destacado que dos 

67.404 km analisados em território nacional 29,2% do pavimento é considerado regular, 10,3% 

ruim ou péssimo. E em Goiás essa situação não é diferente, 43,2% dos pavimentos goianos 

apresentam superfície desgastado e 34,9% apresenta trinca, remendo, afundamentos, 

ondulações ou buracos (CNT, 2017
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Apresentada a importância da pavimentação e os ganhos que ela traz à população, é importante 

notar que sem um bom desempenho problemas e riscos começam a aparecer, como o aumento 

na quantidade de acidentes devido a problemas no pavimento, perda de conforto para o usuário 

e atraso na entrega de produtos. Com o aumento da frota de veículos que de acordo com a CNT 

(2017) cresceu 184,2% nos últimos 15 anos, a malha pavimentada é solicitada cada vez mais. 

Diversos fatores influenciam nesse desempenho do revestimento. Os agregados compõem a 

maior parte do volume da mistura, influenciam na maioria das propriedades físicas da mistura. 

Os ligantes por sua vez devem garantir a união dos agregados e influenciar na flexibilidade do 

pavimento. A boa ação desses componentes está diretamente ligada a uma boa dosagem do tipo 

e da quantidade de material utilizado.  

Atualmente, existem diversos métodos de dosagem. Porém, o mais utilizado no Brasil é a 

dosagem Marshall. Um método que leva o nome do engenheiro Bruce Marshall e que foi 

desenvolvido em 1940. Hoje em dia já se sabe de alguns pontos que esse tipo de dosagem não 

leva em consideração e que já existe tecnologia para realizar ensaios mais completos e 

confiáveis. Porém, os processos realizados pelas usinas brasileiras e goianas pouco se difere do 

desenvolvido por Bruce Marshall a 78 anos atrás. 

Nesse sentido, esse trabalho traz consigo a perspectiva de analisar uma mistura asfáltica 

utilizada por uma usina da região metropolitana de Goiânia, de modo a verificar se a mesma 

está dentro dos padrões de dosagem estabelecidos pelo método Marshall e especificações 

vigentes para camada de rolamento. Por meio dos resultados foi possível verificar se as 

características de dosagem podem ser melhoradas para um melhor desempenho do revestimento 

asfáltico. 
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1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo principal de analisar as características e o comportamento de uma 

mistura asfáltica dosada através do método Marshall em uma usina da região metropolitana de 

Goiânia, submete-los a testes de desempenho mais completos que os realizados usualmente e 

concluir quais características podem ser melhoradas ao se utilizar um método de dosagem mais 

completo. Como objetivos específicos têm-se: 

 Avaliar se os componentes da mistura asfáltica satisfazem os parâmetros 

mínimos estabelecidos pelas normativas brasileiras, com foco nas condições 

regionais; 

 Executar uma dosagem pelo método Marshall, utilizando os componentes 

disponibilizados por uma usina da região metropolitana de Goiânia, e com isso 

determinar se a mesma é compatível com o que a empresa vem adotando; 

 Avaliar parâmetros mecânicos da mistura dosada, por meio de testes 

convencionais (Estabilidade e Fluências Marshall; Resistência à tração) e ainda 

Módulo de Resiliência, e com isso subsidiar análises mais apuradas acerca do 

comportamento desse tipo de mistura dosada pelo método Marshall. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 AGREGADOS 

A qualidade de um pavimento asfáltico está diretamente ligada à qualidade e a boa conexão 

entre os seus componentes, os agregados e os ligantes. Para que se tenha uma ideia da 

importância dos agregados para o desempenho da mistura, é importante citar que os agregados 

correspondem à aproximadamente 93 a 97% do peso da mistura asfáltica. Este e outros motivos 

explicam a preocupação que se faz necessária para a escolha do mesmo 

Agregado é definido por Woods (1960) como uma mistura de pedregulho, areia, pedra britada, 

escória ou outros materiais minerais usados em combinação com um ligante para formar 

concreto, uma argamassa, uma mistura asfáltica etc. Eles são classificados de diferentes formas, 

são classificados quanto a natureza, ao tamanho medido através do ensaio de granulometria e 

quanto à graduação do material. Essas formas de classificação são exemplificadas na figura 2.1 

abaixo  

Figura 2.1 – Classificação dos agregados (BERNUCCI et al., 2008) 
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A seleção para uso de agregados em revestimentos asfálticos depende da sua disponibilidade, 

do custo e da qualidade do mesmo, bem como do tipo de aplicação. Segundo Roberts et al. 

(1996) as propriedades físicas dos agregados determinam principalmente a adequação para uso 

em misturas asfálticas e em menor extensão as propriedades químicas. 

As propriedades físicas e mecânicas básicas dos agregados são a resistência, a porosidade e a 

densidade. Já para propriedades físico-químicas pode-se citar a umidade, a adesividade e, por 

consequência, deslocamento da película de asfalto são função da composição e da estrutura dos 

minerais no agregado entre outros fatores. 

2.2 LIGANTES ASFÁLTICOS 

O asfalto é um dos mais antigos e versáteis materiais de construção. O Manual do asfalto 

(ABEDA, 2001) cita mais de 100 aplicações desse material, desde a agricultura até a indústria. 

O uso em pavimentação por sua vez é um dos mais importantes. A pavimentação asfáltica é a 

principal forma de revestimento na maior parte do mundo. E no Brasil isso não é diferente, 

estima-se que 95% das estradas pavimentadas são de revestimento asfáltico. Os principais 

motivos para essa ampla utilização são devido às propriedades do asfalto, ele proporciona uma 

forte união dos agregados, permitindo funcionar como um ligante de flexibilidade controlável. 

Também é usado como um impermeabilizante, durável e resistente à ação da maioria dos 

ácidos, álcalis e sais, podendo também ser utilizado aquecido, diluído ou emulsionado em 

amplas combinações (BERNUCCI et al., 2008) 

O Senço (2001), aponta que o uso dos asfaltos naturais provenientes de jazidas, foi 

primeiramente utilizado pelos franceses em 1802. Os americanos, em 1838, e os ingleses em 

1869, executaram o primeiro pavimento com mistura fina, o sheet asphalt, também com asfalto 

natural. 

O asfalto é um material betuminoso, por conter betume que é uma mistura de hidrocarbonetos 

solúvel em bissulfeto de carbono. Ele deve ter propriedades de adesivo termoviscoplástico 

(capacidade de passar do estado liquido para o solido de maneira reversível e influenciado pela 

temperatura), ser impermeável e pouco reativo. Para se obter o asfalto utilizado na 

pavimentação o petróleo é destilado e depois seus “resíduos” são separados em uma torre de 

vácuo que é dividida em intervalos por faixa de temperatura de obtenção dos vários cortes. Essa 

produção pode ser feita em um estágio como na Figura 2.2, em dois estágios de destilação, por 
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mistura de resíduo de vácuo (RV), por mistura de resíduo asfáltico (RASF) e diluente, por semi-

sopragem ou por desasfaltação do propano. 

Figura 2.2 – Esquema de produção de asfalto em um estágio (BERNUCCI et al, 2008) 

 

De acordo com o Manual de Pavimentação do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens 

(DNER, 1996), materiais betuminosos empregados em pavimentação são os cimento asfálticos, 

asfaltos diluídos, as emulsões asfálticas e antigamente também se utilizava os alcatrões. 

2.3 CIMENTO ASFÁLTICO 

Cimento asfáltico de petróleo é o asfalto obtido pela refinação do petróleo, de acordo com 

métodos adequados, de maneira a apresentar as qualidades necessárias para a sua utilização em 

construções de pavimentos asfálticos, NBR 7208 (ABNT, 1990). O cimento asfáltico de 

petróleo é chamado de CAP e o cimento asfáltico natural, por sua vez, recebe o símbolo de 

CAN. Os CAP’s são amplamente mais utilizados que os CAN’s. Ambos são semissólidos à 

temperatura ambiente, e necessitam de aquecimento para terem consistência apropriada ao 

envolvimento de agregados. Possuem características de flexibilidade, durabilidade, 

aglutinação, impermeabilização e elevada resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis 

(DNER, 1996). 

Os CAP’s são classificados através do seu “índice de dureza” que é retratado pelo ensaio de 

penetração, ou pela sua viscosidade. O ensaio de penetração é regularizado pela norma 

brasileira NBR 6576 (ABNT,1998). E para o Instituto Brasileiro de Petróleo e o DNER os 

quatro tipos de CAP especificados pela sua penetração são o CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 
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85/100 e CAP 150/200. Já a viscosidade é medida da consistência do CAP, por resistência ao 

escoamento, e é determinado pelo método empírico através do viscosímetro de Saybolt-Furol 

visto na Figura 2.3 e regulamentado pela NBR 14576 (ABNT, 2001). A classificação pela 

viscosidade contempla três tipos de CAP, o CAP-7, CAP-20 e CAP-40. 

Figura 2.3 – Esquema de ensaio de penetração e ensaio de viscosidade (BERNUCCI et al., 2008). 

 

A Resolução nº 19 de 11 de julho de 2005 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, republicada no Diário Oficial da União de 13 de julho de 2005, estabelece 

novas especificações de cimentos asfálticos de petróleo (CAP), em todo o território nacional, 

de acordo com às disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 03/2005 de 11 de julho 

de 2005. Devido a necessidade de atualização das especificações dos cimentos asfálticos de 

petróleo comercializados por diversas empresas e fabricantes, fica especificado que os cimentos 

asfálticos são classificados segundo a penetração, sendo: CAP 30/45, CAP 50/70, CAP 85/100 

e CAP 150/200, normalizados pela NBR 6576 (ABNT, 2007).  

