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RESUMO 

 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de estabelecer uma análise comparativa de 

desempenho entre três tipos de misturas asfálticas, de graduação aberta, empregando-se os 

ligantes convencionais, os modificados por copolímeros SBS e os modificados por  

borracha moída de pneus, utilizando-se agregados graduados em mesma faixa 

granulométrica para todas as dosagens. Foram realizados os ensaios da metodologia 

Marshall, módulo de resiliência, resistência à tração por compressão diametral, deformação 

permanente (creep estático), permeabilidade a carga constante e desgaste Cântabro, 

possibilitando a avaliação de desempenho quanto à capacidade estrutural, à deformação 

permanente, à permeabilidade e resistência à desagregação. Os resultados indicaram que a 

mistura com BMP necessitou de maior quantidade de ligante que as demais. Os valores 

mais elevados de estabilidade Marshall, módulo de resiliência e resistência à tração por 

compressão diametral, foram obtidos da mistura com CAP 50/70. Todas as misturas 

apresentaram valores de resistência ao desgaste Cântabro acima do limite recomendado 

para alguns tipos de misturas abertas, bem como baixa permeabilidade, propensas a uma 

drenagem apenas razoável caso a camada compactada, em campo, apresente as mesmas 

características das obtidas em laboratório.   

PALAVRAS-CHAVE: ligantes convencionais; copolímeros SBS; ligantes modificados 
por BMP  
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ABSTRACT 

This research Project was conceived with the objective of comparing the performance of 

three  open graded asphalt mixes, all three with the same aggregate gradation for all 

dosages, on which three different asphaltic binders were used; one conventional binder, one 

with the addition of co-polymers SBS and another one modified by the addition of ground 

rubber from old used tires. The molded mix samples were submitted to Marshall test 

method, resilient modulus determination, determination of indirect tensile strength, 

permanent deformation (static creep), permeability under constant load and Cantabro test 

method which allowed the evaluation of the mixes’ performance regarding structural 

capacity, permanent deformation, permeability and resistance to raveling. The test results 

showed that asphalt rubber binder demanded a greater binder content than all the other 

mixes. The greater Marshall stability values, resilient modulus values and indirect tensile 

strength values were achieved with CAP 50/70. All mixes presented Cantabro abrasion 

values greater than the recommended limits for some open graded mixes, as well as low 

permeability, which makes the mixes prone to only reasonable drainage capacity in case the 

compacted layer in the field holds the same characteristics as those verified in the 

laboratory.  

 

KEY WORDS: conventional asphalt binders, co-polymers SBS, modified asphalt 
binders with ground old tires 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, há bastante tempo, a maioria dos serviços de pavimentação refere-se à 

manutenção e à restauração das vias existentes, com uma maior preocupação quanto ao 

acabamento da superfície de rolamento no que diz respeito à segurança e ao conforto 

dos usuários. Essa preocupação é aumentada pelas variações das condições climáticas, 

em diversas regiões, tão prejudiciais para o bom desempenho dos pavimentos. 

A utilização dos asfaltos modificados com polímero em todo o mundo, onde novas 

concepções de misturas asfálticas são cada vez mais empregadas, propiciou uma 

redução nos gastos com manutenção e aumento da vida útil dos pavimentos. 

Também a utilização da borracha de pneus incorporada aos ligantes, aplicada no Brasil 

ainda de forma acanhada, veio permitir o vislumbre de uma “luz no fim do túnel”, no 

que diz respeito aos problemas ambientais provocados pelos inúmeros pneus inservíveis 

que são descartados na natureza, todos os dias. 

A pesquisa pretende estabelecer uma análise comparativa do desempenho entre os três 

tipos de misturas asfálticas, de graduação aberta, empregando-se diferentes ligantes 

asfálticos, com os agregados graduados em uma mesma faixa granulométrica para todas 

as dosagens. 

As misturas terão como ligantes o cimento asfáltico convencional, o modificado com a 

adição de polímero e o modificado com a adição de borracha moída de pneus (BMP).  

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Geral 

O objetivo geral da pesquisa foi o de avaliar as misturas asfálticas, em laboratório, com 

o emprego dos três ligantes propostos, mantendo-se uma mesma graduação de 

agregados, no caso específico, a faixa D (extinta especificação do DNER-ES-106/80, 

atualmente utilizada por vários órgãos rodoviários do País). 

