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RESUMO 

Neste trabalho será apresentado o estudo realizado sobre misturas asfálticas 

compostas por agregados encontrados na região metropolitana de Goiânia e dois tipos 

diferentes de cimento asfáltico de petróleo (CAP). Inicialmente foram realizados ensaios 

laboratoriais para determinação das características dos agregados, sendo elas: 

granulometria, abrasão “Los Angeles”, massa específica, absorção e equivalente de areia, 

buscando enquadramento na faixa C do DNIT. Para análise das misturas asfálticas, 

desenvolveu-se os ensaios de dosagem Marshall e resistência à tração indireta para corpos 

de prova com os ligantes CAP 30/45 e CAP 50/70. Os resultados com os agregados se 

enquadraram nos parâmetros exigidos em norma, considerados, assim, satisfatórios para 

sua utilização em misturas. As características volumétricas, mecânicas e de estabilidade dos 

concretos betuminosos se diferem de acordo com o CAP utilizado. Os ensaios mostraram 

que ambos atendem os requisitos mínimos exigidos em norma. Porém, quando comparados 

entre si, sob as mesmas condições, pode-se observar que o CAP 30/45, misturado aos 

agregados em questão, apresenta resultados mais interessantes do ponto de vista do 

desempenho do pavimento. 

 

Palavras chave: Concreto asfáltico. Dosagem Marshall. Ligantes asfálticos. Propriedades 
volumétricas. Propriedades mecânicas  
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1 INTRODUÇÃO 

Pavimento é a camada que se coloca sobre um terreno, natural ou terraplenado, 

para aumentar sua resistência e servir para a circulação de pessoas e veículos. Como 

exemplo, têm-se os pavimentos asfáltico e de concreto. O primeiro é uma estrutura 

constituída de camadas variáveis de solo, agregados e material ligante (asfalto), e tem como 

sua principal função o suporte para deslocamento de veículos (BERNUCCI et al., 2008). 

No Brasil, a primeira estrada pavimentada foi a Estrada União e Indústria, que 

liga Petrópolis (RJ) a Juiz de Fora (MG), no ano de 1861, e foi um grande marco na 

engenharia brasileira, impulsionando o escoamento da produção cafeeira da região 

(ABDALLA, 2011). Porém, a primeira pavimentação asfáltica apenas foi feita no país em 

1928, na estrada Rio-Petrópolis, pautada na política do presidente da época, Washington 

Luís, “Governar é abrir estradas” (O GLOBO, 2013). 

Atualmente, o país conta com um total de 203.599 km de estradas 

pavimentadas, responsáveis por 65% da movimentação de cargas e 90% da movimentação 

de passageiros, mas representam apenas 12,0% da malha do território (CNT, 2014). 

Entretanto, a qualidade nem sempre se encontra num parâmetro satisfatório. Segundo essa 

pesquisa da Confederação Nacional de Transportes (CNT), 62,1% da extensão avaliada 

apresenta alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria da via. Em 

Goiás, a situação não é diferente: 48,5% dos pavimentos avaliados são considerados de 

regular a péssimo (CNT, 2014). 

Os investimentos do governo brasileiro em pavimentação ainda estão muito 

aquém do mínimo necessário. Estima-se que são investidos de 1 a 2 bilhões de reais por 

ano na manutenção das rodovias federais, sendo que seriam necessários pelo menos R$ 10 

bilhões anuais para manutenção total, uma vez que o transporte possui importante papel 

para o desenvolvimento econômico e para a integração nacional, ligando zonas produtoras 

e consumidoras (BERNUCCI et al., 2008). O modal rodoviário também é responsável pela 

geração de empregos, melhor distribuição da renda e propicia ganhos econômicos para o 

país (CNT, 2014). 

Visando reduzir os elevados gastos com manutenção, a deterioração prematura 

das estruturas deve ser evitada. Para isso devem ser realizados estudos prévios na região 

de implantação e planejamento das vias para atender não somente as transferências de 

cargas dos veículos, mas possibilitar também condições de conforto e segurança 
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para os usuários e suportar as diferentes solicitações a que está submetida. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O revestimento de pavimentação com base em cimento asfáltico é o mais 

popular em todo o país, não sendo diferente no estado de Goiás, tão pouco na região 

metropolitana de Goiânia. Entretanto, nota-se que ocorre a ruptura prematura do pavimento 

em algumas regiões, o que acarreta em diversos problemas para quem faz uso das vias. O 

aumento do tráfego acentua os problemas citados, exigindo estudo e desenvolvimento de 

materiais mais resistentes. 

Muitos fatores influenciam na resistência do revestimento, entre eles os 

agregados, os ligantes e as misturas asfálticas. Os agregados são importantes por compor 

maior parte do volume da mistura, que dependendo da granulometria adotada, influenciam 

em quase todas as propriedades físicas da mistura. Os ligantes são importantes por 

garantirem a união dos agregados e por funcionar com flexibilidade controlável. 

Existem diversos métodos de dosagem de mistura asfáltica e a mais utilizada no 

Brasil, assim como na região metropolitana de Goiânia, é a dosagem Marshall. Esse método 

é baseado nas medidas de estabilidade e fluência Marshall e considera as propriedades 

volumétricas da mistura.  

Mesmo sendo o método mais usado no país, os problemas no pavimento 

asfáltico são recorrentes e identificados frequentemente. Isso porque existem poucos 

estudos que relacionam diversas misturas, agregados e ligantes levando em consideração 

dados extraídos da região metropolitana de Goiânia para melhor avaliar a qualidade do 

revestimento asfáltico desenvolvidos nas proximidades. 

Este trabalho tem a intenção de avaliar diferentes tipos de ligantes com os 

agregados colhidos na região para avaliar qual a melhor forma de compor a mistura asfáltica 

avaliando sua resistência mecânica. 

1.2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral fazer a comparação técnica de dois 

tipos de mistura variando o cimento asfálticos de petróleo (CAP): uma composta de CAP 

30/45 e a outra composta de CAP 50/70, que, segundo dados obtidos em licitações da 

Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP), é a mais utilizada na região. 
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Como objetivos específicos têm-se: 

 Determinar propriedades dos agregados; 

 Determinar o teor ótimo de CAP a ser incorporado em cada mistura; 

 Avaliar parâmetros mecânicos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item são apresentados dados teóricos para embasamento desta pesquisa. 

Os assuntos abordados são: agregados para pavimentação, ligantes betuminosos, tipos de 

revestimento asfáltico, dosagem de misturas asfálticas, propriedades mecânicas e tipos de 

degradação do revestimento. 

2.1 AGREGADOS   

Woods (1960) define agregado como sendo uma mistura de pedregulho, areia, 

pedra britada, escória ou outros materiais minerais usados em combinação com um ligante 

para formar concreto, uma argamassa etc. A proporção de agregados em misturas asfálticas 

é de aproximadamente 93 a 97% em peso. Esse dado demonstra a importância dos 

agregados para o desempenho da mistura, e a preocupação que se deve ter para a escolha 

correta do agregado. 

Para que seja executado um pavimento asfáltico com qualidade há a 

necessidade da perfeita conexão entre seus componentes, ligantes asfálticos, agregados e 

outros. Por isso é importante que se tenha um controle de qualidade dos agregados. 

O agregagado indicado para ser usado em um dado empreendimento deve 

apresentar propriedades que permitam suportar tensões tanto na superfície quanto no seu 

interior (BERNUCCI et al., 2008). Essa resposta é obtida através dos ensaios laboratoriais. 

.Os agregados são classificados de diferentes formas, podendo ser classificados 

quanto à natureza, ao tamanho e à distribuição de grãos, conforme apresentado na Figura 

2.1. 

Classificação dos agregados quanto à natureza das partículas: 

 Agregados naturais: São todos aqueles de origem de uma fonte natural sendo 

extraídos por processos de desmonte, escavação e drenagem. São exemplos 

pedregulhos, britas e seixos; 

 Agregados artificiais: São todos aqueles de origem residual (resíduos 

industriais). São exemplos a escória de alto forno e de aciaria, ou aqueles 

fabricados especificamente com o objetivo de alto desempenho, como argila 

expandida; 

 



Estudo comparativo de concreto betuminoso usinado...  14 

D. D. OLIVEIRA; G. S. ANDRADE; L. A. LAPERCHE                                                                               Capítulo 2 

 Agregados reciclados: São todos aqueles provenientes de reuso de variados 

materiais. Está sendo muito comum a utilização do resíduo de construção civil 

em locais com ausência de agregados pétreos. 

Figura 2.1 - Classificações dos agregados 

 

Classificação dos agregados quanto ao tamanho: 

 Agregados graúdos: São aqueles que ficam retidos na peneira de nº 10 

(dimensões maiores que 2,0 mm). São exemplos as britas, cascalhos, etc.; 

 Agregados miúdos: São aqueles que ficam retidos na peneira de nº200, mas que 

passam na de abertura nº 10 (dimensões entre 0,075mm e 2,0mm); 

 Agregados de enchimento: São aqueles onde pelo menos 65% das partículas 

são menores que 0,075mm. 

Classificação quanto à graduação dos grãos: 

 Agregados de graduação densa: São os agregados que estão próximos a 

densidade máxima, ou seja, apresentam distribuição granulométrica contínua; 

 Agregados de graduação aberta: São os agregados que apresentam alto volume 

de vazios por não possuírem grande quantidade de grãos menores que 0,075 

mm e que apresentam uma distribuição granulométrica aberta. Nas frações de 

menor tamanho a curva granulométrica é abatida e próxima de zero; 
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 Agregados de graduação uniforme: São os agregados que apresentam a maioria 

de suas partículas com tamanhos em uma faixa sem muitas variações. A curva 

granulométrica é íngreme; 

 Agregados com graduação descontínua: São os agregados que apresentam 

baixa porcentagem de agregados com tamanhos intermediários, formando um 

patamar na curva granulométrica correspondente às frações intermediárias. Por 

serem muito sensíveis à segregação, quando usados em misturas asfálticas, 

devem ser trabalhados adequadamente. 

2.2 LIGANTES ASFÁLTICOS 

No Brasil, aproximadamente 95% das estradas pavimentadas são de 

revestimento asfáltico. Isso se deve às propriedades do asfalto que proporcionam forte 

união dos agregados, funcionando como um ligante com flexibilidade controlável. Além 

disso, o asfalto é impermeabilizante, durável e resistente à ação da maioria dos ácidos, 

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

combinações (BERNUCCI et al., 2008). 

O betume é uma mistura de hidrocarbonetos solúvel no bissulfeto de carbono e o 

asfalto e, por ser um material que contém betume, é um ligante betuminoso. O asfalto 

utilizado em pavimentação é proveniente da destilação do petróleo e possui a propriedade 

de adesivo termoviscoplástico, ou seja, passa do estado líquido para o sólido de maneira 

reversível, além de impermeável à água e pouco reativo, entretanto, tais características não 

evitam o seu envelhecimento por oxidação lenta devido ao contato com ar e água 

(BERNUCCI et al., 2008). 

Segundo o extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), 

atualmente denominado de Departamento de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em 

serviços de pavimentação são empregados os seguintes tipos de materiais betuminosos: 

cimentos asfálticos, asfaltos diluídos, emulsões asfálticas e alcatrões, sendo que esses 

últimos não são mais utilizados. 

2.2.1 Cimentos asfálticos 

No Brasil, a denominação cimentos asfálticos de petróleo (CAP) é utilizada para 

designar ligantes semissólidos a temperaturas baixas, viscoelásticos a temperatura 

ambiente e líquido a temperaturas altas (BERNUCCI et al., 2008).O CAP é o asfalto obtido 

especialmente para apresentar características adequadas ao uso na elaboração de 
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revestimentos, podendo ser obtido pela destilação do petróleo em refinarias ou do asfalto 

natural, encontrado em jazidas (DNER, 1996).  

O cimento asfáltico de petróleo recebe o símbolo de CAP e o cimento asfáltico 

natural recebe o símbolo de CAN. São semissólidos à temperatura ambiente, e necessitam 

de aquecimento para terem consistência apropriada ao envolvimento de agregados. 