Além disso, os produtores, importadores e distribuidores de cimento asfáltico de petróleo 

(CAP) devem assegurar que a temperatura do produto não ultrapasse 177ºC e não seja inferior 

a 40ºC, durante o manuseio e o transporte e que o produto não apresente espuma quando 

aquecido até 177ºC, durante o carregamento e o recebimento, para a avaliação de contaminação 

pela presença de água.  

2.4 TIPOS DE REVESTIMENTOS 

O revestimento é a camada que recebe de forma direta a carga dos veículos e a ação climática. 

Essa camada precisa garantir algumas propriedades à estrutura do pavimento, como 
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impermeabilidade, flexibilidade, durabilidade, estabilidade e resistência à fadiga (BERNUCCI 

et al., 2008), além de segurança e conforto aos usuários. 

Esse revestimento pode ser obtido de diferentes maneiras. Por exemplo, o concreto asfáltico, 

que é material deste trabalho é obtido através de uma mistura a quente dos agregados com os 

materiais betuminosos. Esta associação também pode ocorrer através de mistura a frio e 

penetração. Como o objeto deste trabalho é o cimento asfáltico, os revestimentos obtidos por 

penetração seram apenas citados. 

2.4.1 Revestimentos por penetração 

Os revestimentos por penetração são classificados de acordo com o tipo de penetração, direta 

ou indireta. Os por penetração direta são aqueles nos quais a execução consiste do espalhamento 

e compactação de camadas de agregado. A cada camada compactada ocorre a aplicação de 

material betuminoso, que penetra nos vazios do agregado de cima para baixo. Já os 

revestimentos obtidos por penetração invertida são aqueles que sua execução consiste da 

aplicação de material betuminoso, seguida de espalhamento de agregado de granulometria 

definida. Esse processo se repete, e a cada nova camada o agregado lançado tem diâmetro menor 

que o da camada anterior. Ao final da última camada, todo o revestimento é compactado e o 

material betuminoso envolve o agregado de baixo para cima. 

2.4.2 Revestimentos por mistura 

Os revestimentos por mistura são aqueles em que o agregado é pré-envolvido pelo revestimento 

betuminoso antes da compactação. Eles podem ser classificados de acordo com a sua 

graduação, pelo local onde a mistura é realizada ou ainda pelo tipo de ligante (à quente quando 

usado CAP, ou à frio quando usada EAP). 

2.4.2.1 A quente 

A mistura dos agregados com o ligante a quente deve ser realizada em uma usina. Essa mistura 

depois foi transportada para a pista e espalhada por uma vibro acabadora. Ainda aquecida essa 

mistura foi compactada até atingir uma espessura e largura pré-definida. As misturas têm seus 

tipos definidos de acordo com a função e aplicação a que se destinam, variando o padrão 
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granulométrico empregado e as características mecânicas. Dentre os padrões granulométricos 

existentes, destacam-se os de graduação densa, aberta e descontinua. 

O concreto asfáltico (CA), objeto dessa pesquisa, também conhecido como concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura de graduação densa. O CBUQ tem um 

controle tecnológico bem rigoroso para granulometria, estabilidade, vazios, temperatura de 

aplicação e de transporte, materiais e equipamentos utilizados na mistura. Esse controle 

tecnológico diminui de maneira considerável os problemas apresentados pelo CBUQ em 

relação a outros revestimentos. 

O concreto asfáltico pode ser encontrado em diversas formas, o mais comum é o resultante da 

mistura do CAP com agregados. Mas também existe CBUQ com ligantes modificados que 

conferem ao revestimento características interessantes. Um exemplo é o concreto asfáltico que 

utiliza ligante modificado com polímero e tem mais resistência e durabilidade. 

Também existem revestimentos pré-misturados a quente (PMQ), camada porosa de atrito 

(CPA), areia asfalto usinada a quente (AAUQ) e o Stone Matrix Asphalt (SMA). Cada um 

desses revestimentos possui qualidades e aplicações diferentes, mas não seram alvos desta 

pesquisa. 

2.4.2.2 A frio 

Ao contrário das misturas asfálticas a quente, as misturas a frio não precisam acontecer na usina, 

elas também podem ser realizadas na pista. Normalmente são utilizadas para restauração e 

conservação de pavimentos. Também existem padrões granulométricos para classificar as 

misturas a frio, os mais utilizados são: densa e aberta. Para ABEDA (2001) as vantagens desse 

tipo de mistura estão ligadas a possibilidade de utilizar equipamentos mais simples, 

trabalhabilidade a temperatura ambiente, boa adesividade com quase todos os tipos de agregado 

britado, possibilidade de estocagem e flexibilidade elevada. 

2.5 MÉTODOS DE DOSAGEM 

A dosagem de uma mistura asfáltica trata-se da escolha, através de procedimentos 

experimentais, de um teor de ligante, a partir de uma faixa granulométrica predefinida. Esse 

teor de ligante é comumente nomeado de teor “ótimo” de ligante. Mas como é pontuado pelo 



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 18 

R. VILELA 
 

manual de pavimentação asfáltica da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de 

Asfalto, a definição do que vem a ser um teor ótimo não é tão simples. No caso das misturas 

asfálticas, são vários os aspectos a serem considerados, e o teor “ótimo” varia conforme o 

critério de avaliação adotado. E assim como sugerido pela Associação Brasileira das Empresas 

Distribuidoras de Asfalto (ABEDA), no manual citado, no decorrer deste trabalho é referido ao 

teor de ligante dosado como teor de projeto, para ressaltar que sua definição é convencional. 

O teor de projeto deve variar de acordo com o método de dosagem escolhido e este foi função 

de alguns parâmetros como energia de compactação, o tipo de mistura, a temperatura a qual o 

pavimento foi submetido, o fluxo de trafego ao qual o pavimento foi submetido entre outros. 

Existem diversos métodos de dosagens, mas atualmente o mais utilizado mundialmente é o 

método Marshall, que leva seu nome em homenagem ao engenheiro que o desenvolveu na 

década de 1940, Bruce Marshall. Este método faz uso da compactação por impacto.  

Durante a década de 80, várias rodovias americanas de trafego pesado passaram a evidenciar 

deformações permanentes e prematuras, que foram atribuídas ao excesso de ligante nas 

misturas. Muitos engenheiros acreditavam que a compactação por impacto realizada durante o 

ensaio Marshall produzia corpos de prova com densidade diferentes a do pavimento em campo. 

E através de discussão no Strategic Highway Research Program (SHRP), produziram um novo 

método de dosagem que ao invés de utilizar a compactação por impacto obtém seus corpos de 

prova por amassamento. O método Superpave, ou SHRP-Superpave. Embora a utilização desse 

método ainda não seja muito difundida, desde 1993, as universidades e departamentos de 

transporte americanos vêm utilizando a metodologia Superpave. 

Este trabalho tratará, principalmente, desses dois métodos de dosagem. 

2.5.1 Método Marshall 

No Brasil, o método de dosagem Marshall de misturas asfálticas (DNER, 1995) ainda é o mais 

utilizado. Porem sua utilização é um pouco diferente da maneira original. Os parâmetros de 

estabilidade e fluência como pré-requisitos para a dosagem das misturas, foram excluídos. 

Atualmente o teor de projeto de ligante asfáltico na dosagem Marshall para misturas a quente é 

determinado baseado em parâmetros volumétricos, volume de vazios (Vv) e relação betume 

vazios (RBV). 
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A norma ME 043 (DNER, 1995) recomenda o esforço de compactação de 50 golpes por face 

para pressão de pneu até 7kgf/cm2 e de 75 golpes por face para pressão entre 7 e 14kgf/cm2 

(ALDIGUERI et al., 2001). Não existe, porém, nenhuma recomendação na norma com relação 

à frequência de aplicação dos golpes. E a diferença nos resultados de teor de projeto obtidos de 

um ensaio para o outro é alvo de crítica de alguns atores. Ainda é importante observar que 

diferença de resultado proveniente do tipo de compactação adotada (manual ou automática) 

também existem. 

O procedimento de dosagem Marshall pode apresentar diferentes métodos para escolha do teor 

de projeto de ligante asfáltico. ROBERTS et al. (1996) realiza essa escolha com base na 

estabilidade Marshall, peso específico e Vv. No brasil as usinas fazem a escolha do teor de 

ligante asfáltico baseada somente no volume de vazios (Vv), correspondente a 4%, ou o Vv 

correspondente à média das especificações. Nesse caso, o teor de projeto é uma média de três 

teores, correspondentes aos teores associados à máxima estabilidade, ao peso específico 

máximo da amostra compactada e a um Vv de 4% (ou média das especificações).  

2.5.2 Método Mecanístico - Superpave 

Como já dito anteriormente, com a necessidade de substituir o método de compactação por 

impacto por algum método que aproximasse ao máximo a densidade das misturas produzidas a 

do pavimento acabado e aproximar-se das condições de degradação do pavimento durante a sua 

vida útil. Nasce a dosagem Superpave, na pesquisa do SHRP. Esse método deu como alternativa 

a esse tipo de compactação, a compactação realizada por amassamento (giros ao invés de 

impactos).  

