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RESUMO 

Este trabalho visa identificar e estudar os tipos de materiais e dosagens que são utilizados 

na confecção do concreto asfáltico (CA) para obras de pavimentação na região 

metropolitana de Goiânia e avaliar preliminarmente os parâmetros de dosagem Marshall e 

o comportamento mecânico de misturas asfálticas produzidas com diferentes tipos de 

ligantes (CAP 30/45, CAP 50/70 e Asfalto Modificado por Polímero SBS 60/85) 

adicionados à mesma composição mineral. A pesquisa de campo foi realizada através de 

visitas e entrevistas para levantamento de dados de diferentes agentes envolvidos no 

processo de utilização de misturas asfálticas. Nos ensaios laboratoriais a moldagem dos 

corpos de prova das misturas foi realizada através da metodologia Marshall que permitiu 

verificar preliminarmente qual a influência do tipo de ligante nos parâmetros de dosagem 

Marshall (propriedades volumétricas, estabilidade e fluência). Os procedimentos 

laboratoriais foram desenvolvidos apenas com misturas que utilizaram 5,0% de ligante. 

Essas misturas não apresentaram valores de propriedades volumétricas satisfatórias 

comparadas aos limites das normas e recomendações dos órgãos rodoviários o que 

demonstrou que se devem realizar estudos com outros teores para buscar um teor ideal. Os 

resultados medidos para misturas utilizando ligante do tipo AMP foram, em geral, 

superiores aos medidos para as demais misturas. No entanto, para melhor comparação 

entre as propriedades de misturas utilizando diferentes ligantes sugere-se que sejam 

desenvolvidos outros estudos e ensaios. 

 

Palavras chave: Concreto asfáltico. Dosagem Marshall. Ligantes asfálticos. Propriedades 

volumétricas. Propriedades mecânicas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas de transportes são elementos estruturantes da vida econômica e social 

dos países. Eles proporcionam os deslocamentos de cargas e de passageiros, realizados pelos 

mais distintos modos de transporte. Ao analisar o sistema viário brasileiro, observa-se uma 

forte demanda ao uso do modal rodoviário. Essa característica faz com que a infraestrutura 

das estradas assuma papel fundamental na mobilidade do Brasil, onde o transporte de 

aproximadamente 62% das cargas e 94% dos passageiros ocorre por via rodoviária, segundo 

pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2013). 

Diante da grande importância do transporte rodoviário para o país, dados do boletim 

estatístico da CNT (2013) revelam o baixo percentual de rodovias pavimentadas. Numa 

malha total de 1.713.885 km, apenas 202.589 km das rodovias são pavimentados, ou seja, 

11,8% do total da malha existente. A razão para tal fato está no histórico brasileiro de baixos 

investimentos em infraestrutura de transportes e nos altos custos envolvidos nos projetos de 

pavimentação rodoviária. 

No ano de 2012, foram investidos cerca de 9,4 bilhões de reais em infraestrutura 

rodoviária em todo o Brasil. Apesar disso, pesquisa realizada pela CNT (2013) avaliou 

100% da malha rodoviária federal pavimentada e também os principais trechos sob gestão 

estadual e sob concessão, revelando que, de um total de 97.232 km analisados, 63,8% da 

extensão das rodovias pesquisadas encontram-se com o estado geral deficiente (regular, 

ruim, péssimo) onde os níveis de segurança e a produtividades das viagens ficam bastante 

comprometidas. Esses mesmos trechos apresentam pavimentos em estado crítico (ruim e 

péssimo) em 13,8% da extensão. 

As condições do revestimento de um pavimento revelam a capacidade de suportar as 

cargas provenientes do tráfego a que está submetido, além das condições de conforto e 

segurança oferecidas aos usuários da rodovia. Os pavimentos asfálticos brasileiros têm tido 

seu comportamento comprometido em algumas situações onde o aumento do volume de 

veículos e do excesso de cargas são elevados, causando deterioração prematura e, em 

consequência, aumento nos custos dos transportes. De acordo com uma pesquisa do extinto 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER, 1998) uma rodovia em mau 

estado de conservação representa no custo total do transporte: 58% a mais no consumo de 

combustível, 38% de aumento nos custos de manutenção dos veículos, além de dobrar o 

tempo de viagem, provocar um acréscimo de 50% no número de acidentes e aumentar os 
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custos de manutenção da própria infraestrutura. 

A péssima situação da malha viária brasileira pode ser atribuída a diversos 

fatores além do revestimento em si, como a falta de plano de manutenção, sobrecarga de 

caminhões, fundações não apropriadas, falta de drenagem adequada, materiais sem a 

qualidade desejada, geometria inadequada, má sinalização, processo construtivo, etc. 

Uma adequada infraestrutura viária com revestimento asfáltico além de proporcionar 

benefícios diretos aos usuários com a melhoria dos níveis de conforto e segurança, e 

ainda a redução dos custos operacionais dos veículos, incrementa o progresso 

socioeconômico do país. O que influencia positivamente na qualidade de vida, estruturação 

espacial das comunidades, disponibilidade de transporte coletivo, promovendo o 

escoamento da safra agrícola e incremento às riquezas nacionais. 

1.1 JUSTIFICATIVA 

O asfalto tem sido o principal material cimentante utilizado na construção de 

rodovias e vias urbanas. Entretanto, o aumento do número de veículos comerciais e da 

carga transportada por eixo, entre outros fatores, contribuem para a  ruptura prematura 

dos pavimentos, resultando em aumento dos custos de manutenção, engarrafamentos e 

atrasos aos usuários. 

O aumento do interesse pelo desenvolvimento de materiais mais resistentes para os 

pavimentos rodoviários se insere no contexto da melhoria das condições das vias a partir da 

diminuição dos defeitos funcionais e estruturais. As deformações permanentes podem ser 

decorrentes das solicitações de cargas elevadas associadas a elevadas temperaturas, 

enquanto o alto grau de trincamento pode decorrer da fadiga dos revestimentos quando não 

são utilizados materiais, dosagens e projetos adequados.  

Dentre os materiais constituintes dos revestimentos, destacam-se os agregados por 

representarem a maior parte do volume da mistura. A granulometria dos agregados é um dos 

elementos mais importantes em uma mistura asfáltica, visto que ela afeta quase todas as 

propriedades físicas da mistura. A prática mais comum no Brasil é a utilização de misturas 

asfálticas densas e com graduação contínua. Porém, em países europeus e nos Estados 

Unidos a utilização de misturas abertas e/ou descontínuas vem aumentando, devido 

principalmente ao bom comportamento mecânico em relação à deformação permanente e ao 

trincamento por fadiga.  
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Para o desenvolvimento de uma mistura asfáltica existem vários métodos de 

dosagem. Há muitos anos vem-se utilizando no Brasil a dosagem Marshall para misturas 

asfálticas a quente. Esse método é baseado nas medidas de estabilidade e fluência Marshall 

e considera as propriedades volumétricas da mistura. No estado de Goiás, assim como na 

região metropolitana de Goiânia tem-se aplicado a metodologia Marshall para o 

dimensionamento de misturas, especialmente para concreto asfáltico. Mesmo assim 

percebe-se a recorrência de problemas nos pavimentos como fadiga e deformação 

permanente. Nesse contexto, existem poucos estudos que comprovem que as misturas, 

agregados, ligantes e métodos empregados na prática consideram as condições de tráfego, 

temperatura e clima da região garantindo a qualidade esperada para os revestimentos 

asfálticos das rodovias e vias urbanas.  

Nesse sentido, este trabalho pretende avaliar de forma preliminar algumas misturas 

asfálticas utilizadas em obras na região metropolitana da Capital de Goiás, visando 

contribuir para a melhoria da qualidade dos revestimentos executados na região. 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos definidos para o trabalho estão apresentados a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar os tipos de materiais e dosagens que são 

utilizados na confecção do concreto asfáltico (CA) para obras de pavimentação asfáltica na 

região metropolitana de Goiânia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Este estudo tem os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os principais tipos de agregados e ligantes utilizados na região; 

 Observar as principais dosagens utilizadas nas obras; 

 Verificar as propriedades dessas misturas em laboratório. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO FINAL 

Neste trabalho tem-se cinco capítulos, descritos a seguir de forma resumida. 
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O Capítulo 1 será composto pela introdução do trabalho, abordando os objetivos e a 

justificativa do tema estudado. 

O Capítulo 2 apresentará a revisão bibliográfica abordando os seguintes assuntos: 

materiais utilizados nas misturas de concreto asfáltico (cimento asfáltico de petróleo e 

agregados), dosagem de misturas, revestimentos asfálticos, ensaios laboratoriais, 

mecanismos de deterioração de pavimentos asfálticos entre outros.  

No Capítulo 3 será descrita a metodologia utilizada na pesquisa, envolvendo a forma 

de coleta dos dados, os materiais utilizados e os procedimentos de cada ensaio realizado 

e descrição de equipamentos. 

O Capítulo 4 apresentará os resultados do levantamento de campo, a escolha das 

misturas e os resultados obtidos a partir de cada uma delas após os ensaios laboratoriais. 

O Capítulo 5 mostrará as conclusões do estudo comparativo das misturas, 

considerações finais e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item é apresentado o embasamento teórico desta pesquisa, abordando assuntos 

como: agregados para pavimentação, materiais betuminosos, tipos de pavimentos, 

revestimentos asfálticos (por penetração e por mistura), dosagem de misturas asfálticas, 

mecanismos de degradação de pavimentos asfálticos, entre outros. 

2.1 AGREGADOS PARA PAVIMENTAÇÃO 

Segundo Senço (1997), agregados são materiais inertes, granulares, sem forma e 

dimensões definidas, com propriedades adequadas a compor camadas ou misturas para 

utilização nos mais diversos tipos de obra. Seu emprego no ponto de vista da engenharia, em 

especial, os serviços de pavimentação, o uso dos agregados são destinados a misturas 

betuminosas, concreto de cimento, bases de calçamento, lastros de obras e outros. 

Conforme Pinto (1998), os materiais pétreos usados em pavimentação normalmente 

conhecidos sob a denominação genérica de agregados, podem ser naturais ou artificiais. Os 

primeiros são aqueles utilizados como se encontram na natureza, como o pedregulho e os 

seixos rolados, ao passo que os segundos compreendem os que necessitam de uma 

transformação física e química do material natural para sua utilização, como a escória e a 

argila expandida. 

Os agregados representam a maior parcela constituinte de um pavimento, chegando a 

valores superiores a 90% em peso do conjunto asfalto agregado. Logo, as propriedades dos 

agregados utilizados nas misturas asfálticas preparadas a quente são muito importantes para 

o desempenho dos pavimentos (WESSELING, 2002). 

Specht (2004a) relata que os defeitos dos pavimentos, como desagregação e 

deformação permanente podem estar diretamente relacionados à escolha inadequada dos 

agregados. Desse modo, é fundamental que os agregados possuam propriedades geométricas 

físico-químicas e mecânicas adequadas e que garantam o bom desempenho do pavimento. 

DNER (1996) classifica os agregados usados em pavimentação segundo a sua natureza, 

tamanho e distribuição dos grãos (graduação), conforme apresentado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Classificação dos agregados para pavimentação (DNER, 1996). 

 
 

Classificação dos agregados quanto à natureza das partículas: 

 Agregados naturais: São constituídos de grãos oriundos da alteração das rochas 

pelos processos de intemperismo ou produzidos por processos de britagem: 

pedregulhos, seixos rolados, britas, areias, etc. 

 Agregados artificiais: São aqueles em que os grãos são os produtos ou subprodutos 

de processo industrial por transformação física e química do material: escória de 

alto foro, argila calcinada, argila expandida. 

Classificação dos agregados quanto ao tamanho individual dos grãos: 

 Agregado graúdo: É o material retido na peneira n° 10 (2,0 mm): britas, 

cascalhos, seixos, etc. 

 Agregado miúdo: É o material que passa na peneira n° 10 (2,0 mm) e fica retido 

na peneira n° 200 (0,075 mm): pó-de-pedra, areia, etc. 

 Agregado de enchimento ou material de enchimento (fíler): É o que passa pelo 

menos 65% na peneira n° 200 (0,075 mm): cal extinta, cimento Portland, pó de 

chaminé, etc. 

Classificação dos agregados quanto à distribuição ou graduação dos grãos: 

 Agregado de graduação densa: é aquele que apresenta uma curva granulométrica de 
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material bem graduada e contínua, com quantidade de material fino, suficiente 

para preencher os vazios entre as partículas maiores. 

 Agregado de graduação aberta: É aquele que apresenta uma curva granulométrica 

de material bem graduada e contínua, com insuficiência de material fino, para 

preencher os vazios entre as partículas maiores. 

 Agregado tipo macadame: É aquele que possuí partículas de um único tamanho, 

trata-se, portanto, de um agregado de granulometria uniforme onde o diâmetro 

máximo é, aproximadamente, o dobro do diâmetro mínimo. 

 

Segundo Senço (1997), a forma externa dos agregados é fator importante a definir suas 

propriedades e comportamento sob a ação do tráfego, pois é evidente o melhor 

comportamento de um grão cúbico ou esférico em relação a um grão alongado ou chato. 

Para definir as características ligadas a forma dos agregados, pode-se associar essas 

características aos índices de grau de esfericidade e grau de arredondamento. 