1.1.2 Específicos 

a) Promover uma análise comparativa entre os teores obtidos para os diferentes ligantes 

utilizados. 
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b) Verificar o desempenho das misturas com asfaltos convencionais e modificados, de 

forma a estabelecer um cotejamento entre suas propriedades mecânicas. 

c) Verificar a degradação do agregado utilizado após os efeitos da compactação 

Marshall. 

d) Analisar as diferentes faixas granulométricas e demais características técnicas, 

adotadas pelos órgãos rodoviários do país, para pré-misturados a quente. 

e) Determinar a permeabilidade com carga constante e analisar sua representatividade 

quanto à drenagem em campo. 
 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Esse tipo de mistura, graduada na faixa D, citada anteriormente, vem sendo utilizada 

desde os anos 1980 em vários trechos rodoviários, sem a utilização de polímeros. Com 

o surgimento relativamente recente, no Brasil, da utilização do CAP com polímero e 

com borrachas moídas de pneus, pretendeu-se estudar o desempenho dessas misturas, 

também com esses ligantes modificados.   
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CAPÍTULO 2 - MISTURAS ASFÁLTICAS ABERTAS  

2.1 BREVE HISTÓRICO 
 
 

Os pré-misturados a quente (PMQ) são misturas asfálticas abertas (com alto volume de 

vazios em seu interior, entre 15% a 25%), produzidas em usina apropriada, compostas 

de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, semelhantes ao CBUQ, porém, 

sem material de enchimento.  

Os agregados de sua composição são quase de um só tamanho, tendo curva 

granulométrica uniforme, com deficiência de materiais finos. A insuficiência desses 

finos, ao não preencher os vazios entre os grãos maiores, confere à mistura um elevado 

volume de vazios de ar, permitindo o escoamento de água em seu interior. 

Podem ser empregados em: 

 

• Camada intermediária em recapeamentos espessos: no caso de restauração de 

pavimentos em que o recapeamento indicado, em mistura densa, é de espessura 

elevada (normalmente, acima de 7cm), havendo a necessidade de execução de mais 

de uma camada. Nesse caso tem como objetivo graduar a relação de rigidez entre as 

camadas superiores do pavimento, além de propiciar a dissipação de trincas do 

revestimento antigo, dificultando ou mesmo impedindo a sua propagação para a 

camada superior. Possibilita, ainda, em muitos casos, que futuras restaurações sejam 

realizadas apenas pela fresagem/substituição ou mesmo reciclagem da camada 

delgada de rolamento. 

 

• Camada de regularização: antes da execução da camada de rolamento na qual o 

pavimento subjacente encontra-se com deformações e afundamentos localizados, 

porém, sem a necessidade de reconstrução, possibilitando a correção desses defeitos 

antes do recapeamento final. 

 

• Camada de ligação: no caso de pavimento novo, antes da execução da camada 

de rolamento, sobre uma camada de base. 
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São misturas que, em sua maioria, não têm em suas composições granulométricas 

frações de areia ou pó de pedra, uma vez que as faixas granulométricas vigentes 

dispensam, ou então especificam mínimos valores de frações menores que 2 mm. 

 

A flexibilidade de um PMQ, do ponto de vista da mecânica de pavimentos, é uma 

característica que torna interessante seu emprego como camada de ligação, servindo 

como uma camada de transição entre um revestimento (camada de rolamento) e uma 

base granular, resultando em relações modulares otimizadas entre revestimento e 

camada subjacente (Balbo, 2007). Não existindo uma transição entre o revestimento e a 

base, ocorreria um grande desbalanço entre módulos resilientes, impondo solicitações 

de tração na flexão excessivas no concreto asfáltico, visto que em geral esse último é 

executado com espessuras relativamente delgadas em nosso país. 

Como são misturas mais abertas e flexíveis elas podem atuar com eficácia no sentido de 

se minimizar ou mesmo evitar a reflexão de trincas.  

 

Os pré-misturados começaram em larga escala a ser utilizados no Brasil a partir de 

1966, em forma de misturas a frio, com emulsão catiônica de ruptura média como 

camada de regularização e reforço, na restauração da primeira pista da Rodovia 

Presidente Dutra (Rio – São Paulo). No fim da década de 1960 e durante a de 1970, os 

pré-misturados a frio foram largamente utilizados como camada de base e binder nas 

principais rodovias do país, e em menor escala como revestimento (Santana et al., 

1992). 

 

Vários foram os sucessos obtidos conforme exemplos seguintes: 

• BR-277 (Morretes – Paranaguá): uma camada de reforço com 6 cm em PMF, 
que deveria receber em dois meses uma capa de CBUQ, permaneceu durante três 
anos sob o tráfego total sem nenhuma capa selante, em perfeitas condições. 

 
• Rodovia dos Imigrantes: um binder em PMF passou mais de dois anos sob 
tráfego total, em perfeitas condições. 