Ao equipamento utilizado para fazer esse procedimento e dado o nome de compactador 

giratório Superpave (SGC, do inglês Superpave Giratory Compactor). Esse dispositivo, visto 

na Figura 2.4 abaixo, é composto dos seguintes componentes (MOTTA et al., 1996):  

 Estrutura de reação, base rotativa e motor; 

 Medidor de altura e sistema de registro de dados e de carregamento, cabeça de 

carga, medidor de pressão; e 

 Molde e placa base. 
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Figura 2.4 – Esquema do Compactador Giratório Superpave (MOTTA et al., 1996) 

 

Diversas formas de compactação de amostra foram desenvolvidas na evolução dos 

procedimentos de dosagem. Dependendo do sistema essas amostras podem ser cilíndricas, 

trapezoidais, ou retangulares em forma e a compactação pode ser realizada através de impacto 

amassamento ou vibração (HARMAN et al., 2002). Através da Tabela 2.1, pode-se observar a 

evolução da compactação giratória. 
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Tabela 2.1 – Evolução da compactação giratória utilizada pelo método SUPERPAVE (HARMAN et al., 2002) 

Ano  Mecanismo/Agência  
Tamanho da 
amostra  

Esforço de 
compactação  

1939  Concept  
TX Highway 
Department  

D – 4”  
h – 2”  

P – Desconhecido  
A – Manual  
s – Manual  

1946  TX Highway 
Department  

D – 4 & 6”  
h – 2 & 3”  

P – Variável  
A – Fixado 6°  
s – 60 rpm  

1957  US Corps Engineers 
GTM  

D – 6”  
h – Variável  

P – Variável  
A – Variável 0 a 3°  
s – Variável 12-18rpm  
h – Molde aquecido  

1960’s  Primerio Protótipo 
Texas no LCPC, 
França  

Não definido  P – Variável  
A – Variável  
s – Variável  

1968  Segundo Protótipo 
Texas no LCPC, 
França  

D – 80 ou 
120mm  

P – Variável  
A – Variável 0,5 a 5°  
s – Variável  
h – Molde aquecido  

1974 a 1985  PCG1, PCG2 no 
LCPC, França  

D – 160mm  
h – Fixado de 
80 a 3000mm  

P – 600kPa  
A – Fixado 1 a 4°  
s – Fixado 6 a 30rpm  
h – Molde aquecido  

1991  Gyratory Shear Test 
Machine 
modificada, FHWA  

D – 4”  
h – 2,5”  

P – 600kPa  
A – Fixado 0,5 a 3°  
s – 30rpm  

1991  TX Highway 
Department 
modificado, SHRP  

D – 6”  
h – 3,75”  

P – 600kPa  
s – Variável  
h – Molde aquecido  

1993  SHRP/Superpave 
Gyratory 
Compactor, USA  

D – 150mm  
h – 115mm  

P – 600kPa  
A – Fixado 1,25°C  
s – 30rpm  

1996  PCG3 no LCPC, 
França  

D – 150mm  
h – Fixado 100 
a 160mm  

P – Fixada 500 a 
800kPa  
A – Fixado 0,5 a 2°  
s – Fixado 6 a 30rpm  

D – diâmetro; h – altura; P – pressão; A – ângulo; s – rotação  

  

O princípio de funcionamento do método se compara a de um rolo compactador que exerce 

tensão na mistura. Todos os compactadores giratórios Superpave (SGC) são projetados para 

atender aos critérios especificados na norma AASHTO TP4Os, parâmetros que são utilizados 

são ângulo interno de rotação de 1,16°, externo de 1,25° com tolerância de mais ou menos 0,02° 

e taxa de (30 ± 0,5rpm). A tensão de compressão aplicada no corpo de prova deve ser de (600 

± 18kPa). (BUCHANAN; BROWN, 2001). 
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Para Bernucci et al. (2008) o molde utilizado deve ter 150 mm de diâmetro, porém, o SGC 

também admite a moldagem de corpos de prova de 100 mm (Figura 2.5). O estudo realizado 

por Vasconcelos (2003) não observa diferença significativa no percentual da densidade máxima 

teórica (%Gmm) para os CPs moldados com o cilindro de 100 e 150mm. Nascimento (2008) 

constata em seu estudo que os corpos de prova de 150 mm e 100 mm apresentam uma 

distribuição de vazios vertical simétrica em todas as regiões. 

Figura 2.5 – Moldes cilíndricos de 150 mm e 100 mm de diâmetro (VASCONCELOS, 2004) 

 

A metodologia aplicada pelo Superpave também causou mudanças na forma de escolha do 

agregado e no método de determinação do número de giros (Nprojeto) que o compactador 

giratório aplicara ao produzir um corpo de prova. Quanto ao metodo de escolha do agregado, 

BERNUCCI et al., (2008) explica que esse método criou os conceitos de pontos de controle por 

onde a mistura deve passar e a zona restrita. No que tange a determinação do número de giros 

(Nprojeto), o método Superpave leva em consideração a intensidade do trafego ao qual o 

pavimento foi submetido. 

  



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 23 

R. VILELA 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi escolhida uma mistura asfáltica produzida por uma 

usina da região metropolitana de Goiânia e comumente aplicada em obra na mesma região.  

Os materiais utilizados nessa pesquisa seram coletados na usina e trazidos para o Laboratório 

de Asfalto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. 

Inicialmente, eles foram caracterizados por meio da realização de ensaios de laboratório. Depois 

foram realizados estudos de dosagem utilizando a metodologia Marshal. Em seguida, realizados 

ensaios mecânicos para comparação dos resultados obtidos entre a dosagem realizada no 

laboratório, e aquela utilizada pela empresa. 

Como diferencial dessa pesquisa é analisado o Módulo de Resiliência (MR), o que comumente 

não é feito pelas usinas na região metropolitana de Goiânia. 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

Os materiais pétreos que foram utilizados no estudo são agregados naturais extraídos de rocha 

do tipo micaxisto, atendendo a faixa “C” do DNIT. Esses materiais foram fornecidos por uma 

empresa particular e retirados de uma pedreira situada na região de Aparecida de Goiânia-GO. 

As amostras foram coletadas aleatoriamente in loco. Após extração, elas foram separadas, 

colocadas em sacos plásticos, etiquetadas e armazenadas no Laboratório de Asfalto da Escola 

de Engenharia Civil – UFG. De acordo com o cronograma formulado, os agregados foram 

submetidos aos seguintes ensaios:  

 Granulometria, verificando enquadramentos na faixa C do DNIT para concreto 

asfáltico segundo a norma NBR NM 248 (ABNT, 2003); 

 Absorção, segundo a norma ME 081 (DNER, 1998); 

 Massa específica, segundo a norma ME 081 (DNER, 1998) para agregados 

graúdos. 

 Massa específica real, segundo a norma ME 084 (DNER, 1998) para agregados 

miúdos. 

 Ensaio de equivalente de areia, segundo a norma ME 054 (DNER, 1998). 
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3.2  CARACTERIZAÇÃO DO LIGANTE 

Neste estudo foi utilizado cimento asfáltico CAP 50/70. Os materiais foram fornecidos por uma 

distribuidora localizada em Aparecida de Goiânia-GO. Os ensaios realizados foram:  

 Penetração, segundo a NBR 6576 (ABNT, 2007); 

 Ponto de amolecimento segundo a NBR 6560 (ABNT, 2008); 

 Viscosidade Brookfield segundo a NBR 15184 (ABNT, 2004); 

 Ponto de fulgor, segundo a norma NBR 11341 (ABNT, 2008); 

 Massa especifica, segundo a NBR 6296 (ABNT, 2012); 

3.3  DOSAGEM MARSHALL  

O ensaio descrito a seguir foi realizado de acordo com a norma ME 043 (DNER, 1995) que é 

resultado da revisão da norma ME 043 (DNER, 1964), com aperfeiçoamento técnico e 

adaptação à PRO 101 (DNER, 1993). Esse método tem a função de determinar a estabilidade e 

a fluência de misturas betuminosas usinadas a quente, utilizando o aparelho Marshall., 

Foram preparados três corpos-de-prova para cada dosagem de mistura betuminosa. Foi ainda 

determinada a qual temperatura o ligante apresenta uma viscosidade de 170 ± 20 cP. Essa 

temperatura não deve ultrapassar 177 °C. Conhecidas as porcentagens, em massa, em que os 

agregados e o ligante betuminoso seriam misturados, procedeu-se ao cálculo da quantidade de 

cada um deles capaz de produzir um corpo-de-prova.  

Para início do processo de dosagem, deve ser adotado um teor inicial (T), esse teor foi definido 

de acordo com a experiência do laboratorista. Nesse projeto, a usina de asfalto que forneceu os 

materiais foi contatada e após este contato adotamos teor inicial de 5,5%, seguindo indicação 

do laboratorista e para comparar o teor de projeto encontrado com o encontrado pela usina. 

Com teor inicial definido, foi fabricado 5 grupos de corpos de prova com base no teor T adotado, 

sendo então: Grupo 1 com teor T – 1,0% (4,5%), grupo 2 com teor T – 0,5% (5,0%), grupo 3 

com teor T (5,5%), grupo 4 com teor T + 0,5% (6,0%) e grupo 5 com teor T + 1,0% (6,5%). 

