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RESUMO 

Neste trabalho foi proposta a análise de misturas asfálticas com diferentes tipos de ligantes para 
agregados da região metropolitana de Goiânia. A faixa de estudo escolhida foi a faixa B do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Foram adotados como 
ligantes as duas variações de cimento asfáltico de petróleo (CAP) mais comuns na região, CAP 
30/45 e CAP 50/70, e o asfalto modificado por polímero (AMP) que ainda não é empregado 
frequentemente. Inicialmente, foram realizados ensaios para a caracterização dos materiais que 
compuseram as misturas, para verificação dos requisitos normativos do DNIT. Em seguida, 
foram feitos ensaios de dosagem Marshall para obtenção do teor ótimo de ligante para a faixa 
de estudo. A partir do teor ótimo foi possível a realização do ensaio de resistência à tração, para 
posterior comparação com estudo previamente efetuado para a faixa de rolamento mais 
utilizada na região, faixa C. Os resultados obtidos mostraram que todas as misturas asfálticas 
atenderam aos requisitos mínimos da norma, entretanto, a faixa C com ligante CAP 50/70, mais 
empregada em Goiânia, apresentou desempenho inferior à faixa B com ligante CAP 30/45 
analisada. Portanto, deve-se realizar estudos avançados para determinação da mistura asfáltica 
adequada para a região, visando a obtenção de revestimentos asfálticos com mais qualidade e 
maior durabilidade. 
 
Palavras-chave: Misturas asfálticas. Dosagem Marshall. Resistência à tração. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze asphalt mixes with different types of binders, using 
aggregates from Goiania’s metropolitan region. The gradation was determined in accordance 
to the B band of the brazilian department responsible for highway structures (DNIT). The 
binders chosen were the two conventional petroleum asphalt cement (CAP) used in the region, 
CAP 30/45 and CAP 50/70, and the polymer modified asphalt (AMP), which is not commonly 
used. Initially the physical properties of the components of the mixes were evaluated following 
DNIT’s standards. Afterwards, Marshall Mix Design method was applied to determine the 
optimum asphalt binder content. With this content, it was possible to perform tensile strength 
tests for later comparison with previous studies of DNIT's C band. Although all mixes complied 
with all DNIT’s requirements of stability, flow and tensile strength, results indicate that the mix 
combining the C band with CAP 50/70, most widely used in the region, has a worse 
performance than the mix combining the B band with CAP 30/45, analyzed in this research. 
Therefore, it is important to reevaluate our preferred band in order to design safer and improved 
pavements. 
 
Key words: Asphalt mixes. Marshall Mix Design. Tensile strength. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

As estradas em território nacional surgem, inicialmente, com o objetivo de fomentar o 

escoamento de produtos e propiciar mobilidade à população. O fato de serem revestidas fornece 

estruturas mais resistentes, além de maior conforto para as pessoas que a utilizam. A 

pavimentação das vias brasileiras foi significativamente impulsionada pela implantação da 

indústria automobilística no Brasil em meados do século XX. Segundo dados da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT), a primeira rodovia brasileira foi pavimentada em 1928, e é 

atualmente conhecida como a Rodovia Washington Luís (Rio de Janeiro – Petrópolis) (CNT, 

2014). 

No âmbito nacional, a malha rodoviária é predominante sobre os demais modais de transporte, 

sendo responsável por 96,2% do transporte terrestre de passageiros, e 61,8% do transporte 

terrestre de cargas (CNT, 2014). Tal modal se sobressai principalmente devido à falta de 

investimentos nos demais meios de transporte, e também por possuir certa vantagem quanto 

aos custos totais empregados, rapidez, agilidade e acessibilidade. A escolha pela movimentação 

rodoviária se deve ao fato do maior alcance das rodovias, permitindo a integração das mais 

variadas regiões e povos do país. 

A extensão rodoviária do país atualmente conta com 1.691.522 km de rodovias, dos quais 

203.599 km são pavimentados, o que corresponde a apenas 12% da malha rodoviária. Desse 

valor tem-se que apenas 37,9% apresentam condições satisfatórias de mobilidade (CNT, 2014). 

Apesar da grande extensão, é possível verificar que ainda há poucas intervenções e recursos 

governamentais para que se impulsione e mantenha uma vertente tão importante para a 

economia nacional. De acordo com o Plano CNT de Transporte e Logística, revela-se a 

necessidade de R$293,88 bilhões de investimentos somente para o modal rodoviário. No ano 

de 2014 foram autorizados apenas R$11,93 bilhões, sendo que até meados do ano pouco mais 

da metade foi pago (CNT, 2014). A alternativa encontrada para algumas rodovias são as 

recentes concessões implantadas, atraindo investimentos privados e propiciando modernização 

da infraestrutura dos modais de transporte. 
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Pesquisas recentes evidenciam que as constantes falhas construtivas originam um processo de 

deformação mais acelerado do pavimento, resultando em maiores custos de manutenção, maior 

número de acidentes, entre outros fatores consideráveis para a situação atual (CNT, 2014). 

Visando propiciar conforto, segurança e confiabilidade nas estradas nacionais, é importante 

sempre buscar aprimoramento e modernização das técnicas construtivas. Uma etapa muito 

importante consiste na seleção dos materiais que serão utilizados nas obras. Em relação ao 

revestimento asfáltico, torna-se importante escolher o revestimento a ser utilizado em função 

dos materiais disponíveis na região, do tráfego atuante na via e do clima da região. Assim, com 

a realização de estudos que determinem as faixas e as dosagens ótimas da mistura asfáltica, que 

irão proporcionar a implantação de um pavimento durável, tem-se um aumento significativo da 

qualidade e segurança das rodovias.  

1.1 JUSTIFICATIVA 

As estradas de rodagem do país são em sua grande maioria revestidas por concreto asfáltico, 

que consiste numa mistura de agregados e ligantes asfáltico, e pode ser utilizado diretamente 

na execução de pavimentos asfálticos por apresentar características intrínsecas como qualidade 

e consistência (DNIT, 2006). 

Atualmente, o crescimento cada vez mais intenso da população imprime a necessidade de 

mobilidade, refletindo diretamente na maior utilização das vias pavimentadas. O revestimento 

aparece com o objetivo central de propiciar segurança e conforto aos usuários que trafegam 

diariamente pelas vias, sendo de suma importância apresentar parâmetros significativos em 

termos de resistência e qualidade. 

Analisando a qualidade atual dos revestimentos nacionais, focando principalmente na região do 

estado de Goiás, é possível visualizar a ruptura prematura e a deformação permanente de vários 

trechos das vias de rodagem. A partir dessa situação, se faz necessário investimentos em 

melhorias e estudos que aumentem a qualidade, resistência e durabilidade desses pavimentos. 

Vale salientar que tais estudos devem abranger as características apresentadas na região 

estudada. 

Entre os diversos tipos de dosagem de misturas asfálticas para revestimentos destacam-se a 

dosagem Superpave (Superior Performing Asphalt Pavements), que é mais utilizada na 
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América do Norte, e a dosagem Marshall que é a mais comum no Brasil.  Ambas as dosagens 

são determinadas de acordo com parâmetros volumétricos da mistura. A dosagem Marshall é 

baseada em estudos de estabilidade e fluência, permitindo a escolha de um teor ótimo de ligante 

asfáltico de projeto, mas infelizmente não consegue estimar adequadamente a resistência da 

mistura, além de não simular a carga aplicada em campo e avaliar o desempenho da mistura 

asfáltica. 

A falta de estudos com dados e características regionais dificulta o dimensionamento adequado, 

já que torna escassas as informações necessárias. Assim, este estudo pretende ampliar os dados 

que auxiliam na escolha de melhores misturas asfálticas para a região, contribuindo e analisando 

todos os aspectos considerados em relação às misturas, aos agregados e aos ligantes utilizados. 

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral comparar o comportamento de concretos asfálticos 

usinados a quente compostos de agregados produzidos na região metropolitana de Goiânia-GO 

e diferentes tipos de ligantes asfálticos.  

Como objetivos específicos, tem-se: 

• Caracterizar os ligantes selecionados para o estudo; 

• Realizar o estudo de dosagem para as misturas; 

• Determinar parâmetros de resistência para os teores ótimos de cada mistura; 

• Comparar o comportamento mecânico dos revestimentos asfálticos para camada de 

rolamento segundo as faixas determinadas pelo DNIT. 

1.3  ESCOPO DO PROJETO 

O seguinte trabalho consiste em um estudo comparativo do concreto betuminoso utilizando 

diferentes tipos de ligantes, o qual será dissertado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo é composto por uma introdução do tema, apresentando justificativa e 

objetivos geral e específicos. A abordagem quanto à revisão da literatura é realizada no segundo 

capítulo, onde há informações sobre os componentes utilizados nos revestimentos betuminosos 

usinados a quente, os métodos de dosagem disponíveis, as propriedades mecânicas dos 
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pavimentos e também os tipos de degradação que um revestimento está sujeito, devido às 

condições do ambiente analisado. 

O Capítulo 3 refere-se à metodologia aplicada para a realização do estudo, em que são indicados 

os dados coletados, métodos de ensaios utilizados e os resultados a serem analisados. 

Os resultados para agregados, ligantes e misturas asfálticas são apresentados e analisados no 

Capítulo 4. Além disso, é feita uma análise comparativa entre os resultados obtidos por este 

estudo e dados verificados anteriormente por Oliveira, Andrade e Laperche (2014). 

No Capítulo 5 é apresentada a conclusão deste estudo, assim como sugestões de pesquisas 

futuras visando o avanço dos estudos de misturas asfálticas na região. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item será apresentada uma abordagem da literatura a respeito dos materiais que compõem 

os pavimentos betuminosos e suas propriedades, os ensaios utilizados, a dosagem das misturas 

e as propriedades mecânicas dos pavimentos.  

2.1 REVESTIMENTOS DE MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE  

De acordo com a norma NBR 7207/82 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

define-se que:  

Pavimento é uma estrutura construída após terraplenagem e destinada, econômica e 

simultaneamente, em seu conjunto, a: 

a) Resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego; 

b) Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança; 

c) Resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável à superfície 

de rolamento (ABNT NBR 7207, 1982, p. 2). 

Os pavimentos, constituídos por material asfáltico ou concreto, são estruturalmente 

classificados em Flexíveis, Rígidos, Semi-Rígidos ou Compostos. O pavimento flexível 

(pavimento asfáltico), composto por material asfáltico e agregado (graúdo e miúdo), é 

usualmente o mais utilizado no Brasil e no mundo. Segundo o manual de pavimentação do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o pavimento flexível “é 

aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento 

aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as 

camadas” (DNIT, 2006, p. 95).  

O revestimento, também denominado capa, é a camada do pavimento que recebe diretamente 

os esforços verticais e horizontais oriundos do tráfego, e os transmite para as camadas 

inferiores. É a camada, responsável por transmitir a sensação de conforto e segurança ao 
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trafegar e por garantir maior durabilidade, flexibilidade e impermeabilidade à estrutura 

(SENÇO, 2001). 

Os revestimentos betuminosos são classificados de acordo com sua composição, finalidade e 

características executivas, conforme o esquema a seguir: 

Figura 2.1 – Classificação de revestimentos asfálticos 

 

Os revestimentos a quente e a frio se diferem quanto ao tipo de ligante utilizado. Enquanto os 

pré-misturados a quente se valem da incorporação do cimento asfáltico de petróleo (CAP), as 

misturas pré-misturadas a frio são compostas por emulsão asfáltica de petróleo (EAP). 

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) é tradicionalmente composto por 

agregados e ligantes, aquecidos às temperaturas previamente determinadas em função da 

viscosidade do material. Utiliza ligantes convencionais ou alternativos, como o asfalto 

modificado por polímeros (AMP) ou o asfalto duro, compondo misturas asfálticas de módulo 

elevado (EME).  