 
 

Em 1980 já se havia empregado somente em rodovias federais cerca de 3.500.000 t de 

massa de PMF, correspondente a cerca de 5.000 km com espessura igual a 5cm. 
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Na década de 1980 houve uma retração no volume de obras rodoviárias federais, mas 

em contrapartida um grande aumento de revestimentos com PMF em obras municipais 

e estaduais. Em 1990 estimava-se já terem sido empregados em rodovias brasileiras 

10.500.000 t de massa de PMF, correspondente a cerca de 15.000 km em termos de 

espessura igual a 5cm (Santana et al., 1992). 

 

Pode-se afirmar que, de um modo geral, a experiência brasileira sobre o PMF foi 

positiva. Houve muitas falhas de execução e de controle tecnológico, aliada à falta 

frequente de um simples projeto de drenagem superficial (Santana et al., 1992). 

Provavelmente, em decorrência dessas falhas de execução envolvendo os pré-

misturados a frio houve no País uma mudança, nos anos 1980, no sentido da utilização 

dos pré-misturados a quente, em lugar dos pré-misturados a frio, até então executados 

com êxito. 

Em 1980 o DNER emitiu a especificação 106/80 “Pré-Misturado Tipo Macadame”, 

possibilitando tanto a utilização de emulsões asfálticas (misturas a frio), como cimentos 

asfálticos (misturas a quente). 

Como citado anteriormente, houve uma tendência, a partir dessa data, de se utilizar o 

PMQ e numerosos trechos rodoviários foram construídos com a aplicação desse em 

camadas intermediárias de revestimentos, em substituição parcial de espessuras de 

CBUQ, ou mesmo como camadas anti-refletoras de trincas, evidentemente, em boas 

condições de drenagem. Provavelmente, em decorrência não só do processo executivo 

deficiente como de drenagem ineficiente da camada de PMQ, e como consequência 

maus resultados obtidos, o DNER extinguiu esta especificação 106/80. 

Entretanto, conforme comentado no Capítulo 4, à frente, alguns dos mais importantes 

departamentos rodoviários estaduais do país continuam a utilizar estas misturas abertas, 

com a indicação de especificações para faixas granulométricas com algumas diferenças 

daquelas da extinta especificação ES-106/80 (algumas muito próximas) em seus 

diâmetros máximos bem como em seus limites de frações máximas e mínimas. A 

exceção foi a faixa D que permaneceu inalterada e continua sendo utilizada atualmente 

por esses órgãos, objeto de que se trata a presente pesquisa. 
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Ressalta-se que já no começo da década de 1980 foram verificados no Brasil alguns 

insucessos em camadas de base e binder com a utilização tanto de PMF como de PMQ, 

ambas misturas abertas, com a sugestão, por parte de alguns engenheiros menos 

avisados, de que fossem interditadas essas misturas internacionalmente louvadas 

(Santana et al., 1992). 
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CAPÍTULO 3 - AGREGADOS  

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Os agregados são materiais granulares, sem forma e volume definidos, de dimensões e 

propriedades adequadas para uso em obras de construção civil. Podem ser classificados 

levando-se em conta a origem, a densidade e o tamanho dos fragmentos (Frazão e 

Paraguassu, 2007). 

 

3.1.1 Classificação dos Agregados 

Para utilização em obras de pavimentação, os agregados podem ser classificados 

quanto à natureza, tamanho e distribuição de seus grãos: 

 

a) Quanto à natureza 

São classificados em naturais e artificiais. 

a.1)  Naturais: Constituídos por fontes de ocorrência natural e seus grãos oriundos da 

alteração das rochas pelos processos de intemperismo ou produzidos por processos 

de britagem: pedregulhos, seixos, britas, areias, etc.  

Os agregados naturais são provenientes de rochas denominadas: ígneas, sedimentares 

e metamórficas, com breve descrição de suas características a seguir: 

a.1.1) Rochas ígneas: são aquelas que se solidificaram de um estado líquido e 

apresentam composição química, granulação, textura e modos de ocorrência muito 

variáveis. Alguns tipos são resultantes de esfriamento lento de grandes massas no 

interior da crosta terrestre, resultando, por exemplo, em granitos e dioritos de 

granulação grossa. Outros tipos são extrusivos, provenientes de fluxos de lava para a 

superfície da Terra, resultando em rochas de granulação fina, como os basaltos. 