Como o teor de asfalto muda de um grupo para o outro, a quantidade de material utilizado por 

faixa granulométrica, altera também. 
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Os agregados foram secos até a massa constante em estufa (Figura 3.1) a (105 a 110 ºC) e 

separados em frações.Em seguida, foram separadas as quantidades de agregado necessária para 

produzir um corpo de prova com cerca de 1200 g e 63,5 mm de altura e mistura-los em um 

misturador (Figura 3.1) até total cobertura dos agregados. 

Figura 3.1 – (a) Misturador de misturas asfálticas; (b) Estufa para o agregado e ligantes (Fonte: O Autor). 

 

Os corpos de prova foram compactados utilizando o compactador Marshall manual (Figura 3.2) 

aplicando 75 golpes em cada lado do corpo de prova. A temperatura de mistura foi definida 

como aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade de 170 ± 20 cSt sem ultrapassar 

177°C, já a de compactação é aquela que apresenta uma viscosidade de 280 ± 30 cSt.  

Figura 3.2 – Compactador Marshall manual (Fonte: O Autor) 

 

 

Cada uma das amostras tem aferida suas dimensões e resultados de massa seca e massa 

submera. Com esses valores são calculados os parâmetros descritos abaixo 
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a) Volume dos corpos de prova (Vt) 

Vt = Ms − Msub  (3.1) 

Onde: 

Ms = Massa Seca 

Msub = Massa Submersa 

b) Densidade relativa aparente da mistura (d) 

d =
Ms

𝑉𝑡
 

 (3.2) 

 
O método de determinação de densidade máxima aplicado foi a densidade máxima teórica 
(DMT) dos corpos de prova obtidos, através da equação 3.3  
 

DMT =
100

(
%𝐴𝑠𝑓
𝑑𝐶𝐴𝑃

+
%𝐴𝑔
𝑑𝑎𝑔

+
%𝐴𝑚
𝑑𝑎𝑚

+
%𝑓
𝑑𝑓

)
 

 (3.3) 

Onde: 

DMT = densidade máxima teórica da mistura em g/cm³; 

%f = percentagem de filler na mistura; 

%am = percentagem de agregado miúdo na mistura; 

%ag = percentagem de agregado graúdo na mistura; 

%asf = percentagem de asfalto na mistura; 

dCAP = densidade relativa do ligante asfáltico; 

df = densidade relativa dos grãos do material de enchimento (filler); 

dam = densidade relativa das partículas do agregado miúdo; 
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dag = densidade relativa das partículas do agregado graúdo. 

O DMT é de suma importância pois é dele que calculamos a quantidade de volume de vazios 

através da equação 3.4 abaixo 

Vv =
DMT − 𝑑

(𝐷𝑀𝑇)
∗ 100 

 (3.4) 

 
 
 

Depois de determinado o volume de vazios, foi determinado o VCB, segundo a equação 3.5 

abaixo. Esse parâmetro é importante pois vai nos mostrar qual as quantidades de vazios do 

agregado foram realmente preenchidas com asfalto. 

VCB =
d ∗ %asf

𝑑𝐶𝐴𝑃
 

 (3.5) 

Além de determinar o volume de vazios, é muito importante determinar o número de vazios no 

agregado mineral (VAM), que como pode-se ver na equação 3.6 abaixo é a soma do Vv com 

os Vazios cheios com Betume. 

VAM = Vv + VCB  (3.6) 

Segundo a norma ME 043 (DNER, 1995), para a faixa C só são aceitos valores de VAM maiores 

do que 14%. Como vimos, VAM é a quantidade total de vazios presentes na mistura enquanto 

VCB é a quantidade de vazios do agregado que foi preenchida com betume. Esses valores são 

muito importantes pois são utilizados na determinação da relação betumes vazio (RBV%) 

segundo a equação 3.7 abaixo.  

RBV% =
VCB

𝑉𝐴𝑀
∗ 100  

 (3.7) 
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Para comprovação da utilidade dos valores encontrados, calcula-se a absorção de ligante que o 

agregado apresentou. Esse valor de absorção de ligante não pode de maneira alguma ser 

negativo. Para a realização do cálculo foi utilizada a equação 3.8 abaixo. 

%CAPab =
defg − dapg

𝑑𝑎𝑝𝑔 ∗ 𝑑𝑒𝑓𝑔
∗ 𝑑𝐶𝐴𝑃 

 (3.8) 

Onde: 

%CAPab = absorção de ligante pelo agregado mineral; 

defg = densidade efetiva da mistura de agregados; 

dapg = densidade relativa aparente da mistura de agregados minerais. 

Como foi utilizado o método DMT, o resultado encontrado para %CAPab deve ser maior do 

que 1%. As usinas da região utilizam o método teórico e não fazem a analisa da absorção de 

CAP. 

As misturas utilizadas nesse trabalho seguiram o processo descrito em SOARES et al. (2000) e 

BERNUCCI et al (2008). Este é o método convencionalmente adotado pelo Departamento 

Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e é baseado em dois parâmetros volumétricos: Vv 

e relação betume-vazios (RBV). O procedimento usado é formado pela moldagem de corpos-

de-prova (CPs) em cinco diferentes teores de ligante asfáltico. De cada um desses CPs foi 

determinado o Vv e o RBV de forma a traçar um gráfico como o da Figura 3.3 abaixo onde a 

abscissa é dada pelo percentual de CAP, a ordenada y1 pelo Vv e a ordenada y2 pelo RBV. O 

teor de projeto (TP) é dado pela média dos dois valores centrais de CAP, obtidos pelas retas 

verticais provenientes das especificações de Vv e RBV como pode-se perceber no modelo da 

Figura 3.3 abaixo. 
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Figura 3.3 – Modelo Gráfico de 3 eixos (Fonte: O autor) 

 

 

A usina, utiliza método diferente ao da Figura 3.3, no qual o teor de projeto é uma média de 

três teores, correspondentes aos teores associados à máxima estabilidade, ao peso específico 

máximo da amostra compactada e a um Vv de 4%. Como esse método aplicado pela usina, 

desconsidera a existência do parâmetro RBV não tem como afirmar que o teor encontrado está 

de acordo com esse requisito normativo. 

3.3.1 Estabilidade Marshall 

Em seguida, os corpos foram levados a prensa que é operada de tal modo que seu êmbolo se 

eleve a uma velocidade de 5 cm por minuto, até o rompimento do corpo-de-prova, o que é 

observado no defletômetro pela indicação de um máximo. A leitura deste máximo foi anotada 

e convertida em N (kgf), pelo gráfico de calibração do anel dinamométrico. A carga, em N 

(kgf), necessária para produzir o rompimento do corpo-de-prova à temperatura especificada, 

foi anotada como “estabilidade lida”. Este valor foi corrigido para a espessura do corpo-de-

prova através de uma tabela ou através da equação 3.1 a seguir:  

𝐹 =  927,23 ∗ ℎ ,   (3.1) 
 



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 30 

R. VILELA 
 

Onde: 

h= altura do corpo de prova. 

O resultado obtido é o valor da estabilidade Marshall. O valor da fluência é obtido 

simultaneamente ao da estabilidade. Durante a aplicação da carga, a luva-guia do medidor de 

fluência é firmada, com a mão, contra o topo da parte superior do molde de compressão, 

diretamente sobre um dos pinos-guia. A pressão da mão sobre a luva do medidor de fluência 

deve ser relaxada, no momento em que ocorrer o rompimento do corpo-de-prova, é lido e 

anotado o valor da fluência.  

A estabilidade é dada pela carga média, em N (kgf), de pelo menos três corpos-de-prova. A 

fluência é a média dos valores obtidos em pelo menos três corpos-de-prova, expressa em 0,25 

mm. O resultado esperado é algo como a Figura 3.4 abaixo. 

Figura 3.4 – Curva do ensaio Marshall (BERNUCCI et al., 2008) 

    

3.4  RESISTENCIA À TRAÇÃO (RT) 

A mistura obtida também foi submetida ao ensaio de resistência a tração (RT), através do ensaio 

de compressão diametral. De acordo com a norma do DNIT ME – 136 (DNIT, 2010) que 

substitui a ME 138 (DNER, 1998).  

Os corpos de prova foram fabricados em laboratório com altura média de 6,00 cm e diâmetro 

de 10 ± 0,2 cm. A altura (H) do corpo de prova foi medida com o auxílio de um paquímetro, 

em quatro posições diametralmente opostas. O valor da média aritmética das quatro leituras foi 

adotado como a altura do corpo. O diâmetro (D) também foi medido com o paquímetro, em três 

posições paralelas. A média aritmética dessas três leituras foi adotado como diâmetro final. No 
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total, foram confeccionados 3 copos de prova com o teor de projeto obtido na dosagem 

Marshall. 

Em seguida, os corpos de prova foram colocados na estufa, por um período de 2 (duas) horas, 

de modo a se obter a temperatura especifica para o ensaio, 25º C. Depois foi colocada em 

posição horizontal, repousando, segundo uma geratriz, sobre o prato inferior da prensa. 

Verificou-se visualmente a retilineidade das geratrizes de contato com ambos os pratos. No 

caso de desvios sensíveis, é necessário interpor, entre os pratos da prensa e do corpo de prova, 

ao longo dessas geratrizes, dois frisos metálicos curvos, com o comprimento do corpo de prova. 

Além disso, é necessário ajustar os pratos da prensa até que seja obtida uma leve compressão, 

capaz de manter em posição o corpo. É possivel ver como funciona a aplicação de cargas no 

apoio na Figura 3.5 abaixo. 