A Camada Porosa de Atrito (CPA) e o Stone Matrix Asphalt (SMA) são considerados dois tipos 

especiais de misturas usinadas a quente. A Figura 2.2 apresenta a distribuição granulométrica 

de uma mistura CBUQ, enquadrada na faixa B do DNIT, e sua comparação com a CPA e o 

SMA. Os dois revestimentos apresentados se diferem do CBUQ principalmente no que se refere 

à granulometria. Outra diferença fundamental é que essas misturas são sempre utilizadas sobre 
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outra camada pré-existente de revestimento, enquanto o CBUQ é normalmente utilizado 

formando uma camada única do revestimento (BALBO, 2010). 

Figura 2.2 – Curvas granulométricas de misturas usinadas a quente (BERNUCCI et al., 2008, p160) 

 

O SMA é uma mistura densa e descontínua com uma grande proporção de agregados graúdos. 

Possui também fíler, areia, ligante e fibras formando um mastique asfáltico. Sua composição 

garante à mistura principalmente uma boa estabilidade a altas temperaturas, resistência ao 

desgaste, boa adesividade entre os agregados e ligantes, resistência à derrapagem e redução do 

ruído, sendo portanto, ideal para utilização em rodovias com alto volume de tráfego de 

caminhões, rampas, pontes, paradas de ônibus, e pistas de pouso (BERNUCCI et al., 2008). O 

SMA é uma mistura com elevado teor de ligante asfáltico, resultando em custo de 20 a 40% 

maior que o CBUQ. Também possui uma produtividade inferior, pela dificuldade de 

incorporação do fíler à mistura.  

O CPA tem granulometria aberta formando uma camada drenante e com boa aderência entre o 

pneu e o revestimento. Desta forma, é um pavimento com baixo risco de aquaplanagem, baixo 

ruído e lâmina d’água reduzida, proporcionando conforto e segurança aos condutores nos dias 

chuvosos (BERNUCCI et al., 2008). Porém por possuir uma granulometria aberta, o CPA deve 

ser executado sobre uma camada de revestimento impermeável para evitar a entrada de água na 

estrutura do pavimento, o que aumenta os custos de execução. Outra desvantagem é que após 

certo tempo de utilização, os vazios do CPA podem ser preenchidos por impurezas, ocorrendo 

redução na permeabilidade.  
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A mistura areia asfalto consiste numa argamassa asfáltica, muito utilizada em regiões em que 

não há agregados graúdos, sendo então substituídos por agregados miúdos em geral. Por se 

tratar de uma mistura com elevada quantidade de finos, e portanto com maior superfície 

especifica, há maior consumo de ligante em relação a outros tipos de revestimentos (DNIT ES 

032/2005). Tal revestimento costuma ser empregado em rodovias de baixo tráfego, já que 

apresenta menor resistência às deformações permanentes. Existe ainda a areia asfalto a frio, que 

se utiliza de emulsão de ruptura lenta, a fim de melhorar as características mecânicas do 

pavimento. 

Quanto ao processo de reciclagem, ele auxilia na condição funcional de um revestimento novo 

que apresente problemas construtivos, restaurando a sua capacidade de carga. Pode ser 

realizado a quente ou a frio através de uma fresadora. O revestimento deteriorado é retirado e 

pode ser reaproveitado em uma nova camada de cobertura com a ajuda de agentes de reciclagem 

ou rejuvenescimento. É um processo que aparece no mercado como uma saída sustentável, já 

que tem como foco a preservação de recursos minerais escassos.  

Os processos usinados a frio apresentam algumas vantagens executivas em relação aos 

processos a quente, principalmente no que se refere à trabalhabilidade, flexibilidade e facilidade 

de estocagem. São revestimentos utilizados em locais de baixo tráfego, como camada 

intermediária e na função de conservação e manutenção da camada asfáltica (BERNUCCI et 

al., 2008). Entre as misturas pré-misturadas a frio mais conhecidas estão os tratamentos 

superficiais, que consistem em camadas de baixa espessura com alta resistência ao desgaste, 

que proporcionam a impermeabilização do pavimento e alta flexibilidade, mas sem aumento da 

resistência estrutural. Costumam ser preparados na própria pista e podem ser por penetração 

direta ou invertida, e simples, dupla ou tripla, com relação ao número de camadas aplicadas. 

O revestimento denominado de lama asfáltica é processado por usinas móveis e apresenta uma 

mistura de consistência fluida a temperatura ambiente. Muito utilizado em vias secundárias 

como elemento de manutenção de pavimentos, em caso de desgastes superficiais e trincas em 

fase inicial, ou na impermeabilização e rejuvenescimento (BERNUCCI et al., 2008). Já os 

microrrevestimentos aparecem como a “evolução das lamas asfálticas”, apresentando 

polímeros em sua mistura com o objetivo de aumentar a vida útil do pavimento. Atuam como 

camada de manutenção e recuperação funcional do pavimento, permitindo rápida liberação ao 

tráfego. 
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Este trabalho terá enfoque no concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), também 

denominado concreto asfáltico (CA), que atualmente corresponde ao tipo de revestimento mais 

utilizado no Brasil (BERNUCCI et al., 2008). Os materiais constituintes do CBUQ e suas 

propriedades serão detalhados a seguir. 

2.1.1 Agregados 

Segundo a NBR 9935 (ABNT, 2005), agregado é “o material sem forma ou volume definido, 

geralmente inerte, de dimensões e propriedades adequadas para produção de argamassas e de 

concreto” (ABNT NBR 9935, 2005, p.2). 

De forma mais geral, os agregados são fragmentos de rocha utilizados, em tamanhos e 

propriedades adequadas, na maioria das obras de infraestrutura civil (FARIAS; PALMEIRA, 

2010). São classificados, principalmente, em função de sua granulometria e de sua origem 

geológica.  

Para a dosagem adequada dos concretos asfálticos, o estudo das propriedades dos agregados é 

de grande importância, uma vez que são os componentes mais presentes nas misturas, 

representando entre 93 e 97% em peso (FARIAS; PALMEIRA, 2010). Dessa forma, tem grande 

influência nas características de desempenho e comportamento dos pavimentos. 

Figura 2.3 – Influência do agregado e do ligante no desempenho de uma mistura asfáltica (FHWA, 2002) 

 

A Figura 2.3 tem por objetivo quantificar o percentual de influência dos agregados e ligantes 

nas manifestações patológicas mais comuns nos revestimentos. O afundamento da trilha de roda 
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(ATR) consiste numa deformação irreversível formada a partir de repetidas solicitações, e pode 

comprometer a estrutura do pavimento, além de ocasionar situações de hidroplanagem. 

Os quadros de fadiga e trincamento possuem semelhanças quanto a sua manifestação, já que 

ambos são influenciados pelo tráfego intenso. Na aparição de fadiga forma-se um estado de 

tensões acarretando na diminuição da resistência do revestimento. No caso de trincamento, as 

trincas se propagam provocando recalque e degradação progressiva, afetando o desempenho do 

pavimento. O trincamento térmico ocorre devido à incidência de baixas temperaturas, 

motivando a retração e consequentemente as trincas nas camadas do pavimento. 

Para garantir o desempenho ideal dos agregados nos revestimentos asfálticos deve-se ter ciência 

a respeito de características como a massa específica, granulometria, resistência a esforços 

mecânicos, forma dos grãos, sanidade e adesividade.  

2.1.2  Ligantes Asfálticos 

Entre os motivos da utilização intensiva dos asfaltos em pavimentos, destaca-se que o betume 

proporciona uma forte união dos agregados, aumentando os parâmetros de resistência e 

durabilidade. Pode-se destacar também que é um material impermeabilizante e resistente à 

maioria dos agentes externos como os ácidos, álcalis e sais (BERNUCCI et al., 2008). 

O asfalto é produto da destilação do petróleo, composto em nível intermolecular de 

hidrocarbonetos saturados e aromáticos. No nível molecular, a grande variedade de moléculas 

presentes torna impossível a determinação exata de sua composição (CERATTI, 2010). É um 

material visco elástico, adesivo, impermeável e pouco reativo.  

Apesar da baixa reatividade, o asfalto sofre um processo de oxidação lenta quando em contato 

com ar e água (BERNUCCI et al., 2008). A temperaturas elevadas (superiores a 150°C) 

combinadas com finas espessuras de asfalto, a oxidação e a perda de materiais voláteis do 

material ocorrem rapidamente. Por essa razão, os asfaltos devem ser estocados a baixas 

temperaturas, mas suficientes para proporcionar a fluidez necessária para o uso proposto 

(HUNTER, 20001; SHELL, 20032, apud BERNUCCI et al., 2007).  
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Os cimentos asfálticos podem ser obtidos de forma natural, sendo denominado cimento 

asfáltico natural (CAN), ou pela destilação do petróleo, recebendo o nome de cimento asfáltico 

do petróleo (CAP). No Brasil, o tipo mais utilizado é o CAP.  

A Norma EM 095 (DNIT, 2006) define o CAP como “o asfalto obtido especialmente para 

apresentar as qualidades e consistências próprias para o uso direto na construção de 

pavimentos” (EM 095 DNIT, 2006, p.2).  

Atualmente, o CAP é classificado em termos de sua penetração a 25°C conforme ensaio 

prescrito na norma NBR 6576 (ABNT, 1998). Quanto maior for a penetração da agulha, menor 

a consistência do material. Para a classificação, o resultado obtido no ensaio é enquadrado nas 

seguintes faixas estabelecidas pela norma: 30/45, 50/70, 85/100 e 150/200. 

Em aplicações em condições especiais, como regiões com condições climáticas extremas, pistas 

de aeroportos ou rodovias com elevado volume de tráfego, tem-se mostrado cada vez mais 

necessário a melhora das propriedades dos ligantes, tornando-os mais resistentes e duráveis que 

o CAP convencional. A modificação do ligante é feita principalmente através da incorporação 

de polímeros à mistura, dando origem ao asfalto modificado por polímero (AMP). O tipo e a 

quantidade de polímero incorporada ao ligante dependem da finalidade desejada.   

O AMP é um dos tipos de ligantes abordados e utilizados neste trabalho. Trata-se de um ligante 

que melhora as características adesivas e coesivas da mistura, além de propiciar um material 

mais leve e de fácil manuseio. O revestimento composto por AMP costuma apresentar maior 

ponto de amolecimento, imprimindo maior resistência à deformação permanente e trincas de 

fadiga e térmicas, aumentando a durabilidade do revestimento. Por se tratar de um revestimento 

composto de difícil degradação, não aceita satisfatoriamente o processo de reciclagem, sem 

antes ser reprocessado. 

Na maioria dos países, incluindo o Brasil, a especificação do tipo de asfalto a ser utilizado em 

uma determinada obra de pavimentação é baseada principalmente nas características físicas dos 

ligantes, obtidas através de ensaios laboratoriais. Os principais parâmetros utilizados são a 

dureza, medida pela penetração, e a resistência ao fluxo, obtida através do ensaio de 

viscosidade. Essas propriedades dependem da temperatura na qual o ligante asfáltico se 

encontra, uma vez que ele se apresenta em estado semissólido a baixas temperaturas, visco 
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elástico a temperatura ambiente e líquido a altas temperaturas (BERNUCCI et al., 2008). A 

seguir serão descritas as principais propriedades dos ligantes asfálticos que devem ser avaliadas. 

a) Massa específica  

Especificado pela norma NBR 6296 (ABNT, 2004), a massa específica do cimento asfáltico é 

definida como a razão entre a massa e o volume. A obtenção do volume da amostra é feita 

através de um picnômetro.  

b) Penetração 

Segundo a NBR 6576 (ABNT, 2007), a penetração é definida como a profundidade, em 

décimos de milímetro, que uma agulha padronizada de 100g penetra numa amostra de volume 

padrão de cimento asfáltico, durante 5 segundos, a uma temperatura especificada de 25°C. Na 

realização de cada ensaio é necessária a obtenção de três medidas de penetração, sendo que a 

variação das medidas não pode exceder ao limite especificado. 

c) Ponto de fulgor 

A determinação do ponto de fulgor tem objetivo de garantir a segurança no manuseio, 

estocagem, elaboração de misturas e transporte, através da determinação da menor temperatura 

sob a qual os gases emitidos pelo aquecimento do ligante asfáltico entram em combustão 

quando em contato com uma chama padrão. Normalmente as temperaturas são superiores a 

230°C. A norma brasileira para esse ensaio é a NBR 11341 (ABNT, 2008). 

d) Viscosidade  

A viscosidade é um parâmetro que mede a consistência do CAP por resistência ao escoamento. 