Possuem características de flexibilidade, durabilidade, aglutinação, impermeabilização e 

elevada resistência à ação da maioria dos ácidos, sais e álcalis (DNER, 1996). 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela NBR 7208 

(ABNT, 1990), CAP é o asfalto obtido pela refinação do petróleo, de acordo com métodos 

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

construções de pavimentos asfálticos. Para a classificação dos CAP's utiliza-se o seu 

"índice de dureza" retratado no ensaio de penetração. A penetração de um CAP é 

determinada através do ensaio de penetração, regularizado pela norma brasileira NBR 6576 

(ABNT, 2007). O Instituto Brasileiro de Petróleo e o DNER especificam quatro tipos de CAP, 

pela sua penetração: CAP 30/45, CAP 50/70, CAP 85/100 e CAP 150/200 (BERNUCCI et 

al., 2008). 

Foi estabelecido pela Resolução nº 19 de 11 de julho de 2005 da Agência 

Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, republicada no Diário Oficial da União 

de 13 de julho de 2005, novas especificações de CAP, em todo o território nacional, 

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

de 2005. Em função da necessidade de atualização das especificações dos cimentos 

asfálticos de petróleo comercializados por diversas empresas e fabricantes, fica 

especificado que os cimentos asfálticos são classificados segundo a penetração, sendo: 

CAP 30/45, CAP 50/70, CAP 85/100 e CAP 150/200, normalizados pela NBR 6576 (ABNT, 

2007). Além disso, os produtores, importadores e distribuidores de CAP devem assegurar 

que: a temperatura do produto não ultrapasse 177ºC e não seja inferior a 40ºC, durante o 

manuseio e o transporte e, o produto não apresente espuma quando aquecido até 177ºC, 

durante o carregamento e o recebimento, para a avaliação de contaminação pela presença 

de água. 

2.2.2 Asfaltos diluídos 

Os asfaltos diluídos (ADP) são produzidos através da adição de um solvente ou 

diluente volátil derivado do petróleo ao cimento asfáltico, com o objetivo de reduzir a 

viscosidade do CAP e permitir o seu uso a temperaturas próximas da ambiente. Após o 
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contato do ADP com os agregados ou com o material da base, ocorre a evaporação do 

solvente, deixando o resíduo de cimento asfáltico na superfície aplicada (BERNUCCI et al., 

2008). Essa evaporação do solvente recebe o nome de cura e é classificada de acordo com 

a velocidade basicamente em: 

 Cura Rápida (CR ou RC, em inglês): Asfalto diluído composto de cimento 

asfáltico e um diluente de alta volatilidade do tipo nafta ou gasolina;  

 Cura Média (CM ou MC, em inglês): Asfalto diluído composto de cimento 

asfáltico e um diluente de média volatilidade do tipo querosene;  

 Cura Lenta (CL ou SC, em inglês): Asfalto diluído composto de cimento asfáltico 

e óleos de baixa volatilidade.  

2.2.3 Emulsões asfálticas 

Emulsão é definida como uma dispersão estável de dois ou mais líquidos 

imiscíveis. No caso da emulsão asfáltica (EAP) os dois líquidos são o asfalto e a água 

(BERNUCCI et al., 2008). A EAP é uma dispersão coloidal de uma fase asfáltica em uma 

fase aquosa (direta), ou, então, uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica (inversa), 

com ajuda de um agente emulsificante. São obtidas combinando água e asfalto aquecido, 

em um meio intensamente agitado, e na presença dos emulsificantes, que têm o objetivo de 

dar certa estabilidade ao conjunto, de favorecer a dispersão e de revestir os glóbulos de 

betume de uma película protetora, mantendo-a em suspensão (DNER, 1996). 

Na fabricação das emulsões são utilizados equipamentos que realizam uma 

agitação intensa obtendo dispersões mais finas e mais estáveis possíveis. São utilizados na 

fabricação os moinhos coloidais, moinhos de bolas, homogeneizadores, agitadores 

mecânicos, misturadores, emulsionadores por injeção, etc. (DNER, 1996). A fim de garantir 

o transporte e armazenagem, as emulsões devem ter um mínimo de estabilidade à ruptura, 

que é garantida pela quantidade e qualidade do emulsificante utilizado. Quanto à velocidade 

de ruptura, as emulsões asfálticas classificam-se em:  

 Ruptura Rápida (RR): emulsões asfálticas aniônicas de ruptura rápida;  

 Ruptura Média (RM): emulsões asfálticas aniônicas de ruptura média;  

 Ruptura Lenta (RL): emulsões asfálticas aniônicas de ruptura lenta.  

2.3 TIPOS DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS 

Em um pavimento, o revestimento é a camada superior que irá receber de forma 

direta a carga dos veículos e a ação climática. Este revestimento deve garantir algumas 
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propriedades à estrutura do pavimento, como impermeabilidade, flexibilidade, durabilidade, 

estabilidade e resistência à fadiga (BERNUCCI et al., 2008), além de segurança e conforto 

aos usuários. Quando um pavimento asfáltico absorve as cargas nele aplicadas, elas devem 

ser distribuídas para todas as outras camadas de forma aproximadamente equivalente, que 

resulta de uma deformação elástica de todas as camadas (DNIT, 2006). Segundo a sua 

composição, os revestimentos asfálticos são uma associação de agregados e materiais 

betuminosos. Esta associação pode acontecer das formas mostradas na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Classificação dos revestimentos asfálticos 
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2.3.1 Revestimentos por penetração 

Os revestimentos por penetração são classificados segundo o tipo de 

penetração: direta ou invertida.  

2.3.1.1 Penetração direta 

São os revestimentos cuja execução consiste no espalhamento de camadas de 

agregado com granulometria apropriada, sendo cada camada compactada seguida da 

aplicação de material betuminoso. O material betuminoso penetra nos vazios do agregado 

de cima para baixo. Por último, na camada final, é aplicado agregado miúdo. 

Como exemplo de revestimento por penetração direta tem-se o macadame 

betuminoso, que é frequentemente usado como camada de base. Ele também comporta 

espessuras maiores quando comparado ao Tratamento Superficial Duplo, devido ao número 

de camadas e das faixas granulométricas correspondentes. 

2.3.1.2 Penetração invertida 

São os revestimentos cuja execução consiste na aplicação de material 

betuminoso, seguida de espalhamento de agregado de granulometria apropriada. Este 

processo se repete na quantidade de camadas definidas, sendo que a cada nova camada o 

agregado deve ter diâmetro menor que o da camada anterior. Por último é feita a 

compactação de todo o revestimento. Neste processo, o material betuminoso envolve o 

agregado de baixo para cima. Sua espessura é aproximadamente igual ao diâmetro do 

agregado empregado. 

Os exemplos mais comuns de revestimento por penetração são os Tratamentos 

Superficiais Simples, Duplo e Triplo, tendo eles uma, duas e três camadas, respectivamente, 

da combinação material betuminoso/agregado. 

2.3.2 Revestimentos por mistura 

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

pelo revestimento betuminoso antes da compressão. Eles podem ser classificados pela 

graduação (aberta ou densa), pelo local onde a mistura é feita (usina ou pista) ou ainda pelo 

tipo de ligante (à quente quando usado CAP, ou à frio quando usada EAP). 
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2.3.2.1 A quente 

A confecção das misturas de agregados e ligante à quente é realizada em usina 

estacionária. Posteriormente esta mistura é transportada para a pista por caminhão e 

lançada por equipamento apropriado. Após o espalhamento, é compactada, ainda aquecida, 

até atingir um arranjo estrutural estável e resistente às deformações elásticas e 

permanentes a que estará submetida. Essas misturas podem ser empregadas como 

revestimento de pavimento de qualquer volume de tráfego, devido às suas características de 

resistência a deformações e fadiga. 

As misturas têm seus vários tipos definidos de acordo com a função e aplicação 

a que se destina, variando o padrão granulométrico empregado e as características 

mecânicas exigidas. Dentre os padrões granulométricos existentes, são destacados os 

seguintes três tipos, mais usuais entre as misturas a quente: 

 Graduação densa: a curva granulométrica é contínua e bem-graduada, 

proporcionando um esqueleto mineral com poucos vazios; 

 Graduação aberta: a curva granulométrica é uniforme, ou seja, os agregados 

possuem quase exclusivamente um mesmo tamanho, proporcionando à mistura 

um elevado volume de vazios. Assim, a mistura asfáltica se torna drenante, pois 

permitirá a percolação de água em seu interior; 

 Graduação descontínua: a curva granulométrica mostra uma maior concentração 

dos agregados de maior dimensão em relação aos de dimensão intermediária, 

proporcionando um esqueleto mineral com maior contato entre agregados 

graúdos. 

O concreto asfáltico (CA), também conhecido como concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ) é uma mistura densa, composta de agregado graúdo, agregado 

miúdo, fíler e material betuminoso. Seu controle tecnológico, no que se trata de 

granulometria, teor de betume, estabilidade, vazios, temperatura e equipamentos é bem 

rigoroso. Ele pode ser convencional, com CAP e agregados, ou então ter o ligante asfáltico 

modificado por polímero, asfalto-borracha ou ainda misturas de módulo elevado. Quando 

modificado com polímero ou asfalto-borracha, o revestimento se torna mais resistente e 

durável. Já as misturas de módulo elevado são assim chamadas por apresentar módulo de 

resiliência elevado e alta resistência à deformação permanente. 

São chamados de pré-misturados a quente (PMQ) genericamente as misturas 

que são preparadas com limite máximo de dimensão de agregados graúdos, porém não 
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atendem a requisitos granulométricos de camadas intermediárias ou de nivelamento. São 

geralmente usados para correção de desnivelamentos ou regularização de pavimentos 

existentes. 

A areia asfalto usinada a quente (AAUQ), também conhecida como argamassa 

asfáltica, é uma mistura empregada em regiões onde a obtenção de agregados graúdos é 

difícil. Ela é composta de agregado miúdo, areia principalmente, fíler e ligante. Devido à sua 

composição granulometria, constituída predominantemente de material passante na peneira 

nº 10, a superfície específica aumenta, demandando maior quantidade de CAP. Quando 

comparada a outros tipos de mistura a quente, esta apresenta menor resistência às 

deformações permanentes, e por isso é mais comumente usada em vias de tráfego não 

muito elevado.  

A camada porosa de atrito (CPA) é um revestimento aberto e, portanto, possui 

um alto índice de vazios. Estes vazios, que podem chegar a 25%, interconectados 

possibilitam um rápido escoamento da água, o que torna o pavimento drenante e permeável. 

Além desta vantagem, esta camada reduz as distâncias de frenagem devido ao aumento de 

aderência entre pavimento e pneu, reduz o spray (efeito de borrifo de água provocado pelos 

pneus dos veículos), aumentando a visibilidade, e reduz os ruídos. Porém deve sempre ser 

construída sobre camada de mistura densa e impermeável, para que a água não atinja as 

outras camadas da estrutura. 

O “Stone Matrix Asphalt” (SMA), traduzido para o português como matriz pétrea 

asfáltica, é uma mistura composta de granulometria descontínua com elevada porcentagem 

de agregados graúdos, o que garante um maior contato entre os grãos. Os vazios deste 

revestimento são preenchidos pelo mastique asfáltico, composto por areia, fíler, fibras e 

ligante asfáltico. Ainda assim, devido ao alto índice de agregados graúdos, em sua 

superfície são formados pequenos canais, que facilitam o escoamento da água. Porém, 

diferentemente do CPA, o SMA é uma camada impermeável. 

2.3.2.2 A frio 

As misturas asfálticas a frio são aquelas compostas por agregado mineral e 

emulsão asfáltica, senda a mistura e o espalhamento realizados a temperatura ambiente. 

Elas podem ser produzidas em usinas, mais simplificadas que as usadas nas misturas a 

quente, ou na pista. São comumente usadas para restauração e conservação de 

pavimentos, mas também podem ter função de revestimento final. Neste último caso, a 

qualidade é inferior às misturas mostradas até aqui. 



Estudo comparativo de concreto betuminoso usinado...  22 

D. D. OLIVEIRA; G. S. ANDRADE; L. A. LAPERCHE                                                                               Capítulo 2 

Suas vantagens técnicas estão ligadas principalmente ao uso de “equipamentos 

mais simples, trabalhabilidade à temperatura ambiente, boa adesividade com quase todos 

os tipos de agregado britado, possibilidade de estocagem e flexibilidade elevada” (ABEDA, 

2001).Assim como as misturas a quente, também existem padrões granulométricos para 

classificar as misturas a frio. As principais são: 

 Densa: graduação contínua, bem graduada, com baixo volume de vazios; 

 Aberta: graduação aberta, com elevado volume de vazios. 

São genericamente chamados de pré-misturados a frio (PMF) os revestimentos 

asfálticos que, em sua produção, o esqueleto mineral não atende a nenhum requisito 

granulométrico específico. 