Figura 3.5 – Apoio para corpos de prova (BERNUCCI et al., 2008). 

 

A carga foi aplicada de maneira progressiva a carga, com velocidade de deformação de 0,8 ± 

0,1 mm/s, até que se observou a ruptura, por separação das duas metades do corpo de prova, 

segundo o plano diametral vertical. O valor da carga de ruptura (F) foi então anotado. 

Com o valor obtido de carga de ruptura (F), foi calculada a resistência a tração do corpo de 

prova rompido, através da expressão 3.2 a seguir. 

σr =
2 ∗ F

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻
   

 
(3.2) 

 

Onde: 

σr = resistência a tração, kgf/cm2 ; 
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F = carga de ruptura, kgf; 

D = diâmetro de corpo de prova, cm; 

H = altura do corpo de prova, cm; 

3.5  DETERMINAÇÃO DO MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

O ensaio aqui descrito, está de acordo com todas as diretrizes da norma do ME 135(DNIT, 

2017) e foi utilizado para determinação do módulo de resiliência da mistura asfáltica a uma 

temperatura pré-definida, 25ºC, utilizando o equipamento de compressão diametral de carga 

repetida. O ensaio determina também o módulo instantâneo e o módulo total capaz de 

determinar o coeficiente de Poisson. 

A prensa utilizada nessa pesquisa é constituída de: pórtico, base e cabeçote, com calha de apoio 

e frisos de aplicação de carga e pode ser vista na Figura 3.6 abaixo, a carga foi aplicada 

verticalmente, de cima para baixo (atuante na parte superior da prensa). 

Figura 3.6 – Equipamento do laboratório de asfaltos da UFG, utilizado no ensaio IDT (Fonte: O Autor). 

 
 

Foram utilizados três corpos de prova preparados em laboratório, obtidos através da dosagem 

Marshall. As dimensões da altura dos corpos de prova foram determinadas antes do ensaio, com 

paquímetro e precisão de 0,1 mm. De acordo com a norma ME  135 (DNIT, 2017) os corpos 
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de prova foram armazenados por um período mínimo de 24 horas e máximo de 30 dias após a 

moldagem, em temperatura não superior a 30 °C. 

Após esse período, foi determinada a resistência a tração por compressão diametral de acordo 

com a norma ME – 136 (DNIT, 2010) descrita no item 3.3, em pelo menos 3 corpos de prova 

de mesmas características da amostra descrita. A carga do ensaio do módulo de resiliência deve 

estar entre 5% e 25% da resistência à tração por compressão diametral média obtida, nessa 

pesquisa optou-se por utilizar 15% pois esse é o valor de praxe aplicado pela literatura. Antes 

de ser submetido ao ensaio, todos os corpos de prova foram colocados na câmara de temperatura 

por um período mínimo de 4h, a temperatura do ensaio.  

Passado esse período de condicionamento da temperatura, cada corpo de prova  foi posicionado 

no equipamento de carregamento, alinhado e centralizado verticalmente entre os frisos de carga, 

já com os sensores posicionados. Foi então verificado no sistema de aquisição de dados se as 

leituras dos sensores estão compatíveis com os valores esperados. A partir desse ponto, o corpo 

de prova foi condicionado com a aplicação de 50 ciclos de carga, conforme prevê a normativa 

do ensaio.  

Depois do condicionamento, foi aplicado mais 15 ciclos, registrando com taxa de aquisição 

mínima de 200 pontos por segundo todos os sinais de carga e deslocamento. Foi então 

aumentada a carga inicial aplicada em 5% e aplicada mais 15 ciclos registrando os 

deslocamentos. Aumentar mais 5% e repetir o procedimento dos 15 ciclos. O modulo de 

resiliência, modulo instantâneo, modulo total e o coeficiente de Poisson foram calculados para 

cada um dos 15 ciclos de carga, considerando os últimos cinco ciclos de cada conjunto. Os 

valores médios de cada parâmetro, para cada conjunto de ciclos, foram comparados entre si e 

não diferiram mais que 5% em relação à média global. 

As diretrizes que foram utilizadas para a obtenção do coeficiente de Poisson e do módulo de 

resiliência estão na norma ME 135 (DNIT, 2017). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

A seguir foi apresentado os resultados obtidos aplicando os métodos descritos no capítulo 

anterior. 

4.1 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

Inicialmente foram realizados ensaios de caracterização dos agregados com repetibilidade de 3, 

após realização dos ensaios determinados no subcapitulo 3.1 deste trabalho foi possível chegar 

aos resultados que seram apresentados nas Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Resultado ensaios de caracterização (Fonte: O Autor) 
Material Absorção (%) Gsa(g/cm³) Gsb(g/cm³) 
BRITA 0 2% 2,79 2,65 
BRITA 1 3% 2,86 2,65 
AREIA ----------- 2,63 ----------- 

Uma vez em que todos os dados apresentados na Tabela 4.1 estão dentro do esperado teve início 

a determinação da Faixa de Projeto que pode ser analisada na tabela 4.2 abaixo. 

Tabela 4.2 – Resultado ensaio de granulometria (Fonte: O Autor) 

Peneira 
BRITA 1 BRITA 0 AREIA 

Faixa de Projeto 
Faixa C Dnit 

15% 37% 48% Min Max 
19.100 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 
12.700 66% 100% 100% 94.85% 80% 100% 

9.500 7% 80% 98% 77.96% 70% 90% 
4.800 1% 16% 91% 49.83% 44% 72% 
2.000 1% 5% 65% 33.02% 22% 50% 
0.420 1% 3% 36% 18.31% 8% 26% 
0.180 1% 2% 25% 13.01% 4% 16% 
0.075 1% 1% 8% 4.08% 2% 10% 

Após análise dos dados da tabela 4.2, foi plotada curva granulométrica contendo os valores de 

projeto e a faixa do DNIT, conforme mostrado na figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Curva Granulométrica (Fonte: O Autor). 

 

Uma vez plotada a curva granulométrica, a próxima etapa foi verificar se a mesma atendia os 

limites superiores e inferiores determinados pela Faixa C do Dnit. Nota-se que o material atende 

bem ao parâmetro normatizado. Porém, dois pontos devem ser analisados com mais atenção. 

Encontra-se na curva, um alto teor de finos que será refletido em um alto gasto de CAP. Esse 

alto teor de finos ocorre devido a baixa porcentagem de material passante na peneira 4,8 mm 

presente nas britas 1 e 0. Foi aplicado as definições de diâmetro efetivo (def) que é a abertura 

da peneira para a qual tem-se 10% em peso total de partículas menores que ele. O valor 

encontrado para def foi de 0,149 mm. Esse valor é importante pois utilizando ele é possível 

determinar o Coeficiente de Não Uniformidade (CNU) e o Coeficiente de Curvatura (CC). 

O CNU encontrado foi de 43.63, quanto maior for o valor de CNU mais bem graduado é o solo. 

Solos que apresentam CNU = 1 possuem uma curva granulométrica em pé (solo mal graduado). 

Logo, o valor encontrado representa um solo muito bem graduado, para confirmar isso calcula 

o valor de CC e este precisa estar entre 1 e 3 para ser considerado bem graduado. O resultado 

encontrado foi de 2.9, por isso Pode-se considerar o solo como bem graduado.  

Pode-se ver que a curva encontrada pela usina é bem próxima da encontrada nessa pesquisa, 

porém a quantidade de finos presente nela é ainda maior. Motivo pelo qual optou-se por não a 

utilizar. 
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4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS LIGANTES 

Os próximos ensaios a serem realizados foram os de caracterização dos ligantes. A tabela 4.3 a 

seguir, apresenta alguns desses resultados. 

 

Tabela 4.3 – Resultados ensaios de caracterização do ligante (Fonte: O Autor) 

Descrição do 
Ensaio 

Unidade 
de 

Medida 
Norma 

Parâmetro previsto em 
norma 

Analise 
Parâmetro 
da Norma 

Resultado 
encontrado  

Penetração mm NBR 6576 50 – 70 
Valor dentro 

da faixa 
56 

Ponto de 
Amolecimento  

°C NBR 6560 

A diferença entre 
temperaturas de toque 
das duas esferas não 

pode ser superior a 2 °C 

A diferença 
encontrada foi 

de 0.4 °C 
51 °C 

Ponto de 
Fulgor (*) 

°C NBR 11341 Mínimo de 235 
Valor bem 
superior ao 

mínimo 
324 

Ductilidade 
25ºC (*) 

- NBR 6293 Mínimo de 60 
Valor bem 
superior ao 

mínimo 
>150 

Massa 
Especifica  

g/cm³ NBR 6296  

Diferença entre 
densidade e massa 

específica encontradas 
não pode ser maior que 

0.002 

Diferença 
encontrada de 

0.001 
1.01 

(*) Ensaios realizados pela Distribuidora Brasileira de Asfalto 

Pode-se ver na Tabela 4.3 acima que todos os dados encontrados estão dentro do parâmetro 

esperado em norma e que nenhum deles leva a esperar nenhum resultado ruim na para esta 

mistura. Também foi realizado o ensaio de Viscosidade Brookfield, e o resultado está expresso 

na Tabela 4.4 abaixo. 