Essa característica é fundamental para determinar a consistência que o material deve apresentar 

na mistura, garantindo a trabalhabilidade necessária e permitindo o cobrimento completo dos 

agregados para aplicação no campo (BERNUCCI et al., 2008). 

As unidades de viscosidade variam de acordo com o equipamento utilizado para sua 

determinação. As unidades mais comuns são o Poise (g/[cm.s]), e o centistoke (mm2/s). A 

unidade mais utilizada no Brasil é o Segundo Saybolt Furol (SSF) proveniente do ensaio de 

viscosidade Saybolt Furol. Especificado pela NBR 14950 (ABNT, 2003), o ensaio Saybolt 
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Furol é realizado medindo-se os segundos que uma amostra padronizada a 135°C consome para 

fluir através de um furo padronizado de diâmetro 3,15 ± 0,02mm.  

O ensaio mais utilizado para a medição da viscosidade nos Estados Unidos e Europa é o 

Rotacional. Esse ensaio começou recentemente a ser implantado nos laboratórios de asfalto no 

Brasil e possibilita a medição das propriedades de consistência relacionados ao bombeamento 

e estocagem do CAP, além da obtenção de gráficos de Viscosidade x Temperatura para uma 

ampla faixa de utilização a partir de uma mesma amostra (BERNUCCI et al., 2008). Esse ensaio 

é normatizado no Brasil pela NBR 15184 (ABNT, 2004). 

e) Ponto de amolecimento 

O ensaio de ponto de amolecimento, especificado pela NBR 6560 (ABNT, 2008), define a 

temperatura na qual o asfalto, quando aquecido a certas condições particulares, amolece e atinge 

uma determinada condição de escoamento (CERATTI, 2010). Cada ensaio é realizado com 

duas amostras do mesmo material e a variação entre os resultados das duas amostras não pode 

exceder ao limite especificado em 2°C.  

2.2  DOSAGEM DE MISTURAS USINADAS A QUENTE 

A caracterização de uma mistura asfáltica está diretamente ligada às características de seus 

compostos de formação (agregados e ligantes asfálticos). Assim, além da investigação das 

propriedades dos agregados utilizados, a dosagem do ligante utilizado também é de suma 

importância, já que reflete diretamente no nível de desempenho das misturas em campo. O 

excesso de ligante pode imprimir efeitos como exsudação e deformação permanente, já a falta 

age diretamente na desagregação e fadiga do pavimento (BERNUCCI et al., 2008). 

A dosagem de ligantes em misturas asfálticas influência nas características do revestimento, 

como durabilidade e estabilidade, sendo fundamental para um bom desempenho (BALBO, 

2010). Inicialmente, define-se um teor “ótimo” de ligante, também chamado de teor de projeto, 

que é determinado a partir de uma faixa granulométrica pré-definida através de vários 

experimentos executados dependendo do método adotado (BERNUCCI et al., 2008). Os 

procedimentos de dosagem abrangem diversas formas de compactação (impacto, amassamento, 

vibração ou rolagem) e se determinam através da utilização dos parâmetros volumétricos das 

misturas asfálticas. Além da escolha do método, vale ressaltar a influência de fatores como a 



Estudo comparativo de concreto betuminoso usinado... 
 

 

______________ 
3ASPHALT INSTITUTE, 1995. Mix Design for Asphalt Concrete and Other Hot-mix Types. Manual Series n°2, 
USA. 
____________________________________________________________________________________________________ 
A. F. SILVA; J. C. SIQUEIRA; L. F. SEVERINO                                                                                    Capítulo 2 

28 

composição e caracterização dos agregados, a energia de compactação aplicada ao corpo-de-

prova, o tipo de mistura estudada, as características do ligante, o clima, além da faixa 

granulométrica.  

O primeiro método de dosagem implantado e conhecido foi o método Hubbard-Field, que 

abordava a dosagem de misturas de areia asfalto, e depois era alterado para aplicação em 

misturas asfálticas com agregados graúdos (ASPHALT INSTITUTE, 19653, apud ROBERTS 

et al., 2002).  

No Brasil, o método de dosagem mais utilizado é o Método Marshall, que foi criado na época 

da 2ª Guerra Mundial mediante às solicitações das forças militares, já que eram necessários 

pavimentos que resistissem às grandes cargas e esforços a que eram submetidos, devido às 

aeronaves militares que pousavam até então. Entre o final das décadas de 1930 e meados de 

1940, o Engenheiro Bruce G. Marshall desenvolveu tal método que levaria o seu nome.  

Tal método de dosagem se utiliza de uma compactação por impacto, e foi difundido e utilizado 

mundialmente até a década de 1980, quando o mesmo começou a ser questionado. O processo 

se iniciou quando algumas rodovias americanas de grande tráfego de veículos e cargas 

começaram a apresentar problemas de maneira prematura, e que aparentemente poderiam ser 

causados pelo excesso de ligante na mistura. Engenheiros da época “acreditavam que a 

compactação por impacto das misturas durante a dosagem produzia corpos-de-prova com 

densidades que não condiziam com as do pavimento em campo” (BERNUCCI et al., 2008, p. 

205). 

A partir disso, iniciaram-se estudos para o aperfeiçoamento de um novo método de dosagem 

que pudesse representar de forma mais realista a carga aplicada no pavimento em campo, 

utilizando compactação por amassamento (giros). Tal método foi denominado Superpave 

(Super Perfoming Asphalt Pavement). A dosagem Superpave determina a fixação do volume 

de vazios (Vv), considerando a granulometria dos agregados utilizados em cada mistura, 

tendendo a apresentar teores ótimos menores que os determinados pelo método Marshall. 

Segundo Bernucci et al. (2008), outra diferença entre os métodos citados é que o método 

Superpave analisa também conceitos de pontos de controle e zona de restrição para a seleção 

dos agregados. 
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No Laboratório de Asfalto da Escola de Engenharia Civil (EEC) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) ainda não existem equipamentos da metodologia Superpave. Por esse motivo, este 

estudo se embasará na dosagem Marshall, que será detalhada a seguir.  

O método consiste na seleção de teores de agregados e ligantes asfálticos que atendam aos 

parâmetros pré-determinados nos projetos fornecidos quanto a características físicas e 

mecânicas para cada energia de compactação. Trata-se de um corpo-de-prova cilíndrico, 

compactado por energia de impacto, a qual pode ser realizada manual ou mecanicamente. 

Inicialmente, determinam-se as massas específicas do CAP e dos agregados, e a partir da faixa 

granulométrica definida para estudo se enquadra os teores obtidos aos limites fornecidos, 

levando sempre em consideração a camada a qual a mistura será aplicada. 

Escolhidos os teores de asfaltos e suas variações, preparam-se três corpos-de-prova para cada 

teor. As variações dos teores de ligante asfáltico utilizados são determinadas mediante à 

experiência adquirida dos responsáveis, já que não existem padrões mediadores (BALBO, 

2010). As temperaturas de mistura e compactação são escolhidas a partir da curva de 

Viscosidade x Temperatura do ligante escolhido para a mistura asfáltica. 

Em sequência, com a obtenção dos dados necessários é realizada a moldagem e compactação 

dos corpos-de-prova que tem por objetivo nivelar a superfície do corpo-de-prova utilizando um 

soquete Proctor aplicando uma carga padrão com número de golpes pré-determinados. Após o 

resfriamento e desmoldagem do corpo-de-prova, determinam-se a massa seca (23), a massa 

na condição seca saturada (2333) e a massa na condição seca saturada e posteriormente 

submersa em água (2333567). A partir de tais dados calculam-se os seguintes fatores para a 

determinação da dosagem (Equações 2.1 a 2.7): 

• Massa específica máxima teórica ou densidade máxima teórica:  

829 =
100

%=
)+

+%?.),.
+%?-),-

+%@)0
+%')*

+%()/

																																																																						(2.1)			 

Onde: 

%a: porcentagem do teor de asfalto na mistura; 

)+: densidade do asfalto; 

%B1: porcentagem do teor de brita 1 na mistura; 
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),.: densidade da brita 1; 

%B0: porcentagem do teor de brita 0 na mistura; 

),-: densidade da brita 0; 

%P: porcentagem do teor de pó de pedra na mistura; 

)0: densidade do pó de pedra; 

%': porcentagem do teor de areia na mistura; 

)*: densidade da areia; 

%(: porcentagem do teor de fíler na mistura; 

)/: densidade do fíler. 
 

• Massa específica aparente da mistura:  

)DE =
25

2FFF − 2333567
×0,9971																																																																																																	(2.2) 

• Volume de Vazios: 

LM =
829 − )DE

829
																																																																																																																														(2.3) 

• Volume de vazios com betume: 

LO =
)DE×%=

)+
																																																																																																																															(2.4) 

• Vazios do agregado mineral: 

L'2 = LM + LO?																																																																																																																																(2.5) 

• Relação Betume/Vazios: 

R?L = 100×
L'2 − LM
L'2

																																																																																																														(2.6) 

Com os dados volumétricos calculados, é realizada a compressão diametral na prensa Marshall 

onde são determinadas medidas mecânicas de estabilidade e fluência. A partir de todos os dados 

obtidos é possível determinar, através de análises gráficas, como representado na Figura 2.4, o 

teor de asfalto de projeto. 
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Figura 2.4 – Exemplos de curvas dos parâmetros determinados na dosagem Marshall (BERNUCCI et al., 2008) 

 

Existem metodologias distintas para a determinação do teor ótimo de projeto. A escolha da 

metodologia a ser utilizada é um critério do órgão, empresa ou instituto de pesquisa responsável 

(BERNUCCI et al, 2008). A metodologia comumente utilizada para a determinação do teor 

ótimo para camadas de rolamento baseia-se no teor em que o Vv corresponde a um índice de 

4%. Porém, pode-se também adotar a média dos teores obtidos para estabilidade Marshall 

máxima, massa específica aparente máxima e Vv correspondente a 4%, ou obter o teor ótimo 

através de parâmetros obtidos pela linha de tendência do gráfico teor de asfalto x Vv x RBV.  
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No Brasil, o método Marshall é regido pela ME 43 (DNER, 1995), e apesar de ser o mais 

utilizado, sofreu algumas modificações, sendo elas a exclusão dos parâmetros de estabilidade e 

fluência como pré-requisitos na dosagem das misturas, passando a ser determinado baseando-

se em parâmetros volumétricos (SOARES et al., 2000). 

2.3  PROPRIEDADES MECÂNICAS DE MISTURAS USINADAS A 

QUENTE 

As propriedades mecânicas das misturas asfálticas representam o desempenho do material 

mediante às características de utilização no campo para um dado fluxo e frequência de veículos 

e cargas, temperatura e aspectos físicos ambientais. A fim de propiciar melhor qualidade, 

segurança e conforto, são definidos parâmetros ótimos, para os quais são realizados ensaios 

isolados considerando tensões, deslocamentos, deformações e propriedades da massa analisada. 

Espera-se que os mesmos atendam adequadamente às solicitações do tráfego, já que definem 

características responsáveis pela vida útil do pavimento. 

Os ensaios que determinam as propriedades mecânicas das misturas asfálticas podem ser 

realizados em campo ou em laboratório. Em sequência, são caracterizados alguns ensaios que 

podem ser significativos para a caracterização mecânica de misturas asfálticas. 