O grau de arredondamento está ligado à resistência mecânica e à abrasão da rocha-

mãe, bem como às solicitações das partículas ao longo do tempo, suas características 

podem ser: 

 Angulosos: têm todos os cantos vivos e não indicam nenhum desgaste por 

abrasão; 

 Subangulares: cantos mais suaves, embora de raio de curvatura bem pequeno, 

indicam que a maior parte do agregado não sofreu abrasão; 

 Subarredondados: cantos bem arredondados, superfícies ainda pouco sujeita a 

abrasão; 

 Arredondados: aproximam-se da esfera; toda a superfície já sofreu abrasão. 

O grau de esfericidade define-se como a característica dos grãos de terem forma 

aproximada da esfera. Suas características podem ser: 

 Esferoidais: como o nome indica, são grãos que guardam certa simetria em 

relação ao centro e os que mais se aproximam da esfera; 

 Achatados: um plano de apoio aproximadamente circular como pequenas 

espessuras; assemelham-se a um disco; 
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 Prismáticos: têm dimensão predominante em relação às outras duas e assemelham-

se a um bastão; 

 Lamelares: É o caso que mais deve chamar a atenção. Define-se como pedra 

lamelar como aquela em que a maior dimensão é superior a seis vezes a menor 

dimensão. 

Specht et al. (2006) destacam que, outro fator bastante relevante e que influencia o 

comportamento e desempenho do concreto asfáltico é a forma dos agregados, 

notavelmente dos agregados graúdos, que quando se apresentam predominantemente 

alongados tendem a fraturar-se, por flexão, durante o processo de compactação e desta 

forma deixam sem cobertura do mastique uma parcela dos agregados, reduzindo a 

cimentação e possibilitando a entrada de água e ar que levam a aceleração dos processos 

de perda de adesão/coesão e de envelhecimento das misturas. 

2.2 MATERIAIS BETUMINOSOS 

O asfalto é, sem dúvida, um dos mais antigos materiais utilizados pelo homem. 

Escavações arqueológicas revelam o seu emprego em épocas anteriores à Era atual. 

Assim, na Mesopotâmia, o asfalto era usado como aglutinante em trabalhos de alvenaria e 

construção de estradas. Os reservatórios de água e as salas de banhos eram 

impermeabilizados com asfalto. Citações bíblicas revelam o seu emprego como 

impermeabilizante na Arca de Noé e como material aglutinante na Torre de Babel. Os 

egípcios utilizaram o asfalto em trabalho de mumificação. A história mostra que o asfalto 

tende a se perpetuar ao longo dos séculos (SENÇO, 1997). 

Revisando a história, mais recentemente, Senço (1997) aponta que o uso de 

asfaltos naturais, provenientes de jazidas, foi usado primeiramente pelos franceses, em 

1802. Os americanos, em 1838, e os ingleses, em 1869, executaram pavimentações de 

ruas e pátios. Somente em 1870 os americanos executaram o primeiro pavimento com 

mistura fina, o sheet asphalt, também com asfalto natural. 

No Brasil, a produção de asfalto iniciou-se em 1944, na refinaria Ipiranga, com 

petróleo importado da Venezuela. Até então, utilizava-se nos serviços de pavimentação o 

asfalto importado de Trinidad, acondicionado em tambores de cerca de 200 litros. A partir 

daí, o uso de asfalto na construção de estradas é crescente e está presente em mais de 
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97% das rodovias pavimentadas no Brasil, segundo pesquisa da CNT (2013). 

Com o objetivo de estabelecer uma distinção entre os termos referentes ao asfalto e ao 

betume, a NBR 7208 (ABNT, 1990) esclarece: 

 Asfalto: Material cimentício, de cor preta a parda escura, no qual o constituinte 

predominante é o betume, que ocorre na natureza ou é obtido no processamento do 

petróleo, que amolece gradualmente pelo calor e com características apropriadas à 

pavimentação. 

 Asfalto diluído: Material resultante da diluição de um adequado cimento asfáltico 

de petróleo em quantidades variáveis de diluente, também de petróleo, conforme o 

tipo desejado. 

 Asfalto natural: Asfalto que ocorre na natureza e que foi produzido a partir do 

petróleo, por um processo natural de evaporação das frações leves, deixando as 

frações asfálticas, geralmente associadas a materiais minerais ou água. 

 Betume: Material cimentício de consistência sólida, semissólida ou viscosa, que 

pode ocorrer na natureza ou ser obtido por processo industrial, composto 

principalmente de hidrocarbonetos de alto peso molecular, completamente solúvel 

em bissulfeto de carbono, dos quais, asfaltos e alcatrões são típicos. 

 Cimento asfáltico de petróleo: 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. 

 Emulsão Asfáltica: Material resultante da dispersão de um cimento asfáltico de 

petróleo em água, obtido com o auxílio de um agente emulsificante, apresentando 

partículas carregadas eletricamente, sendo classificadas pela ruptura em rápida, 

média e lenta. 

 Asfalto modificado: Material resultante da adição de determinadas substâncias, 

como, por exemplo, polímeros, ao cimento asfáltico de petróleo. 

Segundo DNER (1996), em serviços de pavimentação são empregados os seguintes 

tipos de materiais betuminosos: cimentos asfálticos, asfaltos diluídos, emulsões asfálticas e 

asfaltos modificados por polímeros. 
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2.2.1 Cimentos asfálticos 

O cimento asfáltico de petróleo (CAP) é o asfalto obtido especialmente para 

apresentar características adequadas para o uso na elaboração de revestimentos, podendo 

ser obtido pela destilação do petróleo em refinarias ou do asfalto natural, encontrado em 

jazidas. 

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. 

O cimento asfáltico pode ser considerado um material viscoelastoplástico e termo 

sensível, ou seja, aquele que possui uma parcela viscosa, uma elástica e outra plástica; 

é sensível à mudança de temperatura, em altas temperaturas (acima de 100ºC) se torna 

plástico, quando recebe um carregamento, o material deforma e não volta ao estado 

original.  O cimento asfáltico atua como um fluído viscoso e em baixas temperaturas 

(abaixo de 0ºC), o cimento se torna elástico, atuando como uma borracha: quando recebe 

um carregamento, o material se deforma, quando o carregamento é retirado, o material 

volta ao estado original (SPECHT, 2004b). 

Os cimentos asfálticos de petróleo (CAP) são classificados segundo seu grau de 

“dureza” retratado no ensaio de penetração. A penetração de um CAP é definida como a 

distância em décimos de milímetro que uma agulha padronizada penetra verticalmente em 

uma amostra de cimento asfáltico, sob condições específicas de carga, tempo e 

temperatura, ou seja, 100g, 5s e 25°C, conforme NBR 6576 (ABNT, 2007). Quanto 

menor é a penetração, “mais duro” é o cimento asfáltico. 

Conforme publicado no Diário Oficial da União, em 13 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) e 

ASTM D 5 (ASTM International, 2005). Outro fato relevante é que os produtores, 
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importadores e distribuidores de cimento asfáltico de petróleo (CAP) devem assegurar 

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

manuseio e o transporte e, 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) ou cut-backs são diluições de cimentos asfálticos 

em solventes derivados do petróleo de volatilidade adequada, quando há necessidade de 

eliminar o aquecimento do CAP, ou utilizar um aquecimento moderado. 

Os solventes funcionam somente como veículos para utilizar o CAP em serviços de 

pavimentação. A evaporação total do solvente após a aplicação do asfalto diluído deixa 

como resíduo o CAP que desenvolve, então, as propriedades cimentícias necessárias. A 

essa evaporação dá-se o nome de cura do asfalto diluído, basicamente dividida 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 

A emulsão asfáltica (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. 

Para a fabricação das emulsões são utilizados equipamentos que realizam uma 

agitação intensa a fim de obter as dispersões mais finas e mais estáveis possíveis. São 

utilizados na fabricação os moinhos coloidais, moinhos de bolas, homogeneizadores, 
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agitadores mecânicos, misturadores, emulsionadores por injeção, etc. 

Para garantir o transporte e armazenagem, as emulsões devem ter um mínimo de 

estabilidade à ruptura, que é garantida pela quantidade e qualidade do emulsificante 

empregado. 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. 

2.2.4 Asfaltos Modificados 

Os asfaltos modificados por polímeros (AMP) são obtidos a partir da 

incorporação do polímero ao CAP, em unidade apropriada, podendo ou não envolver 

reação química. Os cimentos asfálticos que se prestam a modificação são aqueles que 

apresentam compatibilidade com o polímero a ser empregado. Os polímeros mais 

amplamente utilizados na modificação de asfaltos para fins rodoviários são: SBS 

(copolímero de estireno butadieno), SBR (borracha de butadieno estireno) e EVA 

(copolímero de etileno acetato de vinila) (SPECHT, 2004b). Outro tipo de modificação 

largamente utilizado é o asfalto modificado com borracha (AMB) também conhecido por 

asfalto-borracha que utiliza borracha granulada de pneu incorporada ao CAP por processo 

físico químico complexo. 

Os ligantes modificados por polímeros e borracha apresentam características 

benéficas que podem reduzir sua susceptibilidade térmica e envelhecimento, melhorar a 

adesão e coesão e aumenta a resistência da mistura a trincamento por fadiga e 

afundamento permanente de trilhas de rodas. 

 

2.3 TIPOS DE PAVIMENTOS 

Conforme Medina e Motta (2005), pavimento é a estrutura construída após a 

terraplenagem e destinada, técnica e economicamente, a: 

 Resistir aos esforços verticais oriundos do tráfego e distribuí-los; 

 Melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança; 

 Resistir aos esforços horizontais (desgaste), tornando mais durável a superfície de 
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rolamento; 

 Resistir a intempéries e proteger as camadas inferiores da água. 

De maneira mais simples pode-se definir pavimento como uma estrutura formada por 

múltiplas camadas capazes de suportar a ação danosa do tráfego e do meio ambiente, que 

assenta sobre um semi-espaço infinito e exerce a função de fundação da estrutura, 

chamado de subleito. 

Specht (2005) define pavimento como uma estrutura formada por múltiplas 

camadas capazes de suportar a ação danosa do tráfego e do meio ambiente.  O desempenho 

de um pavimento é condicionado por um complexo conjunto de fatores, dentre eles as 

propriedades físicas e mecânicas das camadas que o constituem. 

Specht et al. (2006) retratam que as camadas de revestimento incluem componentes 

de alto custo e, por isso, merecem atenção especial. Dentre os fatores que influenciam o 

desempenho de uma camada asfáltica pode-se citar: características dos materiais, 

dosagem, condições de compactação, processo construtivo e plano de manutenção e 

restauração. 

2.3.1 Pavimentos asfálticos ou flexíveis 

Segundo o DNER (1996), pavimento asfáltico ou flexível é uma estrutura 

constituída de uma ou mais camadas de espessura finita, assente sobre um semi-espaço, 

cujo revestimento é do tipo betuminoso. Em um pavimento flexível, o dimensionamento 

é comandado pela resistência do subleito.  No geral, o pavimento flexível é constituído das 

seguintes camadas: subleito, reforço do subleito, sub-base, base e revestimento. 

Pavimentos asfálticos são aqueles em que as deformações, até certo limite, não 

levam ao rompimento. São dimensionados normalmente a compressão e a tração na 

flexão, provocada pelo aparecimento das bacias de deformação sob as rodas dos veículos, 

que levam a estrutura a deformações permanentes, e ao rompimento por fadiga (SENÇO, 

1997). 

Na Figura 2.2 está apresentada a seção transversal tipo de um pavimento asfáltico. 

A seguir estão descritas as definições de cada uma das camadas constituintes da estrutura 

desse tipo de pavimento: 
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 Regularização do Subleito: Camada de espessura variável, executada quando se 

torna necessário preparar o leito da estrada para receber o pavimento; a 

regularização não constitui, propriamente, uma camada do pavimento, pois tem 

espessura variável, podendo ser nula em um ou mais pontos da seção transversal. 

 Reforço do Subleito: Camada existente, no caso de pavimentos muito espessos, 

executada com o objetivo de reduzir a espessura da própria sub- base. 

 Sub-Base: Camada complementar à base, com as mesmas funções desta e 

executada quando, por razões de ordem econômica, for conveniente reduzir a 

espessura da base. 

 Base: Camada destinada a resistir diretamente às ações dos veículos e a 

transmiti-las, de forma conveniente, ao subleito. 

 Revestimento: Camada destinada a resistir diretamente às ações danosas do 

tráfego, a impermeabilizar o pavimento, a melhorar as condições de rolamento, no 

que se refere ao conforto e à segurança, e a transmitir, de forma atenuada, as 

ações do tráfego às camadas inferiores. 

 

Figura 2.2 - Camadas do pavimento asfáltico (BERNUCCI et al., 2008). 

 

2.3.2 Pavimentos de concreto ou rígidos 

Pavimentos de concreto ou rígidos são aqueles pouco deformáveis, constituídos 

principalmente de concreto de cimento. Rompem por tração na flexão, quando sujeitos a 

deformações (MEDINA; MOTTA, 2005). Os pavimentos rígidos são dimensionados pela 

resistência do próprio pavimento. 
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Conforme apresentado da Figura 2.3, o pavimento rígido é constituído de: 

 Placa de concreto de cimento: Camada que desempenha ao mesmo tempo o 

papel de revestimento e de base; 

 Sub-base: Camada empregada, com o objetivo de melhorar a capacidade de 

suporte do subleito, ou evitar o fenômeno de bombeamento de solos subjacentes à 

placa de concreto de cimento. 

 

Figura 2.3 - Camadas de pavimento rígido (BERNUCCI et al, 2008). 