Tabela 4.4 – Resultado Ensaio de Viscosidade Brookfield (Fonte: O Autor) 

 
Média de duas 

amostras a 135 º C 
Média de duas 

amostras a 150 º C 
Média de duas 

amostras a 177º C 
Viscosidade (Cp) 365.7 176.5 65.5 
Temperatura (º C) 135.2 150.1 177.1 

Utilizando os dados apresentados na Tabela 4.4, foi plotado o gráfico da Figura 4.2 que foi 

apresentado a seguir, para facilitar a análise desses resultados. 
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Figura 4.2 – Gráfico Viscosidade Brookfield (Fonte: O Autor). 

 

É possível observar, por meio da Figura 4.2, e segundo normativa de dosagem de misturas 

asfálticas, que o ligante deverá ser aquecido de modo que atinja uma viscosidade máxima de 

170 +- 20 Cp. Com relação ao agregado, esse foi utilizado em temperatura superior a do ligante 

em 10 ºC e a mistura asfáltica deve ocorrer em tal temperatura que o ligante apresente 

viscosidade de 280 +- 30 Cp. É preciso levar em consideração que a temperatura não deve ser 

inferior a 107ºC (pois não teria trabalhabilidade) nem superior a 177ºC (pois queimaria o 

ligante). 

Assim, para que fosse então determinada as temperaturas para produção da mistura asfáltica, 

utilizou-se a equação de regressão obtida no gráfico. A partir daí, foram determinados os valores 

apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Resultado Equação de Regressão de Viscosidade (Fonte: O Autor) 

Descrição Requisito Temperatura º C 

Temperatura do ligante 170+-20 CP 151,1 

Temperatura do Agregado temp do l + 10 161,1 

Temperatura da mistura 280 cp +- 30 138,9 

Nota-se que todos os valores encontrados atendem as exigências da norma NBR 15184, o que 

trouxe confiança para uso do material na fase de dosagem Marshall. 
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4.3 DOSAGEM MARSHALL 

Uma vez determinados todos os parâmetros dos componentes da mistura asfáltica, procedeu-se 

a dosagem, cujos resultados seram mostrados a seguir. 

Na tabela 4.6 abaixo, Pode-se ver a % de material por faixa de acordo com cada grupo de teor 

asfalto. 

Tabela 4.6 – Quantidade de Material por Faixa Granulométrica (Fonte: O Autor) 

                      Teor de asfalto 
Faixa (mm)  4.50% 5% 5.50% 6% 6.50% 

19.10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
12.70 4.92% 4.89% 4.86% 4.84% 4.81% 
9.50 16.13% 16.05% 15.97% 15.88% 15.80% 
4.80 26.87% 26.72% 26.58% 26.44% 26.30% 
2.00 16.05% 15.97% 15.88% 15.80% 15.71% 
0.42 14.05% 13.98% 13.90% 13.83% 13.76% 
0.18 5.05% 5.03% 5.00% 4.98% 4.95% 

0.075 8.53% 8.49% 8.45% 8.40% 8.36% 
FUNDO 3.89% 3.87% 3.85% 3.83% 3.81% 

Os corpos de prova foram preparados um a um, dosados utilizando material previamente 

peneirado para obedecer com exatidão as porcentagens da Tabela 4.6. Os agregados foram 

aquecidos em estufa para que se garanta a temperatura de mistura e compactação determinada 

na Tabela 4.5.  

Para se aproximar ao máximo da realidade das usinas brasileiras, depois da mistura, o material 

foi levado a estufa para envelhecimento por duas horas. E em seguida compactado com 75 

golpes em cada face utilizando o compactador manual.  

Em seguida foi utilizado o paquímetro para determinação das dimensões dos corpos de prova 

(Tabela 4.7) e a balança hidrostática para determinar a Massa Seca (Ms) e a Massa Submersa 

(Msub) de cada CP. 

Tabela 4.7 – Resultados dimensões (Fonte: O Autor) 

Grupo 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 
Diâmetro Médio (mm) 101,86 101,66 101,72 101,51 101,52 
Altura Média (mm) 62,48 62,66 61,64 61,37 61,14 
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Com as dimensões e volumetria determinadas, os corpos de prova foram levados a prensa 

Marshall para determinação de estabilidade e fluência e com o auxílio das equações descritas 

abaixo, foi dado continuidade no processo de dosagem.  

4.3.1 Volumetria dos corpos de prova e cálculo do DMT 

Os resultados encontrados aplicando as equações 3.1 e 3.2 estão descritas na Tabela 4.8 abaixo. 

Tabela 4.8 – Resultados Volumetria (Fonte: O Autor) 

  

Teor (%) d 

4,5 2,39 

5,0 2,41 

5,5 2,45 

6,0 2,44 

6,5 2,44 

Pode-se analisar os resultados expressos na Tabela 4.8 analisando o gráfico plotado na Figura 

4.3 abaixo 

Figura 4.3 – Densidade x Teor de Asfalto (Fonte: O Autor) 

 

 

De acordo com cada porcentagem de material por faixa granulométrica demonstrado na Tabela 

4.6, com os valores de massa especifica dos agregados apresentados na Tabela 4.1 e com o 

valor de massa especifica do CAP utilizado, apresentado na Tabela 4.3. Foi calculada a 
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densidade máxima teórica (DMT) dos corpos de prova obtidos, através da equação 3.3 abaixo 

e produzida a Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Resultado DMT (Fonte: O Autor) 

%CAP %f %am %ag dCAP df dam dag DMT 

4,50 3,89 43,69 47,92 1,01 2,63 2,86 2,79 2,61 
5,00 3,87 43,46 47,67 1,01 2,63 2,86 2,79 2,58 
5,50 3,85 43,23 47,41 1,01 2,63 2,86 2,79 2,56 
6,00 3,83 43,00 47,16 1,01 2,63 2,86 2,79 2,54 
6,50 3,81 42,78 46,91 1,01 2,63 2,86 2,79 2,52 

Utilizando os dados da Tabela 4.7 e Tabela 4.8 e com auxílio da equação 3.4. Foi produzida a 

tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Resultado Vv (Fonte: O Autor) 

Teor DMT  d %Vv 
4,5% 2.61 2.390 8.3% 
5,0% 2.58 2.414 6.6% 
5,5% 2.56 2.447 4.5% 
6,0% 2.54 2.439 4.1% 
6,5% 2.52 2.444 3.1% 

Nota-se a partir da tabela acima que três dos valores encontrados estão dentro da faixa de 3,0% 

e 5,0% de Volume de Vazios, mas como era de se esperar, quando se adota uma porcentagem 

muito baixa de ligante o volume de vazios é muito alto pois o betume não consegue preencher 

os mesmos de maneira eficiente. Da mesma forma, se fosse adotado uma porcentagem de 

ligante muito alta, o betume preencheria todos os vazios e isso prejudica o desempenho do 

pavimento, uma vez que com a compactação dos agregados pelo alto fluxo de veículos, o asfalto 

exsuda gerando o conhecido problema de pistas derrapantes. Por isso Pode-se notar que um teor 

de 6,5% de asfalto já está quase no limite permitido em norma. 

Segundo a norma ME 043 (DNER, 1995), para a faixa C só são aceitos valores de VAM maiores 

do que 14%, todos os valores encontrados atendem essa exigência. Como é possível notar ao 

determinar o teor de projeto, o valor de RBV tem influência direta na segurança e parâmetros 

mecânicos da mistura asfáltica. Os valores encontrados aplicando as equações 3.5, 3.6 e .7 

podem ser encontrados na Tabela 4.11 abaixo. 

  



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 42 

R. VILELA 
 

Tabela 4.11 – Resultado RBV (Fonte: O Autor) 

d dCAP %CAP VCB (%) VAM (%) RBV 

2,39 1,01 4,5% 10,62% 17,29% 61,40% 
2,41 1,01 5,0% 11,92% 16,89% 70,55% 
2,45 1,01 5,5% 13,29% 16,20% 82,01% 
2,44 1,01 6,0% 14,45% 16,92% 85,40% 
2,44 1,01 6,5% 15,68% 17,22% 91,05% 

Os resultados encontrados com a aplicação da equação 3.8 são apresentados na Tabela 4.12 

abaixo. 

Tabela 4.12 – Resultado %CAPab (Fonte: O Autor) 

dcap DMT %CAP defg dapg %CAPab 

1,013 2,61 4,50 2,81 2,760 0,7% 
1,013 2,58 5,00 2,81 2,760 0,7% 
1,013 2,56 5,50 2,81 2,760 0,7% 
1,013 2,54 6,00 2,81 2,760 0,7% 
1,013 2,52 6,50 2,81 2,760 0,7% 

Como o valor de absorção de ligante encontrado na Tabela 4.12 não é negativo e é menor que 

1,0%, a utilização do DMT pode ser aplicada. Caso o valor fosse maior que 1,0% deveria ser 

substituída pela utilização da densidade máxima medida (Gmm). 

Por fim, calculado um valor de estabilidade corrigida (N) que é a média dos valores encontrados 

para os três corpos de prova de cada teor de asfalto. Os resultados estão descritos a seguir na 

Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Resultado Estabilidade Corrigida (Fonte: O Autor) 

%cap RBV Vv Estabilidade (kgf) 
4.5% 61% 8.3% 1355.85 (*) 
5.0% 70.6% 6.6% 1167.66 
5.5% 82.0% 4.5% 1383.36 
6.0% 85.4% 4.1% 1504.67 
6.5% 91.0% 3.1% 1457.86 

O valor encontrado para estabilidade da amostra com teor de asfalto 4,5% não condiz com o 

resultado esperado, era de se esperar que o valor encontrado fosse bem menor que 1167,66 kgf. 