2.3.1  Estabilidade Marshall 

A estabilidade Marshall é um dos parâmetros apresentados nos resultados do método de 

dosagem Marshall para misturas asfálticas. O ensaio é determinado a partir de uma carga de 

compressão diametral aplicada sobre o corpo-de-prova de 100 mm de diâmetro e 63,5 mm de 

altura, a uma temperatura de 60 ºC e taxa de carregamento de 5 cm/minuto. A força aplicada na 

Prensa Marshall, indicada na Figura 2.5, é crescente dada à resistência do material, assim que 

houver um deslocamento ou quebra de material há a perda de estabilidade do mesmo. A carga 

máxima a que o corpo-de-prova é submetido antes da ruptura, determinada faixa elástica, é 

denominada estabilidade, que segundo Bernucci et al. (2008) se define como “um deslocamento 

ou quebra de agregado de modo a causar diminuição na carga necessária para manter o prato 

da prensa se deslocando a uma taxa constante” (BERNUCCI et al., 2008, p. 222). 
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Concomitantemente a esse ensaio, pode-se determinar a fluência, que é caracterizada pelo 

deslocamento vertical do corpo-de-prova mediante à aplicação da carga máxima, como 

representado na Figura 2.6. 

Figura 2.5 – Prensa Marshall (BERNUCCI et al., 2008) 

 

Figura 2.6 – Gráfico de Estabilidade x Fluência (BERNUCCI et al., 2008) 

 

2.3.2  Resistência à Tração Estática 

Bernucci et al. (2008) afirmam que a resistência à tração é um importante parâmetro para a 

caracterização de materiais e misturas asfálticas. O ensaio segue a NBR 15087 (ABNT, 2004) 

e é determinado a partir de forças concentradas perpendiculares, aplicadas diametralmente por 

meio de frisos, como indicado na Figura 2.7, gerando tensões de tração uniforme no diâmetro 

do corpo-de-prova, que atende às mesmas dimensões do Método Marshall. 
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O método para determinar a resistência à tração foi desenvolvido por Lobo Carneiro, em 1953, 

inicialmente para concreto-cimento, e depois adaptado para misturas asfálticas. Conhecido 

mundialmente pela rapidez e facilidade de execução, trata-se de um método em que durante o 

ensaio a mistura assume comportamento exclusivamente elástico dado uma temperatura 

controlada. Dada à carga de ruptura, é possível calcular a resistência à tração através da Equação 

2.7: 

TUU =
2×@
V×8

=
@

V×R
																																																																																																																								(2.7) 

Onde: 

σ%%: tensão de tração uniforme na direção x (positiva) (kN/m²); 

P: força aplicada por unidade de espessura do cilindro (N/m); 

R: raio do cilindro (m); 

D: diâmetro do cilindro (m). 

Figura 2.7 - Esquema do ensaio de compressão diametral (BERNUCCI et al., 2008) 

 

A resistência à tração (RT) possui alta correlação com o Módulo de Resiliência, já que com o 

aumento de RT há diminuição na flexibilidade do revestimento, aumentando o módulo de 

resiliência, afetando também a resistência à fadiga. Mas essa relação entre tais parâmetros deve 

ser analisada particularmente, já que pode variar com o tipo de mistura asfáltica utilizada. 
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2.3.3  Módulo de Resiliência 

O termo resiliência consiste na capacidade que um corpo possui de retornar a seu estado original 

após um instante de deformações. Com os revestimentos asfálticos não é diferente. Existem 

situações de deformações recuperáveis, nas quais as o corpo retorna ao estado inicial  quando 

ocorre interrupção da energia aplicada. Tal estado de recuperação das misturas asfálticas foi 

inicialmente estudado por Franci Hveem durante a década de 1930. Para que houvesse maior 

êxito nos estudos e determinações de tal parâmetro ele criou um aparelho denominado 

estabilômetro, o que mediria as deformações elásticas verticais (BALBO, 2010). 

Após ensaios realizados, concluiu-se que os melhores resultados eram obtidos por ensaio de 

compressão diametral. O mesmo é realizado mediante à aplicação de uma carga por meio de 

frisos metálicos num plano vertical do corpo-de-prova, que segundo o Método Marshall teria 

100 mm de diâmetro e 63,5 mm de altura. Tal carga é aplicada repetidas vezes sob temperatura 

pré-determinada, gerando um estado de tensão de tração (Equação 2.7) que resulta num 

deslocamento diametral recuperável, gerando o módulo resiliente (MR) (Equação 2.8): 

2R =
Tᵀ
Wᵀ

																																																																																																																																											(2.8) 

Onde: 

MR: Módulo de Resiliência; 

σᵀ: Tensão de tração (kN/m²); 

εᵀ: Deformação axial específica recuperável. 

Analisando os resultados apresentados no ensaio, nota-se que o módulo não desenvolve 

parâmetros totalmente elásticos, apresentando deformações viscoelásticas, que é o que acontece 

nos revestimentos asfálticos devido à presença de ligante asfáltico, nesse caso não 

contabilizadas. Dado esse aspecto conflitante, estuda-se a adoção do Módulo Complexo, já 

adotado no exterior, o qual considera as propriedades viscoelásticas do material e da mistura, 

que são “fundamentais para a previsão de mecanismos de deformação plástica nos pavimentos 

em função das condições de carregamento e temperatura” (BALBO, 2010, p. 1472). 

No âmbito nacional, o ensaio de Módulo de Resiliência é orientado pela ME 133 (DNER, 1994), 

apresentando variações de acordo com o tipo de mistura, faixa granulométrica utilizada, 

temperatura a que o ensaio é realizado, tipo de ligante asfáltico, energia e temperatura de 
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compactação e propriedades volumétricas da mistura (BERNUCCI et al., 2008). O 

envelhecimento do ligante também age diretamente nos resultados de MR, já que pode 

aumentar a rigidez do revestimento transferindo às camadas subjacentes, menor pressão vertical 

(BALBO, 2010). 

Conjuntamente ao Módulo de Resiliência, é possível determinar também o indicador da Vida 

de Fadiga do revestimento, que consiste na relação entre o Módulo e a Resistência à Tração, 

analisando rigidez e resistência. Resultados satisfatórios acontecem quanto menor for essa 

relação, pois determina a baixa rigidez do revestimento, evitando a elevada absorção de tensões, 

imprimido alta resistência à tração e maior resistência à ruptura e à fadiga. 

2.4  TIPOS DE DEGRADAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

Nos últimos anos, os projetos de pavimentos no Brasil têm sido feitos a partir de métodos de 

dosagem que relacionam de forma empírica as características dos materiais e misturas obtidos 

em laboratório com os parâmetros de resistência (MEDINA; MOTTA, 2015). Porém, esses 

métodos não avaliam diretamente o desempenho e durabilidade dos pavimentos, tornando-os 

susceptíveis à degradação. Os tipos de degradação dos revestimentos asfálticos serão tratados 

a seguir.  

2.4.1  Fadiga de Misturas Asfálticas 

O fenômeno de fadiga refere-se à diminuição gradual da resistência de um material sob 

repetidas solicitações (IWANAGA, 2007). O pavimento é submetido constantemente a esforços 

de tração na parte inferior da camada de revestimento, geradas pelos veículos. A repetição 

desses esforços pode levar ao surgimento de trincas que se propagam para cima até atingir a 

superfície (MEDINA; MOTTA, 2015). 

Segundo Medina e Motta (2015), esse defeito é o mais recorrente dos pavimentos do Brasil e 

tem seu comportamento influenciado por características do tráfego, da mistura asfáltica e das 

condições climáticas. 

A resistência à fadiga indica o número de repetições de uma dada carga que levaria o material 

à ruptura estrutural (BALBO, 2010). Embora estudos indiquem que o ensaio de flexão seja o 

que melhor representa os esforços que geram fadiga nas misturas, no Brasil é mais comum a 
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utilização do ensaio de compressão diametral, principalmente pela facilidade na execução. O 

ensaio é realizado com corpos de prova obtidos por impacto segundo o método Marshall 

(MEDINA; MOTTA, 2015) e submetidos ao ensaio de compressão diametral sob tensão e 

temperatura controladas, normatizado pela ME 138 (DNER, 1994). A compressão diametral 

consiste na aplicação de uma carga, com frequência de 60 aplicações por minuto até o 

rompimento do corpo-de-prova. Com isso, obtém-se a relação entre o número de repetições do 

carregamento até ruptura e o nível de tensões atuante. Esse parâmetro é utilizado para a 

comparação e previsão da vida de fadiga das misturas. (ARAO, 2014). 

2.4.2  Deformações Permanentes  

Define-se deformação permanente como a deformação irreversível nas trilhas de roda de 

revestimentos asfálticos, o que ocorre frequentemente nas estradas, devido ao grande fluxo de 

caminhões, nos corredores de ônibus urbanos e nos pátios de estacionamento (MEDINA; 

MOTTA, 2015). Esse fenômeno ocorre principalmente pela ação do tráfego e do clima, 

dependendo de fatores como a consistência e volumetria da mistura (BERNUCCI et al., 2008). 

No afundamento da trilha de roda (ATR), há contribuição das diferentes camadas que compõe 

o pavimento, sendo o revestimento responsável por aproximadamente 32% da deformação 

(MEDINA; MOTTA, 2015). Em relação aos materiais, há contribuição da resistência do CAP 

empregado na mistura, mas a principal influência é da granulometria do agregado. 

A previsão da ocorrência da deformação permanente nos revestimentos é realizada através de 

ensaios de laboratório. Os mais conhecidos são o triaxial, o de compressão uniaxial não-

confinada (Creep estático e Creep dinâmico) e os simuladores de tráfego (SHELL, 20134 apud 

MEDINA; MOTTA, 2015). 

O ensaio triaxial, apesar de reproduzir uma situação mais próxima ao que ocorre no campo, tem 

realização complexa e por esse motivo não é utilizado no Brasil. Os ensaios mais utilizados são 

os de compressão uniaxial não-confinada. Na forma estática, o ensaio consiste na aplicação de 

uma carga de compressão contínua em um corpo-de-prova cilíndrico, em equilíbrio térmico, 

geralmente durante o período de uma hora. Medem-se os deslocamentos axiais após intervalos 

de tempo constantes, obtendo-se a relação entre o deslocamento axial sofrido pela amostra e o 

carregamento estático (BERNUCCI et al., 2008). Na forma dinâmica, o carregamento estático 
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é substituído por pulsos de carga a uma frequência determinada também durante o período de 

uma hora. O creep dinâmico apresenta uma aproximação mais fiel ao carregamento que o 

pavimento sofre no campo e, portanto, fornece parâmetros melhores para avaliação do 

desempenho das misturas.  

Os simuladores de tráfego em modelos reais ou reduzidos simulam a ação do tráfego por cargas 

que se deslocam sobre o revestimento em movimentos de vai e vem. Embora a medição do 

afundamento nos ensaios seja bastante simples, a previsão da deformação permanente é uma 

tarefa complicada, pois é necessário também prever os efeitos da ação climática nos pavimentos 

e o envelhecimento das misturas ao longo da vida útil dos mesmos (MEDINA; MOTTA, 2015). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

Este estudo teve como intuito comparar o comportamento de concretos betuminosos usinados 

a quente compostos por agregados, disponíveis na região metropolitana de Goiânia-GO, e por 

diferentes ligantes asfálticos. Foram realizadas a caracterização dos ligantes, dosagens de 

diferentes misturas e determinação de parâmetros de resistência para os teores ótimos de cada 

mistura, a partir de ensaios de resistência à tração por compressão diametral das mesmas. 

Os procedimentos apresentados neste capítulo foram realizados utilizando recursos da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), no Laboratório de Asfalto da Escola de Engenharia Civil 

e Ambiental da UFG. 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

O material pétreo utilizado na pesquisa foi extraído de rocha do tipo micaxisto, fornecido por 

pedreira particular na região de Aparecida de Goiânia-GO, como mostrado na Figura 3.1. Foi 

escolhido esse tipo de material, pois o micaxisto é o tipo de rocha predominante na região 

estudada. 