 
 

 

2.4 TIPOS DE REVESTIMENTOS ASFÁLTICOS 

Revestimento é a camada superior do pavimento destinada a resistir diretamente às 

ações do tráfego, a impermeabilizar, a melhorar as condições do rolamento, no que se 

refere ao conforto e à segurança, e a transmitir, de forma atenuada, as ações do tráfego às 

camadas inferiores (DNER, 1996). 

Segundo o DNER (1996), os revestimentos podem ser classificados como 

revestimentos flexíveis e pavimentos rígidos, conforme mostrado na Figura 2.4. Os 

revestimentos flexíveis são divididos em betuminosos e por calçamento. 

Os revestimentos betuminosos são constituídos pela associação de agregados e 

materiais betuminosos. Esta associação pode ser feita de duas maneiras clássicas, 

apresentadas a seguir. 
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Figura 2.4 - Classificação dos revestimentos para pavimentação (DNER, 1996). 

 

 
 

2.4.1 Revestimentos por Penetração 

São executados através de uma ou mais aplicações de material betuminoso, 

seguida(s) de idênticos números de operações de espalhamento e compressão de camadas 

de agregados com granulometria apropriadas (DNER, 1996). 

Está dividido em dois tipos distintos: por penetração invertida e por penetração 

direta. 

 Penetração invertida: São os revestimentos executados através de uma ou mais 

aplicações de material betuminoso, seguida(s) de idênticos números de operações de 

espalhamento e compressão de camadas de agregados com granulometria 

apropriadas. Conforme o número de camada chama-se: tratamento superficial 

simples (o ligante asfáltico é espargido sobre a base do pavimento e imediatamente 

coberto por uma única e uniforme camada de agregado), tratamento superficial duplo 
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(o ligante asfáltico é espargido sobre a base do pavimento e imediatamente coberto 

por agregados, após repete-se uma vez o procedimento) e tratamento superficial 

triplo (o ligante asfáltico é espargido sobre a base do pavimento e imediatamente 

coberto por agregados, após repete-se mais duas vezes o procedimento). 

 Penetração direta: São os revestimentos executados através do espalhamento e 

compactação de camadas de agregados com granulometria apropriada, sendo cada 

camada, após compressão, submetida a uma aplicação de material betuminoso e 

recebendo, ainda, a última camada, uma aplicação final de agregado miúdo. O 

revestimento típico por penetração direta é o Macadame Betuminoso, que tem o 

processo construtivo similar ao tratamento duplo e comporta espessuras variadas e 

bem maiores, em função do número de camadas e das faixas granulométricas 

correspondentes. Com frequência, ele é usado como camada da base. 

2.4.2 Revestimentos por Mistura 

O material de revestimento pode ser fabricado em usina específica (misturas 

usinadas), fixa ou móvel, ou preparado na própria pista (tratamentos superficiais). Os 

revestimentos são também identificados quanto ao tipo de ligante: à quente com o uso de 

CAP, ou à frio com o uso de EAP. As misturas usinadas podem ser separadas quanto à 

distribuição granulométrica em: densas, abertas, contínuas e descontínuas. 

Em casos de recomposição da capacidade estrutural ou funcional, além dos tipos 

descritos, é possível ainda lançar mão de outros tipos de misturas asfálticas que se 

processam em usinas móveis especiais, que promovem a mistura agregado-ligante, 

imediatamente antes da colocação no pavimento, podendo ser separadas em misturas novas 

relativamente fluidas (lama asfáltica e microrrevestimento) e misturas recicladas com uso 

de fresadoras-recicladoras. Cada uma dessas misturas tem requisitos próprios de dosagem e 

atendem a certa finalidade, sempre associada a espessuras calculadas em função do tráfego 

e do tipo de materiais existentes nas outras camadas. 

2.4.2.1 Misturas Usinadas 

A mistura de agregados e ligante é realizada em usina estacionária e transportada 

posteriormente por caminhão para a pista, onde é lançada por equipamento apropriado, 
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denominado vibroacabadora. Em seguida é compactada, até atingir um grau de compressão 

tal que resulte num arranjo estrutural estável e resistente, tanto às deformações 

permanentes quanto às deformações elásticas repetidas da passagem do tráfego.  

As misturas a quente distinguem-se em vários tipos de acordo com o padrão 

granulométrico empregado e as exigências de características mecânicas, em função da 

aplicação a que se destina. Um dos tipos mais empregados no Brasil é o concreto asfáltico 

(CA) também denominado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). Trata-se do 

produto da mistura convenientemente proporcionada de agregados de vários tamanhos e 

cimento asfáltico, ambos aquecidos em temperaturas previamente escolhidas, em função da 

característica viscosidade-temperatura do ligante.  

As misturas asfálticas a quente também se dividem em grupos específicos em 

função da granulometria dos agregados, como se verá mais adiante. O segundo grupo de 

misturas, feitas em usinas estacionárias próprias, são os pré-misturados a frio em que se 

empregam as emulsões asfálticas como ligante para envolver os agregados. Também 

proporcionados de forma conveniente para atender certos requisitos de arranjo do 

esqueleto mineral, características volumétricas e de resistência mecânica especificadas, são 

nesse caso realizadas sem aquecimento dos agregados. O ligante eventualmente pode 

sofrer um pequeno aquecimento, mas em geral é também usado na temperatura ambiente.  

As misturas asfálticas também podem ser separadas em grupos específicos em 

função da granulometria dos agregados, como se verá a seguir. 

As misturas asfálticas à quente podem ser subdivididas pela graduação dos 

agregados e fíler. São destacados três tipos mais usuais nas misturas a quente: 

 Graduação densa: Curva granulométrica contínua e bem-graduada de forma a 

proporcionar um esqueleto mineral com poucos vazios visto que os agregados de 

dimensões menores preenchem os vazios dos maiores. Exemplo: concreto asfáltico 

(CA); 

 Graduação aberta: Curva granulométrica uniforme com agregados quase 

exclusivamente de um mesmo tamanho, de forma a proporcionar um esqueleto 

mineral com muitos vazios interconectados, com insuficiência de material fino 

(menor que 0,075mm) para preencher os vazios entre as partículas maiores, com o 
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objetivo de tornar a mistura com elevado volume de vazios com ar e, portanto, 

drenante, possibilitando a percolação de água no interior da mistura asfáltica. 

Exemplo: mistura asfáltica drenante, conhecida no Brasil por camada porosa de 

atrito (CPA); 

 Graduação descontínua: curva granulométrica com grãos de maiores dimensões em 

quantidade dominante em relação aos grãos de dimensões intermediárias, 

completados por certa quantidade de finos, de forma a ter uma curva descontínua 

em certas peneiras, com o objetivo de tornar o esqueleto mineral mais resistente à 

deformação permanente com o maior número de contatos entre os agregados 

graúdos. Exemplo: matriz pétrea asfáltica (Stone Matrix Asphalt – SMA); mistura 

sem agregados de certa graduação (gap-graded). 

Os pré-misturados a frio (PMF) consistem em misturas usinadas de agregados 

graúdos, miúdos e de enchimento, misturados com emulsão asfáltica de petróleo (EAP) à 

temperatura ambiente. Dependendo do local da obra, podem ser usadas para misturar os 

PMFs: usinas de solo ou de brita graduada, usinas de concreto asfáltico sem ativar o 

sistema de aquecimento dos agregados, usinas de pequeno porte com misturadores tipo 

rosca sem fim, ou usinas horizontais dotadas de dosadores especiais. 

Santana (1992) ressalta os aspectos funcional, estrutural e hidráulico do PMF, que 

varia de acordo com o volume de vazios, e é função da granulometria escolhida. O mesmo 

autor define ainda o PMF como uma mistura preparada em usina apropriada, com 

agregados de vários tamanhos, emulsão asfáltica catiônica em geral, espalhada e 

compactada na pista à temperatura ambiente, podendo-se aquecer ou não o ligante, usada 

como camada de base ou revestimento, que pode ser executado em três categorias: 

 Aberto (PMFA): Com pequena ou nenhuma quantidade de agregado miúdo e com 

pouco ou nenhum fíler, ficando após a compactação, com volume de vazios (VV) 

elevado, 22 < VV ≤ 34%; 

 Semidenso: Com quantidade intermediária de agregado miúdo e pouco fíler, 

ficando após a compactação com um volume de vazios intermediário, 15 < VV ≤ 

22%; 

 Denso (PMFD): com agregados graúdo, miúdo e de enchimento, ficando após a 

compactação com volume de vazios relativamente baixo, 9 < VV ≤ 15%. 
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Os PMF’s podem ser usados em camada de 30 a 70 mm de espessura compactada, 

dependendo do tipo de serviço e da granulometria da mistura. Espessuras maiores devem 

ser compactadas em duas camadas. As camadas devem ser espalhadas e compactadas à 

temperatura ambiente. O espalhamento pode ser feito com vibroacabadora ou até mesmo 

com motoniveladora, o que é conveniente para pavimentação urbana de ruas de pequeno 

tráfego. Também é possível estocar a mistura ou mesmo utilizá-la durante um dia inteiro 

de programação de serviços de conservação de vias (ABEDA, 2001). 

As vantagens da técnica de misturas a frio 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). 

É possível ainda se utilizar as argamassas a frio, conhecidas como areias asfalto a 

frio – AAF – onde há carência de agregados pétreos graúdos. Podem ser usados: areia, 

pedrisco, pó de pedra, pó de escória ou combinação deles. Nesse caso é importante usar 

emulsão de ruptura lenta que tenha por base asfaltos mais consistentes para melhorar as 

características mecânicas da AAF (ABEDA, 2001). 

2.4.2.2 Misturas in situ 

Em casos principalmente de selagem e restauração de algumas características 

funcionais, além dos tipos de mistura descritos acima, que empregam usinas estacionárias 

ou mesmo móveis em alguns casos, é possível usar outros tipos de misturas asfálticas que 

se processam em usinas móveis especiais que promovem a mistura agregados-ligante 

imediatamente antes da colocação no pavimento. São misturas relativamente fluidas, como 

a lama asfáltica e o microrrevestimento. 

As lamas asfálticas consistem basicamente de uma associação, em consistência 

fluida, de agregados minerais, material de enchimento ou fíler, emulsão asfáltica e água, 

uniformemente misturadas e espalhadas no local da obra, à temperatura ambiente. 

A lama asfáltica tem sua aplicação principal em manutenção de pavimentos, 

especialmente nos revestimentos com desgaste superficial e pequeno grau de trincamento, 
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sendo nesse caso um elemento de impermeabilização e rejuvenescimento da condição 

funcional do pavimento. Aplica-se especialmente em ruas e vias secundárias.  

Eventualmente ainda é usada em granulometria mais grossa para repor a condição 

de atrito superficial e resistência à aquaplanagem. Outro uso é como capa selante aplicada 

sobre tratamentos superficiais envelhecidos. No entanto, não corrige irregularidades 

acentuadas nem aumenta a capacidade estrutural, embora a impermeabilização da 

superfície possa promover em algumas situações a diminuição das deflexões devido ao 

impedimento ou redução de penetração de água nas camadas subjacentes ao revestimento. 

Esta é uma técnica que pode ser considerada uma evolução das lamas asfálticas, 

pois usa o mesmo princípio e concepção, porém utiliza emulsões modificadas com 

polímero para aumentar a sua vida útil. O microrrevestimento é uma mistura a frio 

processada em usina móvel especial, de agregados minerais, fíler, água e emulsão com 

polímero, e eventualmente adição de fibras. 

Há vantagens em se aplicar o microrrevestimento com emulsão asfáltica de ruptura 

controlada modificada por polímero. A emulsão é preparada de tal forma que permita sua 

mistura aos agregados como se fosse lenta e em seguida sua ruptura torna-se rápida para 

permitir a liberação do tráfego em pouco tempo, por exemplo, duas horas. 

O microrrevestimento é utilizado em: 

 Recuperação funcional de pavimentos deteriorados; 

 Capa selante; 

 Revestimento de pavimentos de baixo volume de tráfego; 

 Camada intermediária anti-reflexão de trincas em projetos de reforço estrutural. 

2.5 DOSAGEM DE MISTURAS ASFÁLTICAS 

O projeto de um concreto asfáltico para pavimentação constitui um estudo de 

seleção e dosagem dos materiais constituintes, com a finalidade de enquadrá-los 

economicamente nas especificações estabelecidas (SENÇO, 2001). 

Os principais métodos de projeto são: 

 Método Marshall: É baseado nas medidas de estabilidade e fluência Marshall, além 
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de propriedades volumétricas da mistura. 

 Método Hubbard-Field: Este ensaio foi um dos primeiros a avaliar as propriedades 

mecânicas das misturas betuminosas. O ensaio consiste em determinar a carga 

máxima resistida por um corpo de prova quando forçado através de um orifício 

circular, sendo que esta carga é considerada o valor da estabilidade Hubbard-Field. 

O ensaio acarreta um tipo de ruptura correspondente ao cisalhamento. 

 Método Hveem: O método Hveem realiza uma análise de densidade/vazios e 

estabilidade. Também é determinada a resistência da mistura ao inchamento em 

água.  O método Hveem possui duas vantagens reais. Primeiramente, o método de 

compactação pulsante em laboratório é vista pelos técnicos como a melhor 

simulação do adensamento que ocorre com o CBUQ – Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente – em campo. Segundo, o parâmetro de resistência, a estabilidade 

Hveem é uma medida direta dos componentes de atrito interno da resistência de 

cisalhamento. Este mede a capacidade de um corpo de prova resistir à deformação 

lateral quando uma carga vertical é aplicada (MOTTA, 2000). 