Podem-se citar alguns outros tipos de rochas ígneas como: gabros, diabásios, 

andesitos, sienitos, traquitos, fonólitos, piroxenitos, peridotitos, etc; 

 

a.1.2) Rochas sedimentares: As rochas sedimentares são resultantes da consolidação 

de sedimentos, como partículas minerais provenientes da desagregação e do 
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transporte de rochas preexistentes ou da precipitação química, ou ainda da ação 

biogênica. Constituem uma camada relativamente fina (~ 0,8 Km) da crosta terrestre, 

que recobre as rochas ígneas e metamórficas. Os folhelhos, arenitos e calcários, 

nessa ordem, constituem perto de 95% das rochas sedimentares (Frascá e Sartori, 

2007). 

Podem-se citar alguns outros tipos de rochas sedimentares como: siltitos, argilitos, 

dolomitos, psefitos, pelitos, evaporitos, diatomitos, etc; 

 

a.1.3) Rochas metamórficas: São derivadas de outras preexistentes que, no decorrer 

dos processos geológicos, sofreram mudanças mineralógicas, químicas e estruturais, 

no estado sólido, em resposta a alterações das condições físicas (temperatura, 

pressão) e químicas, impostas em profundidades abaixo das zonas superficiais de 

alteração e cimentação, ou seja, no domínio das transformações diagenéticas (Frascá 

e Sartori, 2007). 

 

Formam um grupo bastante complexo de rochas, e os principais presentes na 

natureza são: gnaisses, quartzitos, xistos, filitos, migmatitos, ardósias, anfibolitos, 

milonitos, etc. 

 

a.2) Artificiais: São aqueles em que os grãos são produtos ou subprodutos de 

processo industrial por transformação física e química do material: escórias, argila 

calcinada e argila expandida (DNIT, 2006, Manual de Pavimentação). Atualmente as 

escórias são o tipo de agregado artificial mais utilizado em obras de pavimentação, 

ressalvando-se que elas podem apresentar sérios problemas de expansibilidade e 

heterogeneidade, requerendo seleção e tratamento (“cura”) adequados para a sua 

utilização. 

Ressalta-se que já há algum tempo vem se tornando cada vez mais frequente a 

utilização de materiais reciclados, com reutilização de diversos tipos como 

agregados. 

 

A possibilidade de utilização de agregados reciclados vem crescendo em interesse por 

restrições ambientais na exploração de agregados naturais e pelo desenvolvimento de 
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técnicas de reciclagem que possibilitam a produção de materiais reciclados dentro de 

determinadas especificações existentes para utilização. Destaca-se também a utilização 

crescente de resíduo de construção civil em locais com ausência de agregados pétreos 

ou mesmo em áreas urbanas que possuam pedreiras, como forma de reduzir os 

problemas ambientais de disposição destes resíduos (Fernandes, 2004, citado por 

Bernucci et al., 2006). 

b) Quanto ao Tamanho das Partículas 

Para utilização em misturas asfálticas, os agregados são classificados, quanto ao 

tamanho de suas partículas, em concordância com o Manual de Pavimentação do DNIT, 

2006, em graúdos, miúdos e material de enchimento (filler). 

b.1) Agregado graúdo: material retido na peneira nº 10 (2,0 mm): britas, cascalhos, 

seixos, etc; 

b.2) Agregado miúdo: material que passa na peneira nº 10 (2,0 mm) e fica retido na 

peneira nº 200 (0,075 mm): pó-de-pedra, areia, etc; 

b.3) Material  de  enchimento (filler): material que passa pelo menos 65 % na peneira nº 

200 (0,075 mm): cal extinta, cimento Portland, pó de chaminé,etc. 

c) Quanto à distribuição dos grãos 

c.1) De graduação densa: apresenta uma curva granulométrica de material bem 

graduado e contínua, com quantidade de material fino, suficiente para preencher os 

Vazios entre as partículas maiores; 

c.2) De graduação aberta: apresenta uma curva granulométrica de material bem 

graduado e contínua, com insuficiência de material fino, para preencher os vazios entre 

as partículas maiores; 

c.3) Do tipo macadame: possui 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. 

3.2 AGREGADOS UTILIZADOS NA PESQUISA 
 

Os agregados utilizados são constituídos por rocha calcária, provenientes de pedreira 

localizada à direita do eixo da BR-040, sentido Belo Horizonte – Brasília, nas 
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proximidades da cidade de Sete Lagoas, pertencente ao lote 02 da BR-040/MG (entre as 

cidades de Paraopeba e Sete Lagoas), atualmente em obras para a sua duplicação 

(Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleta de amostras dos agregados foi realizada em pilhas de estocagem contendo 

frações de brita 01 e brita 0 em vários pontos das pilhas (Figura 3.2), em locais 

dispostos alternadamente de um lado e outro, da crista até a base, como recomendado 

no procedimento do DNER PRO-120/97, “Coleta de Amostras de Agregados”, 

DNER, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.1 – Pedreira de Sete Lagoas – Lote 02 – BR-040/MG   

Figura 3.2 – Pilhas de estocagem de agregados – Lote 02 – BR-040/MG  
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3.2.1 Características Químicas, Mineralógicas e Tecnológicas dos Agregados Utilizados 

a) Características Químicas – Considerações Gerais 

 

A NBR 6502, da ABNT, 1995, estabelece os seguintes termos para a composição 

química das rochas: 

• Alcalina: O conteúdo de K2O + Na2O suplanta o da sílica ou alumina. 