A areia asfalto a frio (AAF) difere da areia asfalto usinada a quente em sua 

composição pois, ao invés de cimento asfáltico é usada emulsão asfáltica de ruptura lenta, 

para que todos os agregados sejam envolvidos antes da ruptura. Possui baixa resistência a 

deformações permanentes e a camada compactada não deve exceder a 5 cm de espessura. 

A lama asfáltica, apesar de não ser considerada revestimento, é muito 

empregada na manutenção de pavimentos, principalmente naqueles com desgaste 

superficial e pequeno grau de trincamento. Ela tem função rejuvenescedora e 

impermeabilizante, não corrigindo irregularidades e tampouco aumentando a capacidade 

estrutural. É uma mistura fluida, composta de agregados miúdos, fíler, emulsão asfáltica e 

água, produzida em usinas móveis e aplicada principalmente em ruas e vias secundárias. 

Considerado uma evolução da lama asfáltica, o microrrevestimento asfáltico é 

uma mistura produzida pelos mesmos princípios e concepções, porém utiliza emulsão 

asfáltica modificada por polímero e, eventualmente, fibras, visando aumentar sua vida útil. É 

processado em usina móvel especial, que já faz o espalhamento do produto. É preparada de 

forma que sua ruptura se torne rápida após o lançamento, para que o tráfego seja liberado 

em pouco tempo. Tem como finalidade impermeabilização e rejuvenescimento, além de 

funcionar como camada antiderrapante ou intermediária, a fim de evitar a propagação de 

trincas. 

As misturas graduadas são produzidas na própria pista e por isso são também 

chamadas de “road-mixer”. São compostas de agregados com granulometria previamente 

determinada e material betuminoso, que pode ser asfalto diluído ou emulsão. Semelhante às 

misturas graduadas, tem-se a areia asfalto produzida no leito. Neste caso, usa-se apenas o 

agregado miúdo e o ligante asfáltico. 
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2.4 DOSAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

A dosagem de uma mistura asfáltica consiste na escolha do teor de projeto de 

ligante, definido através de experimentos com uma faixa granulométrica predefinida. A 

escolha correta do teor de ligante do revestimento está intimamente ligada à sua 

durabilidade e resistência. O teor de ligante asfáltico varia de acordo com o método de 

dosagem utilizado, tipo de agregado, energia de compactação, tipo de mistura, temperatura 

etc. (BERNUCCI et al., 2008). A seguir, são descritos os métodos de dosagem existentes na 

literatura. 

No método Hubbard-Field uma carga é aplicada através de um orifício circular do 

corpo de prova. O valor máximo da carga a que este corpo de prova resiste é considerado o 

valor da estabilidade Hubbard-Field. Este método foi um dos primeiros a avaliar as 

propriedades mecânicas das misturas asfálticas (HIRSH, 2007). 

O método Hveem analisa a densidade e a estabilidade da mistura, além de 

determinar a resistência ao inchamento em água. Como principal vantagem, o método de 

compactação aplicado no ensaio se mostra mais próximo ao adensamento que ocorre com 

a mistura em campo. Além disso, é medido o atrito interno da resistência de cisalhamento, 

que correlaciona-se com a resistência à deformação lateral quando aplicada uma carga 

vertical (MOTTA et al., 1996). 

No método Triaxial Smith os corpos de prova são submetidos a uma pressão 

lateral de confinamento juntamente com a aplicação da carga vertical. Esta condição se 

compara com a situação existente em campo, onde, avaliando uma porção da massa 

asfáltica, praticamente todas suas laterais estão confinadas (SENÇO, 2001). 

A dosagem Marshall é a metodologia mais utilizada para projetos de pavimento 

no Brasil. Criada por Bruce Marshall na década de 30, nos Estados Unidos, o método se 

baseia na “estabilidade e na fluência que a mistura apresenta, além da densidade e volume 

de vazios” (SPECHT, 2004). Devem ser definidos os seguintes elementos básicos para o 

projeto por este método (CERATTI; REIS, 2011): 

 Tipo e destino da mistura; 

 Granulometria, massa específica e real dos agregados; 

 Escolha da faixa granulométrica de projeto; 

 Escolher a energia de compactação em função do tráfego previsto. 
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Segundo Motta (1998), o Método Marshall se mostra pouco representativo na 

compactação em relação ao que é visto em campo e fatores ligados à preparação de corpos 

de prova têm grande influência na determinação do teor de projeto. 

A metodologia SUPERPAVE propõe que a estimativa do teor seja feita a partir 

do conhecimento granulométrico dos agregados e fixando-se o volume de vazios (CERATTI; 

REIS, 2011). Sua maior diferença em relação ao método Marshall se faz no modo de 

compactar o corpo de prova. Na SUPERPAVE, a compactação é feita por amassamento, 

utilizando um compactador giratório. Outra diferença que vale ser citada é que a dosagem 

SUPERPAVE adiciona os conceitos de pontos de controle e zona de restrição, que avaliam 

a existência de vazios entre os agregados em proporção suficiente para serem preenchidos 

por ligante, garantindo maior durabilidade à mistura (CERATTI; REIS, 2011). 

2.5 PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS MISTURAS 

As propriedades mecânicas das misturas são aquelas que dizem respeito a 

como elas se comportam em relação a tensões, deformações e deslocamentos. Estes 

parâmetros são importantes pois, a partir deles, o dimensionamento do pavimento se faz de 

forma a evitar defeitos, principalmente trincamento por fadiga e deformação permanente 

(BERNUCCI et al., 2008). Neste item serão apresentados alguns ensaios relevantes para 

caracterização de misturas asfálticas. 

2.5.1 Estabilidade Marshall 

Como apresentado anteriormente, o Ensaio Marshall é a metodologia mais 

utilizada para projetos de pavimento no Brasil, principalmente por sua simplicidade, rapidez 

de execução e baixo custo dos equipamentos (BECK, 2005). No Brasil, o ensaio Marshall é 

regulamentado pela norma ME 043/95 (DNER, 1995). 

O ensaio consiste da aplicação de carga de compressão através de um cabeçote 

curvo padronizado sobre um corpo-de-prova cilíndrico com dimensões de 100mm de 

diâmetro e 63,5mm de altura, à temperatura de 60°C. A aplicação da carga se realiza a uma 

taxa constante de 5cm/minuto, geralmente com a parte superior da prensa fixa e o prato 

inferior se deslocando para cima. Para manter esta taxa constante, devido à resistência do 

material ensaiado, uma força crescente é necessária. A carga crescerá até que agregados 

se desloquem ou quebrem, fazendo com que o material perca estabilidade. Esta carga 

máxima atingida é chamada estabilidade Marshall, e é expressa em unidade de força. Outro 

parâmetro obtido neste ensaio é o de fluência, que corresponde ao deslocamento vertical 
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total do prato quando atingida a carga máxima, e é expressa em unidade de deslocamento. 

Os resultados do ensaio podem ser apresentados em forma de gráfico, como mostrado na 

Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Curva do ensaio Marshall (BERNUCCI et al., 2008). 

 

2.5.2 Resistência à tração estática 

A resistência à tração é um importante parâmetro na caracterização de 

materiais, como ,por exemplo, concreto de cimento Portland e misturas asfálticas. Apesar da 

importância, essa é uma característica de difícil obtenção, por isso diversos métodos foram 

criados tentando determiná-lo com maior precisão. O método utilizado no Brasil para 

determinação da resistência a tração é o desenvolvido pelo professor Lobo Carneiro, 

inicialmente desenvolvido para corpos de prova de concreto e adaptados para os de 

misturas asfálticas. 

O ensaio adaptado do professor Lobo Carneiro para misturas asfálticas se dá 

aplicando duas forças concentradas e diametralmente opostas de compressão causando 

tensões de trações uniformes e perpendiculares ao diâmetro, conforme pode ser visto 

naFigura 2.4, através de frisos metálicos (de 12,7 mm de largura) de carga no corpo de 

prova cilíndrico Marshall convencional que melhor se adaptam ao corpo de prova de mistura 

asfáltica, pois esta apresenta superfície lateral irregular sendo bem mais deformável. 

As entidades “American Society for Testing and Materials” (1982) e o DNER 

(1994) consideram, para esse ensaio, um comportamento unicamente elástico e a ruptura 

do corpo de prova ao longo do diâmetro solicitado sendo devida unicamente as tensões de 

tração uniformes gerados, para isso desconsidera-se a influência dos frisos. 
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Figura 2.4 - Esquema do ensaio de compressão diametral (BERNUCCI et al., 2008) 

 

 

A expressão que representa a tensão de tração uniforme (perpendicular ao 

diâmetro solicitado) por unidade de espessura (Ϭxx) é: 

휎 = =                       (2.1) 

Onde: 

Ϭxx = tensão de tração uniforme na direção x (positiva); 

P = força aplicada por unidade de espessura do cilindro; 

R = raio do cilindro; 

D = diâmetro do cilindro. 

O passo a passo e o equipamento a ser utilizado no ensaio estão especificados 

na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15087/2004 (ABNT, 2004), 

conforme apresentado na Figura 2.5 e na Figura 2.6.  

Para melhor entender as deformações perpendiculares ao diâmetro solicitado, é 

possível calcula-las a partir da Lei de Hooke (TIMOSHENKO; GOODIER, 1951). Para os 

estados planos de deformação e tensão, pode-se considerar as Equações 2.2 e 2.3: 

휀 = 휎 − 휇휎 − 휇 휎 + 휎                  (2.2) 

휀 = 휎 − 휇휎                    (2.3) 

Onde: 
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E = módulo de elasticidade do material; 

µ = coeficiente de Poisson. 

Figura 2.5 - Prensa para ensaio de resistência à tração (BERNUCCI et al., 2008) 

 

Figura 2.6 - Exemplo de dispositivo centralizador para ensaio resistência à tração (BERNUCCI et al., 2008) 

 

O cálculo da resistência à tração pela Equação 2.1 assume, de acordo com as 

normas NBR 15087 (ABNT, 2004) e DNER-ME 138 (DNER, 1994), que o corpo de prova 

rompe devido à tensão de tração uniforme gerada ao longo do diâmetro solicitado, ou seja, 

ele se iguala a tensão máxima admissível do material, que está em regime elástico durante 

todo o ensaio. 

À medida que as misturas asfálticas envelhecem em pista, a resistência a tração 

aumenta, o que nem sempre representa vantagem, pois também perde sua flexibilidade, ou 

seja, aumenta seu módulo de resiliência. 

2.5.3 Módulo de resiliência 

O termo resiliência surgiu no ano de 1930, quando Francis Hveem começou a 

estudar o comportamento resiliente dos materiais. Ele foi o primeiro a correlacionar as 

deformações recuperáveis com as fissuras surgidas nos revestimentos asfálticos. O primeiro 

equipamento criado para medir essas deformações verticais foi chamado de estabilômetro. 

Tayebali et al. (1993)realizou ensaios de avaliação de módulos de resiliência das misturas 
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asfálticas e chegou à conclusão que os valores obtidos com ensaios de compressão 

diametral assumem valores superiores aos obtidos com ensaios de flexão e axiais 

No Brasil, o ensaio de módulo de resiliência em misturas asfálticas é padronizado 

pela ME 133/94 (DNER, 1994). Com base nessa norma e com profissionais experientes e 

conhecedores da ASTM (norma norte americana) está sendo elaborada uma proposição de 

especificação ABNT para o módulo resiliente. 

Esse ensaio é realizado aplicando-se uma carga repetidamente no plano diametral 

vertical de um corpo de prova cilíndrico retangular, gerando uma tensão de tração 

transversalmente ao plano de aplicação da carga. Mede-se então o deslocamento diametral 

possível de recuperação na direção horizontal correspondente à tensão gerada, numa dada 

temperatura. 

O módulo de resiliência das misturas asfálticas variam ao longo do tempo devido 

ao envelhecimento do ligante asfáltico, o que causa um enrijecimento do ligante e 

consequente aumento de rigidez dos revestimentos. 

É utilizada a razão entre o módulo de resiliência (MR) e a resistência à tração 

(RT) como um indicador da vida de fadiga de misturas associando informações de rigidez e 

resistências. Quanto menor o valor dessa razão melhor, pois isso significaria baixa rigidez o 

que evitaria elevada absorção de tensões que acarretam no trincamento prematuro do 

revestimento e alta resistência à tração que significa maior resistência à ruptura e maior 

resistência à fadiga. 