 Método triaxial de Smith: O termo triaxial refere-se à condição em que a pressão 

de suporte é aplicada ao longo da superfície lateral do corpo de prova 

cilíndrico, enquanto cargas axiais são aplicadas em sua base. Esse tipo de ensaio é 

geralmente aplicado para as classes de materiais que se apresentam plásticos no 

estudo natural. 

Cada um desses métodos possui critérios próprios que objetivam o estabelecimento 

de relações entre os ensaios de laboratório e os resultados obtidos no campo, sob 

condições usuais de serviço. 

Hirsch et al. (2006) destacam a grande importância da temperatura da água na 

pesagem hidrostática (pesagem imersa em água) dos corpos-de-prova preparados através 

da metodologia Marshall, para a determinação das propriedades volumétricas das 

misturas. Relata que, é de grande relevância o controle da temperatura da água no 

recipiente em 25±1
o
C, pois resultados do estudo indicaram que a temperatura da água de 

imersão altera de maneira muito expressiva todas as propriedades volumétricas do CA, o 

que pode levar a equívocos na análise das propriedades durante o projeto e controle de 

qualidade de execução. 
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2.6 PROPRIEDADES MECÂNICAS DAS MISTURAS 

Neste item serão apresentados alguns dos ensaios para determinação de parâmetros 

que permitem a avaliação das propriedades mecânicas das misturas asfálticas. A seguir 

serão detalhados os procedimentos dos ensaios Estabilidade Marshall, resistência à tração 

por compressão diametral e módulo de resiliência. 

2.6.1 Estabilidade Marshall 

No Brasil, os projetos de misturas asfálticas são feitos na maioria dos casos de 

acordo com a metodologia Marshall. O Método Marshall foi desenvolvido na década de 30 

por Bruce G. Marshall, do Departamento de Transporte do Estado do Mississipi nos 

Estados Unidos. Esse método foi idealizado para efeito da determinação do teor de ligante 

que deveria ser usada na composição de mistura betuminosa, destinadas a serviços de 

pavimentação rodoviária.  

 

Durante o período da segunda guerra mundial, o exército dos EUA passou a 

procurar um método simples, prático e eficiente para a tarefa de dosagem e controle da 

qualidade das misturas asfálticas preparadas a quente, para uso na pavimentação de pistas 

de aeroportos militares. A razão determinante dessa necessidade foi o crescente aumento 

das cargas e pressões dos pneus impostos pela aviação militar, devido ao desenvolvimento 

de pesados aviões de bombardeio (SPECHT, 2004a). 

 

O estudo desta questão foi encaminhado ao Corpo de Engenheiros do Exército 

Americano que, após uma análise comparativa entre os métodos disponíveis até então, 

optou pelo método Marshall, por sua rapidez, simplicidade e relativa eficiência, aliado a 

sua portabilidade e fácil disponibilidade dos equipamentos necessários à realização dos 

ensaios requeridos. Em face disso, uma extensa pesquisa foi desenvolvida sobre o método 

Marshall, por esse órgão, posteriormente, o referido método teve seu uso adotado pelo 

exército e acabou tornando-se internacionalmente conhecido e utilizado. 

 

Beck (2005) cita a simplicidade, rapidez de execução e o baixo custo dos 

equipamentos requeridos pelo ensaio Marshall como fatores que proporcionaram a 

propagação deste método para diversos organismos rodoviários do mundo todo, inclusive 

no Brasil.  
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No Brasil, o ensaio Marshall é definido na ME 043 de 95 (DNER, 1995) e consiste 

na aplicação de uma carga de compressão sobre o corpo-de-prova cilíndrico regular, 

denominado corpo-de-prova Marshall, de 100 mm de diâmetro e 63,5mm de altura. Essa 

carga é aplicada no corpo-de-prova por meio de cabeçotes curvos padronizados, como 

indicado na Figura 2.5. A temperatura do ensaio é de 60°C e a taxa de carregamento de 5 

cm/minuto. Em geral a parte superior da prensa é fixa e o prato inferior se desloca para 

cima conforme a taxa mencionada. Devido à resistência do material ensaiado, é necessária 

uma força crescente para manter o prato inferior movendo-se na taxa especificada. Esta 

força cresce até um determinado ponto em que ocorre uma perda de estabilidade do 

material, causada por deslocamento ou quebra de agregados. A carga máxima 

correspondente a este ponto é denominada estabilidade Marshall e é expressa em unidade 

de força (no Brasil, tipicamente em kgf, ou ainda N nas normas recentes). O deslocamento 

vertical total do prato, correspondente ao ponto de carga máxima, é denominado fluência, 

expressa em unidade de deslocamento (no Brasil, tipicamente em milímetros). Esses 

parâmetros são indicados na Figura 2.6 que pode ser obtida num equipamento que permita 

o registro automático da carga e do deslocamento. 

 

 

Figura 2.5 - Exemplo de prensa Marshall (BERNUCCI et al., 2008). 
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Figura 2.6 - Curva de ensaio Marshall (BERNUCCI et al., 2008). 

 
 

 

2.6.2 Resistência à tração estática 

A resistência à tração (RT) tem se mostrado um importante parâmetro para a 

caracterização de materiais como o concreto de cimento Portland e misturas asfálticas. 

Devido à dificuldade de se obter diretamente a resistência à tração, diversos métodos 

indiretos têm sido desenvolvidos para a sua determinação. 

O ensaio brasileiro de compressão diametral para determinação indireta da RT foi 

desenvolvido pelo professor Lobo Carneiro no Rio de Janeiro para concreto de cimento 

Portland (CARNEIRO, 1943). A configuração desse ensaio considera a aplicação de duas 

forças concentradas e diametralmente opostas de compressão em um cilindro que geram, 

ao longo do diâmetro solicitado, tensões de tração uniformes perpendiculares a esse 

diâmetro (Figura 2.7). Esse ensaio se tornou muito popular no mundo todo não somente 

pela facilidade e rapidez de execução, mas também pelo fato de utilizar o mesmo corpo de 

prova cilíndrico e o mesmo equipamento usado para a obtenção da resistência à 

compressão do concreto de cimento Portland. O ensaio também tem sido adotado desde 

1972 para a caracterização de misturas asfálticas, porém com a aplicação das forças através 

de frisos de carga no corpo de prova cilíndrico Marshall convencional, visto que eles 

apresentam superfície lateral irregular e são bem mais deformáveis. 
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Figura 2.7- Exemplo da realização do ensaio em uma máquina universal. 

 
 

No ensaio de resistência à compressão diametral em misturas asfálticas, a aplicação 

das forças se dá através de frisos metálicos de 12,7mm de largura com curvatura adequada 

ao corpo de prova cilíndrico (Figura 2.8). A norma D 4123-82 (ASTM International, 1982) 

e o DNER ME138 (1994c) não consideram a influência destes frisos no cálculo da RT. De 

acordo com a expressão usada por estas entidades, assume-se comportamento unicamente 

elástico durante o ensaio e a ruptura do corpo de prova ao longo do diâmetro solicitado 

sendo devida unicamente às tensões de tração uniformes geradas.  

Um cilindro solicitado diametralmente por cargas concentradas de compressão gera 

uma tensão de tração uniforme (σxx) por unidade de espessura perpendicularmente ao 

diâmetro solicitado, que é dada pela Equação 2.1: 

R

P

D

P
xx


 

2
         

 (2.1) 

 

Onde: 

xx = tensão de tração uniforme da direção-x (positiva); 

P = força aplicada por unidade de espessura; 

R = raio do cilindro; 

D = diâmetro do cilindro. 

 



Estudo preliminar de misturas asfálticas à quente utilizadas em obras de pavimentação... 32 

M. L. P. COELHO JÚNIOR; P. H. T. ROCHA  

A norma NBR 15087 (ABNT, 2004) define os passos e equipamento utilizado no 

ensaio. A aparelhagem necessária para o ensaio consiste de prensa mecânica calibrada com 

sensibilidade inferior ou igual a 20N, com êmbolo movimentando-se a uma velocidade de 

0,8±0,1mm/s; sistema capaz de manter, de forma controlada, a temperatura de ensaio em 

25°C±0,5°C em compartimento, câmara ou ambiente laboratorial que comporte a prensa 

mecânica e possa abrigar vários corpos de prova conjuntamente; dispositivo de 

posicionamento e centralização de corpo de prova; paquímetro e termômetro. 

Figura 2.8- Esquema do ensaio de compressão diametral 

 

O corpo de prova destinado ao ensaio pode ser obtido diretamente do campo por 

extração através de sonda rotativa ou fabricado em laboratório, de forma cilíndrica, com 

altura entre 35 mm a 70 mm e diâmetro de 100±2 mm. O procedimento é o seguinte: 

 Medir a altura (H) do corpo de prova com o paquímetro, em quatro posições 

diametralmente opostas (adotar como altura a média aritmética das quatro leituras); 

 Medir o diâmetro (D) do corpo de prova com o paquímetro, em três posições 

paralelas (adotar como diâmetro o valor da média aritmética das três leituras); 

 Manter o corpo de prova apoiado sobre uma geratriz em compartimento com 

temperatura controlada de 25°C, por no mínimo 4 horas. Alternativamente podem 

ser consideradas outras temperaturas, dependendo dos requisitos de projeto; 

 Posicionar o corpo de prova no dispositivo centralizador e levar à prensa; 

 Ajustar os pratos da prensa até que seja obtida uma leve compressão; 
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 Aplicar a carga progressivamente, com uma velocidade de deslocamento de 0,8±0,1 

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

segundo o plano diametral vertical; 

 Com o valor da carga de ruptura (P) obtido, a RT é calculada através da expressão 

citada anteriormente. 

O aumento da largura do friso para a mesma força P aplicada reduz a tensão de 

tração solicitante. O efeito da largura do friso na resistência de corpos de prova de misturas 

asfálticas a diferentes temperaturas é discutido em Falcão e Soares (2002). 

As deformações perpendiculares ao diâmetro solicitado são calculadas a partir da 

lei de Hooke (TIMOSHENKO; GOODIER, 1951). Para os estados planos de deformação e 

tensão, são apresentadas as Equações 2.2 e 2.3: 

 

  yxyxx
E

  21
       (2.2) 

 yxx
E

 
1

         (2.3) 

Onde: 

E = módulo de elasticidade do material; 

 = coeficiente de Poisson. 

De acordo com as normas vigentes, NBR 15087 (ABNT, 2004) e ME 138 (DNER, 

1994c), o cálculo da RT para misturas asfálticas assume que o corpo de prova rompe 

devido à tensão de tração uniforme gerada ao longo do diâmetro solicitado que se iguala à 

tensão máxima admissível do material (σadm= RT), que está em regime elástico durante 

todo o ensaio. 

A resistência à tração por compressão diametral RT já faz parte de algumas 

especificações de misturas asfálticas. A norma DNIT ES 031 (DNIT, 2006) especifica o 

valor de RT mínimo de 0,6 MPa para concretos asfálticos.  

Valores típicos de RT para misturas asfálticas a quente, recém-moldadas ou logo 

após a construção em pista situam-se na média entre 0,5 MPa e 2,0 MPa. Misturas 

asfálticas drenantes, ou seja, misturas para constituírem CPA tendem a mostrar valores 
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mais baixos, da ordem de 0,5 a 0,8 MPa. Misturas asfálticas tipo SMA situam-se 

geralmente entre 0,8 a 1,2 MPa. Misturas de módulo elevado EME, por sua vez, dada a 

consistência muito dura do ligante asfáltico, exibem RT da ordem de 2,0 a 3,0 MPa. 

2.6.3 Módulo de resiliência 

Os estudos sobre o comportamento resiliente dos materiais usados em 

pavimentação foram iniciados na década de 1930 com Francis Hveem, que foi o primeiro a 

relacionar as deformações recuperáveis (resiliência) com as fissuras surgidas nos 

revestimentos asfálticos. Foi ele também quem adotou o termo “resiliência”, que é definido 

classicamente como “energia armazenada num corpo deformado elasticamente, a qual é 

devolvida quando cessam as tensões causadoras das deformações”. Hveem criou um 

equipamento chamado estabilômetro para medir essas deformações verticais através de 

sensores eletromecânicos (strain gages). O nome módulo de resiliência (resilient modulus 

em inglês) foi criado para que não fosse confundido com o módulo de Young, determinado 

estaticamente.  

 

Tayebali et al. (1993) realizaram ensaios para a avaliação de módulos de resiliência 

das misturas asfálticas utilizando ensaios de flexão, carregamento axial e compressão 

diametral, concluindo que os valores obtidos com ensaios de compressão diametral 

assumem valores superiores aos obtidos com ensaios de flexão e axiais. Os valores obtidos 

nos ensaios de flexão e de carregamento axial são relativamente semelhantes. Resultados 

semelhantes com relação aos ensaios de flexão e compressão diametral foram obtidos no 

Brasil por Pinto (1991).  

 

O ensaio de módulo de resiliência (MR) em misturas asfálticas é padronizado no 

país pela DNER-ME 133/94 (DNER, 1994). Encontra-se atualmente em elaboração uma 

proposição de especificação ABNT do ensaio de módulo de resiliência, com base na norma 

do DNER, no âmbito da Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás 

(IBP) da qual os autores fazem parte. Estes participam igualmente de um grupo de trabalho 

na ASTM responsável pela revisão da norma norte-americana correspondente.  