Tem como característica a presença de feldspatóides. 
 

• Ultrabásica: A percentagem de sílica é inferior a 45%. Essas rochas 

caracterizam-se essencialmente pela presença de minerais escuros. Por exemplo: 

piroxenito. 

• Básica: Predominam os minerais escuros (máficos), em que, 

quimicamente, a percentagem de sílica está compreendida entre 45% e 52%. Por 

exemplo: basalto. 

• Intermediária ou Neutra: A percentagem de sílica está compreendida 

entre 52% e 65%. Por exemplo: granodiorito. 

• Ácida: A percentagem de sílica é superior a 65%. Tem como 

característica a cor clara e a presença de quartzo. Por exemplo: granito. 

a.1) Características Químicas dos Agregados Utilizados                                             

Procedeu-se à uma análise química quantitativa, por via úmida, realizada no laboratório 

de química do CEFET/MG, intitulada “Determinação dos teores de cálcio e magnésio 

através de volumetria de complexação utilizando EDTA como agente quelante” (Vogel, 

2002). 

Os procedimentos resumidos para o ensaio foram os seguintes: 

• Preparo da amostra e secagem em estufa a 105oC e posterior 

resfriamento, em dessecador, à temperatura ambiente, durante 24 horas. 

• Submissão da amostra aos ataques de ácidos clorídrico e sulfúrico, à 

temperatura de 250oC, até a evaporação total dos ácidos. 

• Retomada do ataque com ácido clorídrico com acréscimo de água 

destilada e aquecimento até a fervura. 
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• Filtragem a quente e retirada do resíduo insolúvel. 

• Acréscimo no filtrado líquido de hidróxido de amônia até   

      desprendimento total da amônia. 

• Filtragem para retenção de R2O3 (resíduos de ferro e alumínio). 

• Acondicionamento do filtrado em balão volumétrico de 250 ml. 

• Tomada de 5 ml e titulação com EDTA (para dosagem de cálcio e/ou  

      magnésio) e outros 5 ml com o acréscimo de hidróxido de sódio e  

      titulação com EDTA (para dosagem de cálcio).  

• Foram obtidos os seguintes resultados: 

• Carbonato de cálcio: 95,57%. 

• Carbonato de magnésio: 2,36%. 

• Resíduo insolúvel (sólido acinzentado sugerindo grafita): 2,07%. 

 
 
 b) Características Mineralógicas – Considerações Gerais 

Os agregados apresentam composições mineralógicas e estruturas cristalinas 

específicas, podendo ser classificados em ácidos e básicos, de acordo com a quantidade 

de sílica (SiO2) presente, como mencionado anteriormente. O aumento do teor de sílica 

num agregado aumenta sua afinidade com a água e, por isso, são chamados agregados 

hidrofílicos. Por outro lado, agregados básicos como basaltos, diabásios, gabros e 

alguns tipos de calcários, devido à menor concentração de sílica em suas composições, 

tendem a desenvolver melhores ligações ao asfalto que à água e, por isso, são  

chamados hidrofóbicos (Furlan et al., 2004).   

A maioria de agregados é composta de uma combinação de minerais. Dentre os 

minerais mais importantes podem ser citados os minerais de sílica (quartzo), os 

feldspatos (ortoclásio, plagioclásio), os minerais ferromagnésicos (muscovita, 

vermiculita), minerais carbonatados (calcita, dolomita) e minerais argílicos (ilita, 

caulinita e montmorilonita). 
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b.1 Características Mineralógicas dos Agregados Utilizados 
 

Os agregados foram submetidos à uma análise petrográfica, no Setor de Tecnologia 

Mineral do CETEC de Minas Gerais, utilizando um microscópio fotográfico sob luz 

transmitida e refletida, com identificação das principais fases mineralógicas com 

estimativa volumétrica, a partir de lâmina delgada polida (preparada no laboratório de 

química da UFMG). O microscópio utilizado foi o modelo LEICA DMLP, acoplado a 

um sistema de imagem. 