2.6 TIPOS DE DEGRADAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

O desempenho de um pavimento é condicionado por um complexo conjunto de 

fatores, dentre eles as propriedades físicas e mecânicas das camadas que o constitui. Os 

defeitos de superfície podem aparecer precocemente (devido a erros ou inadequações)ou a 

médio ou longo prazo (devido à utilização pelo tráfego e efeitos das intempéries).Entre os 

erros ou inadequações que levam à redução da vida de projeto, destacam-se os seguintes 

fatores, agindo separada ou conjuntamente: erros de projeto; erros ou inadequações na 

seleção, na dosagem ou na produção de materiais; erros ou inadequações construtivas; 

erros ou inadequações nas alternativas de conservação e manutenção (BERNUCCI et al., 

2008). 

A degradação de pavimentos está associada a várias patologias, dentre elas: 

deformações permanentes excessivas, como consequência se dá o afundamento de trilha 
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de roda, fissuras e perda de adesividade, resultando na perda de adesão entre o ligante e 

os agregados (desagregação). O afundamento de trilha de roda e surgimento de fissuras 

estão mais relacionadas com o tráfego atuante e a estrutura do pavimento, já a perda de 

adesividade está relacionada intimamente com as características dos materiais utilizados e 

as condições climáticas atuantes (SPECHT, 2004). 

As misturas asfálticas são frequentemente utilizadas nos pavimentos como 

camadas de revestimentos. Os mais severos defeitos que ocorrem em estruturas flexíveis, 

se refletem no revestimento e permitem identificar dois modos distintos de solicitação 

mecânica: flexão repetida, responsável pela fadiga do material (associada ao trincamento do 

revestimento ou de camadas cimentadas) e a compressão simples, que conduz ao acúmulo 

de deformações permanentes (SPECHT, 2004). 

Entretanto, antes da adoção de qualquer alternativa de restauração ou aplicação 

de qualquer critério numérico ou normativo para cálculo de reforços, um bom diagnóstico 

geral dos defeitos de superfície é imprescindível para o estabelecimento da melhor solução 

(BERNUCCI et al., 2008). 

O uso do ligante CAP 50/70 para produção de misturas usinadas à quente é o 

mais comum na região metropolitana de Goiânia. Em estudos já realizados, foram 

encontrados poucos casos de utilização de CAP 30/45 (em camadas de ligação) e AMP 

60/85 (em uma obra de rodovia federal) na região. Esse fato pode explicar a existência de 

defeitos ligados ao asfalto recorrentes nas vias da região metropolitana de Goiânia, pois não 

são realizados estudos que comprovem o melhor desempenho desse tipo de ligante nas 

condições encontradas nessa região (COELHO JR.; ROCHA, 2013).  

Apesar destes esclarecimentos, em Goiânia não existem estudos a fim de 

encontrar o tipo de CAP mais adequado para a região de tal forma que não desenvolva 

fissuras no revestimento asfáltico antes da vida útil de projeto. Desta forma, esse trabalho 

busca iniciar esses estudos e analisar se o CAP 50/70 é o mais adequado para evitar os 

problemas mais comuns de fissuras, como trincamento, afundamento de trilha de roda e 

perda de adesividade, que serão descritos a seguir. 

2.6.1 Trincamento 

O defeito mais comum nos pavimentos asfálticos no Brasil é o trincamento na 

camada do revestimento. O trincamento se desenvolve pela flexão alternada da camada 

superficial apoiada em camadas granulares, geralmente bastante deformáveis 

elasticamente. Portanto, é fundamental conhecer as características de ruptura dos materiais 
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utilizados na construção do pavimento, tendo em vista que o comportamento dos 

revestimentos sob solicitações à flexão e à compressão (SPECHT, 2004). 

A repetição de cargas das rodas dos veículos solicita à flexão a camada de 

concreto asfáltico do revestimento betuminoso. Iniciam-se trincas, geralmente na parte 

inferior do revestimento, que se propagam para cima até atingir a superfície (MEDINA; 

MOTTA, 2005). 

Segundo Specht (2004), as possíveis causas para o aparecimento de trincas em 

pavimentos asfálticos são: 

 Fadiga: Decorrente da passagem repetida das cargas dos veículos, causando a 

ruptura da camada após determinado número de ciclos; 

 Retração: A adoção de camadas estabilizadas com ligantes hidráulicos (cimento, 

cal e outros produtos) e a ocorrência de temperaturas muito baixas provocam 

retração das camadas do pavimento, ocasionando, com isto, o surgimento de 

trincas; 

 Movimentação do solo de fundação (subleito): Os movimentos verticais e 

especialmente o movimento diferencial entre os bordos da trinca também 

contribuem para o fenômeno. Isto é provocado por fenômenos como aumento de 

umidade, recalques, escorregamento, retração hidráulica e expansão; 

 Defeitos construtivos: Causados pela má composição das camadas do 

pavimento, pela má execução de juntas longitudinais ou pelo deslocamento de 

camadas que deveriam permanecer unidas para que o desempenho seja 

satisfatório. 

Figura 2.7 - Trincas tipo couro de jacaré (BERNUCCI et al., 2008) 
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O trincamento é o início de uma fase de deterioração estrutural que modifica o 

estado de tensões e deformações dos pavimentos asfálticos, diminuindo seu desempenho. 

Sabe-se, também, que misturas asfálticas com elevadas percentagens de volume de vazios 

são mais susceptíveis a trincamento, como ilustrado na Figura 2.7 (BERNUCCI et al., 2008). 

2.6.2 Afundamento de trilha de roda 

Afundamento de trilha de roda (ATR) é um fenômeno comum nas rodovias 

urbanas, como mostrado na Figura 2.8. São consequências de deformações permanentes 

seja do revestimento asfáltico ou de camadas subjacentes, incluindo o subleito (BERNUCCI 

et al., 2008). 

Figura 2.8 - Afundamento plásticos nas trilhas de roda (ATP) (BERNUCCI et al., 2008) 

 

A presença significativa de ATR pode levar ao comprometimento estrutural do 

pavimento e, também elevar o potencial para a ocorrência do fenômeno da hidroplanagem. 

Por isso, esforços consideráveis são feitos na etapa de projeto para permitir que as 

camadas dos pavimentos possam resistir à ocorrência de deformações plásticas excessivas. 

O afundamento da trilha de roda é resultante do somatório das deformações permanentes 

que ocorrem a cada passagem de um veículo, sendo acumulativo. 

Além das condições do tráfego e condições ambientais, as propriedades da 

própria mistura são de suma importância no entendimento do fenômeno e 

consequentemente no controle de sua ocorrência em campo. Destaca-se, também, a 

utilização de ligantes modificados na tentativa de melhorar o desempenho dos 

revestimentos asfálticos. 

Specht et al. (2006) destacam que misturas asfálticas produzidas com reduzidos 

índices de volume de vazios levam a excessivas deformações permanentes, sendo que para 

misturas asfálticas densas o volume de vazios recomendado está na faixa de 3 a 5%. 
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2.6.3 Perda de adesividade 

A perda de adesividade entre o ligante asfáltico e os agregados de um mistura 

betuminosa está basicamente relacionada a dois mecanismos: perda de adesão e perda de 

coesão. A perda de adesão é entrada de água entre o ligante e o agregado e o consequente 

descolamento do filme asfáltico da superfície do agregado, conforme Figura 2.9. Já a perda 

de coesão está ligada à redução de rigidez do cimento asfáltico e ao enfraquecimento das 

ligações ligante/agregado. Estes dois fatores estão intimamente relacionados e, então, o 

dano causado pela umidade em misturas asfálticas é a combinação entre estes dois fatores. 

Figura 2.9 - Falhas de adesividade ligante-agregado (BERNUCCI et al., 2008) 

 

A perda de adesão entre agregado e ligante está comumente relacionada a três 

fatores: a incompatibilidade entre a constituição mineralógica do agregado e a constituição 

físico-química do material betuminoso, a ocorrência de umidade e a presença de sujeira e 

finos na superfície do agregado. Essa perda de adesão do ligante asfáltico com a superfície 

do agregado (fratura adesiva) bem como a fratura do próprio filme de ligante (fratura 

coesiva), quer seja na presença de água ou não, é a origem de muitos tipos de defeitos em 

pavimentos, incluindo trincamento por fadiga, deformação permanente e dano por umidade 

(LYTTON, 2004). 

Vários fatores influenciam a adesividade ou o dano induzido pela umidade, 

Specht (2004) relata que um dos fatores importantes é o volume de vazios. Misturas com 

volume de vazios entre 6 e 13% (aproximadamente) não são nem impermeáveis, nem 

drenantes e são as mais susceptíveis ao dano por umidade induzida. Outro fator que deve 

ser mencionado é a eficiência do sistema de drenagem de um pavimento, capaz de evitar o 

acúmulo de água junto ao revestimento e a umidade ascendente por capilaridade (Figura 

2.9). 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho, o que possibilita obter resultados e uma posterior análise dos mesmos. 

3.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Este trabalho baseia-se em resultados de ensaios laboratoriais com agregados e 

com misturas asfálticas para que seja possível o estudo dos diferentes tipos de ligante. Os 

materiais pétreos utilizados no estudo são agregados naturais extraídos da rocha do tipo 

micaxisto, sendo esses escolhidos por melhor representar os agregados 

predominantemente utilizados em Goiânia e região. Esses materiais foram fornecidos por 

uma pedreira particular que está situada na região de Aparecida de Goiânia-GO, como 

mostrado na Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Pedreira onde foram coletados os agregados 

 

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

separadas e colocadas em sacos plásticos e transportadas com o auxílio de uma camionete 

até o local de armazenagem final (Laboratório de Asfalto da Escola de Engenharia Civil – 

UFG), onde foram etiquetadas e armazenadas. Os tipos de agregados coletados foram fíler, 

pó de pedra, pedrisco, areia, brita 0 e brita 1, apresentados na Figura 3.2, com amostras de 

aproximadamente 40 kg cada material. 
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Figura 3.2 - Materiais dispostos na pedreira: (a) areia, (b) pó de pedra, (c) brita 0, (d) brita 1 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Além dos agregados, foram utilizados neste estudo dois tipos de ligantes 

asfálticos: CAP 30/45 e CAP 50/70, sendo o último o de uso predominante em Goiânia e 

região (AGETOP). Os materiais foram fornecidos por uma distribuidora localizada em 

Aparecida de Goiânia-GO. 

3.2 ENSAIOS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

O estudo baseia-se em ensaios laboratoriais normatizados com agregados e 

misturas asfálticas e realizados no Laboratório de Asfalto da Escola de Engenharia Civil – 

UFG. Os ensaios realizados com os agregados foram: 

 Granulometria, verificando enquadramentos na faixa C do DNIT para concreto 

asfáltico segundo a norma ME 083 (DNER, 1998); 

 Abrasão "Los Angeles", que verifica o grau de degradação mecânica, segundo a 

norma ME 035 (DNER, 1998); 

 Absorção de água e massa específica de agregados graúdos, segundo a norma 

NBR NM 53 (ABNT, 2003); 
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 Massa específica para agregados miúdos, segundo as normas ME 084 (DNER, 

1995) e NBR NM 23 (ABNT, 2001); 

 Equivalente de areia, segundo a norma ME 054 (DNER, 1997) para a 

determinação da quantidade de finos plásticos nos agregados miúdos. 

Para realizar os ensaios com a mistura asfáltica, os corpos de prova foram 

moldados no formato cilíndrico (10,15 x 6,35 cm) e compactados através de impacto 

seguindo a norma do ensaio. Foram desenvolvidos os seguintes ensaios para as misturas: 

 Dosagem Marshall, segundo a norma ME 43 (DNER, 1995); 

 Resistência à Tração Indireta, segundo ME 136 (DNIT, 2010). 

3.2.1 Agregados 

A seguir será descrito de forma sucinta o desenvolvimento dos ensaios com 

agregados, seguindo a sequência cronológica de execução desses ensaios no Laboratório 

de Asfalto da Escola de Engenharia Civil – UFG. 

3.2.1.1 Granulometria 

Para este procedimento, utilizou-se o peneiramento para a determinação da 

análise granulométrica de agregados graúdos e miúdos. Inicialmente preparam-se as 

amostras através do uso de repartidores, até atingir as quantidades indicadas na tabela de 

massa mínima, por amostra de ensaio da norma ME 083(DNER, 1998), como mostrado na 

Figura 3.3 e na Figura 3.4. 