Figura 3.1 – Pedreira de rocha do tipo micaxisto em Aparecida de Goiânia-GO 
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A coleta de amostras é de fundamental importância para a representatividade dos ensaios, 

devendo esta representar a natureza e as condições dos agregados (DNER, 1997). As amostras 

foram coletadas em pilhas de estocagem de acordo com as especificações da PRO 120 (DNER, 

1997), que prevê a coleta em vários pontos da pilha, dispostos alternadamente de um lado e de 

outro, desde a crista até a base. 

Foram coletados 200 kg de agregados (Tabela 3.1), que foram utilizados na moldagem de 

amostras para execução de dosagem Marshall. O fíler e o pedrisco foram aproveitados da coleta 

realizada para o estudo de Oliveira, Andrade e Laperche (2014). 

Tabela 3.1 – Agregados coletados. 

Tipo de Agregado Quantidade (kg) 

Brita 1 50 

Brita 0 50 

Areia 50 

Pó de Pedra 50 
 

O material coletado foi embalado e identificado em sacos impermeáveis e remetidos ao 

Laboratório de Asfalto da UFG onde foram separados por peneiras, lavados e pesados para a 

execução dos ensaios. Vale salientar que em processos industrializados, vide no campo, os 

agregados são dispostos e separados apenas em silos. 

Foram utilizados três tipos de ligantes asfálticos no estudo: ligantes convencionais CAP 30/45 

e CAP 50/70, e asfalto modificado por polímero (AMP) na condição de polímero elastomérico 

estireno-butadieno-estireno - SBS. Os ligantes convencionais foram escolhidos por serem os 

mais utilizados no estado de Goiás, e o AMP pelo fato de ainda não ser frequentemente utilizado 

na região. O estudo realizado por Coelho Jr. e Rocha (2013) confirma que os ligantes 

convencionais são os predominantemente empregados pelas usinas locais de concreto asfáltico. 

Os dados informam que o CAP 30/45 é fornecido em apenas 10% dos casos, enquanto que em 

90% dos casos o ligante escolhido é o CAP 50/70. 

Os ligantes utilizados foram fornecidos por uma distribuidora localizada no município de 

Aparecida de Goiânia-GO e foram armazenados no Laboratório de Asfalto da UFG em galões, 

em local seco e arejado. 
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3.2 ENSAIOS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

Os ensaios propostos para este estudo, apresentados na Tabela 3.2, foram realizados de acordo 

com as normas brasileiras vigentes, utilizando as dependências do Laboratório de Asfalto da 

UFG. 

Tabela 3.2 – Ensaios e normas 

Material Ensaiado Ensaio Norma 

Agregado Granulometria ME 083 (DNER, 1998) 

Ligante Asfáltico Massa Específica NBR 6296 (ABNT, 2012) 

Ligante Asfáltico Penetração NBR 6576 (ABNT, 2007) 

Ligante Asfáltico Ponto de Fulgor NBR 11341 (ABNT, 2014) 

Ligante Asfáltico Viscosidade Brookfield NBR 15184 (ABNT, 2004) 

Ligante Asfáltico Ponto de Amolecimento NBR 6560 (ABNT, 2008) 

Mistura Asfáltica Dosagem Marshall ME 043 (DNER, 1995) 

Mistura Asfáltica Resistência à Tração Indireta ME 136 (DNIT, 2010) 

3.2.1 Agregados 

A caracterização completa dos agregados se baseou nos resultados obtidos por Oliveira, 

Andrade e Laperche (2014) em estudo realizado com agregados de mesma origem aos 

utilizados neste trabalho. Esses resultados estão apresentados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Resultado dos ensaios de caracterização dos agregados (OLIVEIRA, ANDRADE, LAPERCHE, 

2014) 

Propriedade Brita 1 Brita 0 Pedrisco Pó de 
pedra Areia Fíler 

Massa específica (g/cm³)     2,786 2,801 2,787 2,822 

Massa específica seca (g/cm³) 2,741 2,749         
Massa específica saturada 
superfície seca (g/cm³) 2,701 2,665         

Absorção (%) 0,54% 1,14%         

Equivalente de Areia (%)       69,3% 75,7%   

Abrasão "Los Angeles"(%) 28,6%           

Índice de Forma 1 1         
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A determinação da composição granulométrica dos agregados utilizados neste trabalho seguiu 

às especificações da norma ME 083 (DNER, 1998). Inicialmente, reduziram-se as amostras 

coletadas pelo uso de repartidores de amostra (Figura 3.2), nas quantidades indicadas pela 

norma, conforme mostrado na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Tabela de massa mínima modificada da norma DNER ME 083/1998 

Dimensão máxima característica do 
agregado (mm) Massa mínima da amostra de ensaio (kg) 

Agregados miúdos: 
4,8 

 

1 

Agregados graúdos: 
9,5 

19,0 
25,0 
38,0 
50,0 

 

5 
7 

10 
15 
20 

Figura 3.2 – Repartidor de amostra 

 

Pesaram-se as amostras para determinação de sua massa úmida e em seguida realizou-se o 

peneiramento. 

O peneiramento da brita 0 e brita 1 foi realizado em duas etapas: 

• Peneiramento mecânico para as peneiras nº 3/4” (19,10 mm), nº 1/2” (12,50 mm), nº 

3/8” (9,52 mm) e nº 4 (4,76 mm); 
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• Peneiramento manual para as peneiras nº 10 (2,00 mm), nº 40 (0,42 mm), nº 80 (0,177 

mm) e nº 200 (0,075 mm). 

 Para a realização do peneiramento, secaram-se as amostras em estufa 110 °C e esperou-se o 

esfriamento à temperatura ambiente para determinação de sua massa seca. 

No peneiramento mecânico, as peneiras foram limpas e encaixadas no agitador formando um 

único conjunto de peneiras, com as aberturas de malha em ordem crescente da base para o topo. 

No peneiramento manual, as peneiras foram encaixadas e submetidas a movimentos laterais e 

circulares alternados. 

Após ambos os peneiramentos, pesou-se o material retido em cada peneira para posterior 

construção da curva granulométrica. Em seguida, enquadraram-se os agregados na faixa B do 

DNIT, conforme Tabela 3.5, com o intuito de se atingir uma graduação contínua da mistura e 

de maneira a enquadrar-se nas tolerâncias pré-determinadas (DNIT, ES 031, 2006). A faixa de 

estudo foi escolhida para posterior comparação com estudos realizados para faixa C, por 

Oliveira, Andrade e Laperche (2014), para determinação do revestimento mais adequado para 

implantação no estado de Goiás. 

Tabela 3.5 – Tabela de composição do CAP modificada da norma DNIT ES 031/2006 

Peneira de malha quadrada Porcentagem em massa passando 

Série 

ASTM 

Abertura 

(mm) 

A B C Tolerâncias 

2” 50,8 100 - - - 

1 ½” 38,1 95 - 100 100 - ± 7 

1” 25,4 75 - 100 95 – 100 - ± 7 

¾” 19,1 60 - 90 80 – 100 100 ± 7 

½” 12,7 - - 80 – 100 ± 7 

3/8” 9,5 35 - 65 45 – 80 70 – 90 ± 7 

Nº 4 4,8 25 - 50 28 – 60 44 – 72 ± 5 

Nº 10 2,0 20 - 40 20 – 45 22 – 50 ± 5 

Nº 40 0,42 10 - 30 10 – 32 8 – 26 ± 5 

Nº 80 0,18 5 - 20 8 – 20 4 – 16 ± 3 

Nº 200 0,075 1 - 8 3 – 8 2 – 10 ± 2 

Asfalto solúvel no CS2 (+) 

(%) 

4,0 – 7,0 Camada 

de ligação (Binder) 

4,5 – 7,5 Camada de 

ligação e rolamento 

4,5 – 9,0 Camada 

de rolamento 

± 0,3% 
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3.2.2 Ligantes Asfálticos 

A caracterização dos ligantes asfálticos foi realizada no Laboratório de Asfalto da UFG a partir 

de ensaios normatizados. Foram analisados os ligantes CAP 30/45, CAP 50/70 e AMP quanto 

à massa específica, penetração, ponto de fulgor, viscosidade rotacional e ponto de 

amolecimento, a seguir exemplificados. 

3.2.2.1 Ensaio de massa específica 

A determinação da massa específica foi realizada com a utilização do picnômetro previamente 

calibrado, seguindo às especificações da NBR 6296 (ABNT, 2012). 

Inicialmente, pesou-se o picnômetro com a tampa. Em seguida, a amostra de ligante foi fundida, 

até estar suficientemente fluida, e foi vertida no picnômetro, preenchendo ¾ de sua capacidade. 

Aguardou-se o resfriamento da amostra a temperatura ambiente por 40 minutos e, 

posteriormente, pesou-se o picnômetro tampado com a amostra. 

Em seguida, completou-se o volume restante do picnômetro com água destilada e tampou-o 

novamente. Colocou-se o picnômetro no béquer, contendo água destilada e o conjunto foi 

levado para o banho de água, onde foi mantido por um período de 30 minutos. Após a remoção 

do picnômetro do banho, secou-se e pesou-se a amostra. 

O cálculo é definido pela NBR 6296 (ABNT, 2012) pelas Equações 3.1 e 3.2: 

8YZ3[\=\Y	RY]=^[_= =
O − '

? − ' − (8 − O)
																																																																															(3.1) 

Onde: 

A: massa do picnômetro com tampa; 

B: massa do picnômetro cheio com água; 

C: massa do picnômetro parcialmente cheio com material betuminoso; 

D: massa do picnômetro mais material betuminoso e água. 
 

2=33=	`3aYbí([b= = 8YZ3[\=\Y	RY]=^[_=×d																																																																								(3.2) 

Onde: 

d: massa específica da água à temperatura de ensaio. 
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 3.2.2.2  Ensaio de penetração 

Penetração é a “distância em décimos de milímetros que uma agulha padronizada penetra 

verticalmente na amostra de material sob condições prefixadas de carga, tempo e temperatura” 

(ABNT NBR 6576, 2007, p.1). 

O ensaio de penetração foi realizado para cada tipo de ligante (CAP 30/45, CAP50/70 e AMP) 

em acordo com a norma NBR 6576 (ABNT, 2007). A amostra foi aquecida em estufa, até 

atingir fluidez suficiente, e agitada constantemente para homogeneização. Em seguida, 

transferiu-se a amostra para o recipiente de penetração, preenchendo-o até a borda. O 

resfriamento da amostra foi realizado à temperatura ambiente. Depois, a amostra foi colocada 

na cuba de transferência e levada ao banho de água. 

O equipamento apresentado na Figura 3.3 foi devidamente calibrado e colocou-se o peso de 50 

g acima da agulha, totalizando 100 g para o conjunto de penetração. Preencheu-se a cuba de 

transferência com água do banho de água até a submersão total da amostra e colocou-se a cuba 

sobre o prato do penetrômetro. A agulha foi ajustada à superfície da amostra e colocou-se o 

ponteiro do penetrômetro na posição zero. 

Figura 3.3 – Equipamento de penetração 
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Após a preparação do ensaio, liberou-se a agulha e obteve-se a penetração em 5 segundos. 

Foram realizados ensaios com duas amostras para cada tipo de ligante. Para cada uma das 

amostras, foram realizadas três determinações em pontos distintos da superfície da amostra. 

3.2.2.3  Ensaio de ponto de fulgor 

A determinação do ponto de fulgor está ligada à segurança de manuseio do asfalto durante o 

transporte, estocagem e produção de mistura asfáltica. O ensaio para sua definição foi realizado 

com a utilização do equipamento de vaso aberto Cleveland (Figura 3.4), seguindo as exigências 

da norma NBR 11341 (ABNT, 2014). 

Figura 3.4 – Equipamento de vaso aberto Cleveland 

 

A execução do ensaio consistiu no posicionamento da cuba de ensaio, preenchida com o ligante 

a ser analisado, no centro do prato de aquecimento. Posicionou-se o termômetro dentro da 

amostra e acendeu-se a chama de ensaio, que foi passada através do centro da cuba, com 

movimentos contínuos e suaves. 