A partir da experiência adquirida pelos autores neste ensaio, algumas alterações já vêm 

sendo utilizadas e propostas nas revisões da norma, sendo comentadas ao longo do 

presente texto. 
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O ensaio de MR em misturas asfálticas é realizado aplicando-se uma carga 

repetidamente no plano diametral vertical de um corpo-de-prova cilíndrico regular. Essa 

carga gera uma tensão de tração transversalmente ao plano de aplicação da carga. Mede-se 

então o deslocamento diametral recuperável na direção horizontal correspondente à tensão 

gerada, numa dada temperatura (T). Os corpos-de-prova cilíndricos são de 

aproximadamente 100mm  e diâmetro e 63,5mm de altura no caso de corpos-de-prova 

moldados no compactador Marshall, ou de 100mm de diâmetro e altura entre 35mm e 

65mm, extraídos de pista ou de amostras de maiores dimensões. 

 

2.7 MECANISMOS DE DEGRADAÇÃO DE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS 

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

deformações permanentes excessivas, como consequência se dá o afundamento de trilha de 

roda, fissuras e perda de adesividade, resultando na perda de adesão entre o ligante e os 

agregados (desagregação). As duas primeiras estão mais relacionadas com o tráfego 

atuante e a estrutura do pavimento, enquanto as duas últimas estão mais relacionadas 

com as características dos materiais utilizados e as condições climáticas atuantes. 

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, 2004a). 

2.7.1 Trincamento 

É coerente a observação de que o defeito mais frequente nos pavimentos flexíveis, 

no Brasil, é o trincamento da camada superior de concreto asfáltico.  O trincamento se 

desenvolve pela flexão alternada da camada superficial apoiada em camadas 

granulares, geralmente bastante deformáveis elasticamente. 

A repetição de cargas das rodas dos veículos solicita à flexão a camada de 
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concreto asfáltico do revestimento betuminoso. Iniciam-se trincas, geralmente na parte 

inferior do revestimento, que se propagam para cima até atingir a superfície. Em 

revestimentos muito espessos, de 20 cm ou mais, podem iniciar-se as trincas na superfície 

pela curvatura convexa próxima às rodas (MEDINA; MOTTA, 2005). 

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 (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9– Trincas tipo couro de jacaré com erosão (BERNUCCI et al., 2008). 

 

2.7.2 Afundamento de trilha de roda 

Outro defeito bastante observado é a deformação permanente, irreversível, nas 

trilhas de rodas dos caminhões nas estradas, corredores de ônibus urbanos, e nos pátios de 

estacionamento de 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%. 

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

permanentes que ocorrem a cada passagem de um veículo, sendo acumulativo, podendo-se 
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ter dois tipos de afundamento de trilha de roda em pavimentos com revestimentos em 

misturas asfálticas: um resultante da contribuição de todas as camadas e subleito, e outro 

resultante de deformação exclusiva da própria mistura asfáltica. 

Pode-se então verificar que, 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 (Figura 2.10). 

Figura 2.10- Afundamento permanente da trilha de roda (BERNUCCI et al., 2008). 

 

2.7.3 Perda de adesividade 

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

betuminosa pode ser associada a dois mecanismos: perda de adesão e perda de coesão. A 

perda de adesão está ligada à entrada de água entre o ligante e o agregado e ao 

descolamento do filme asfáltico da superfície do agregado. 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. 

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

Specht (2004a) relata que um dos fatores importantes é o volume de vazios. Misturas 
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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 2.11). 

Dentre as várias metodologias aplicáveis à verificação das características de 

adesividade de misturas asfálticas estão os métodos empíricos que se baseiam na análise 

visual, onde o contato entre o ligante asfáltico e o agregado é avaliado visualmente e 

procura-se correlacionar os resultados com o possível desempenho da mistura em campo. 

Exemplos são os métodos ME 78 (DNER, 1994a) e ME 79 (DNER, 1994b). O segundo 

grupo de ensaios é baseado no comportamento mecânico das misturas onde amostras de 

concreto asfáltico são submetidas a um condicionamento e/ou esforço mecânico para 

provocar de forma acelerada ou simular o que ocorre em campo. Neste grupo estão, 

dentre outras, as Metodologias Lottman Modificada (AASHTO T 283-89) e Cantabro 

(CEC 325/86). Specht et al. (2006) e Rozek et al. (2006) trazem, respectivamente, uma 

revisão das metodologias Lottman e Cantabro. 

Figura 2.11- Perda de adesividade ligante-agregado (BERNUCCI et al, 2008). 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é detalhada a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

trabalho. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho teve como propósito identificar os materiais e dosagem utilizados na 

confecção do concreto asfáltico na região de estudo, através de levantamento nas obras e 

usinas voltadas à produção e aplicação desse material. Por meio de entrevistas com os 

profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação das misturas asfálticas, foram 

levantadas informações detalhadas das misturas, de seus materiais constituintes e de seu 

processo produtivo, tais como: teor de ligante, curva granulométrica dos agregados, tipo e 

origem dos agregados, especificação do CAP, temperatura de dosagem e compactação, 

formas de controle de qualidade e etc. 

Além disso, este estudo teve como propósito pesquisar e analisar qual a influência da 

utilização de diferentes tipos de ligantes, adicionados a uma mesma composição mineral, 

de uma das Usinas visitadas, no comportamento de misturas asfálticas tipo concreto 

asfáltico usinado a quente (CAUQ), por meio da realização de ensaios de laboratório. 

A pesquisa é de ordem qualitativa (entrevistas) e quantitativa (ensaios), uma vez que 

foram realizados ensaios no Laboratório de Asfálto, da UFG, cujos resultados foram 

tabelados e graficados, como também, serviram para a análise dos parâmetros de dosagem 

Marshall e análise do comportamento mecânico das misturas. 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O levantamento de dados contemplou a visita a três usinas de produção de misturas 

asfálticas a quente, uma distribuidora de ligantes asfálticos e duas obras de pavimentação 

de rodovias estaduais na região metropolitana de Goiânia-GO. As usinas foram escolhidas 

com base na representatividade de sua produção no volume total produzido na região, as 

obras foram escolhidas por serem duas rodovias estaduais de grande importância que 

passam pela região metropolitana e a distribuidora por ser a maior desse seguimento na 

região de estudo. 
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No dia 10 de setembro de 2013 foi feita visita técnica à Pedreira BRITEC, situada 

na GO 020 km 18 no município de Bela Vista com o acompanhamento do Eng. Hebert 

Valim e o Laboratorista Diego (Figura 3.1).  

Figura 3.1 - Usina Volumétrica, Pedreira BRITEC 

 

No dia 20 de setembro de 2013 foi feita visita técnica à Pedreira Araguaia, situada 

na Avenida das Palmeiras Fazenda Santo Antônio, Aparecida de Goiânia com 

acompanhamento do Eng. Rodrigo e Laboratorista Gilmar (Figura 3.2). 

Figura 3.2 - Usina gravimétrica Pedreira Araguaia 

 

No dia 27 de setembro de 2013 foi realizada visita técnica à Pedreira AMOB da Prefeitura 

Municipal de Goiânia, situada na antiga estrada para Bela Vista km 04, Aparecida de 

Goiânia com acompanhamento do encarregado de usina Edmilson (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 - Usina SEMOB 

 

Em todas as visitas às usinas foi apresentado o questionário, cujo modelo está no 

Apêndice A, e levantadas informações sobre: Características da usina, principais misturas 

produzidas e procedimentos de dosagem e controle. 

No dia 24 de setembro de 2013 foi feita visita técnica à DISBRAL Distribuidora 

Brasileira de Asfaltos S.A, situada na Via Primária 8, Quadra 18 Módulos 24/47 DAIAG 

Aparecida de Goiânia com acompanhamento do Eng. Edson Andrade, coordenador de 

pesquisa e desenvolvimento. Foram levantados dados sobre a utilização dos diferentes 

tipos de ligantes vendidos pela DISBRAL, informações sobre o processo de 

desenvolvimento de projetos de mistura asfáltica (sugestão de traço), metodologias de 

ensaio, dosagem de concreto asfáltico e controle de qualidade do CAP (Figura 3.4). 

No dia 08 de outubro de 2013 foi realizada visita técnica às obras de reconstrução 

da GO 040 perímetro urbano de Goiânia com acompanhamento do Eng. Paulo Roger e 

Laboratorista Wilson ambos da GAE Construção e Comércio. No mesmo dia foi feita 

visita às obras de duplicação da GO 020 trecho Goiânia-Bela Vista com acompanhamento 

do Eng. Gustavo Paiva da GOIÁS Construtora e Fiscal Natal da Agência Goiana de 

Transportes e obras (AGETOP). Foi apresentado o questionário e obtidas informações das 

misturas de concreto asfáltico aplicadas na obra (Figuras 3.5 e 3.6). 
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Figura 3.4 - Laboratório DISBRAL 

 

 

Figura 3.5 - Aplicação de CAUQ (Obra GO-040) 
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Figura 3.6 - Aplicação de CAUQ (Obra GO-020) 

 

3.3 ESCOLHA DAS MISTURAS 

Com base no levantamento realizado foram selecionadas as misturas mais utilizadas 

pelas empresas locais, as quais foram reproduzidas em laboratório e analisadas através dos 

ensaios que estão descritos a seguir. Essa análise laboratorial é de ordem quantitativa, uma 

vez que foram moldadas as amostras, cujos resultados serão tabelados e demonstrados 

graficamente para análise conclusiva. 

3.4 ENSAIOS E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

As misturas selecionadas foram dosadas em laboratório segundo a metodologia 

Marshall e submetidas aos ensaios convencionais Estabilidade Marshall e Resistência à 

tração por compressão diametral estática. 

O experimento contemplou a dosagem, em laboratório, de um projeto de mistura 

em concreto asfáltico, através da metodologia Marshall – utilizando-se a faixa C do DNIT 

(DNIT 031/ES, 2006) para a composição granulométrica dos agregados e três diferentes 

tipos de ligantes asfálticos: ligantes convencionais CAP 30/45 e CAP 50/70 e asfalto 

modificado com polímero (AMP-SBS-60/85), para a determinação dos parâmetros de 

dosagem Marshall e avaliação das propriedades mecânicas. Esses ligantes foram 

escolhidos por serem as três alternativas disponíveis nas distribuidoras que atuam na região 

de estudo. 
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Após a determinação dos parâmetros de dosagem Marshall, tendo-se determinado o 

teor de ligante de projeto, com base no mais usual no mercado, foram moldadas amostras 

de cada mistura para a verificação do comportamento mecânico (ensaio de resistência à 

tração por compressão diametral).  

Na Tabela 3.1, apresenta resumidamente o número de amostras que foram 

preparadas para a realização de todos os ensaios, moldados através da metodologia 

Marshall. 

 

Tabela 3.1 - Amostras preparadas 

Quantidade de amostras preparadas 

Procedimentos 
Tipo de ligante 

CAP 30/45 CAP 50/70 AMP 

Dosagem Marshall 3 3 3 

Resistência a tração 1 1 1 

Total 12 

 

 

O concreto asfáltico foi projetado seguindo as recomendações do DNIT e de acordo 

com as normas D 6926 (ASTM International 2004) e D 6927ASTM International -2005. 

 

Na Tabela3. 2 está apresentada a composição granulométrica do material que foi 

ajustada de tal forma que a mistura ficou no centro da faixa “C” do DNIT, com tamanho 

máximo de granulares de 19 mm, sendo esta a mais utilizada na Região Metropolitana de 

Goiânia. No Gráfico 3.1 está apresentado o ajuste granulométrico da mistura. 

 

Tabela 3.2 - Composição granulométrica da mistura 

PENEIRAS 
Brita 1 - 3/4" Brita 0 - 3/8" Pó de Pedra Faixa de Controle Faixa C 

% 10,00% % 40,00% % 50,00% Mín Alvo Máx Mín Máx 

3/4" 100,0% 10,00% 100,0% 40,00% 100,0% 50,00% 100% 100,0% 100% 100% 100% 

1/2" 37,7% 3,77% 98,7% 39,48% 100,0% 50,00% 86% 93,3% 100% 80% 100% 

3/8" 5,3% 0,53% 64,4% 25,76% 100,0% 50,00% 70% 76,3% 83% 70% 90% 

NO 4 2,7% 0,27% 5,2% 2,08% 91,7% 45,85% 44% 48,2% 53% 44% 72% 

NO 10 2,4% 0,24% 3,3% 1,32% 58,8% 29,40% 26% 31,0% 36% 22% 50% 

NO 40 2,2% 0,22% 2,8% 1,12% 34,5% 17,25% 14% 18,6% 24% 8% 26% 

NO 80 1,9% 0,19% 2,4% 0,96% 24,4% 12,20% 10% 13,4% 16% 4% 16% 

NO 200 1,4% 0,14% 1,6% 0,64% 13,9% 6,95% 6% 7,7% 10% 2% 10% 
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Gráfico 3.1- Composição Granulométrica da mistura - Faixa C 

 

 

A dosagem e a moldagem das amostras, juntamente com a obtenção dos parâmetros 

de dosagem Marshall e os ensaios de resistência à tração por compressão diametral foram 

realizados no Laboratório de Asfalto da Escola de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de Goiás (EEC-UFG). 

 

3.5 MATERIAIS UTILIZADOS NA PESQUISA 

Neste item são apresentados os materiais selecionados para o estudo. 

3.5.1 Agregados minerais 

O material pétreo utilizado na pesquisa foi fornecido pela Pedreira Britec Ltda, que 

possui sua unidade industrial no município de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana 

de Goiânia. O material pétreo é o micaxisto, uma rocha metamórfica semelhante àquela 

encontrada em outros pontos do Estado e considerada a mais representativa da região de 

estudo.  
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O material foi coletado em uma única oportunidade e transportado até o 

Laboratório de Geotecnia com o auxílio de uma caminhonete. Posteriormente, os 

granulares foram secados e armazenados em sacos impermeáveis. A rocha tem aparência 

de sã com pouquíssima argila ou material deletério. 