Figura 3.3 - Tabela da norma ME 083-98 (DNER, 1998) 
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Figura 3.4 - (a) Repartidor, (b) Brita 1 sendo repartida 

 
(a) 

 
(b) 

Essas amostras são pesadas e denominadas de massa úmida, em seguida 

ficam na estufa a 110 ± 5ºC durante 24 horas. Após esse tempo, as amostras são retiradas 

da estufa e esfriadas à temperatura ambiente e, novamente, pesadas, obtendo-se a massa 

seca. A Figura 3.5 mostra a amostra de brita 1 no processo de esfriamento. 

Figura 3.5 - Brita 1 no processo de esfriamento 

 

Para o ensaio utilizou-se as peneiras nº 3/4" (19,1mm), nº1/2" (12,5mm), nº3/8" 

(9,52mm), nº4 (4,76mm), nº10 (2,00mm), nº40 (0,42mm), nº80 (0,177mm) e nº200 

(0,075mm). As peneiras foram então encaixadas da maior abertura para a menor formando 

um único conjunto de peneiras, demonstrado na Figura 3.6(a), e agitadas manualmente. 

Foram anotadas as massas de material retido em cada peneira (Figura 3.6(b)) e realizados 

os cálculos necessários e construção do gráfico da curva granulométrica. 
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Figura 3.6 - (a) Conjunto de peneiras; (b) Materiais retidos nas peneiras 

 
(a) 

 
(b) 

A partir desses dados, foi feita a composição dos agregados de forma a se 

enquadrarem na faixa C do DNIT, que é a utilizada atualmente para camada de rolamento, 

sendo esta o objeto principal deste estudo. 

3.2.1.2 Abrasão "Los Angeles" 

Esse ensaio é baseado na norma ME 35 (DNER, 1998), sendo que a mesma 

define Abrasão "Los Angeles" como o desgaste sofrido pelo agregado quando colocado na 

máquina "Los Angeles" juntamente com carga abrasiva. 

A amostra desse ensaio foi encaixada de acordo com as graduações indicadas 

na norma ME 035 (DNER, 1998), mostrada na Figura 3.7, e que depende intimamente da 

granulometria do material, ou seja, foi escolhida a graduação que mais se assemelha à 

granulometria encontrada no ensaio anterior. 

Após a escolha da graduação, a amostra foi lavada e colocada em estufa com a 

temperatura entre 105ºC e 110ºC. Depois de seca a amostra foi pesada, obtendo-se a 

massa da amostra seca antes do ensaio. Para a determinação da carga abrasiva a ser 

utilizada no ensaio, baseia-se em outra tabela da mesma norma, como mostra a Figura 3.8, 

a qual depende da graduação já escolhida. 
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Figura 3.7 - Graduações da norma ME 035-98 (DNER, 1998) 

 

Figura 3.8 - Carga abrasiva conforme norma DNER ME 035-98 (DNER, 1998) 

 

Determinada a carga abrasiva, a amostra e as esferas foram colocadas no 

tambor, o qual é girado com velocidade de 30 a 33rpm até completar 500 ou 1000 rotações, 

dependendo da graduação escolhida. O material é retirado do tambor e passado pela 

peneira de abertura 1,7mm, rejeitando-se o material passante. O material retido na peneira é 

lavado e em seguida seco em estufa à temperatura entre 105ºC e 110ºC durante 3 horas. 

Retirou-se o material da estufa, deixou-o esfriar e pesou-o, determinando a 

massa da amostra lavada e seca. Em seguida, foram realizados os cálculos necessários 

para encontrar a abrasão, mostrados na Equação (3.1 ). 

퐴 = 	
푚 − 	푚′

푚
	× 100 (3.1 ) 
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Onde: 

AB = abrasão “Los Angeles”; 

mB= massa total da amostra seca, colocada na máquina; 

m’B = massa na amostra lavada e seca, após o ensaio (retina na peneira 1,7 mm). 

3.2.1.3 Absorção e Massa Específica de Agregado Graúdo 

Ensaio realizado segundo a norma NBR NM 53 (ABNT, 2003) para a 

determinação da densidade aparente dos agregados graúdos (brita 0 e brita 1) e da 

absorção d'água. 

Inicialmente, foram separadas amostras de 3kg de cada agregado, lavado sobre 

a peneira de abertura de 4,8mm e seco em estufa à temperatura entre 105ºC e 110ºC. Após 

seca, a amostra é resfriada à temperatura ambiente e imergida em água também à 

temperatura ambiente, durante um período de 24 ± 4h. 

Após o período de imersão, a amostra foi espalhada sobre um pano absorvente 

até que as películas visíveis de água sejam eliminadas. Em seguida a amostra foi pesada, 

obtendo-se a massa da amostra na condição saturada superfície seca. Imediatamente 

depois, a amostra foi colocada em um cesto com haste e, novamente, imergida em água à 

temperatura de 24 ±2ºC e pesada, obtendo agora a massa da amostra imersa em água. 

A amostra foi levada para secagem em estufa à temperatura entre 105ºC e 

110ºC e, após seca, esperou-se o esfriamento da mesma até uma temperatura ambiente 

conveniente para manipulação. Em sequência, foi determinada a massa do agregado seco. 

Através de cálculos feitos pelas Equações (3.2 ) e (3.3 ), encontrou-se a 

densidade aparente do agregado, ou massa específica, e a sua absorção, respectivamente. 

푑 =
푚

푚− 푚
 (3.2 ) 

Onde: 

da = massa específica aparente; 

m = massa ao ar da amostra seca; 

ma = massa em água da amostra saturada. 

퐴 =
푚 −푚
푚

 (3.3 ) 
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Onde: 

A = absorção de água; 

ms = massa ao ar da amostra na condição saturada superfície seca 

m = massa ao ar da amostra seca. 

3.2.1.4 Massa específica para agregados miúdos  

Nesse ensaio, determina-se a densidade levando em consideração a relação de 

um certo volume da amostra para a massa de igual volume de água, estando os dois à 

mesma temperatura. O procedimento é descrito na norma ME 84 (DNER, 1995). 

Inicialmente, foi separado o material através do repartidor, para garantir uma 

amostra homogênea, posteriormente passa-se a amostra nas peneiras de abertura 4,8 mm 

e 0,075 mm, a parte que interessa é a que fica retida entre essas duas peneiras. Secou-se 

essa amostra na estufa a 105ºC.  

Depois de garantir que o material está seco e com massa constante, o 

picnômetro vazio foi pesado. É colocado um valor de amostra dentro do picnômetro e anota-

se o peso. O próximo passo é colocar uma quantidade de água suficiente para encobrir o 

agregado, então o picnômetro é levado ao fogo para garantir que se expulsem as bolhas. 

Garantido que não há bolhas, o picnômetro é completado até uma determinada marca e é 

pesado novamente. O último passo antes de analisar os dados é esvaziar o picnômetro de 

amostra, e enche-lo com água e anotar o peso obtido. 

Realizando os cálculos necessários se descobre o valor da massa especifica 

para o agregado em estudo. Para tal utilizou-se a Equação (3.4 ). 

퐷 =
푏 − 푎

(푑 − 푎) − (푐 − 푑) (3.4 ) 

Onde: 

a = massa do picnômetro vazio e seco; 

b = massa do picnômetro mais amostra; 

c = massa do picnômetro mais amostra mais água; 

d = massa do picnômetro cheio d’água; 

D25 = massa específica do agregado a 25ºC. 
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3.2.1.5 Ensaio de massa especifica do fíler 

O ensaio foi realizado segundo a norma NBR NM 23 (ABNT, 2001). Inicialmente 

colocou-se querosene dentro do frasco Le Chatelier com o auxílio de um funil para que o 

liquido não fique nas paredes do fraco, até que o liquido estivesse entre 0 e 1 ml. 

Posteriormente o recipiente foi colocado em banho, para que fosse garantida a temperatura 

ambiente (25ºC) no liquido, e assim é feita a primeira medida.  

Em seguida, foi inserida uma quantidade conhecida de fíler, tomando cuidado 

para que não ultrapassasse a faixa superior de graduação do frasco. Para continuidade do 

ensaio, foi necessário garantir que não houvesse bolhas de ar dentro do recipiente, portanto 

arrolhou-se o frasco e com movimentos giratórios foram expulsas as bolhas. Para que fosse 

feita a medida final, levou-se o Le Chatelier para o banho e então foi feita a medida final. 

Finalmente, para determinar a massa especifica do fíler, foi calculada a diferença 

dos volumes final e inicial e foi dividida a massa do agregado por essa diferença de volume. 

O resultado dessa divisão é considerado a massa especifica real do fíler. 

3.2.1.6 Equivalente de areia  

A amostra para este ensaio é obtida através do peneiramento, do material 

úmido, na peneira de 4,8 mm. Esse ensaio foi realizado segundo as condições sugeridas na 

norma ME 54 (DNER, 1997). 

O primeiro passo do ensaio foi sifonar a solução (descrita na norma) para a 

proveta até atingir o traço de 10 cm da base, conforme Figura 3.9. Então, a amostra foi 

transferida para a proveta com o auxílio de um funil. É necessário que bater no fundo do 

recipiente para que saiam as bolhas.  

Após um repouso de 10 minutos, a amostra é agitada satisfatoriamente com os 

antebraços. Em seguida é preciso lavar as paredes com um tubo lavador e o mesmo será 

usado para levantar qualquer material argiloso eventualmente existente. Isso é feito até 

atingir a marca de 38 cm, então a amostra é deixada em repouso. 

Após 20 minutos sem perturbação foi verificado o nível superior da suspensão 

argilosa. Então um pistão é introduzido na proveta cuidadosamente e são realizadas as 

medidas necessárias para a análise dos resultados do ensaio. 
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Figura 3.9 - Solução para execução do ensaio Equivalente de Areia 

 

Para obter o resultado do ensaio, foram feitas pelo menos duas amostras de 

cada agregado e calculada a média entre os valores encontrados. Para isso, foi usada a 

Equação (3.5 ). 

퐸퐴 = 	
퐿2
퐿1
	× 100 (3.5 ) 

Onde: 

L1 = leitura no topo da areia; 

L2 = leitura no topo da argila; 

EA = equivalente de areia. 

3.2.2 Misturas asfálticas 

A seguir serão descritos de forma sucinta o desenvolvimento dos ensaios com 

agregados, seguindo a sequência cronológica de execução desses ensaios no Laboratório 

de Asfalto da Escola de Engenharia Civil – UFG. 
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3.2.2.1 Dosagem Marshall 

Esse ensaio de mistura foi realizado de acordo com a norma ME 43 (DNER, 

1995). Cada agregado que compõe a mistura foi quarteado, secado e separado nas exatas 

proporções para cada teor de CAP ensaiado. Para a execução do corpo de prova os 

agregados foram aquecidos à uma temperatura de 125ºC. Os ligantes foram aquecidos a 

115ºC para garantir as propriedades ótimas descritas na norma. 

Para a moldagem dos corpos de prova, os agregados foram retirados da estufa e 

levados até a balança. Em cima dos agregados foi colocada uma determinada quantidade 

de ligante, controlada pela balança, conforme visto na Figura 3.10. O processo da mistura 

dos agregados com o ligante se passa em uma chapa, aquecida a 150ºC que não permite 

que a mistura perca temperatura. Após homogeneizar bem a mistura e garantir a 

temperatura ideal (150ºC), a mistura é levada até o molde, onde é feito o corpo de prova. 

A mistura é depositada no molde e é homogeneizada com o auxílio de uma 

espátula (Figura 3.11) e então é compactada com um soquete, batendo 75 vezes de cada 

lado do corpo de prova, assim como mostra a Figura 3.12. No dia seguinte o corpo de prova 

já pode ser extraído do molde para a execução do ensaio. 

Figura 3.10 - Ligante sendo misturado ao agregado 
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Figura 3.11 - Preparação para compactação do corpo de prova 

 
Figura 3.12 - Compactação do corpo de prova 
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O corpo de prova, depois de resfriado e extraído do molde, teve medidos seu o 

diâmetro e sua a espessura para que se encontrasse o fator de correção em função da 

espessura. Também foram obtidas suas massas seca e submersa para determinação de 

parâmetros volumétricos. Após tomadas essas medidas, foi levado a banho-maria à uma 

temperatura de 60ºC por 30 a 40 minutos. Depois desse tempo, ele foi colocado no suporte 

e foi levado para a prensa onde é realizado o ensaio (Figura 3.13). Essa foi conectada ao 

computador, o que possibilitou a extração dos dados para a análise futura dos resultados. 