Considera-se que o ponto de fulgor foi atingido quando uma chama larga aparece e se propaga 

em toda a superfície da amostra (ABNT NBR 11341, 2014). Sendo assim, deve-se anotar a 

temperatura marcada no termômetro no momento de surgimento do fulgor. 
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3.2.2.4  Ensaio de viscosidade rotacional 

A execução do ensaio baseou-se nas recomendações da norma NBR 15184 (ABNT, 2004). O 

equipamento utilizado foi o viscosímetro de Brookfield (Figura 3.5), disponível no Laboratório 

de Asfalto da UFG. 

Figura 3.5 – Viscosímetro de Brookfield 

 

O equipamento é ligado, calibrado e ajustado à temperatura de ensaio. O ensaio foi realizado 

com a haste spindle 21 a três temperaturas: 135°C, 150°C e 177°C. O torque aplicado para as 

respectivas temperaturas foi de: 20 rpm, 50 rpm e 100 rpm, em acordo com a norma EM 168 

(DNIT, 2013). Deve-se pré-aquecer a câmara da amostra e a haste selecionada e aguarda-se a 

estabilização por 15 minutos. 

Em seguida, adicionou-se o volume da amostra homogeneizada na câmara e inseriu-se a haste 

na amostra. A câmara foi acoplada no viscosímetro e aguardou-se 40 min para alcançar a 

estabilização na temperatura de ensaio. Iniciou-se a rotação do motor e determinou-se, em 

intervalos de 1 minuto, a viscosidade ou torque durante 3 minutos. 

O resultado é expresso em Pascal.segundo (Pa.s) e deve ser acompanhado pela temperatura de 

ensaio, a haste utilizada, o percentual de capacidade do instrumento e a velocidade. 
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A partir dos resultados obtidos, traçou-se o gráfico Viscosidade x Temperatura para 

determinação das temperaturas dos agregados, dos ligantes, da mistura e da compactação, para 

execução da dosagem Marshall. Os valores obtidos podem ser utilizados para validar as 

temperaturas definidas pela distribuidora. 

3.2.2.5  Ensaio de ponto de amolecimento 

O método utilizado para determinação do ponto de amolecimento foi o método do anel e bola, 

de acordo com a NBR 6560 (ABNT, 2008). A amostra foi aquecida até atingir fluidez e os anéis 

também foram aquecidos até a mesma temperatura. Em seguida, os anéis foram preenchidos 

com a amostra e aguardou-se o resfriamento, conforme apresentado na Figura 3.6. 

Figura 3.6 – Anéis preenchidos com amostra 

 

Colocou-se água potável recém-fervida no béquer e encaixaram-se as guias com as esferas. 

Levou-se o conjunto à fonte de aquecimento e aqueceu-se o fluido a uma velocidade constante. 

O ponto de amolecimento é alcançado no momento em que as esferas, envolvidas pela amostra, 

tocam a placa de referência do suporte de anéis, conforme indicado na Figura 3.7. Anotou-se a 

temperatura para cada uma das esferas e realizou-se a média para definição do ponto de 

amolecimento. 
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Figura 3.7 – Método anel e bola 

 

3.2.3  Misturas Asfálticas 

Os ensaios relacionados às misturas asfálticas foram de dosagem Marshall e resistência à tração 

por compressão diametral, ambos realizados para os três tipos de ligantes e com misturas 

enquadradas na faixa B do DNIT. 

3.2.3.1  Dosagem Marshall 

O ensaio consistiu na realização de misturas asfálticas usinadas a quente, com granulometria de 

agregados enquadrada na faixa B do DNIT e três tipos de ligantes (CAP 30/45, CAP 50/70 e 

AMP). Para realização do método de dosagem foram seguidas as especificações da norma ME 

043 (DNER, 1995). 

A determinação inicial dos teores de ligantes na mistura depende da experiência do projetista. 

Para cada teor são moldados 3 corpos-de-prova. Sugere-se um teor de asfalto (T, em %) para o 

primeiro grupo de corpos-de-prova. Os outros grupos terão teores de asfalto acima (T + 0,5% e 

T + 1,0%) e abaixo (T - 0,5% e T - 1,0%) (BERNUCCI et al., 2008). 

Segundo Coelho Jr. e Rocha (2013), o teor ideal de ligante se aproxima de 5%. Portanto, foram 

realizadas dosagens com os seguintes teores: 4,0%, 4,5%, 5,0% 5,5%, 6,0%. Como foram 

utilizados três tipos de ligantes, foram moldados 45 corpos-de-prova, 15 para cada tipo de 

ligante. 
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As temperaturas dos agregados, do ligante, da mistura final e de compactação dependem de 

cada tipo de ligante. A partir de curvas Viscosidade x Temperatura, fornecidas pela 

distribuidora, obtiveram-se as seguintes temperaturas, apresentadas na Tabela 3.6: 

Tabela 3.6 – Temperatura de mistura e compactação para diferentes ligantes 

Tipo de 
Ligante 

Temperatura dos 
Agregados (°C) 

Temperatura do 
Ligante (°C) 

Temperatura de 
Mistura (°C) 

Temperatura de 
Compactação (°C) 

CAP 30/45 125 115 157 146 

CAP 50/70 125 115 152 140 

AMP 140 155 175 163 
 

Os agregados foram pesados e separados em recipientes, atendendo à composição 

granulométrica definida pela faixa B do DNIT, de forma que, após a adição do ligante, obteve-

se um corpo-de-prova com aproximadamente 1200 g. 

A mistura de ligante e agregado foi realizada em placa quente, de forma manual até a completa 

cobertura dos agregados, conforme apresentado na Figura 3.8. A temperatura foi controlada, 

evitando que fossem atingidos 177 °C. 

Figura 3.8 – Mistura em chapa quente de agregados e ligante 

 

Após a completa cobertura de agregados e após alcançar a temperatura de compactação, 

apresentada na Tabela 3.6, a mistura foi encaminhada para compactação. Colocou-se a mistura 

no molde de uma única vez e acomodou-a com 15 golpes de espátula no interior e ao redor do 

molde. A compactação foi realizada com 75 golpes de soquete de cada lado da amostra, 

conforme Figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Compactação de corpos-de-prova 

 

Após a compactação, o anel inferior do molde foi retirado, identificado e colocado em superfície 

lisa e plana, por no mínimo 12h. Depois do resfriamento dos corpos-de-prova, estes foram 

extraídos do anel (Figura 3.10) e com o auxílio de um paquímetro, mediu-se, em quatro posições 

diametralmente opostas, sua altura e diâmetro. Em seguida, pesou-se a amostra. 

Figura 3.10 – Extração do corpo-de-prova do molde de compactação 
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Para a determinação da estabilidade e fluência, o corpo-de-prova foi imerso em banho-maria a 

60 °C e colocado no molde de compressão (Figura 3.11). 

Figura 3.11 – Molde de compressão 

 

Em seguida, encaminhou-se o molde à prensa Marshall (Figura 3.12) onde foi submetido a 

esforços até seu rompimento. Os resultados de estabilidade foram obtidos simultaneamente aos 

de fluência. O resultado final de estabilidade e fluência é dado pela média dos três corpos-de-

prova ensaiados. 

Figura 3.12 – Prensa Marshall 
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Após a obtenção dos dados do ensaio é possível a construção dos gráficos de dosagem Marshall 

e a partir da análise dos mesmos é possível a determinação do teor ótimo de ligante para a faixa 

estudada. 

3.2.3.2  Resistência à tração indireta 

A resistência à tração indireta foi determinada através do ensaio de compressão diametral, 

atendendo às recomendações da ME 136 (DNIT, 2010). Foram moldados três corpos-de-prova 

para cada tipo de ligante, com os teores ótimos de ligante obtidos na dosagem Marshall, 

totalizando 9 corpos-de-prova. A moldagem seguiu o mesmo procedimento da dosagem 

Marshall, previamente descrita (item 3.2.3.1). 

Mediu-se a altura e diâmetro dos corpos-de-prova e estes foram levados a um sistema de 

refrigeração por 2 horas até atingir a temperatura de 25 °C. Em seguida, foram colocados com 

sua superfície cilíndrica entre dois frisos (Figura 3.13) e levados à prensa. 

Figura 3.13 – Friso metálico para ensaio de resistência à tração indireta 

 

A carga foi aplicada de forma progressiva até a ruptura por separação das duas metades do 

corpo-de-prova. Com o valor obtido, pode-se calcular a resistência à tração por meio da 

Equação 2.8. 
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3.3  ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise de resultados consistirá em: 

• Caracterização de ligantes: comparação dos parâmetros entre os ligantes convencionais 

e o ligante modificado por polímero, permitindo assim uma melhor compreensão do 

material e do respectivo comportamento do revestimento; 

• Parâmetros de dosagem Marshall: determinação do teor ótimo de ligante para a faixa 

estudada, faixa B do DNIT, a partir da análise dos gráficos obtidos pela realização dos 

ensaios; 

• Comportamento mecânico: comparação com resultados obtidos em estudo anterior para 

misturas na faixa C do DNIT, a partir de ensaios de resistência à tração. Obtendo-se 

assim, a faixa ideal para execução de asfalto no estado de Goiás. 
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados dos experimentos realizados, 

segundo a metodologia discorrida e mediante aos dados coletados. As informações obtidas se 

baseiam no estudo comparativo inicialmente proposto, visando caracterização e análise do 

desempenho de agregados, ligantes e misturas asfálticas. 

4.1  AGREGADOS  

Para verificar a aptidão de uma mistura asfáltica, vide desempenho, resistência e duração, é 

necessário conhecer e garantir características intrínsecas de seus componentes. Para a 

determinação do componente agregado, foram utilizadas amostras que compõe a rocha 

popularmente denominada micaxisto, comum na região analisada. O presente estudo realizou 

o ensaio de granulometria através do método de tentativas, e a caracterização completa dos 

agregados se baseou no estudo de Oliveira, Andrade e Laperche (2014), conforme citado 

anteriormente. 

A análise da granulometria dos agregados é determinada de acordo com as especificações 

citadas na norma ME 083 (DNER, 1998). Foram coletadas amostras dos agregados brita 1, brita 

0, pedrisco, pó de pedra, areia e fíler, as quais passaram por peneiramento mecânico e manual 

para a obtenção de dados granulométricos, permitindo a construção da curva granulométrica, 

conforme indicados na Tabela 4.1 e Figura 4.1. São indicados ainda valores para tamanho 

nominal máximo e módulo de finura. 