A análise realizada teve como objetivo a verificação de possíveis constituintes minerais 

indesejáveis para utilização, em que pese, isoladamente, não ser definidora do 

desempenho do agregado em serviço. 

Trata-se de rocha carbonática metamorfizada, de textura granular, composta 

predominantemente por calcita, matéria carbonosa, raros grãos de quartzo, grafita e 

pirita. Microveios (Figuras 3.3 e 3.4), por vezes microdobrados, preenchidos por 

carbonatos, de granulometria mais grossa, cortam paralelamente a obliquamente, leitos 

de granulometria fina, que definem uma incipiente xistosidade. Notam-se, também, 

nestes microveios, inclusões de minerais opacos (grafita, Figura 3.5), e inclusões fluidas 

bifásicas do tipo L(líquido) + G(gás).  Nos intertícios dos grãos carbonáticos e, 

principalmente, entre os finos planos de xistosidade, presença marcante de matéria 

carbonosa. Raros grãos de quartzo são observados dispersos em meio à massa 

carbonosa. 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                 

 

 

 Figura 3.4 – Microveios com carbonatos

Carbonatos 

Figura 3.3 –Microveios com carbonatos 

Carbonatos 
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c) Características Tecnológicas – Considerações Gerais 

O agregado graúdo utilizado em misturas betuminosas abertas deve constituir-se de 

fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas (DNER-ES 

386/99 e DNER - ES 106/80). 

Para os serviços de pavimentação, envolvendo misturas betuminosas, as características 

tecnológicas que os agregados devem apresentar, obrigatoriamente, são a granulometria, 

resistência ao desgaste por abrasão “Los Angeles”, forma dos grãos, durabilidade e 

adesividade. 

 
c.1 Características Tecnológicas dos Agregados Utilizados 

 

Os ensaios preconizados para utilização nas misturas asfálticas brasileiras são os 

descritos resumidamente à frente, e foram realizados no laboratório de pavimentação do 

CEFET/MG.  

Granulometria: o entrosamento entre as partículas, que assegura a estabilidade da 

estrutura, é obtido pela distribuição das diversas frações componentes da mistura 

asfáltica, representada pela curva de distribuição granulométrica, devendo os agregados 

atender satisfatoriamente à faixa granulométrica selecionada. Foi realizada uma série de 

 Figura 3.5 – Microveios com minerais opacos 

Grafita
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ensaios de granulometria para as britas nos 1 (um) e 0 (zero), utilizando-se as peneiras 

indicadas na faixa pesquisada. 

Abrasão “Los Angeles”: a resistência dos agregados ao desgaste é uma das 

características mais importantes e o ensaio aceito atualmente para a sua medição é o de 

desgaste por abrasão, realizado na máquina “Los Angeles”. 

Baseia-se em uma combinação de impacto e abrasão, e o ensaio consiste inicialmente da 

preparação de uma quantidade de agregados (cerca de 5000 g, que será a massa inicial 

mi), que deve atender à determinada faixa granulométrica representativa do agregado a 

ser utilizado. Em seguida, a amostra é colocada em um tambor giratório de 80 cm de 

diâmetro, juntamente com um certo número de bolas de aço (cada uma com massa 

aproximada de 400 g), tabelado em função da granulometria do agregado ensaiado e 

submetida a 500 giros do tambor, com 33 rotações por minuto. O tambor da máquina 

“Los Angeles” tem uma chapa de aço soldada em sua face interna (Figura 3.6) que faz 

com que as pedras se elevem e se choquem contra as paredes internas do tambor e com 

as bolas de aço, provocando um misto de desgaste e impacto. Completados os 500 

giros, a amostra é retirada do tambor, passada na peneira de abertura igual a 1,68 mm e 

pesado o material retido nesta peneira (mf), sendo o resultado final a diferença, expressa 

em percentagem, entre a massa inicial (mi) e a massa retida (mf), conforme a Equação 

3.1.  

100
mi

mf-miALA ×=                                                                                              
(3.1) 

Resultados favoráveis nos ensaios de abrasão indicam que os agregados não deverão 

sofrer quebras e fraturas significativas quando sujeitos à ação dos rolos compressores, 

na construção, e do tráfego, na operação (Senço, 1997). Foram realizados nove ensaios 

com a mistura dos agregados, enquadrada na faixa D para PMQ, objeto desta pesquisa, 

e a granulometria escolhida para o ensaio, de melhor representatividade da faixa da 

mistura analisada foi a de graduação B, contida no método empregado - Tabela 1 - 

DNER-ME 035/98 – Agregados – Determinação da abrasão “Los Angeles” (DNER, 

1998). A carga abrasiva utilizada no ensaio (Tabela 2, do referido método) foi de 11 

esferas. 
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Forma: Outra característica importante refere-se à forma externa do agregado, pois, 

sabe-se que um agregado de forma cúbica tem muito melhor comportamento, sob a 

ação do tráfego, que outro de forma achatada ou lamelar. 