Figura 3.13 - Rompimento do corpo de prova - Marshall 

 

As características mais importantes encontradas no ensaio são as volumétricas, 

a estabilidade e a fluência. A partir dessas informações foi determinado o teor de projeto de 

ligante, que pode ser feito por diferentes métodos. 

3.2.2.2 Resistência a Tração 

Esse ensaio segue as exigências da norma ME 138 (DNER, 1994). Para a 

execução do corpo de prova para este ensaio foi usado o mesmo procedimento do Ensaio 

de Dosagem Marshall, previamente descrito (item 3.2.2.1), desde a separação dos materiais 

até a moldagem dos corpos de prova. 

A diferença desse ensaio para o ensaio de Dosagem Marshall é a forma com 

que é rompido o corpo de prova: ao invés de ser colocado nos anéis de rompimento, o corpo 

de prova é colocado entre frisos metálicos, como mostrado na Figura 3.14, que permitem 

que o esforço seja tracionando o corpo de prova, que é rompido diametralmente. Os 
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resultados são obtidos da mesma forma, através do computador ligado a prensa Marshall, o 

que permite uma análise dos resultados.  

Figura 3.14 - Corpo de prova disposto nos frisos metálicos 

 

O valor dado pelo equipamento é a carga de ruptura, ou seja, a carga máxima a 

que o corpo de prova suportou. A partir dela é possível calcular a resistência de tração, 

determinada pela Equação (3.6 ). 

휎 = 	
2퐹

100	휋	퐷퐻
 (3.6 ) 

Onde: 

σR = resistência à tração, em MPa; 

F = carga de ruptura, em N; 

D = diâmetro do corpo de prova, em cm; 

H = altura do corpo de prova, em cm. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

Os ensaios de agregados e misturas, realizados de acordo com suas respectivas 

normas, fornecem uma série de dados que precisam ser analisados, estudados e 

comparados para que se possa concluir algo. Cada ensaio fornece uma forma de analisar 

cada um desses dados, seja ele por valores tabelados, fórmulas ou resultados diretos. 
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Os dados obtidos de cada ensaio foram ainda comparados, para se saber qual a 

conclusão é possível se obter de cada um. Para isso todos os ensaios foram analisados 

conjuntamente para que o objeto analisado seja descrito da forma proposta inicialmente no 

trabalho. Para que sejam comparados todos juntos foram usados gráficos, tabelas, fórmulas 

e imagens para que seja feita a conclusão correta. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos nos ensaios 

laboratoriais de agregados e misturas asfálticas segundo a metodologia adotada.  

4.1 AGREGADOS 

Nos ensaios foram definidas cinco características dos agregados: granulometria, 

abrasão “Los Angeles”, massa específica, absorção e equivalente de areia. Os dados e 

resultados obtidos em laboratório foram analisados comparativamente com parâmetros 

estabelecidos por normas e autores, de forma a verificar se os materiais estavam aptos a 

serem usados em misturas. 

4.1.1 Granulometria 

A análise granulométrica dos agregados foi feita segundo os procedimentos 

descritos na norma ME 083 (DNER, 1998). Dessa forma, brita 1, brita 0, pedrisco, pó de 

pedra, areia e fíler passaram por peneiramento manual na série normal e na peneira de 

12,5mm para complementar os dados. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

4.1, Tabela 4.2 e Tabela 4.3 e na  Figura 4.1.  

Tabela 4.1 - Dados granulometria brita 1 e brita 0 

  Brita 1 Brita 0 
Peso Seco Inicial (g) 5.983,9 5.034,5 

Peneiras Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante 

Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante N mm 

3/4" 19,100 260,9 4,4 4,4 95,6 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,500 4.573,0 76,4 80,8 19,2 0,0 0,0 0,0 100,0 
3/8" 9,520 1.067,6 17,8 98,6 1,4 1.434,9 28,5 28,5 71,5 

4 4,760 23,6 0,4 99,0 1,0 3.547,2 70,5 99,0 1,0 
10 2,000 4,4 0,1 99,1 0,9 25,9 0,5 99,5 0,5 
40 0,420 12,6 0,2 99,3 0,7 10,5 0,2 99,7 0,3 
80 0,177 7,2 0,1 99,4 0,6 3,5 0,1 99,8 0,2 

200 0,075 15,8 0,3 99,7 0,3 9,3 0,2 99,9 0,1 
Passante 15,5 0,3 99,9 0,1 3,5 0,1 100,0 0,0 

Total 5.980,6 99,9     5.034,8 100,0   
Dimensão máxima 

característica 19,000 19,000 

Módulo de finura 6,00 5,26 
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Tabela 4.2 - Dados granulometria pedrisco e pó de pedra 

  Pedrisco Pó de pedra 
Peso Seco Inicial (g) 1.481,8 972,1 

Peneiras Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante 

Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante N mm 

3/4" 19,100 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,500 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
3/8" 9,520 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

4 4,760 35,6 2,4 2,4 97,6 39,1 4,0 4,0 96,0 
10 2,000 1.101,2 74,3 76,7 23,3 353,3 36,3 40,4 59,6 
40 0,420 295,0 19,9 96,6 3,4 284,8 29,3 69,7 30,3 
80 0,177 13,2 0,9 97,5 2,5 89,7 9,2 78,9 21,1 

200 0,075 15,6 1,1 98,6 1,4 91,1 9,4 88,3 11,7 
Passante 21,0 1,4 100,0 0,0 111,4 11,5 99,7 0,3 

Total 1.481,6 100,0     969,4 99,7   
Dimensão máxima 

característica 4,760 4,760 

Módulo de finura 3,72 2,81 

 

 

Tabela 4.3 - Dados granulometria areia e fíler 

  Areia Fíler 
Peso Seco Inicial (g) 1.097,7 972,1 

Peneiras Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante 

Peso 
retido 
(kg) 

% retida % ret. 
acum. 

% 
passante N mm 

3/4" 19,100 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
1/2" 12,500 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
3/8" 9,520 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

4 4,760 8,2 0,7 0,7 99,3 0,0 0,0 0,0 100,0 
10 2,000 283,5 25,8 26,6 73,4 44,4 4,5 4,5 95,5 
40 0,420 424,4 38,7 65,2 34,8 74,1 7,5 11,9 88,1 
80 0,177 169,4 15,4 80,7 19,3 69,4 7,0 18,9 52,8 

200 0,075 154,3 14,1 94,7 5,3 281,4 28,3 47,2 0,2 
Passante 55,1 5,0 99,7 0,3 522,5 52,6 99,8 0,2 

Total 1.094,9 99,7     991,8 99,8   
Dimensão máxima 

característica 4,760 2,000 

Módulo de finura 2,68 0,83 
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Figura 4.1 - Curva granulométrica dos agregados estudados 

 

 Na Figura 4.1 é possível perceber que brita 1, brita 0, pedrisco e fíler são 

materiais com graduação aberta, enquanto pó de pedra e areia são levemente densos. 

4.1.2 Abrasão “Los Angeles” 

A abrasão Los Angeles nada mais é que o desgaste sofrido pelo agregado 

submetido a condições padrões, expresso pela porcentagem em peso do material que 

passa na peneira de 1,7 mm após o ensaio. Para o ensaio, realizado segundo a norma ME 

035 (DNER, 1998), foi definido que a faixa de trabalho seria a B, por ser a que os agregados 

disponíveis mais se esquadravam. Para chegar aos parâmetros estabelecidos, foram 

misturadas amostras de brita 1 e brita 0. 

A norma define as seguintes variáveis: 

 AB = abrasão “Los Angeles”; 

 mB= massa total da amostra seca, colocada na máquina; 

 m’B = massa na amostra lavada e seca, após o ensaio (retina na peneira 1,7 

mm). 

Dessa forma, tem-se os dados e resultados apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Dados e resultado abrasão "Los Angeles" 

Graduação (n) B 
mB 5.008,9 
m'B 3.573,9 
AB 29% 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

%
Pa

ss
an

te

Aberturas das peneiras (mm)

Brita 1

Brita 0

Pedrisco

Pó de Pedra

Areia

Fíler



Estudo comparativo de concreto betuminoso usinado...  51 

D. D. OLIVEIRA; G. S. ANDRADE; L. A. LAPERCHE                                                                               Capítulo 4 

Especificações brasileiras definem que o valor da abrasão deve ser menor que 

65%, o que significa que o agregado em questão atende o parâmetro (BERNUCCI et al., 

2008). 

4.1.3 Massa específica e absorção – agregado graúdo 

Os ensaios para determinação da massa específica e absorção das britas 1 e 0 

foram realizados de acordo com a norma NM 53 (ABNT, 2003), que define: 

 d, dS, da = massa específica do agregado seco, na condição saturado de 

superfície seca e aparente, respectivamente; 

 m, ms, ma = massa do agregado seco, na condição saturado de superfície seca e 

aparente, respectivamente; 

 A = absorção. 

Os resultados obtidos no ensaio estão apresentados na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Dados e resultados de massa específica e absorção dos agregados graúdos 

Agregado m (g) ms (g) ma (g) d (g/cm³) ds (g/cm³) da (g/cm³) A 
Brita 1 2.944,30 2.960,13 1.869,98 2,701 2,715 2,741 0,54% 
Brita 0 2.931,30 2.964,82 1.864,95 2,665 2,696 2,749 1,14% 

Apesar de não estabelecer um valor, a norma não recomenda agregados com 

alta absorção, pois consomem maior quantidade de ligante asfáltico e variam a porosidade 

conforme a amostragem, dificultando a definição do teor de ligante, podendo este ser maior 

ou menor que o ideal (BERNUCCI et al., 2008). No caso do material utilizado nesta 

pesquisa, não foi observado valor elevado de absorção. 

4.1.4 Massa específica – agregado miúdo 

Este ensaio foi realizado segundo procedimentos da norma ME 084 (DNER, 

1995) para areia, pedrisco e pó-de-pedra. Na norma está definido: 

 a = massa do picnômetro vazio e seco; 

 b = massa do picnômetro + amostra; 

 c = massa do picnômetro + amostra + água; 

 d = massa do picnômetro cheio d’água; 

 D25 = densidade real do agregado a 25ºC. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.6 e estão dentro dos 

valores esperados para materiais advindos do micaxisto. 
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Tabela 4.6 – Dados e resultados da massa específica de agregados miúdos 

Agregado a (g) b (g) c (g) d (g) D25 (g/cm³) 
Areia 104,84 343,60 755,44 602,34 2,787 

Pó de pedra 104,50 364,70 771,00 603,70 2,801 
Pedrisco 101,60 297,20 730,30 604,90 2,786 

4.1.5 Massa específica - fíler 

O fíler, por ser um material em pó, teve sua massa específica definida pelo 

método apresentado na norma NBR NM 23 (ABNT, 2001). Foram definidas as seguintes 

incógnitas: 

 a = massa da amostra; 

 b = volume do querosene; 

 c = volume do querosene + amostra; 

 d = massa específica. 

Os dados e resultado estão apresentados na Tabela 4.7. 

Tabela 4.7 - Dados e resultado massa específica do fíler 

Agregado a (g) b (cm³) c (cm³) d (g/cm³) 
Fíler 60,4 0,3 21,7 2,822 

Avaliando os dados de massa específica obtidos, percebe-se que os agregados 

apresentam valores numericamente próximos. Isso acontece porque eles possuem a 

mesma rocha de origem, que é o micaxisto. 

4.1.6 Equivalente de areia 

O equivalente de areia é a relação volumétrica correspondente à razão entre a 

altura do nível superior da areia e a altura do nível superior da suspensão argilosa. É 

recomendado que esse valor seja superior a 55% (BERNUCCI et al., 2008). 

Os resultados do ensaio, realizado segundo a norma ME 054 (DNER, 1997) para 

areia e pó-de-pedra estão apresentados na Tabela 4.8, sendo: 

 L1 = leitura no topo da areia; 

 L2 = leitura no topo da argila; 

 EA = equivalente de areia. 

Observa-se que os materiais se enquadram no limite determinado. 
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Tabela 4.8 - Dados e resultados equivalente de areia 

Agregado Amostra L1 L2 EA Média 

Areia 1 9,2 7,1 77% 
76% 

2 9,3 6,9 74% 

Pó de pedra 
1 10 6,8 68% 

69% 
2 9,5 6,7 71% 

4.2 MISTURAS ASFÁLTICAS 

As misturas asfálticas foram confeccionadas com os agregados apresentados na 

seção anterior (item 4.1) e com os ligantes asfálticos CAP 50/70 e CAP 30/45, conforme as 

instruções da dosagem Marshall. Nos ensaios foram definidas características volumétricas 

dos corpos de prova, estabilidade e fluência pelo ensaio Marshall e resistência à tração. Os 

resultados estão apresentados a seguir, onde são comparados com parâmetros de 

aceitabilidade normativos e também entre as amostras com diferentes tipos de CAP. 