O tamanho nominal máximo dos agregados corresponde à abertura (mm) da peneira superior 

aquela que retém mais de 10% do material granular, enquanto o módulo de finura é determinado 

pela soma das porcentagens retidas acumuladas nas peneiras da série normal, dividida por 100. 
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Tabela 4.1 – Dados granulométricos 

 Brita 1 Brita 0 
Peso Seco (g) 5983,90 5034,50 

Peneiras Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas 
N mm 

3/4" 19,10 260,90 4,4 4,4 95,6 0,00 0,0 0,0 100,0 

1/2" 12,50 4573,00 76,4 80,8 19,2 0,00 0,0 0,0 100,0 

3/8" 9,52 1067,60 17,8 98,6 1,4 1434,90 28,5 28,5 71,5 

1/4" 6,30 0,00 0,0 98,6 1,4 0,00 0,0 28,5 71,5 

4 4,76 23,60 0,4 99,0 1,0 3547,20 70,5 99,0 1,0 

10 2,00 4,40 0,1 99,1 0,9 25,90 0,5 99,5 0,5 

16 1,18 0,00 0,0 99,1 0,9 0,00 0,0 99,5 0,5 

40 0,420 12,60 0,2 99,3 0,7 10,50 0,2 99,7 0,3 

80 0,177 7,20 0,1 99,4 0,6 3,50 0,1 99,8 0,2 

200 0,075 15,80 0,3 99,7 0,3 9,30 0,2 99,9 0,1 

Passante 15,50 0,3 99,9 0,1 3,50 0,1 100,0 0,0 

TOTAL 5980,60 99,9 99,9 0,1 5034,80 100,0 100,0 0,0 
Tamanho Nominal 

Máximo 19,1 12,50 

Módulo de Finura 5,99 5,26 

 

 Pedrisco Pó de Pedra 
Peso Seco (g) 1481,80 972,10 

Peneiras Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas 
N mm 

3/4" 19,10 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

1/2" 12,50 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

3/8" 9,52 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

1/4" 6,30 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

4 4,76 35,60 2,4 2,4 97,6 39,10 4,0 4,0 96,0 

10 2,00 1101,20 74,3 76,7 23,3 353,30 36,3 40,4 59,6 

16 1,18 0,00 0,0 76,7 23,3 0,00 0,0 40,4 59,6 

40 0,420 295,00 19,9 96,6 3,4 284,80 29,3 69,7 30,3 

80 0,177 13,20 0,9 97,5 2,5 89,70 9,2 78,9 21,1 

200 0,075 15,60 1,1 98,6 1,4 91,10 9,4 88,3 11,7 

Passante 21,00 1,4 100,0 0,0 111,40 11,5 99,7 0,3 

TOTAL 1481,60 100,0 100,0 0,0 969,40 99,7 99,7 0,3 
Tamanho Nominal 

Máximo 4,76 4,76 

Módulo de Finura 3,52 2,52 
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Tabela 4.1- Dados granulométricos (continuação) 
 

 Areia Fíler 

Peso Seco (g) 1097,70 993,30 

Peneiras Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas Peso retido 
(kg) % ret % ret 

acum % pas 
N mm 

3/4" 19,10 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

1/2" 12,50 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

3/8" 9,52 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

1/4" 6,30 0,00 0,0 0,0 100,0 0,00 0,0 0,0 100,0 

4 4,76 8,20 0,7 0,7 99,3 0,00 0,0 0,0 100,0 

10 2,00 283,50 25,8 26,6 73,4 44,40 4,5 4,5 95,5 

16 1,18 0,00 0,0 26,6 73,4 0,00 0,0 4,5 95,5 

40 0,420 424,40 38,7 65,2 34,8 74,10 7,5 11,9 88,1 

80 0,177 169,40 15,4 80,7 19,3 69,40 7,0 18,9 81,1 

200 0,075 154,30 14,1 94,7 5,3 281,40 28,3 47,2 52,8 

Passante 55,10 5,0 99,7 0,3 522,50 52,6 99,8 0,2 

TOTAL 1094,90 99,7 99,7 0,3 991,80 99,8 99,8 0,2 
Tamanho Nominal 

Máximo 4,76 0,18 

Módulo de Finura 2,29 - 

OBS.: % ret: porcentagem retida; % ret acum: porcentagem retida acumulada; % pas: porcentagem 

passante. 

Figura 4.1 – Curva Granulométrica dos Agregados 
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A partir da curva granulométrica obtida, é possível a observação das amostras quanto à 

graduação dos agregados apresentados. Temos o pó de pedra e areia com uma graduação mais 

densa e contínua, enquanto as demais amostras de agregados possuem graduação mais aberta, 

porosa e descontínua, apresentando diâmetros similares.  

4.2  LIGANTES ASFÁLTICOS 

Os ensaios para caracterização dos ligantes asfálticos foram realizados conforme às 

especificações de suas respectivas normas, utilizando as variações de CAP 30/45, CAP 50/70 e 

AMP.  

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.2, podemos verificar que os ligantes asfálticos 

utilizados nas misturas são precisos quanto a sua classe de utilização, atendendo aos valores 

determinados pelo fabricante. Para o ensaio de ponto de amolecimento, todas as amostras 

também atingiram resultados maiores que os limites fornecidos, sendo o AMP com maior 

temperatura de amolecimento (65° C). Sabe-se que para os ensaios de ponto de fulgor, a NBR 

11341 (ABNT, 2008) tem como 230° C a mínima aceitável, a qual foi atingida com êxito para 

todos os ligantes ensaiados. 

Tabela 4.2 – Resultados dos ensaios de caracterização dos ligantes asfálticos 

Propriedades 
CAP 30/45 CAP 50/70 AMP 

Resultado Limites Resultado Limites Resultado Limites 

Penetração (10-1mm) 35 30 a 45 55 50 a 70 56 40 a 70 

Viscosidade Rotacional - 135°C (cP) 459 > 374 318 >274 1896 <3000 

Viscosidade Rotacional - 150°C (cP) 224 >203 162 >112 828 <2000 

Viscosidade Rotacional - 177°C (cP) 78 76 a 285 61 57 a 285 268 <1000 

Ponto de Amolecimento (°C) 54 >52 50 >46 65 >60 

Ponto de Fulgor (°C) > 320 >230 > 340 >230 > 340 >230 

Densidade (g/cm³) 1,009 - 1,004 - 1,020 - 

Massa Específica (g/cm³) 1,006 - 1,000 - 1,017 - 
 

Analisando os ensaios de viscosidade rotacional, os valores adquiridos atendem às solicitações 

descritas em norma, permitindo também a construção das curvas Viscosidade x Temperatura 

para cada variação de ligante utilizado no estudo. A partir do gráfico comparativo de tais curvas, 

apresentado na Figura 4.2, temos que o AMP é um componente mais viscoso que os demais 
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CAPs apresentados. Por meio dos resultados apresentados nos respectivos ensaios é possível 

autenticar as informações fornecidas pela distribuidora responsável. 

Figura 4.2 – Gráfico Viscosidade x Temperatura 

 

4.3  MISTURAS ASFÁLTICAS 

As misturas asfálticas são definidas a partir de um teor de ligante previamente determinado e 

uma seleção de agregados, como representado nos itens anteriores desta seção. No presente 

estudo as misturas foram estabelecidas mediante às práticas prescritas pelo método de Dosagem 

Marshall, obtendo valores para estabilidade, fluência, teores ótimos para cada tipo de ligante, 

além de parâmetros para resistência à tração. Os resultados obtidos foram utilizados para 

verificação de padrões regidos por normas e para comparação com a Faixa C do DNIT, 

anteriormente analisada por Oliveira, Andrade e Laperche (2014). 

4.3.1  Dosagem Marshall 

A composição das camadas de rolamento segue faixas de projetos pré-determinadas pelo DNIT 
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Dosagem Marshall. A partir das curvas granulométricas dos agregados, obteve-se a composição 

da dosagem por meio de tentativas, de modo a enquadrar nos parâmetros da faixa estabelecida, 

como especificado na Tabela 3.5. A composição granulométrica, apresentada na Figura 4.3 e 

na Tabela 4.3, é combinada com os três tipos de ligantes escolhidos para o estudo comparativo, 
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Tabela 4.3 – Composição granulométrica  

Abertura das 
Peneiras Brita 1 Brita 0 Pó de 

Pedra Areia Fíler Faixa de Projeto Faixa B - DNIT 

No mm 27% 26% 35% 10% 2% Inf (%) Comp (%) Sup (%) Inf (%) Sup (%) 

1" 25,00 27,00 26,00 35,00 10,00 2,00 95,0 100,0 100,0 95 100 

3/4" 19,10 25,82 26,00 35,00 10,00 2,00 91,8 98,8 100,0 80 100 

1/2" 12,50 5,19 26,00 35,00 10,00 2,00 71,2 78,2 85,2 56 87 

3/8" 9,52 0,37 18,59 33,59 10,00 2,00 59,0 66,0 73,0 45 80 

4 4,76 0,27 0,27 20,87 9,93 2,00 41,1 46,1 51,1 28 60 

10 2,00 0,25 0,14 10,62 7,34 1,91 25,5 30,5 35,5 20 45 

40 0,42 0,19 0,08 7,39 3,48 1,76 11,1 16,1 21,1 10 32 

80 0,177 0,16 0,06 4,11 1,93 1,62 8,2 11,2 14,2 8 20 

200 0,075 0,08 0,02 0,10 0,53 1,06 3,8 5,8 7,8 3 8 

 

O pedrisco não foi utilizado por apresentar granulometria similar ao pó de pedra, gerando certa 

dificuldade no enquadramento na faixa granulométrica de projeto escolhida. A norma ES 031, 

apresentada na seção 3.2.1 deste trabalho, apresenta os níveis de variações aceitáveis para 

enquadramento na faixa granulométrica. As faixas de projeto, superior e inferior, 

exemplificadas na Figura 4.3, correspondem a esses limites aceitáveis. 

Figura 4.3 – Composição granulométrica da mistura  
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enquadrada na faixa de estudo e um determinado teor de ligante, o qual varia de acordo com a 

escolha previamente determinada em projeto, como apresentado na Tabela 4.4. As 

porcentagens indicadas se valem sobre o peso total de um corpo-de-prova, neste caso, 1200g. 

Tabela 4.4 – Composição dos corpos-de-prova  

Teor de 
Ligante (%) Brita 1 (%) Brita 0 (%) Pó de Pedra (%) Areia (%) Fíler (%) 

4,0 25,92 24,96 33,60 9,60 1,92 

4,5 25,79 24,83 33,43 9,55 1,91 

5,0 25,65 24,70 33,25 9,50 1,90 

5,5 25,52 24,57 33,08 9,45 1,89 

6,0 25,38 24,44 32,90 9,40 1,88 

Para garantir que as características da mistura e de seus componentes não se alterem durante 

todo o processo, é necessário respeitar os parâmetros encontrados quanto às temperaturas de 

mistura e compactação. Segundo a ME 043 (DNER, 1995), os componentes da mistura asfáltica 

devem ser misturados numa temperatura onde a viscosidade do ligante seja de 170±20 cP, e 

para a compactação, a temperatura deve ser tal que o ligante apresente viscosidade de 280±30 

cP. 

Em análise às curvas de viscosidade fornecidas pela distribuidora, foram determinadas as 

temperaturas a serem utilizadas na mistura e na compactação, representadas na Tabela 4.5, além 

de comparar os resultados do ensaio com os dados fornecidos pela distribuidora. 

Tabela 4.5 – Temperatura de mistura e compactação dos corpos-de-prova 

Temperatura CAP 30/45 CAP 50/70 AMP 

Mistura 157°C 152°C 175°C 

Compactação 146°C 140°C 163°C 

Após o processo de desmoldagem, são aferidas as dimensões dos corpos-de-prova (altura e 

diâmetro), assim como a 23 (massa seca), 2333 (massa na condição seca saturada) e 2333567 

(massa na condição seca saturada e posteriormente submersa em água), para a determinação 

dos parâmetros volumétricos necessários para alcançar o teor ótimo de projeto. Os parâmetros 

volumétricos são apresentados em resumo na Tabela 4.6 e Figura 4.4 e completos nos 

Apêndices A.1, A.2 e A.3, de acordo com a variação de ligante ensaiada. 
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Tabela 4.6 – Parâmetros volumétricos para mistura  

Propriedades CAP 30/45 

% Ligante 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Densidade dos Agregados (g/cm³) 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 

Densidade do Ligante (g/cm³) 1,019 1,019 1,019 1,019 1,019 

DMT (g/cm³) 2,592 2,571 2,551 2,571 2,511 

Gmb média (g/cm³) 2,388 2,417 2,438 2,444 2,440 

Vv (%) 7,85 5,99 4,41 3,44 2,82 

VCB (%) 9,37 9,37 11,96 13,19 14,37 

VAM (%) 17,23 17,23 16,37 16,63 17,19 

RBV (%) 54,42 64,06 73,19 79,34 83,59 
Propriedades CAP 50/70 

% Ligante 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Densidade dos Agregados (g/cm³) 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 

Densidade do Ligante (g/cm³) 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

DMT (g/cm³) 2,593 2,571 2,551 2,571 2,511 

Gmb média (g/cm³) 2,421 2,460 2,461 2,457 2,461 

Vv (%) 6,60 4,32 3,55 2,94 2,00 

VCB (%) 9,49 9,49 12,06 13,25 14,48 

VAM (%) 16,09 16,09 15,61 16,19 16,48 

RBV (%) 59,02 71,63 77,30 81,82 87,87 
Propriedades AMP 

% Ligante 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Densidade dos Agregados (g/cm³) 2,754 2,754 2,754 2,754 2,754 

Densidade do Ligante (g/cm³) 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 

DMT (g/cm³) 2,593 2,572 2,552 2,572 2,513 

Gmb média (g/cm³) 2,412 2,445 2,438 2,447 2,447 

Vv (%) 6,97 4,94 4,45 3,35 2,60 

VCB (%) 9,43 9,43 11,92 13,16 14,35 

VAM (%) 16,40 16,40 16,37 16,51 16,96 

RBV (%) 57,85 68,52 72,81 79,76 84,66 
OBS.: DMT: densidade máxima teórica; Gmb: massa específica máxima medida; Vv: volume de vazios; 
VCB: volume de vazios preenchidos com betume; VAM: volume de vazios do agregado mineral; RBV: 
relação betume/vazios. 