Na Tabela 3.3 estão apresentados os resultados médios das análises granulométricas 

realizadas nos agregados, utilizados na pesquisa. No Gráfico 3.2 estão apresentadas as 

curvas granulométricas dos agregados utilizados. 

Tabela 3.3 - Análise Granulométrica 

Peneira Porcentagem passante em massa % 

Nº mm Brita 3/4" Brita 3/8" Pó de Pedra 

3/4" 19,05 100 100 100 

1/2" 12,70 37,7 98,7 100 

3/8" 9,53 5,3 64,4 100 

N
O 

4 4,80 2,7 5,2 91,7 

N
O 

10 2,00 2,4 3,3 58,8 

N
O 

40 0,42 2,2 2,8 34,5 

N
O 

80 0,18 1,9 2,4 24,4 

N
O 

200 0,074 1,4 1,6 13,9 

 

Gráfico 3.2 - Curvas granulométricas dos agregados utilizados 
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3.5.2 Ligantes Asfálticos 

Foram utilizados nesta pesquisa três diferentes tipos de cimentos asfálticos, ligantes 

convencionais CAP 30/45 e CAP 50/70 e asfalto modificado por polímero SBS 60/85 

(Estireno – Butadieno - Estireno), fornecidos pela empresa Disbral – Distribuidora 

Brasileira de Asfaltos S/A, localizada no estado de Goiás. A caracterização dos cimentos 

asfálticos realizada pela Petrobras, se encontra nas Tabelas 3.4 a 3.6. Os cimentos 

asfálticos foram armazenados no Laboratório de Asfalto, em local seco e arejado, em latas 

de 3,6 litros. 

 

Tabela 3.4 - Características CAP 30/45 

Propriedade Método 
CAP 30/45 

Especificação Resultado 
Ponto de amolecimento (ºC) NBR 6560 52 mín. 54,2  

Penetração (0,1mm) NBR 6576 30 - 45 33  

Visc. Brookfield 135 GC – SP21 
20RPM MB 517 374 min. 480  

Visc. Brookfield 150 GC – SP21 
20RPM MB 517 203 min. 231  

Visc. Brookfield 177 GC – SP21 
20RPM MB 517 76 a 285 80  

Ductilidade 25ºC NBR 6293 60 min. >140  

Massa Específica (g/cm3) DNER – M 16/64 _  1,011 

Ponto de Fulgor (ºC) NBR 11341 235 mín.  376  

 

Tabela 3.5 - Características CAP 50/70 

Propriedade Método 
CAP 50/70 

Especificação Resultado 
Ponto de amolecimento (ºC) NBR 6560 46 mín. 50  

Penetração (0,1mm) NBR 6576 50 - 70 54  

Visc. Brookfield 135 GC – SP21 
20RPM MB 517 274 min. 388  

Visc. Brookfield 150 GC – SP21 
20RPM MB 517 112 min.            188 

Visc. Brookfield 177 GC – SP21 
20RPM MB 517 57 a 285 75  

Ductilidade 25ºC NBR 6293 60 min. >150  

Massa Específica (g/cm3) DNER – M 16/64 _ 1,004  

Ponto de Fulgor (ºC) NBR 11341 235 mín. 324  
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Tabela 3.6 - Características AMP 

Propriedade Método 
AMP 

Especificação Resultado 

Ponto de amolecimento (ºC) NBR 6560 60 mín. 64  

Penetração (0,1mm) NBR 6576 40 - 70 50  

Visc. Brookfield 135 GC – SP21 
20RPM MB 517 3000 máx. 1820  

Visc. Brookfield 150 GC – SP21 
20RPM MB 517           2000 máx. 837  

Visc. Brookfield 177 GC – SP21 
20RPM MB 517 1000 máx. 242  

Recuperação Elástica, 20 cm, 25ºC, % NBR 6293 85 min. 86  

Massa Específica (g/cm3) DNER – M 16/64 _ 1,007  

Ponto de Fulgor (ºC) NBR 11341 235 mín. >350  

 

Na Tabela 3.7 estão apresentadas as temperaturas de mistura e de compactação de 

cada mistura em concreto asfáltico que foram determinados através da análise dos dados de 

Viscosidade Brookfield por temperatura, extraídos dos certificados de ensaio, em cada um 

dos ligantes. 

Tabela 3.7 - Temperaturas 

Tipo de Ligante 
Temperatura (°C) 

Mistura Compactação 

CAP 30/45 Mín 155 Mín 144 

CAP 50/70 Mín 149 Mín 138 

AMP 60/85 Mín 183 Mín 172 

 

3.6 PROCEDIMENTO DE ENSAIO E DESCRIÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS 

3.6.1 Dosagem Marshall 

A seguir é descrito, de forma sucinta, o processo de moldagem de corpos-de-prova 

de misturas asfálticas desse trabalho, baseado no Método Marshall: 

 

a) Preparação e separação de material granular para a confecção de 9 corpos-

de-prova (3 para cada ligante); 
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b) Estimativa da percentagem de ligante para os ternos de corpos-de-prova; 

c) Moldagem por compactação dinâmica, com o equipamento de Marshall dos 

ternos de corpos de prova com os teores de ligantes estimados; Nesta pesquisa as 

amostras foram preparadas manualmente com compactação de 75 golpes por face e 

freqüência de 0,8s; 

d) Extração dos corpos-de-prova dos moldes cilíndricos e cura, ao ar livre, 

durante 24 horas; 

e) Pesagem e cubagem dos corpos-de-prova para a determinação dos 

elementos para o cálculo de suas características físicas (massa específica aparente, 

volume de vazios, relação betume vazios); Tomou-se o cuidado na pesagem 

hidrostática (peso imerso) de equalizar a temperatura da água em 25±1ºC; 

f) Imersão dos corpos-de-prova em banho-maria, a 60°C, durante 40 minutos, 

após as amostras são imediatamente submetidos as ensaio Marshall, para a 

determinação de suas propriedades mecânicas (estabilidade e fluência); 

g) Plotagem das curvas de variação de volume de vazios (%), relação 

betume/vazios (%), vazios de agregado mineral (%), densidade máxima teórica 

(g/cm³), densidade aparente (g/cm³), estabilidade e fluência, em função da 

quantidade de ligante utilizada e, posterior determinação do teor de ligante. 

 

A percentagem de ligante de projeto para as três misturas estudadas está 

apresentada na Tabela 3.8. O teor de ligante de projeto foi determinado em função do uso 

frequente de teores próximos ao adotado na região de estudo, conforme informações 

coletadas nas visitas realizadas. 

 
Tabela 3.8 - Teor de ligante 

Tipo de Ligante Teor de Ligante (%) 

CAP 30/45 5,0 

CAP 50/70 5,0 

AMP 60/85 5,0 

 

 

O valor da carga máxima suportada pelos corpos-de-prova é conhecido como 

estabilidade Marshall e a deformação de ruptura de fluência. Além desses dois parâmetros 

são também calculados, a densidade, o volume de vazios, os vazios de agregado mineral e 

a relação betume/vazios. Os valores limites dos parâmetros Marshall são normalizados por 
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diversos órgãos rodoviários, ME 043 (DNER, 1995) e ES - P 16 (DAER/RS, 1998). Os 

parâmetros da especificação do DAER/RS para tráfego pesado e leve estão apresentados na 

Tabela 3.9, sendo que nesta pesquisa a análise foi realizada com a especificação para 

tráfego pesado. 

 
Tabela 3.9 - Especificações de tráfego 

Método de Projeto 
Marshall 

Tráfego Pesado Tráfego Leve 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

1. Número de golpes em 
cada face do CP 

75 50 

2. Estabilidade (kgf) 800 _ 500 _ 

3. Fluência (1/100") 8 16 8 16 

4. Vazios de ar (%) 3 5 3 5 

5. Relação betume/vazios 75 82 75 82 

 

 

Na Figura 3.7 está apresentada toda a sequência adotada para a realização do 

método Marshall, realizado no Laboratório de Asfalto da EEC-UFG. 

 

Figura 3.7 - Método Marshall – Esquema do ensaio 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figura 3.8 (continuação) 

 

 

 

(a) Secagem do agregado em estufa;  

(b) Pesagem dos agregados;  

(c) Aquecimento dos agregados na chapa aquecedora; 

(d) CAP aquecido; 

(e) Homogeneização; 

(f) Temperatura de mistura; 

(g) Compactação; 

(h) Extração do corpo de prova; 

(i) Corpos de prova após 24 horas; 

(j) Cubagem; 

(k) Pesagem; 

(l) Banho Maria á 60°C durante 40 minutos; 

(m) Prensa para compressão diametral. 

 

 

3.6.2 Ensaio de resistência à tração por compressão diametral 

O ensaio de compressão diametral ou tração indireta foi desenvolvido pelo 

professor Fernando Luiz Lobo B. Carneiro para determinação da resistência à tração de 

corpos-de-prova cilíndricos de concreto de cimento Portland, através de solicitação 

estática. É conhecido em vários centros de pesquisa no exterior como “ensaio brasileiro” 

(MEDINA; MOTTA, 2005). 

(g) (h) (i) 

(j) (k) (l) 

(m) 
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O ensaio para a determinação da resistência à tração por compressão diametral nas 

amostras com diâmetro 10,20 cm e altura variável, moldadas através do método Marshall, 

seguiu as prescrições da norma ME 138 (DNER, 1994 e consiste na aplicação de uma 

carga estática de compressão distribuída ao longo de duas geratrizes opostas, a fim de se 

obter as tensões de tração através do diâmetro horizontal, perpendicularmente à carga. O 

ensaio procede-se da seguinte maneira: 

a) Medir a altura (h) do corpo-de-prova com um paquímetro em quatro posições 

diametralmente opostas; adotando como altura a média aritmética das quatro 

leituras; 

b) Medir o diâmetro (D) do corpo-de-prova com um paquímetro, em três posições; 

adotar como diâmetro a média aritmética das três leituras;  

c) Colocar o corpo-de-prova na estufa, ou sistema de refrigeração, por um período de 

duas horas, de modo a se obter a temperatura requerida (25, 30, 45 ou 60°C). Nesta 

pesquisa foi adotada 25°C; 

d) Ajustar os pratos da prensa até que seja obtida uma leve compressão, capaz de 

manter o corpo-de-prova em posição; 

e) Aplicar a carga progressivamente, com velocidade de deformação de 0,8 ± 

0,1mm/s, até que se dê a ruptura do corpo-de-prova segundo o plano diametral 

vertical e anotar o valor da carga de ruptura. Com o valor obtido é calculada a 

resistência à tração do corpo-de-prova rompido a compressão diametral. Ver figura 

3.8. 

 
Figura 3.9 - Aplicação de compressão diametral - Resistência a Tração 
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A formulação utilizada para o cálculo da resistência a tração por compressão diametral 

(Rt) é conforme a Equação 3.1: 

 

hd
FRt

..
2


                   (3.1) 

onde: F = Força aplicada; h = altura do corpo-de-prova; d = diâmetro do corpo-de-prova. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e analisados os resultados das visitas de campo e 

dos ensaios laboratoriais. 

4.1 RESULTADOS DAS VISITAS DE CAMPO 

Foram realizadas ao todo seis visitas a empresas e empreendimentos envolvidos no 

processo de utilização de misturas asfálticas para fins de pavimentação de vias. Essas 

visitas incluíram três usinas de produção de concreto asfáltico, uma distribuidora de 

ligantes asfálticos e duas obras de pavimentação de rodovias que estão aplicando concreto 

asfáltico usinado à quente. 

O intuito dessa pesquisa é relacionar o desenvolvimento das misturas, sua 

produção, sua aplicação, os procedimentos de controle segundo as normas técnicas e a 

fiscalização das etapas desde a escolha dos agregados até a compactação da massa. 

Goiânia possui atualmente seis usinas de concreto asfáltico que atendem às obras de 

pavimentação da região metropolitana, sendo uma da Secretaria municipal de obras e cinco 

particulares com atuação comercial. Além de outras usinas móveis que atendem apenas a 

um empreendimento específico. Esta pesquisa de campo obteve informações de 50% das 

usinas da cidade que representam grande parte do atendimento desse mercado. 

O primeiro dado levantado foi a produção mensal média das usinas, conforme 

apresentado no Gráfico 4.1. O próximo dado avaliado foi o da capacidade horária das 

usinas e sua produtividade média horária (Gráfico 4.2). Alguns dados foram levantados 

para entender como é o controle mantido pelas empresas dos materiais, procedimentos e 

produtos desenvolvidos nas mesmas. Esses dados foram tabelados e estão demonstrados na 

Tabela 4.1. 

Todas essas usinas utilizam agregados oriundos de suas próprias pedreiras, 

produzidos por diferentes processos de britagem, peneiramento e lavagem. Em 100% das 

usinas visitadas o agregado é de micaxisto, uma rocha metamórfica de alta xistosidade 

constituída essencialmente de quartzo e mica, bastante abundante na região de estudo. Esse 

agregado apresenta forma lamelar quando britado e pouca resistência mecânica quando 
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comparado ao granito e outras rochas utilizadas como agregados (ROZEK,2006). Portanto, 

esse fator pode interferir de forma negativa na qualidade da mistura asfáltica produzida. 