Como todos os outros valores estavam de acordo com o esperado, acredita-se que a causa para 

esse erro tenha sido um erro pontual e por isso na análise da tendência de estabilidade, esse 

valor foi suprimido. De acordo com a norma, os valores de estabilidade (N) precisam ser 
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maiores do que 500 kgf para que se possa aceitar a mistura como camada de rolamento. Como 

Pode-se ver na tabela 4.13 acima, todos os valores encontrados são bem maiores que a exigência 

normativa. Uma vez que todos os resultados encontrados atenderam às expectativas, foram 

traçados os gráficos da Figura 4.4, figura 4.5 e Figura 4.6. 

Figura 4.4 - Volume de Vazios (Fonte: O Autor). 

 

Como era de se esperar, o gráfico de volume de vazios da Figura 4.4 demonstra que quanto 

maior o teor de asfalto, menor é a quantidade de vazios pois existe mais betume para preencher 

os mesmos. 

Figura 4.5 - Relação Betume Vazios (Fonte: O Autor). 
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Assim como o gráfico do volume de vazios, o gráfico que mostra a relação entre betume e os 

vazios da Figura 4.5 demonstra o resultado esperado e aumenta com o aumento da quantidade 

de ligante na mistura, mas quando essa quantidade de ligante passa a ficar muito alta, o RBV 

se aproxima de 100% e começa a estabilizar. Um RBV de 100% significa que todos os vazios 

estão completamente preenchidos com betume. Essa situação é perigosa pois impede a 

permeabilidade da mistura asfáltica e atrapalha a vida útil do pavimento. 

Figura 4.6 - Estabilidade corrigida (Fonte: O Autor). 

  

O gráfico de estabilidade da Figura 4.6 demonstra que no início, quando aumentar-se o teor 

mais betume, aumenta-se a estabilidade da mistura e isso já era esperado pois o que ocorre é 

que se esta preenchendo melhor os vazios e deixando a mistura mais uniforme. O que a linha 

de tendência deixa claro, e também é possível perceber analisando os pontos dos resultados 

obtidos é que depois de um certo ponto (teor de estabilidade máxima), quando se coloca mais 

asfalto na mistura a estabilidade deve diminuir. 

Com os gráficos traçados foi iniciado a fase final da dosagem Marshall, a determinação do Teor 

de Projeto. No Brasil é comum a utilização de teor igual aquele que apresenta volume de vazios 

igual a 4%. Algumas usinas (como a que cedeu os materiais para a realização desse estudo), 

realizam a dosagem utilizando uma média de três teores, correspondente àqueles associados a 

máxima estabilidade, máxima massa especifica aparente e a um Vv% de 4,0%. Se aplicar esse 

método, encontra-se o resultado expresso na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 – Resultado dosagem Marshall Método das Médias (Fonte: O Autor) 

Descrição Teor 
Massa Especifica Aparente Máxima 5.50% 
Volume de Vazios 4,0 % 5.90% 
Máxima Estabilidade 6.00% 
MÉDIA 5.80% 

Logo, o teor de projeto determinado pelo método Marshall utilizando essa técnica seria de 

5,80% bem próximo ao dosado pela usina utilizando o mesmo material. 

Isso representa um problema comum dos métodos de dosagem realizados atualmente em usinas 

brasileiras. Comumente se esquece de levar em consideração a faixa aceitável de relação 

betume vazios para camada de rolamento determinada pelo DNIT. Como pode-se ver na Figura 

4.4, se fosse aplicado o teor de asfalto encontrado pelo primeiro método, a RBV seria maior 

que o máximo de 82% e isso geraria perda de desempenho do pavimento. Pois a mistura a ser 

dosada deve manter na pista certa percentagem de vazios, pois com o tempo os agregados 

tendem a se compactar sob a ação do tráfego e o asfalto tende a subir para a superfície da capa 

de rolamento (exsudação). Este fato cria o conhecido problema das pistas derrapantes, devido 

à película de asfalto que aparece no topo de uma camada de concreto asfáltico. Outra razão de 

se manter os vazios em certo intervalo de valor é a característica da variação de volume do 

asfalto por influência da temperatura, o que causaria o mesmo problema, se os vazios não 

existissem.   

Por isso, para encontrar o teor de projeto é importante seguir os seguintes passos. Traçar um 

gráfico de três eixos, um contendo os valores de RBV (%), outro contendo os valores de Vv 

(%) e o terceiro com os valores de teor de asfalto (%). Plota os valores encontrados de RBV x 

Teor de Asfalto e de Vv x Teor de Asfalto. Traça uma linha de tendência para cada parâmetro 

e traça uma linha de cada uma das exigências normativas até as linhas de tendências.  O 

resultado obtido por essa técnica é apresentado abaixo na Figura 4.7. 

  



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 46 

R. VILELA 
 

Figura 4.7 - Determinação Teor de Projeto (Fonte: O Autor). 

 

Como Pode-se ver, aplicando esse método de determinação do teor do projeto, percebe-se que 

a faixa capaz de atender as exigências tanto para RBV quanto para Vv é bem menor que se 

imaginava e que os valores determinados pela usina e pelo método de cálculo aplicado 

anteriormente (5,8%) teoricamente não são capazes de atender as demandas normativas. 

Levando em consideração todas as análises e ensaios realizados, se utiliza um teor de projeto 

de 5,7%. Valor esse capaz de atender à todas as exigências normativas.  Analisando esse valor 

adotado, conclui-se que é um valor relativamente alto para os padrões aplicados atualmente e 

que talvez fosse necessário procurar um outro fornecedor de agregados pois o que causou esse 

alto valor de teor de asfalto é a grande quantidade de filler que existe no material aplicado. 

Quanto maior a quantidade de filler, maior foi a quantidade de asfalto necessária. Porém, o 

valor ainda está longe do limite de asfalto permitido de 9% e todos os valores estão dentro dos 

limites exigidos. Com isso em mente, foi aplicado um teor de 5,7% e produzido doze corpos de 

prova para determinação do comportamento mecânico da mistura.  

4.4  ENSAIOS DE DESEMPENHO MECANICO 

Foram dosados doze corpos de prova com teor de asfalto de 5,7% e com quantidade de material 

determinados de acordo com esse teor de asfalto. As temperaturas aplicadas foram as mesmas 
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calculadas anteriormente e expressas na Tabela 4.4 e o método de compactação também foi o 

mesmo, 75 golpes em cada face do corpo de prova. 

Durante a compactação dos corpos de prova, um deles foi perdido por erro de compactação por 

isso ao invés de doze corpos, foram produzidos apenas onze. Como para os ensaios previstos 

nesse trabalho são necessários apenas nove corpos, tem-se dois corpos sobressalentes caso seja 

necessário repetir algum ensaio e não foi necessário a produção de um outro CP. 

Uma vez dosados e compactados todos os onze corpos de prova, utilizou-se o paquímetro para 

verificar as dimensões e aplicou-se o ensaio de volumetria com todos os corpos de prova. 

4.4.1 Ensaio de estabilidade e fluência 

Todos os valores encontrados estavam dentro do esperado e por isso deu-se sequência com os 

ensaios. O primeiro ensaio a ser realizado foi o ensaio de estabilidade e fluência e o mesmo foi 

realizado com os corpos de prova RV1, RV2 e RV3. Os resultados encontrados estão 

demonstrados na Tabela 4.15 abaixo. 

  

Tabela 4.15 – Resultado Ensaio de Estabilidade Teor de Projeto (Fonte: O Autor) 

CORPO DE 
PROVA  

Altura média 
(mm) 

Fluência 
(mm) 

Estabilidade 
Medida (kgf) 

Estabilidade 
Corrigida 

(kgf) 
RV1 63.2 79.0 1043.00 1076.08 
RV2 62.4 93.0 1088.00 1146.29 
RV3 62.2 85.0 949.00 1006.89 
MEDIA 62.6 85.7 1026.67 1076.42 

 

Como é possível analisar da Tabela 4.15 acima, todos os valores de estabilidade encontrados 

são muito maiores que o exigido por norma de 500 kgf. O mesmo vale para o valor médio que 

é resultado desse ensaio e confirma que o teor de projeto adotado é capaz de atender aos 

requisitos para esse parâmetro.  

Para entender a importância desse parâmetro, é necessário analisar o que ocorre neste ensaio. 

Devido à resistência do material ensaiado, é necessária uma força crescente para manter o prato 

inferior movendo-se na taxa especificada. Esta força cresce até um determinado ponto em que 

ocorre uma perda de estabilidade do material, causada por deslocamento ou quebra de 
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agregados. A carga máxima correspondente a este ponto que foi denominada estabilidade 

Marshall. Por isso, quanto maior for esse valor necessário para gerar essa quebra ou 

deslocamento dos agregados, melhor. Pois isso significa que o pavimento advindo desta mistura 

ensaiada pode ser submetido a maiores intensidades de trafego, sem apresentar risco a 

segurança e ao conforto dos usuários.  

Embora a prensa disponível no laboratório de asfalto da UFG não tenha permitido essa análise, 

é também importante analisar o tipo de ruptura que ocorre. Essa ruptura pode ser frágil ou 

dúctil. Um mecanismo de ruptura dúctil geralmente é mais interessante pois uma ruptura frágil, 

ocorre subitamente, ou seja, sem qualquer tipo de aviso. Enquanto isso, uma ruptura dúctil por 

apresentar deformação plástica, irá deixar iminente que existe a possibilidade de ocorrer uma 

fratura, aumentando assim, a possibilidade de que medidas preventivas sejam aplicadas. 