No rompimento dos corpos-de-prova na prensa Marshall obtiveram-se os valores de 

estabilidade (kgf) e fluência (mm), apresentados na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.7 – Estabilidade e fluência da mistura  

Teor(%) 
CAP 30/45 CAP 50/70 AMP 

Estabilidade 
(kgf) 

Fluência 
(mm) 

Estabilidade 
(kgf) 

Fluência 
(mm) 

Estabilidade 
(kgf) 

Fluência 
(mm) 

4,0 901,1 0,6 1176,6 0,3 1377,3 0,9 

4,5 1104,8 0,5 1333,9 0,5 1483,3 0,8 

5,0 1081,0 0,7 1302,3 0,5 1296,3 0,6 

5,5 1016,9 0,7 1044,4 0,5 1434,9 0,6 

6,0 986,4 0,4 991,3 0,6 1182,1 0,6 

A partir dos valores encontrados para estabilidade, observa-se que os mesmos atendem ao valor 

mínimo requerido de 500 kgf estabelecido pela norma ES 031 (DNIT, 2006). A estabilidade e 

os parâmetros volumétricos calculados, quando relacionados com as variações de teor de ligante 

utilizadas, como representado na Figura 4.4, permitem a determinação do teor de projeto do 

ligante para cada mistura asfáltica realizada. 

Figura 4.4 – Teor de ligante versus: (a) Gmb; (b) DMT; (c) VV; (d) VAM; (e) RBV; (f) Estabilidade 
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Analisando os gráficos apresentados, podemos observar que as misturas asfálticas ensaiadas 

com o CAP 30/45 apresentam os menores valores para relação betume/vazios (RBV) e massa 

específica máxima medida (Gmb), enquanto as que utilizam o CAP 50/70 demonstram os 

maiores valores. Quando se trata dos resultados para volume de vazios (Vv) e vazios do 

agregado mineral (VAM), a misturas compostas por CAP 30/45 já apresentam os maiores 

valores, enquanto que as constituídas por CAP 50/70 apresentam os menores valores. As 

composições que utilizam AMP apresentaram valores intermediários quanto aos quesitos acima 

citados.  

Ao verificar os índices obtidos para a densidade máxima teórica (DMT), os mesmos apresentam 

valores similares para os tipos de ligantes asfálticos utilizados, enquanto que para as medidas 

de estabilidade os valores seguem uma ordem decrescente dada por AMP, CAP 50/70 e CAP 

30/45. 

Os gráficos apresentados nos permitem visualizar com maior clareza a influência do tipo e da 

quantidade de ligante asfáltico utilizado para uma mesma amostra de componentes granulares, 

já que quanto maior a quantidade de ligante incorporada, maior o recobrimento dos agregados, 

o que influencia diretamente nas características da mistura. A partir da avaliação qualitativa 

geral dos parâmetros volumétricos obtidos exclusivamente pela dosagem Marshall, 

compreende-se que para faixa estudada Faixa B do DNIT, o CAP 50/70 apresenta os melhores 

resultados se analisarmos o cenário gráfico no geral. Salienta-se que para uma análise completa 

e mais precisa é necessário incorporar o parâmetro de resistência, a seguir analisado. 

Os parâmetros apresentados graficamente permitem a definição do teor de projeto para as 

misturas ensaiadas. Tal determinação do teor ótimo de projeto se baseou na metodologia 

usualmente utilizada no país, a qual consiste na escolha do teor de ligante que apresente um 

volume de vazios correspondente a 4,0%. Em análise ao gráfico anteriormente apresentado na 

Figura 4.4, foram encontrados os seguintes teores explicitados na Tabela 4.8. 

Tabela 4.8 – Teor ótimo de projeto por tipo de ligante 

CAP Teor Ótimo de 
Ligante (%) 

30/45 5,2 

50/70 4,8 

AMP 5,2 
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4.3.2  Resistência à Tração 

A partir dos teores ótimos de projeto encontrados, foram moldados três corpos-de-prova para 

cada tipo de ligante, a fim de aferir a resistência à tração. Os resultados de resistência média à 

tração, obtidos para a Faixa B do DNIT, são apresentados na Tabela 4.9, juntamente ao desvio 

geral dos corpos-de-prova com relação à resistência média à tração apresentada, demonstrados 

na Tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Resistência à Tração por tipo de ligante 

CAP D (mm) H (mm) F (kgf) RT média 
(MPa) Desvio 

30/45 61,86 101,94 14867,06 1,53 0,03 

50/70 61,95 101,55 10697,81 1,10 0,03 

AMP 61,32 101,57 9088,97 0,94 0,02 
OBS.: D: diâmetro do corpo-de-prova; H: altura do corpo-de-prova; F: 
carga de ruptura; RT: resistência à tração. 

Quando analisados teores ótimos iguais, sabe-se que quanto mais viscoso o ligante asfáltico, 

menor a resistência à tração apresentada. Em análise aos resultados obtidos, o CAP 30/45 e o 

AMP apresentaram o mesmo teor ótimo de projeto, e assim o AMP como ligante mais viscoso 

apresentou a menor resistência à tração, enquanto a mistura asfáltica composta pelo CAP 30/45 

apresentou a maior resistência à tração. Já o CAP 50/70 apresenta uma resistência à tração 

intermediária. No entanto, todas as misturas apresentaram valores superiores 0,65 MPa, 

atendendo assim aos requisitos mínimos especificados pela norma ES 031 (DNIT, 2006). 

Salienta-se que com o aumento da resistência à tração, há também o aumento do Módulo de 

Resiliência, diminuição a flexibilidade e aumento da resistência à fadiga e à ruptura, evitando 

o aumento da absorção de tensões. Vale ressaltar que a relação de tensões e deformações 

admissíveis do CAP 30/45 são superiores às das misturas com CAP 50/70. 

4.4  ESTUDO COMPARATIVO 

Os resultados obtidos para as misturas asfálticas neste estudo, para a faixa B, permitem a 

comparação com o estudo realizado anteriormente por Oliveira, Andrade e Laperche (2014), 

para a faixa C, possibilitando assim a verificação da melhor faixa a ser empregada na região de 

Goiânia. Os dados obtidos por tais estudos podem ser verificados na Tabela 4.10. 
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Tabela 4.10 – Comparação de resultados de resistência à tração 

Faixa B 

CAP Teor de Ligante (%) Vv (%) RT média 
(MPa) 

30/45 5,2 4 1,53 
50/70 4,8 4 1,10 
AMP 5,2 4 0,94 

Faixa C (OLIVEIRA, ANDRADE, LAPERCHE, 2014) 

CAP Teor de Ligante (%) Vv (%) RT média 
(MPa) 

30/45 5,1 4 1,34 
50/70 5,3 4 0,97 

Figura 4.5 – Comparação de resultados de resistência à tração 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões deste estudo, que teve como objetivo comparar 

o comportamento do concreto betuminoso usinado a quente com a utilização de diferentes tipos 

de ligantes asfálticos em Goiânia.  

São apresentadas ainda, sugestões para pesquisas futuras que complementem este trabalho.  

5.1  CONCLUSÕES 

Ao longo dos estudos das propriedades dos materiais que compõe o concreto betuminoso 

usinado a quente, verificou-se que os mesmos atendem a todos os parâmetros recomendados 

pelas normas brasileiras. Os resultados obtidos para as propriedades dos ligantes atendem às 

especificações para a aplicação nos revestimentos asfálticos. O ensaio de penetração, utilizado 

para classificação do ligante, ficou dentro dos limites para as três variações de ligante asfáltico. 

A viscosidade rotacional e o ponto de amolecimento atenderam às faixas especificadas por 

norma e o ponto de fulgor apresentou resultados acima de 230ºC, o que garante segurança de 

manuseio para o transporte, estocagem e produção. Os dados obtidos também permitiram a 

comprovação dos dados fornecidos pelo fabricante. 

Através da Dosagem Marshall, definiu-se um teor ótimo de projeto de 5,2% para o CAP 30/45, 

4,8% para o CAP 50/70 e 5,2% para o AMP. Quanto maior o teor ótimo de projeto, maior o 

custo de produção, pois um alto teor implica na utilização de uma maior quantidade de CAP. 

Em relação à estabilidade na dosagem Marshall, todos os resultados superaram o requisito 

mínimo da norma DNIT ES 031 (DNIT, 2006) de 500kgf.  

O ensaio resistência a tração, realizado para as misturas com o teor ótimo de ligante 

estabelecido, resultou em uma resistência média de 1,53 MPa para o CAP 30/45, 1,10 MPa para 

o CAP 50/70 e 0,94 MPa para o AMP. Todos os valores superaram o limite mínimo de 0,65 

MPa determinado pela DNIT ES 031 (DNIT, 2006). No entanto, os resultados analisados em 

conjunto, indicam um melhor desempenho do CAP 30/45 quando combinado com os agregados 
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típicos de Goiânia na faixa granulométrica pré-estabelecida, por apresentar maior ponto de 

amolecimento e baixa penetração, tornando-se eficaz na diminuição das deformações 

permanentes. 

O relatório técnico da IMPERPAV recomenda que para a região Centro-Oeste, que possui altas 

médias de temperatura, os revestimentos asfálticos devem ser produzidos utilizando CAP 

30/45, por ser um CAP mais consistente. Uma maior consistência influencia no aumento da 

vida de fadiga do revestimento, aumento da rigidez da mistura, diminuição das deformações 

permanentes, aumento do MR, entre outras vantagens.  

Em análise as resistências à tração obtidas por esta pesquisa, os resultados foram superiores aos 

valores encontrados pelo estudo realizado por Oliveira, Andrade e Laperche (2014) para a faixa 

C, o que indica um melhor comportamento do CAP 30/45 para a Faixa B em relação a esse 

parâmetro. Ao contrário do indicado para a região, as práticas na região metropolitana de 

Goiânia indicam que são construídos pavimentos dimensionados na Faixa C utilizando CAP 

50/70, concluindo assim que é necessário rever as práticas adotadas na região e aprofundar os 

estudos em relação à escolha da faixa granulométrica e do tipo de ligante asfáltico para garantir 

melhor qualidade, resistência e durabilidade dos revestimentos asfálticos na região.  

Dentre os motivos que levaram a utilização do AMP no presente estudo destaca-se, 

primeiramente, o fato de ser um tipo de ligante pouco utilizado na região Centro-Oeste, podendo 

trazer benefícios e melhorias para o revestimento, até então pouco conhecidos na região. Trata-

se de um ligante mais viscoso, podendo diminuir as deformações permanentes. A adição de 

polímeros pode também colaborar com o comportamento resiliente da mistura, reafirmando 

assim que estudos visando a implantação de melhorias para os revestimentos, se fazem cada 

vez mais recorrentes e necessários. 

5.2  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se: 

• Realizar ensaios para avaliar o desempenho em termos de resiliência, deformação 

permanente e análise de fadiga; 

• Realizar ensaios laboratoriais que contemplem a metodologia Superpave; 

• Avaliar o comportamento de corpos-de-prova compactados por amassamento. 
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APÊNDICE A.2 – ENSAIO DE DOSAGEM MARSHALL COM LIGANTE CAP 50/70 
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APÊNDICE A.3 – ENSAIO DE DOSAGEM MARSHALL COM LIGANTE AMP 

 

 