Gráfico 4.1 - Produção média mensal 

 

 

Gráfico 4.2 - Capacidade e Produtividade 
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Tabela 4.1 - Informações das usinas 

 

Araguaia Britec SEMOB 

1. Possui laboratório próprio? SIM SIM NÃO 

2. Possui laboratorista? SIM SIM NÃO 

3. Realiza ensaio diário dos 
agregados? 

SIM NÃO NÃO 

4. Tipo de Usina 
GRAVIMÉTRICA 
E VOLUMÉTRICA 

VOLUMÉTRICA GRAVIMÉTRICA 

5. Central de operação 
AUTOMÁTICA E 

DIGITAL 
AUTOMÁTICA E 

DIGITAL 
MANUAL E 
ANALÓGICA 

6. Controle do teor de CAP? 
DIARIAMENTE 

(ROTAREX) 
DIARIAMENTE 

(ROTAREX) 
EMPÍRICO 

(OPERADOR) 

 

As três usinas relataram que já haviam realizado ensaios mais específicos de 

reconhecimento e análise de suas jazidas, rochas e agregados produzidos tais como 

equivalente de areia, índice de forma, absorção, abrasão, desgaste, composição química, 

análise mineralógica e geológica. Mas atualmente, as usinas Britec e Araguaia realizam 

semanalmente e quando do desenvolvimento dos traços os ensaios de granulometria e 

massa específica e diariamente realizam ensaios de umidade dos agregados, ensaio 

necessário para a correção da frequência das esteiras das usinas volumétricas. Já a usina 

SEMOB relatou que utiliza os mesmos traços há bastante tempo, fazendo correções diárias 

com base na experiência dos operadores, sendo que a realização dos ensaios depende da 

disponibilidade de técnicos da SEMOB e do laboratório que não está alocado nas 

dependências da usina. Essa falta de controle também pode influenciar de forma negativa 

na qualidade da massa asfáltica produzida. As usinas pesquisadas utilizam agregados 

conforme a Tabela 4.2. 

Quanto ao cimento asfáltico de petróleo (CAP), segue o Gráfico 4.3 que mostra os 

tipos de CAP aplicados atualmente pelas usinas visitadas. As três usinas não realizam 

rotineiramente procedimentos de controle de qualidade do cimento asfáltico que é 

fornecido pelas distribuidoras. Os responsáveis relataram que utilizam os parâmetros 

fornecidos no “Certificado de Ensaio” da Petrobras (Figura 4.1) e eventualmente, de 

acordo com a fiscalização do cliente, executam o ensaio de aquecimento a 177 GC (NESP) 
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verificando o comportamento do ligante no aquecimento para atestar se o mesmo está 

contaminado por outras substâncias (água, diluentes, emulsões). 

 

Tabela 4.2 - Informações de agregados 

Agregados Pétreos 

Usina  
Tipo de 

agregado 
Dimensões Armazenamento Separação 

Britec 

Brita 1 Dmáx=19,0mm 

Baias descobertas Total Brita 0 Dmáx=12,5mm 

Pó de brita Dmáx=4,8mm 

Araguaia 

Brita 1 Dmáx=19,0mm 

Baias descobertas Total 
Brita 0 Dmáx=12,5mm 

Pó de brita Dmáx=4,8mm 

Areia D=0,06mm a 2,0mm 

SEMOB 

Brita 0 Dmáx=12,5mm 

Baias descobertas 
Material 

misturado 
Pó de brita Dmáx=4,8mm 

Areia D=0,06mm a 2,0mm 

 

Gráfico 4.3 - Tipos de CAP utilizados 
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Figura 4.1 - Certificado de ensaio CAP 

 

A usina Britec produz atualmente diferentes massas que atendem os requisitos dos 

clientes tanto em rodovias, quanto em vias urbanas. Essas misturas asfálticas são, em sua 

maioria, enquadradas dentro da faixa C do DNIT, segundo a norma DNIT ES 031 (DNIT, 

2006). Grande parte dessas misturas é desenvolvida pela equipe técnica da própria usina, 

mediante solicitação específica do cliente que aprova a sugestão de traço da mesma. A 

empresa disponibilizou um de seus projetos para auxiliar na pesquisa. 

A usina Araguaia também produz diversas misturas asfálticas, com destaque para 

aquelas destinadas a camada de rolamento (Faixa C). A empresa também desenvolve 

projetos e indicação de traços, no entanto disponibilizou um projeto desenvolvido pela 

Disbral – Distribuidora Brasileira de Asfaltos para a obra de duplicação da GO-020 

Goiânia / Bela Vista de Goiás. 

A Disbral além de distribuir cimento asfáltico do petróleo, produz asfalto diluído, 

emulsões asfálticas entre outros derivados e desenvolve projetos de misturas asfálticas a 

quente e a frio para aplicação em obras de pavimentação. Possui um bom laboratório, 

profissionais preparados e procedimentos padronizados para a análise dos parâmetros 
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exigidos pelas normas técnicas. Também realiza ensaios para controle de qualidade dos 

ligantes que comercializa e para desenvolver novos produtos nessa área. 

As obras visitadas, GO-020 e GO-040, estão situadas na região metropolitana de 

Goiânia (Figura 4.2). Abrangem serviços diversos relacionados à restauração de 

pavimentos deteriorados e construção de novos pavimentos. Em ambas foram aplicadas 

diferentes misturas nas camadas de revestimento, principalmente misturas faixa B e C 

(DNIT – 031/06 – ES), sendo a Faixa C que representa o maior volume aplicado. O CAUQ 

é adquirido de várias usinas, entre elas a Britec e a Araguaia que participaram dessa 

pesquisa.  

As obras possuem um bom controle de qualidade, fiscalizadas pela Agência Goiana de 

Transporte e Obras Públicas (AGETOP) e pela equipe técnica das construtoras com 

atenção às temperaturas de aplicação e compactação da massa e espessuras de projeto. No 

entanto, não são realizadas extrações de corpos de prova da pista já compactada para 

realização de ensaios e as misturas são avaliadas apenas visualmente no ato da chegada do 

caminhão no local de aplicação. 

Figura 4.2 - Localização das obras visitadas 

 

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS 

Foram analisadas algumas misturas através de ensaios laboratoriais e os resultados 

obtidos serão apresentados neste trabalho para avaliar comparativamente o comportamento 

e o desempenho de misturas asfálticas de diferentes ligantes. 
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Primeiramente, as misturas foram dosadas, segundo a metodologia Marshall e, 

posteriormente preparadas amostras para a realização de ensaios de verificação de 

propriedade e qualificação preliminar de desempenho. 

Serão apresentados os resultados em função das diversas variáveis de resposta 

avaliadas e analisadas: propriedades volumétricas das misturas, estabilidade e fluência e 

comportamento mecânico (resistência à tração). 

4.2.1 Dosagem Marshall 

A dosagem Marshall de misturas betuminosas foi desenvolvida seguindo as 

especificações e parâmetros do Método Marshall ME 043 (DNER, 1995). 

Os métodos empíricos de dosagem de misturas asfálticas em uso foram desenvolvidos 

tendo-se em mente certos modelos de degradação; os mais comuns são o trincamento por 

fadiga e a afundamento plástico em trilhas de roda. Outros modos de degradação, que 

podem variar em diferentes partes do mundo, incluem trincamento de origem térmica, 

envelhecimento e efeito deletério da água (SPECHT, 2004b). 

As variáveis de mistura, geralmente determinadas através de metodologia de dosagem, 

são dependentes da origem do agregado e de sua graduação, do ligante e do volume de 

vazios. Cada um desses componentes pode afetar, significantemente, as propriedades da 

mistura e seu desempenho em campo. A proposta da dosagem é alcançar um balanço nas 

propriedades da mistura para uma aplicação específica. O conhecimento das propriedades 

volumétricas é de fundamental importância, pois condicionam o desempenho de uma 

mistura em pista (SPECHT, 2004b). 

Estão apresentadas nos itens subsequentes as propriedades volumétricas, a estabilidade 

e fluência de concretos asfálticos produzidos com diferentes tipos de ligantes. 

4.2.1.1 Propriedades volumétricas das misturas 

As Tabelas 4.3 a 4.5 apresentam, respectivamente, as propriedades volumétricas de 

amostras em concreto asfáltico preparadas com ligante CAP 30/45, CAP 50/70 e AMP 

60/85. 
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O Volume de Vazios (Vv) é a propriedade volumétrica mais importante do concreto 

asfáltico; sempre são necessários vazios de ar dentro da mistura compactada para permitir 

a expansão térmica dos ligantes e suportar a leve compactação causada pelo tráfego. 

Volumes de vazios muito baixos (menores que 3%) comprometem o desempenho das 

misturas quanto ao ATR (Afundamento em Trilha de Rodas). Volumes de vazios muito 

altos (maiores que 8%) comprometem a durabilidade (SPECHT, 2004b). A norma DNIT 

031/06 – ES estabelece valores de Vv de de 3% a 5% para camadas de rolamento (Faixa C) 

e de 4% a 6% para camadas de ligação (Binder, Faixa B). 

 

Tabela 4.3 - Propriedades volumétricas das misturas com ligante CAP 30/45 

  COMPOSIÇÃO    

  Agregados % 95,00 95,00 95,00   

  CAP % 5,00 5,00 5,00   

  DENSIDADE REAL (g/cm³)   

  Agregados D.R. 2,775 2,775 2,775   

  CAP D.R. 1,011 1,011 1,011   

  DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA (g/cm³)   

  Densidade teórica DMT 2,449 2,449 2,449   

  ENSAIO MARSHALL   

  C.P. NO   1 2 3   

  Peso no ar (g)   1128,3  1192,7  1188,3    

  Peso imerso (g)   656,9  700,6  695,7    

  Volume (cm3)   471,4  492,2  492,7    

  Densidade aparente  2,393  2,423  2,412    

  Gmb média.   2,410   

  CARACTERÍSTICAS   

  TEORES Teor 5%   

  
Vazios 

2,28% 1,05% 1,51%   

    1,61%     

  V.C.B 11,8% 12,0% 11,9%   

  
V.A.M 

14,1% 13,0% 13,4%   

    13,53%     

  
R.B.V 

83,9% 91,9% 88,7%   

    88,18%     
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Utilizou-se o teor de ligante de 5,0% para todas as misturas, por se tratar do teor mais 

utilizado em média na região de estudo, principalmente na usina SEMOB (Prefeitura). O 

cálculo foi em função do ligante total presente na mistura (em massa) e não do teor efetivo 

de ligante, o qual considera a absorção de parte do ligante pelo agregado. 

 

Tabela 4.4 - Propriedades volumétricas das misturas com ligante CAP 50/70 

  COMPOSIÇÃO  

  Agregados % 95,00 95,00 95,00   

  CAP % 5,00 5,00 5,00   

  DENSIDADE REAL (g/cm³)   

  Agregados D.R. 2,775 2,775 2,775   

  CAP D.R. 1,004 1,004 1,004   

  DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA (g/cm³)   

  Densidade teórica DMT 2,447 2,447 2,447   

  ENSAIO MARSHALL   

  C.P. NO   4 5 6   

  Peso no ar (g)   1180,5  1178,5  1177,4    

  Peso imerso (g)   697,2  689,3  685,0    

  Volume (cm3)   483,3  489,2  492,4    

  Densidade aparente  2,443  2,409  2,391    

  Gmb média.   2,414   

  CARACTERÍSTICAS   

  TEORES Teor 5%   

  
Vazios 

0,18% 1,56% 2,28%   

    1,34%     

  V.C.B 12,2% 12,0% 11,9%   

  
V.A.M 

12,3% 13,6% 14,2%   

    13,36%     

  
R.B.V 

98,5% 88,5% 83,9%   

    90,32%     
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Tabela 4.5 -  Propriedades volumétricas das misturas com ligante AMP 60/85 

  COMPOSIÇÃO    

  Agregados % 95,00 95,00 95,00   

  CAP % 5,00 5,00 5,00   

  DENSIDADE REAL (g/cm³)   

  Agregados D.R. 2,775 2,775 2,775   

  CAP D.R. 1,003 1,003 1,003   

  DENSIDADE TEÓRICA DA MISTURA (g/cm³)   

  Densidade teórica DMT 2,447 2,447 2,447   

  ENSAIO MARSHALL   

  C.P. NO   7 8 9   

  Peso no ar (g)   1180,8  1112,3  1181,6    

  Peso imerso (g)   689,9  646,7  689,1    

  Volume (cm3)   491,0  465,6  492,5    

  Densidade aparente  2,405  2,389  2,399    

  Gmb média.   2,398   

  CARACTERÍSTICAS   

  TEORES Teor 5%   

  
Vazios 

1,70% 2,37% 1,94%   

    2,01%     

  V.C.B 12,0% 11,9% 12,0%   

  
V.A.M 

13,7% 14,3% 13,9%   

    13,96%     

  
R.B.V 

87,6% 83,4% 86,0%   

    85,66%     

              
 

No Gráfico 4.4 está apresentada a relação ente o volume de vazios e o tipo de ligante 

utilizado nas misturas com ligante CAP 30/45, CAP 50/70 e AMP 60/85. Nota-se que a 

mistura feita com AMP obteve o maior volume de vazios entre as três, mas nenhuma 

atendeu o valor especificado. Sendo assim, num estudo de dosagem completo, 

provavelmente deveria reduzir o teor de asfalto para melhorar o valor dessa propriedade.  