4.2.1 Ensaio Marshall 

Para a determinação da estabilidade e fluência das misturas asfálticas foi 

utilizado o Método Marshall, regulamentado pela ME 043 (DNER, 1995). Para tal, 

primeiramente foram definidas as massas específicas dos cimentos asfálticos de petróleo 

(CAP) como 1,020 g/cm³, tanto para o CAP 50/70 quanto para o CAP 30/45 (BERNUCCI et 

al., 2008). As massas específicas dos agregados foram calculadas por meio de ensaios 

apresentados anteriormente. 

Posteriormente, foi feita a composição dos agregados a partir do resultado da 

análise granulométrica, de forma a enquadrar a mistura nos limites da faixa C do DNIT, 

como mostrado na Tabela 4.9 e na curva granulométrica da Figura 4.2. Esta composição é 

válida para os dois tipos de CAP, sendo que não foi utilizado o pedrisco. A faixa de projeto 

alvo ainda pode variar 7,0% para mais ou para menos, sendo esses os limites de trabalho 

inferior e superior. 

Tabela 4.9 - Composição granulométrica dos agregados para mistura 

Peneiras Brita 1 Brita 0 Pó de 
pedra Areia Fíler Faixa de projeto Faixa C - DNIT 

N mm 23,0% 24,0% 34,0% 17,0% 2,0% % inf. % alvo % sup. % inf. % sup. 
3/4" 19,10 22,0 24,0 34,0 17,0 2,0 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 
1/2" 12,50 4,4 24,0 34,0 17,0 2,0 80,0 81,4 88,4 80,0 100,0 
3/8" 9,52 0,3 17,2 34,0 17,0 2,0 70,0 70,5 77,5 70,0 90,0 

4 4,76 0,2 0,2 32,6 16,9 2,0 45,0 52,0 59,0 44,0 72,0 
10 2,00 0,2 0,1 20,3 12,5 1,9 28,0 35,0 42,0 22,0 50,0 
40 0,42 0,2 0,1 10,3 5,9 1,8 11,2 18,2 25,2 8,0 26,0 
80 0,17 0,1 0,1 7,2 3,3 1,1 4,7 11,7 16,0 4,0 16,0 

200 0,075 0,1 0,0 4,0 0,9 0,0 2,0 5,0 10,0 2,0 10,0 
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Figura 4.2 - Curva granulométrica da composição da mistura 
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viscosidade-temperatura do ligante. Para o ligante ficou definida a temperatura de 115ºC, 

enquanto que para os agregados ficou de 125ºC. Já para o momento da compactação, a 

mistura deveria chegar aos 150ºC. 

Com a temperatura definida, foram adotados cinco teores de asfalto para as 

misturas: 4,0%, 4,5%, 5,0%, 5,5% e 6,0%, sendo que cada teor teria 3 corpos de prova. 

Esses teores foram escolhidos com base em valores geralmente utilizados nas obras de 

pavimentação da região de estudo. 

Assim, a composição dos agregados foi ajustada para cada teor de CAP, e 

visando um corpo de prova de 1200g foram definidas as massas de cada componente da 

mistura. Após a compactação e desmoldagem, foram medidos o diâmetro (D), altura (H), 

massa seca (MS) e massa submersa (MSsub) de cada corpo-de-prova, apresentados no 
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apresentados nas Equações ( 4.1 ) a ( 4.7 ). 
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Ga, GB1, GB0, GP, GA, Gf = massas específicas reais do asfalto, brita 1, brita 0, pó de pedra, 

areia e fíler, respectivamente. 

Volume dos corpos-de-prova: 푉 = 	푀 −	푀  ( 4.2 ) 

Massa específica aparente da mistura: 퐺푚푏 = 	  ( 4.3 ) 

Volume de vazios: 푉 = 	  ( 4.4 ) 

Vazios cheios com betume: 푉퐶퐵 = 100	 × 	 	×%  ( 4.5 ) 

Vazios do agregado mineral: 푉퐴푀 = 	 푉 + 푉퐶퐵 ( 4.6 ) 

Relação betume/vazios: 푅퐵푉 = 100	× 	  ( 4.7 ) 

Os resultados estão apresentados em resumo na Tabela 4.10 e na Tabela 4.11 

e de forma completa no Apêndice A. 

Tabela 4.10 - Parâmetros volumétricos da mistura com CAP 50/70 

CAP 50/70 

COMPOSIÇÃO 

Agregados 96,0% 95,5% 95,0% 94,5% 94,0% 

CAP 50/70 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

DENSIDADE REAL 

Agregados 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 

CAP 50/70 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA 

DMT (g/cm³) 2,594 2,573 2,553 2,533 2,513 

CARACTERÍSTICAS 

Gmb (g/cm³) 2,425 2,412 2,438 2,447 2,462 

Vv (%) 6,51 6,27 4,52 3,38 2,04 

VCB (%) 9,51 10,64 11,95 13,20 14,48 

VAM (%) 16,02 16,91 16,47 16,58 16,52 

RBV (%) 59,37 62,93 72,56 79,64 87,68 
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Tabela 4.11 - Parâmetros volumétricos da mistura com CAP 30/45 

CAP 30/45 
COMPOSIÇÃO 

Agregados 96,0% 95,5% 95,0% 94,5% 94,0% 
CAP 50/70 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

DENSIDADE REAL 
Agregados 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 
CAP 50/70 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA 
DMT 2,594 2,573 2,553 2,533 2,513 

CARACTERÍSTICAS 
Gmb média 2,399 2,429 2,447 2,456 2,447 
Vv (%) 7,50 5,61 4,17 3,04 2,63 
VCB (%) 9,41 10,71 11,99 13,24 14,39 
VAM (%) 16,91 16,32 16,16 16,29 17,02 
RBV (%) 55,65 65,66 74,29 81,42 84,57 

Com as medidas volumétricas realizadas, os corpos de prova foram levados a 

banho-maria a 60ºC e depois rompidos na prensa Marshall, onde foram obtidos os dados de 

estabilidade e fluência, apresentados em resumo na Tabela 4.12 e na Tabela 4.13 e 

completos no Apêndice A. 

Tabela 4.12 - Estabilidade e fluência da mistura com CAP 50/70 

CAP 50/70 
COMPOSIÇÃO 

Agregados 96,0% 95,5% 95,0% 94,5% 94,0% 
CAP 50/70 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA 
Estabilidade (kgf) 931,4 857,2 1199,7 995,6 802,6 
Fluência (0,25 mm) 2,1 1,5 1,0 1,3 1,1 

 

Tabela 4.13 - Estabilidade e fluência da mistura com CAP 30/45 

CAP 30/45 
COMPOSIÇÃO 

Agregados 96,0% 95,5% 95,0% 94,5% 94,0% 
CAP 50/70 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% 6,0% 

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA 
Estabilidade (kgf) 1083,0 1315,8 1471,4 1273,1 1092,1 
Fluência (0,25 mm) 2,4 1,2 1,8 0,2 1,1 

A partir dos parâmetros volumétricos e mecânicos, foram plotadas seis curvas 

para cada tipo de CAP (Figura 4.3 a Figura 4.9). Esses gráficos são importantes para a 

determinação do teor de projeto do ligante para cada mistura. 
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Figura 4.3 - Gmb x Teor: (a) mistura com CAP 50/70; (b) mistura com CAP 30/45 

 

Figura 4.4 - DMT x Teor: (a) mistura com CAP 50/70; (b) mistura com CAP 30/45 

 

Figura 4.5 - Vv x Teor: (a) mistura com CAP 50/70; (b) mistura com CAP 30/45 

 

Figura 4.6 - VAM x Teor: (a) mistura com CAP 50/70; (b) mistura com CAP 30/45 
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Figura 4.7 - RBV x Teor: (a) mistura com CAP 50/70; (b) mistura com CAP 30/45 

 

Figura 4.8 - Estabilidade x Teor - CAP 50/70 

 

Figura 4.9 - Estabilidade x Teor - CAP 30/45 
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Analisando os gráficos apresentados observa-se que: 

 Em termos de Gmb, quanto maior o teor de ligante, maior é o seu valor (Figura 

4.3). No entanto, para as misturas com CAP 50/70, houve redução de Gmb para 

o teor de 4,5% e depois o valor do parâmetro aumentou. Já para as misturas 

com CAP 30/45, apenas após 5,5% de ligante é que houve redução no valor de 

Gmb; 

 Para DMT, os valores obtidos foram numericamente próximos independente do 

tipo de CAP utilizado (Figura 4.4); 

 Em termos de Vv, pode-se observar valores maiores para alguns teores de CAP 

30/45 quando comparados com os valores obtidos nas amostras confeccionadas 

com o CAP 50/70 (Figura 4.5); 

 Para o VAM, foram observados padrões de curvas diferentes em função do CAP 

utilizado (Figura 4.6); 

 Já para RBV, foram observados maiores valores para as misturas com CAP 

50/70 (Figura 4.7). 

Essas constatações podem indicar que para um mesmo agregado, enquadrado 

numa mesma faixa, em função do tipo de CAP utilizado, podem ser obtidos parâmetros de 

dosagem diferentes. As diferenças observadas em termos de distribuição estrutural dos 

materiais que compõem as misturas podem gerar comportamentos mecânicos distintos. 

Assim, torna-se interessante avaliar se em outros métodos de compactação, como no 

compactador giratório, essas variações continuam a ocorrer. 

Para determinação do teor de projeto do ligante asfáltico, foi usado o 

procedimento mais comum no Brasil (BERNUCCI et al., 2008), que é baseado na escolha 

do teor correspondente a um volume de vazios (VV) de 4,0%. Assim, para o CAP 50/70 o 

teor escolhido foi de 5,3%, e para o CAP 30/45, de 5,1%,ou seja, valores bem próximos. 

Com esses teores obteve-se uma estabilidade de 1.150 kgf para o CAP 50/70 e de 1.450 kgf 

para o CAP 30/45. 

Em estudo realizado na região Nordeste, Soares et al. (1999) encontraram para 

a faixa C do DNIT os teores de projeto de ligante de 5,8% para o CAP 30/45 e 5,9% para o 

CAP 50/60. Segundo os autores, quando são usados CAPs com densidades similares e não 

são modificadas as outras variáveis da mistura, é esperado que os teores sejam parecidos. 

Para essas composições, a estabilidade encontrada foi de 1.139 kgf e 1.178 kgf para os 

CAPs 30/45 e 50/60, respectivamente, contrariando o avaliado neste estudo, onde o CAP 

mais consistente apresentou estabilidade mais elevada. 
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4.2.2 Resistência à tração 

Com o teor de projeto definido, foram moldados mais três corpos de prova para 

cada tipo de CAP, que foram usados para o ensaio de resistência à tração. Nesse ensaio, 

os CPs são submetidos a um carregamento no plano diametral vertical, onde é obtido um 

valor da carga de ruptura. A norma define as seguintes variáveis para cálculo da resistência 

à tração: 

 RT – resistência à tração, em MPa; 

 F – carga de ruptura, em N; 

 D – diâmetro do corpo de prova, em cm; 

 H – altura do corpo de prova, em cm. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.14 e Tabela 4.15, onde 

se constata melhor resultado para o CAP 30/45.  

Tabela 4.14 - Resistência à tração - CAP 50/70 

CAP 50/70 
CP D (mm) H (mm) F (kgf) F (N) RT (MPa) 
33 101,48 61,49 1.107,0 10.859,7 1,11 
34 101,23 61,72 783,0 7.681,2 0,78 
35 101,40 60,82 1.014,0 9.947,3 1,03 

Média 0,97 

Tabela 4.15 - Resistência à tração - CAP 30/45 

CAP 30/45 
CP D (mm) H (mm) F (kgf) F (N) RT (MPa) 
37 101,44 61,69 1.523,0 14.940,6 1,52 
38 101,65 61,87 1.190,0 11.673,9 1,18 
39 101,55 61,40 1.308,0 12.831,5 1,31 

Média 1,34 

Soares et al. (1999) encontraram em seu estudo valores de resistência à tração 

iguais a 1,09 MPa para o CAP 30/45 e 0,89 MPa para o CAP 50/60, o que vai de acordo 

com os valores encontrados neste trabalho e com a concepção que quanto mais consistente 

o CAP, maior será sua resistência à tração. 