A utilização de partículas de forma plana ou alongada, ou ainda, plana e alongada 

(lamelar) em misturas asfálticas pode causar vários problemas, dentre eles a quebra de 

partículas durante a compactação, fazendo com que o filme de asfalto que cobre  o  

agregado  se  rompa, também possibilitando a entrada de umidade na interface 

agregado-ligante (Furlan et al., 2004).  

A avaliação do agregado foi feita pela determinação do Índice de Forma (F) conforme o 

método do DNER-ME 086/94 (DNER, 1994). Esse índice varia de 0,0 a 1,0, sendo o 

agregado considerado de ótima cubicidade quando F=1,0 e lamelar quando F=0,0. É 

adotado o limite mínimo de F=0,5 para aceitação de agregados quanto à forma 

(Bernucci et al., 2006). 

O ensaio foi realizado utilizando-se uma série de peneiras com crivos de abertura 

circular e um conjunto de crivos redutores de abertura retangular (Figura 3.7).  

 

Os procedimentos resumidos para o ensaio foram os seguintes: 

Figura 3.6 - Máquina “Los Angeles” 

Massa da amostra (mi) 

Contador de giros 

Carga abrasiva  

Tambor com chapa interna 
soldada 
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• Realização da granulometria do agregado para se determinar sua 

graduação (A, B, C ou D), mostrada na tabela anexa ao método. 

• Seleção das frações de quantidades indicadas na mesma tabela, conforme 

a graduação determinada, usando-se as peneiras com crivos de abertura 

circular. 

• Separação (de cada fração) das partículas retidas no crivo redutor de 

abertura igual à metade do tamanho diretriz correspondente, anotando-se o 

seu peso (crivo I). 

• Testes nos crivos redutores. O material que passar no primeiro crivo 

redutor deve ser testado em um segundo crivo redutor de abertura igual a 1/3 

do tamanho diretriz da fração, anotando-se o peso do material retido nesse 

crivo (crivo II). 

• Repetição dessas operações de separação e de testes anteriores com todas 

as frações que compõem a graduação escolhida. 

• O índice de forma (F) é expresso pela Equação 3.2. 

100.n
0,5P  PF 21 +=                                                                                                       

(3.2)
 

Em que:  

P1 e P2 são, respectivamente, as somas das percentagens retidas nos crivos I e II de todas 

as frações e n, o número de frações que compõem a graduação escolhida.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Crivos retangulares 

Peneiras com Crivos 
circulares 

Figura 3.7 - Aparelhagem para Índice de Forma 

Amostra 
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Durabilidade: a durabilidade do agregado está relacionada à resistência ao 

intemperismo. O ensaio, usualmente empregado para avaliar essa característica, 

recomenda que o agregado seja submetido ao ataque de uma solução padronizada de 

sulfatos de sódio ou de magnésio. A avaliação é feita pela porcentagem em massa de 

resíduos em relação à massa inicial da amostra, sendo também importantes as 

observações sobre alterações no número das partículas após o ensaio (para aquelas com 

diâmetros maiores que 19 mm) quanto ao surgimento de desintegração, fendilhamento, 

esmagamento, quebra ou laminagem. O ensaio foi realizado de acordo com o método de 

ensaio do DNER-ME 089/94 (DNER, 1994) – Agregados – Avaliação da durabilidade 

pelo emprego de solução de sulfato de sódio ou de magnésio (DNER, 1994). Foi 

empregado o sulfato de sódio com imersão da amostra na solução em cinco ciclos de 16 

horas cada (Figura 3.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesividade: uma boa adesividade é uma característica essencial de um agregado a ser 

utilizado em revestimentos asfálticos, ou seja, que não haja possibilidade de 

deslocamento da película betuminosa pela ação de água. A adesividade satisfatória pode 

ser conseguida mediante o emprego de pequenas percentagens de substâncias 

melhoradoras de adesividade. Os mais largamente utilizados são os dopes de 

adesividade devido a sua eficiência e facilidade de aplicação no campo. Os dopes são 

Figura 3.8 - Ensaio de Durabilidade (após 1º ciclo) 
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utilizados normalmente na proporção de 0,5 % para 99,5 % de cimento asfáltico. Muitas 

vezes, o asfalto dopado não apresenta boa adesividade ao agregado devido a um dos 

seguintes fatores: quantidade do dope inferior à necessária, má qualidade do dope ou 

falta de homogeneização do dope no asfalto (DNIT, 2006, Manual de Pavimentação). 