Conforme Specht (2004a) o VAM (Vazios do agregado mineral) representa o espaço 

intergranular do esqueleto mineral. Valores muito reduzidos de VAM levam a teores muito 

baixos de ligante o que pode comprometer o desempenho à fadiga e a durabilidade das 

misturas (filme de ligante delgado recobrindo os agregados). Valores excessivamente altos 

de VAM podem levar a perda de intertravamento do esqueleto mineral e redução da 

resistência ao cisalhamento. 
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Gráfico 4.4 - Relação entre volume de vazios e o teor de ligante 

 

Está apresentada no Gráfico 4.5 a percentagem de vazios do agregado mineral para 

cada uma das misturas. Todas as misturas apresentaram valores semelhantes que são 

considerados baixos segundo a especificação da norma DNIT 031/06 – ES. 

Gráfico 4.5 - Relação entre os vazios do agregado mineral e o teor de ligante 

 

O RBV (Relação betume/vazios) é a percentagem de vazios intergranulares 

preenchidos por asfalto e serve para garantir uma quantidade razoável de ligante 

preenchendo os vazios do agregado mineral; valores muito baixos comprometem a 

durabilidade da mistura e muito altos a estabilidade (SPECHT, 2004a)  
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Verifica-se no Gráfico 4.6 a relação betume vazios versus tipo de ligante, nota-se que 

as três misturas apresentaram valores muito altos de RBV (próximos a 90%), sendo que a 

especificação recomenda valores entre 75 e 82%. Da mesma forma que o observado na 

análise do Vv, verifica-se que o teor de CAP deve ser reduzido para melhoria dos 

parâmetros. 

Gráfico 4.6 - Relação betume vazios e teor de ligante 

 

4.2.1.2 Estabilidade e fluência 

Cada vez mais a Metodologia Marshall vem sendo substituída ou complementada com 

outros ensaios, entretanto devido à grande experiência acumulada e a não disponibilidade 

de equipamentos para a dosagem, seguindo técnicas mais modernas, no Brasil, ainda é 

prática sua utilização. 

A maior crítica ao ensaio Marshall é o estado de tensões não definido, bem como sua 

inaplicabilidade direta ao dimensionamento de pavimentos. Na Europa, é comum ao invés 

da utilização de valores de estabilidade e fluência a utilização de sua relação. O valor de 

estabilidade mede, de maneira indireta, a resistência ao cisalhamento, o intertravamento, 

atrito e coesão entre as partículas; já a fluência mede, indiretamente, a elasticidade da 

mistura. 

A Tabela 4.6 apresenta os valores de estabilidade e fluência para as misturas 

preparadas com ligante CAP 30/45, CAP 50/70 e AMP 60/85. Os valores obtidos são 
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satisfatórios, pois são superiores ao limite de 500 kgf estipulados pela norma DNIT 031/06 

– ES. 

Tabela 4.6 - Estabilidade e Fluência 

Tipo de Ligante Estabilidade média (kgf) Fluência (1/100") 

CAP 30/45 1729 12 

CAP 50/70 1377 14 

AMP 60/85 1789 10 

 

4.2.2 Comportamento mecânico - Resistência à tração 

O entendimento do pavimento, segundo a teoria das camadas elásticas e da mecânica 

dos pavimentos remete à necessidade de se conhecer as propriedades de deformabilidade e 

de resistência dos materiais. A deformabilidade que uma camada de revestimento 

apresenta, conjugada à sua espessura, irá determinar a distribuição de tensões nas camadas 

subjacentes (SPECHT, 2004a). 

A evolução da mecânica dos pavimentos com o conhecimento do comportamento 

resiliente dos materiais obtidos através dos ensaios dinâmicos de caracterização, assim 

como a análise de tensões e deformações, permitiram estabelecer procedimentos analíticos 

para o aperfeiçoamento do dimensionamento de pavimentos asfálticos (MEDINA; 

MOTTA, 2005). 

Os principais defeitos que um pavimento apresenta são: trincamento por fadiga, 

trincamento térmico e afundamento de trilhas de roda, estes modos de degradação dos 

pavimentos estão relacionados com o comportamento mecânico, ou seja, resistência à 

tração e módulo de resiliência. Existem inúmeras maneiras de se determinar a 

deformabilidade elástica do concreto asfáltico desde correlações com as propriedades do 

ligante e da mistura, através de ensaios de laboratório ou através de retro análise e 

medições indiretas in situ. Em se tratando de ensaio de laboratório, a metodologia mais 

empregada no Brasil é o ensaio de tração por compressão diametral. 

A Tabela 4.7 apresenta os valores de resistência à tração a 25ºC das amostras 

preparadas com os diferentes tipos de ligantes. 
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Tabela 4.7 - Resistência a tração 

Tipo de Ligante D(mm) H(mm) Força (kgf) 
Resistência a 
Tração (MPa) 

50/70 101,47 62,14 643 0,65 

30/45 101,69 61,27 626 0,64 

AMP 101,47 61,78 783 0,80 

 

Verifica-se que os menores valores de resistência à tração estão nas amostras 

preparadas com ligante CAP 30/45, atingindo um valor de 0,64MPa. Comparando-se com 

as amostras preparadas com CAP 50/70 e AMP 60/85, há um acréscimo de 

aproximadamente 1,5% e 25%, respectivamente, nesses valores, sendo que as amostras que 

utilizaram CAP 50/70 apresentaram um valor de resistência à tração de 0,65MPa e as 

amostras com ligante AMP 60/85 foram as que apresentaram maiores valores de 

resistência à tração, 0,8MPa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões desta pesquisa, que teve 

como objetivo geral avaliar e analisar comparativamente o comportamento de misturas 

asfálticas preparadas com diferentes tipos de ligantes.Também são feitas algumas 

sugestões para trabalhos futuros, visando à continuidade da pesquisa. 

5.1 CONCLUSÕES 

5.1.1 Pesquisa de Campo 

Por meio da análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo conclui-se que: 

 Quanto aos agregados utilizados: 

Todas as usinas produtoras de concreto asfáltico da região metropolitana utilizam 

agregados extraídos em suas próprias jazidas (pedreiras) com a mesma origem 

mineralógica: o micaxisto. Dessa forma, em geral, os agregados pétreos apresentam forma 

lamelar de baixa resistência à compressão e à abrasão. Puderam-se observar diferentes 

métodos de extração, britagem e separação desses agregados, o que leva à existência, em 

cada empresa, de diversas características de forma, granulometria e qualidade dos mesmos.  

 Quanto aos ligantes utilizados: 

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

comum. 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 metropolitana. 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. 

 Quanto ao desenvolvimento das misturas (sugestões de traço): 

Para as obras de maior importância são, normalmente, desenvolvidos projetos e 

sugestões de traço para as misturas. Esses costumam ser desenvolvidos pelas usinas mais 

próximas ao empreendimento, visando reduzir o custo de transporte. Esses projetos são 

elaborados aplicando os agregados disponíveis nas próprias usinas. As usinas acabam 
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utilizando os mesmos projetos em diferentes aplicações. Todos os projetos encontrados 

foram desenvolvidos segundo a metodologia Marshall. Observou-se que, em uma das 

usinas, não era elaborado nenhum estudo prévio de mistura. Essas eram produzidas 

baseando-se na experiência dos profissionais que operavam a central de produção.  

Para o desenvolvimento de misturas mais confiáveis e com melhor desempenho, 

seria necessário que entidades com maior capacidade técnica, melhor estrutura tecnológica 

e profissionais mais bem preparados fossem incumbidas desse serviço. Sendo assim, 

poderiam ser elaborados traços mais adequados e com melhores especificações diminuindo 

a incidência de patologias nos revestimentos. 

 Quanto ao controle da produção: 

De maneira geral, as usinas deveriam realizar ensaios com maior frequência para 

controle e caracterização de seus agregados, pois as usinas consideram que não existem 

variações das características do material britado. Quanto ao CAP, este deveria ser testado 

em lotes, para averiguação das propriedades do mesmo.  

Os procedimentos de controle de produção da mistura asfáltica são superficiais na 

maioria das centrais de produção. É preciso que se faça uma melhor análise da umidade 

dos agregados nas baias visando regular o volume/peso misturado e um melhor 

monitoramento das temperaturas: dos agregados, do CAP e da mistura. Após a mistura 

final é importante que sejam retiradas amostras para análise do teor de ligante, 

propriedades volumétricas e mecânicas comparando com os valores especificados no 

projeto. 

 Quanto ao controle na aplicação: 

Durante a fase de aplicação na pista, tem-se observado que, especialmente nas obras 

menores, são realizados pouquíssimos procedimentos de controle de qualidade dos 

revestimentos. É de extrema importância que se exija a aplicação na temperatura de 

compactação especificada para a mistura, no sentido de compactar esse material na correta 

viscosidade. Deve-se exigir também a aplicação de revestimentos com a espessura 

solicitada pelo projeto, o que vem sendo desrespeitado em muitas obras ocasionando a 

aparição prematura dos processos de degradação dos pavimentos. Sugere-se que sejam 



Estudo preliminar de misturas asfálticas à quente utilizadas em obras de pavimentação... 70 

M. L. P. COELHO JÚNIOR; P. H. T. ROCHA  

realizadas extrações nos revestimentos prontos para verificar as propriedades do mesmo e 

antecipar possíveis intervenções. 

5.1.2 Ensaios Laboratoriais 

Através da análise dos resultados quantitativos obtidos nos procedimentos 

laboratoriais pode-se concluir: 

 Quanto às propriedades volumétricas das misturas: 

Observou-se que todas as misturas obtiveram resultados de volume de vazios (VV%) 

inferiores ao especificado nas principais normas (3%), que pode comprometer o 

desempenho das misturas quanto ao ATR (Afundamento em Trilha de Rodas). Produzidas 

nas mesmas condições, a mistura que apresentou valor de VV% mais próximo ao 

especificado foi a utilizando o AMP 60/85. 

As três misturas obtiveram o Vazio do agregado mineral (VAM) abaixo do que a 

norma recomenda para o tamanho nominal máximo do agregado (15%), o que pode 

comprometer o desempenho à fadiga e a durabilidade das misturas (filme de ligante 

delgado recobrindo os agregados). Produzidas nas mesmas condições, a mistura que 

apresentou valor de VAM mais próximo ao especificado foi a utilizando o AMP 60/85. 

Nota-se que as três misturas apresentaram valores muito altos de relação betume vazio 

RBV (próximos a 90%), sendo que a especificação recomenda valores entre 75 e 82%, o 

que pode comprometer a estabilidade do revestimento. Produzidas nas mesmas condições, 

a mistura que apresentou valor de RBV% mais próximo ao especificado foi a utilizando o 

AMP 60/85. 

Com base nos dados de propriedade volumétrica das misturas, pode-se concluir 

preliminarmente que o Asfalto Modificado por Polímeros SBS 60/85 apresenta um melhor 

desempenho em termos de durabilidade do revestimento. Além disso, fica provado que a 

escolha aleatória do teor de ligante para os agregados estudados na faixa C do DNIT não 

garantem que a mistura atenderá condições satisfatórias de desempenho, visto que todas as 

misturas produzidas não atendem às especificações da norma para parâmetros 

volumétricos. 
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  Quanto à estabilidade e fluência: 

Observando-se os resultados de estabilidade das misturas, conclui-se que todas 

atendem o mínimo de 500 kgf recomendado pela norma do DNIT 031/06 – ES, sendo que 

apenas a mistura utilizando CAP 50/70 apresentou um valor consideravelmente menor que 

as demais. A medida da fluência demonstra a capacidade de deformação do revestimento 

antes da ruptura, na comparação das três misturas, a com CAP 50/70 apresentou a maior 

deformação. Conclui-se então que misturas com CAP 50/70 para temperaturas mais 

elevadas, apresenta grande deformabilidade e menor resistência ao cisalhamento (menor 

intertravamento). Portanto, talvez as misturas mais utilizadas na região não sejam a melhor 

para as condições de tráfego e clima existentes. 

 Quanto ao comportamento mecânico – resistência à tração:  

Analisando os valores obtidos para resistência a tração por compressão diametral, 

verifica-se que apenas a mistura com o CAP 30/45 apresenta um valor inferior 

recomendado por norma (0,65MPa). Já a mistura com AMP 60/85 destaca-se por 

apresentar maior valor entre as três, o que indica uma maior resistência mecânica do 

revestimento quando solicitado pelo tráfego. Vale ressaltar que uma análise melhor poderia 

ser feita com o ensaio de módulo resiliente e comparação dos dados obtidos. 

Com os resultados obtidos, foi realizada uma análise preliminar do desempenho de 

cada mistura, sendo necessários outros procedimentos que demonstrem as vantagens e 

desvantagens de misturas utilizando diferentes ligantes. 

A engenharia rodoviária tem demandado a cada vez mais materiais de alta qualidade, 

tais como os ligantes modificados. Com este trabalho observou-se a influência desses 

ligantes nas propriedades do concreto asfáltico. Todavia, sua aplicação em campo 

dependerá de situações específicas de cada projeto, respeitando as potencialidades e 

restrições de cada ligante. 

Por fim, conclui-se que o agregado utilizado na composição dessas misturas não 

apresenta características ideais para essa aplicação e que faltam estudos completos para a 

escolha do tipo de ligante e de teor ideal para a produção de concretos asfálticos de 

qualidade na região. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com a finalidade de melhorar e dar continuidade a este estudo sugerem-se os 

seguintes temas: 

a) Estudar misturas com diferentes teores e maior quantidade de amostras; 

b) Estudar misturas com diferentes agregados; 

c) Aplicar outros procedimentos laboratoriais para estudo da resiliência, da 

fadiga, da deformação permanente, resistência ao desgaste e adesividade das 

misturas asfálticas. 
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