4.2.3 Comparativo 

Segundo a norma DNIT 031-ES (DNIT, 2006), as misturas asfálticas feitas com o 

teor de projeto de ligante asfáltico devem respeitar parâmetros de volume de vazios, relação 

betume/vazios, estabilidade e resistência à tração para que sua durabilidade e seu 
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desempenho em campo sejam satisfatórios dentro do planejado em projeto, evitando assim 

defeitos como o afundamento de trilha de roda. 

Na Tabela 4.16 são apresentados os parâmetros definidos pela norma e os 

resultados obtidos nos ensaios de laboratório. Observa-se que ambas as misturas 

cumpriram os requisitos exigidos. Porém, a mistura confeccionada com o CAP 30/45 

apresentou valores de estabilidade e resistência à tração  maiores que aquele feito com o 

CAP 50/70. 

Tabela 4.16 - Parâmetros e resultados 

Características Parâmetro CAP 50/70 CAP 30/45 
Vv, % 3 – 5 4 4 
RBV, % 75 – 82 78 76 
Estabilidade mín., kgf 500 1.150 1.450 
RT mín., MPa 0,65 0,97 1,34 

 

Em trabalho realizado com concreto betuminoso da região de Goiânia, Coelho 

Jr. e Rocha (2013) analisaram misturas adotando a composição com 5,0% de teor para os 

ligantes, valor mais utilizado pelas usinas de concreto asfáltico. Tal estudo, feito com CAP 

30/45, CAP 50/70 e Asfalto Modificado por Polímero (AMP) 60/85, foram encontrados 

valores de 1.729 kgf, 1.377 kgf e 1.789 kgf, respectivamente, para a estabilidade. Apesar de 

apresentarem valores de estabilidade maiores que o do presente trabalho, essas misturas 

não atenderam aos critérios de volume de vazios e relação betume/vazios. Já para a 

resistência à tração, a mistura com CAP 50/70 apresentou valor de 0,65MPa, com CAP 

30/45, 0,64MPa e com AMP 60/85, 0,80MPa, sendo assim inferiores aos obtidos neste 

trabalho para os teores de projeto.  

Esses dados indicam que a escolha do teor de projeto deve ser realizada 

considerando diversas variáveis, e não apenas a estabilidade, de forma a garantir melhor 

desempenho e maior vida útil ao pavimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A seguir são descritas as conclusões obtidas através deste estudo, cujo objetivo 

geral é a comparação técnica de dois tipos de CAP. Ainda neste capítulo serão propostas 

sugestões para possíveis trabalhos futuros que complementem este projeto. 

5.1 CONCLUSÕES 

Ao determinar as propriedades dos agregados, verificou-se que os mesmos 

atendem aos parâmetros das normas utilizadas para realização dos ensaios laboratoriais. 

No ensaio de abrasão "Los Angeles" a norma ME 035 (DNER, 1998) exige um valor de 

abrasão inferior a 65%, e o resultado obtido foi de 29%. Quanto à absorção, é recomendado 

que os agregados não possuam um índice elevado, sendo assim, concluído que se obteve 

resultados satisfatórios. De acordo com a norma ME 054 (DNER, 1997), deve-se ter um 

equivalente de areia superior a 55%, e através dos ensaios, obteve-se 76% para a areia e 

69% para o pó de pedra. 

Após análise dos resultados de estabilidade do concreto betuminoso, verificou-

se que na faixa do teor ótimo as amostras atenderam ao requisito mínimo da norma DNIT 

031-ES (DNIT, 2006) de 500kgf. Comparando os resultados obtidos para o CAP 30/45, de 

1.450kgf, e para o CAP 50/70, de 1.150kgf, pode-se concluir que o valor de estabilidade do 

primeiro é superior. 

Os ensaios de resistência à tração resultaram em 0,97MPa para o CAP 50/70 e 

1,34MPa para o CAP 30/45, sendo superiores ao mínimo de 0,65MPa determinado pela 

norma DNIT 031-ES (DNIT, 2006).  

A partir da comparação dos resultados nesses ensaios para os dois tipos de 

CAP, pode-se concluir que o CAP 30/45 apresenta um desempenho superior quando 

utilizado juntamente com os agregados mais comuns em Goiânia e região. Se esse 

resultado for confirmado em ensaios de desempenho, verifica-se que na faixa C, mais usada 

na região para execução da camada de rolamento, seria mais indicado o CAP 30/45 e não o 

CAP 50/70. A realização de ensaios complementares é ideal, pois apenas com a avaliação 

de vários parâmetros é possível definir a mistura ideal a ser utilizada no pavimento 

analisado. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como sugestão para trabalhos futuros, tem-se: 

 Executar ensaios específicos de ligantes; 

 Realizar o estudo para outras faixas do DNIT, em especial a faixa B; 

 Acrescentar ao estudo misturas com CAP modificado por polímeros; 

 Realizar ensaios que possam mostrar as diferenças estruturais existentes em 

diferentes misturas;  

 Realizar ensaios que analisam desempenho (triaxial dinâmico, fadiga, 

deformação permanente). 
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APÊNDICE A – PLANILHAS DOS ENSAIOS DE 
ESTABILIDADE E FLUÊNCIA MARSHALL 



 

 

APÊNDICE A.1 – ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DAS MISTURAS ASFÁLTICAS COM CAP 50/70 

CAP 50/70 
CP 11 2 3 4 5 6 7 82 93 10 11 12 13 14 15 

COMPOSIÇÃO 
Agregados 96,0% 96,0% 96,0% 95,5% 95,5% 95,5% 95,0% 95,0% 95,0% 94,5% 94,5% 94,5% 94,0% 94,0% 94,0% 
CAP 50/70 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 

DENSIDADE REAL 
Agregados 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 
CAP 50/70 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA 
DMT 2,594 2,594 2,594 2,573 2,573 2,573 2,553 2,553 2,553 2,533 2,533 2,533 2,513 2,513 2,513 

CARACTERÍSTICAS 
Altura média (mm) 49,43 60,84 61,32 64,31 63,70 63,43 63,01 64,29 64,22 62,45 63,84 62,34 65,30 63,29 62,00 
Diâmetro médio (mm) 102,54 100,11 100,12 10,33 102,19 101,19 102,8 101,78 102,28 102 101,33 101,95 102,03 102,4 102,24 
MS (g) 891,8 1.191,4 1.197,5 1.187,4 1.192,8 1.191,8 1.191,2 1.189,8 1.197,6 1.192,9 1.196,7 1.195,0 1.198,0 1.194,2 1.195,6 
MSsub (g) 519,5 702,4 704,4 696,3 700,6 698,4 704,0 696,7 605,8 706,9 707,0 710,4 711,9 710,9 712,0 
Volume (cm³) 372,3 489,0 493,1 491,1 492,2 493,4 487,2 493,1 591,8 486,0 489,7 484,6 486,1 483,3 483,6 
Gmb (g/cm³) 2,388 2,429 2,421 2,411 2,416 2,408 2,438 2,406 2,018 2,447 2,436 2,459 2,457 2,464 2,465 
Vv (%) 7,93 6,36 6,66 6,31 6,09 6,40 4,52 5,77 20,97 3,39 3,81 2,94 2,22 1,97 1,92 
VCB (%) 9,37 9,53 9,50 10,63 10,66 10,62 11,95 11,79 9,89 13,20 13,14 13,26 14,45 14,49 14,50 
VAM (%) 17,30 15,88 16,16 16,95 16,75 17,03 16,47 17,56 30,86 16,58 16,95 16,20 16,68 16,46 16,41 
RBV (%) 54,14 59,97 58,77 62,75 63,65 62,39 72,56 67,14 32,05 79,57 77,50 81,85 86,67 88,04 88,33 

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA 
F.C. 1,5452 1,0993 1,0851 1,0037 1,0194 1,0267 1,0378 1,0043 1,0061 1,0531 1,016 1,0564 0,979 1,0304 1,0658 
Carga medida (Kgf) 233,0 887,0 818,0 876,0 820,0 834,0 1.156,0 639,0 998,0 950,0 930,0 986,0 606,0 856,0 875,0 
Estabilidade (Kgf) 360,0 975,1 887,6 879,3 835,9 856,3 1.199,7 641,8 1.004,1 1.000,5 944,8 1.041,6 593,3 882,0 932,6 
Fluência (mm) 0,99 0,65 0,4 0,31 0,18 0,6 0,24 3,48 0,33 0,26 0,54 0,21 0,01 0,64 0,19 
Fluência (0,25 mm) 4,0 2,6 1,6 1,2 0,7 2,4 1,0 13,9 1,3 1,0 2,2 0,8 0,0 2,6 0,8 
 

                                                
1 Corpo de prova desconsiderado por erro de compactação. 
2 Corpo de prova desconsiderado por erro de compactação. 
3 Corpo de prova desconsiderado por desvio de dados de volume em relação aos outros CPs. 



 

 

APÊNDICE A.2 - ESTABILIDADE E FLUÊNCIA DAS MISTURAS ASFÁLTICAS COM CAP 30/45 

CAP 30/45 
CP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

COMPOSIÇÃO 
Agregados 96,0% 96,0% 96,0% 95,5% 95,5% 95,5% 95,0% 95,0% 95,0% 94,5% 94,5% 94,5% 94,0% 94,0% 94,0% 
CAP 30/45 4,0% 4,0% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 

DENSIDADE REAL 
Agregados 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 2,757 
CAP 30/45 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA 
DMT 2,594 2,594 2,594 2,573 2,573 2,573 2,553 2,553 2,553 2,533 2,533 2,533 2,513 2,513 2,513 

CARACTERÍSTICAS 
Altura média (mm) 64,08 64,28 63,98 62,64 62,48 62,40 61,92 60,94 61,41 61,45 61,96 61,84 61,58 61,33 61,38 
Diâmetro médio (mm) 101,68 101,60 101,53 101,90 101,52 101,70 101,80 101,67 101,55 101,82 101,59 101,55 101,29 101,44 101,47 
MS (g) 1.199,7 1.199,1 1.201,7 1.198,0 1.196,5 1.198,5 1.196,5 1.197,5 1.197,3 1.195,8 1.195,4 1.194,5 1.193,9 1.200,5 1.197,5 
MSsub (g) 700,8 700,4 703,3 703,9 705,6 708,5 704,6 711,2 711,9 714,6 708,0 707,4 708,1 711,7 708,6 
Volume (cm³) 498,9 498,7 498,4 494,1 490,9 490,0 491,9 486,3 485,4 481,2 487,4 487,1 485,8 488,8 488,9 
Gmb (g/cm³) 2,397 2,397 2,404 2,417 2,430 2,439 2,425 2,455 2,459 2,478 2,445 2,445 2,450 2,449 2,442 
Vv (%) 7,58 7,59 7,33 6,05 5,56 5,22 5,00 3,83 3,67 2,19 3,46 3,48 2,50 2,56 2,82 
VCB (%) 9,40 9,40 9,43 10,66 10,72 10,76 11,89 12,04 12,06 13,36 13,19 13,18 14,41 14,40 14,36 
VAM (%) 16,98 16,99 16,76 16,71 16,28 15,98 16,89 15,87 15,73 15,55 16,65 16,66 16,91 16,96 17,19 
RBV (%) 55,36 55,34 56,26 63,80 65,87 67,31 70,38 75,85 76,65 85,93 79,19 79,13 85,23 84,93 83,57 

ESTABILIDADE E FLUÊNCIA 
F.C. 1,0095 1,0045 1,0121 1,0481 1,0524 1,0547 1,068 1,0963 1,0825 1,0815 1,0668 1,0704 1,0776 1,0849 1,0836 
Carga medida (Kgf) 1.010,0 1.087,0 1.124,0 1.187,0 1.267,0 1.299,0 1.049,0 1.477,0 1.547,0 1.188,0 1.281,0 1.091,0 1.040,0 1.018,0 970,0 
Estabilidade (Kgf) 1.019,6 1.091,9 1.137,6 1.244,1 1.333,4 1.370,1 1.120,3 1.619,2 1.674,6 1.284,8 1.366,6 1.167,8 1.120,7 1.104,4 1.051,1 
Fluência (mm) 0,27 0,21 1,32 0,23 0,44 0,24 0,6 0,27 0,45 0,13 0 0 0,1 0,48 0,24 
Fluência (0,25 mm) 1,1 0,8 5,3 0,9 1,8 1,0 2,4 1,1 1,8 0,5 0,0 0,0 0,4 1,9 1,0 
 