Ainda sobre o tipo de ruptura, é importante apontar que a energia necessária para induzir a 

fratura dúctil é maior. Um outro fator importante para é possivel entender a importância de se 

ter um valor elevado de estabilidade Marshall é que ele aumenta a possibilidade de o tipo de 

ruptura ser dúctil. Porém, aqui se percebe mais uma falha dos métodos aplicados nas usinas 

atualmente, essa análise do tipo de ruptura é de suma importância para nossos objetivos 

primordiais: segurança e conforto ao usuário.  

4.4.2 Ensaio de resistência a tração 

Os corpos de prova RV4, RV5 e RV6 foram submetidos ao ensaio de resistência a tração (RT), 

através do ensaio de compressão diametral. De acordo com a norma do DNIT ME – 136 (DNIT, 

2010) que substitui a ME 138 (DNER, 1994). Foi aplicada de maneira progressiva a carga, com 

velocidade de deformação de 0,8 mm/s, até que se observou a ruptura. Com o valor obtido de 

carga de ruptura, foi calculada a resistência a tração do corpo de prova rompido, através da 

equação 3.2 apresentada anteriormente nesse trabalho e formulada a Tabela 4.16 com os 

resultados. 

Tabela 4.16 – Resultado Ensaio de Resistencia a Tração Teor de Projeto (Fonte: O Autor) 

CP F (kgf) D (cm) H (cm) Rt (Mpa) 

RV4 1057 10.14 6.19 1.05 
RV5 1050 10.16 6.16 1.04 
RV6 1162 10.15 6.20 1.15 
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É especificado na norma DNIT ME – 136 (DNIT, 2010), que é necessário para utilização da 

mistura asfáltica em pavimentos de rolamento um valor de resistência a tração superior a 0.65 

Mpa. Como é possível analisar na tabela 4.16 acima, o valor encontrado é muitas vezes superior 

ao exigido. O que reforça a teoria de que o teor de projeto foi bem escolhido e que essa mistura 

teria capacidade para aguentar as cargas as quais um pavimento é submetido.  

Ter um valor alto de Rt é positivo pois isso representa que é necessária uma carga maior para 

gerar a ruptura do pavimento, porém a medida que as misturas asfálticas envelhecem em pista, 

a RT aumenta, o que nem sempre representa vantagem, pois assim ele também perde sua 

flexibilidade. 

4.4.3 Ensaio de Modulo de Resiliência 

Por fim, foi realizado o ensaio para determinação do modulo de resiliência. Como o corpo de 

prova RV7 foi perdido durante a compactação. Optou-se por realizar o ensaio MR com os 

corpos RV10, RV11 e RV12 e deixar os corpos RV8 e RV9 para o caso de se necessitar repetir 

algum ensaio, o que não foi necessário.  

Inicialmente definiu-se a carga máxima de carregamento que é baseada na Resistencia a Tração 

obtida. Para esse ensaio foi atribuído coeficiente de Poisson de 0,30 para as misturas asfálticas 

a quente. A temperatura utilizada foi em torno de 25 ºC. Após a aplicação dos 5 pulsos de 

carregamento. O software da prensa retornou os resultados expressos na Tabela 4.17 abaixo. 

Tabela 4.17 – Resultado Ensaio de Modulo de Resiliência Teor de Projeto (Fonte: O Autor) 

Tipo do Resultado 
Pulso 

1 
Pulso 

2 
Pulso 

3 
Pulso 

4 
Pulso 

5 Média 
Modulo de Resiliência (Mpa) 7112 7332 7034 6811 7040 7066 

Módulo de Carregamento Instantâneo (Mpa) 5491 5398 5484 5369 5452 5439 
Deformação Horizontal instantânea (micrometros) 2,12 2,07 2,14 2,22 2,15 2,14 
Deformação Horizontal carregada (micrometros) 2,75 2,81 2,75 2,81 2,78 2,78 

Carregamento máximo (N) 1616 1621 1619 1620 1623 1620 
Carregamento Final de Ciclo (N) 1564 1572 1563 1565 1569 1567 

Carregamento de Contato (N) 52 49 56 56 54 53 
 

Ainda não padronizado pelas normas brasileiras, o Modulo de Resiliência é importante ao 

analisar uma mistura asfáltica. Porém, a analise fica mais completa e assertiva uma vez que o 

software da prensa retornou além dos valores expressos na Tabela 4.17 acima, os gráficos 
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expressos na Figura 4.8 abaixo que demonstram como a mistura asfáltica consegue sofrer a 

deformação quando a carga é aplicada e logo em seguida retornar ao seu estado inicial. 

Figura 4.8 - Resultado Ensaio Modulo de Resiliência (Fonte: O Autor). 

 
 

Esse comportamento visto na Figura 4.8 consegue ilustrar de forma brilhante o significado de 

resiliência “energia armazenada num corpo deformado elasticamente, a qual é devolvida 

quando cessam as tensões causadoras das deformações”. Para materiais viscoelásticos, o MR 

varia tanto com o tempo de aplicação da carga como com o tempo de repouso, uma vez que o 

deslocamento recuperável depende dos dois. Vale ressaltar que, para materiais viscoelásticos 

lineares, embora o deslocamento total varie com o número de ciclos de aplicação de carga 

devido ao acúmulo de deslocamentos não-recuperáveis, o deslocamento recuperável deve se 

manter constante ao longo dos ciclos, o que Pode-se notar na Figura 4.8 ao analisar as linhas 

rosa e cinza. O MR não representa, portanto, um parâmetro puramente elástico para misturas 

asfálticas, uma vez que no seu cálculo associado a um dado pulso de carregamento, 

desenvolvem-se deformações viscoelásticas que são parcialmente contabilizadas como 

deformações elásticas.  

Como pode-se ver nos gráficos expressos na Figura 4.8, quando se continua a aplicar os pulsos 

de carregamento, a deformação do corpo vai perdendo a característica de retornar a sua posição 

inicial, isso representa também o que ocorre no envelhecimento da mistura. 

  



Estudos laboratoriais para determinação do comportamento mecânico (...) 51 

R. VILELA 
 

5 CONCLUSÃO 

Como descrito no capítulo 2, a importância deste trabalho foi realizar uma análise mais 

criteriosa de uma mistura dosada pelo mesmo método e utilizando mesmo material que uma 

usina da Região Metropolitana de Goiânia, de modo a verificar se a mesma está dentro dos 

padrões e especificações vigentes. 

Quanto ao material pétreo utilizado, o interessante seria a escolha de um material com 

granulometria cuja fração fina tivesse uma menor participação na porcentagem total da mistura. 

Entretanto, essa ocorrência não trouxe prejuízo ao desempenho mecânico, como é possível 

perceber na sessão 4.4, mas isso traz um acréscimo no custo de produção da mistura. 

Ainda a respeito dos componentes utilizados, durante a pesquisa se levantou o questionamento 

a respeito da escolha do CAP 50/70. Sem dúvida, esse tipo de CAP é o mais utilizado na nossa 

região e isso facilita a logística para obter esse material, porém devido à alta temperatura da 

nossa região, talvez fosse interessante utilizar um CAP que apresentasse uma deformação 

menor como é o exemplo do CAP 30/45. Utilizar um material que já tem um nível de 

deformação padrão menor pode aumentar os valores de desempenho mecânico pois quando 

submetido às altas temperaturas ele irá sofrer menor variação viscoelastica podendo assim 

aumentar os parâmetros de estabilidade. 

Na sessão 4.3, podemos ver que o método utilizado pela usina de aplicar a média de três 

parâmetros não atende as exigências normativas e que ao aplicar método de escolha de teor de 

asfalto sugerido pelo DNIT, encontra-se resultado diferente e menor que o valor encontrado 

pela usina. 

Como percebe-se nas sessões 4.4, os parâmetros mecânicos obtidos demonstram que o 

comportamento da mistura que foi obtida, atendeu a todas as necessidades de segurança e 

conforto para utilização de uma camada de rolamento, o que reforça mais uma vez a mudança 

do método de determinação do teor de asfalto de projeto.  

Pelo exposto, conclui-se que este trabalho atendeu aos objetivos determinados previamente e 

reforça a justificativa que corroborou para a realização desta pesquisa. Além disso, observa-se 

a importância de estudos posteriores. 
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Inicialmente, seria realizado nesse projeto uma dosagem utilizando o método SUPERPAVE e 

os mesmos componentes, de modo a compará-lo com o método Marshall. Tal comparação pode 

ser importante para definir se a mudança no método de dosagem é capaz de fazer com que seja 

possível racionalizar melhor os gastos de materiais e melhorar os resultados de desempenho 

mecânico. Devido a problemas técnicos com o compactador giratório da Universidade Federal 

de Goiás não foi possível realizar essa comparação. Recomenda-se que essa comparação seja 

feita posteriormente. 

Além disso, como estudos posteriores recomenda-se analisar de maneira mais detalhada quais 

alterações seriam encontradas ao utilizar CAP 30/45 no lugar do CAP 50/70 tanto no 

desempenho da mistura como o impacto econômico para as empresas.  Se recomenda também 

aplicar análise mais detalhada sobre o tipo de ruptura que ocorre no ensaio de estabilidade e 

fluência.
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