O método regulamentado para o ensaio é o do DNER-ME 078/94 – Agregado graúdo – 

Adesividade a ligante betuminoso (DNER, 1978), cujas ações resumidas para a 

realização do ensaio são as seguintes: 

• Tomada de 500g de amostra de material passante na peneira de 19,1mm 

e retida na peneira de 12,7mm, devendo ser lavada e colocada em estufa a 

uma temperatura de 1200C, por um período de duas horas. 

• Adição de 17,5g de cimento asfáltico, aquecido a 1200C, ao agregado 

aquecido a 1000C e, com o auxílio de uma espátula, proceder ao completo 

envolvimento do agregado com o ligante. 

 

• Colocação do agregado envolvido pelo ligante sobre uma superfície lisa 

até que se processe o esfriamento do ligante. Em seguida, deve ser feita a sua 

transferência para um frasco de vidro, sendo todo recoberto com água 

destilada e levado para a estufa onde deverá ser mantido em repouso por 72 

horas, a uma temperatura constante de 400C. 

 
• Avaliação visual, ao final das 72 horas, com a anotação de 

satisfatoriedade da adesividade, caso não haja nenhum deslocamento da 

película betuminosa e não satisfatoriedade para o caso de deslocamento 

parcial ou total dessa película. 

 

Os ensaios foram realizados utilizando-se os ligantes empregados na pesquisa (asfalto 

convencional - CAP 50/70, asfalto modificado por polímero SBS - CAP 60/85 e asfalto 

modificado por borracha moída de pneus - CAP com BMP), e todas as misturas 

apresentaram adesividade satisfatória, sem a utilização de melhorador de adesividade 

(Figuras 3.9, 3.10 e 3.11). 
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c.2) Resultados Obtidos 

 

Os agregados apresentaram os resultados de ensaios constantes da tabela 3.1, atendendo 

de forma satisfatória às especificações vigentes para utilização em misturas 

betuminosas abertas, tomando-se como referência os valores contidos na atual 

especificação do DNIT para Pré-misturado a quente com asfalto-polímero (camada 

porosa de atrito) norma do DNER – ES 386/99 (1999). 

Figura 3.9 – Adesividade com CAP 50/70 Figura 3.10 – Adesividade com CAP 60/85 

Figura 3.11 – Adesividade ao CAP com BMP 
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Ressalte-se que o resultado obtido para abrasão “Los Angeles” (32%) está ligeiramente 

superior ao limite especificado (30%), entretanto, a norma atual admite valor superior 

desde que o agregado tenha apresentado bom desempenho em utilização anterior, fato 

comprovado, uma vez que o agregado utilizado já foi empregado em várias outras obras 

de pavimentação na região entre as cidades de Paraopeba e Sete Lagoas, tendo 

apresentado resultados satisfatórios. 

 

Resultados
obtidos

Desgaste "Los Angeles"  32% Máximo 30%
Índice de forma 0,76 Maior que 0,5
Durabilidade (sulfato de sódio) 2,17% Máximo 12%

Ensaios

Tabela 3.1 Resultados de ensaios do agregado utilizado

Especificações (DNER - 
ES 386/99)

Adesividade aos três ligantes Satisfatória sem 
uso de aditivo Satisfatória
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAIXA DA MISTURA 

PESQUISADA 

A especificação do DNER-ES 106/80 (aprovada em 06/10/80) “Pré-Misturado Tipo 

Macadame”, que indicava as faixas granulométricas A, B, C, D (sendo a faixa D o 

objeto desta pesquisa, mostrada na tabela 4.1), E e F, recomendando como ligantes 

tanto as emulsões asfálticas catiônicas, do tipo RM-2C, para misturas a frio, como os 

cimentos asfálticos de petróleo tipos CAP 50/60 e CAP 85/100, para misturas a quente, 

foi suprimida.  

Entretanto, atualmente, alguns órgãos rodoviários indicam, em suas especificações para 

misturas asfálticas abertas a quente, salvo um ou outro requisito, como abrasão “Los 

Angeles e Índice de Forma, que diferem quanto aos valores estipulados, a mesma faixa 

granulométrica D da extinta especificação do DNER-ES 106/80, citada anteriormente. 

As faixas restantes desta especificação (A, B, C, E e F) foram eliminadas das 

composições granulométricas recomendadas por esses órgãos, e substituídas por outras 

e, dentre essas, algumas mantiveram bastante semelhança com aquelas suprimidas. 

O DER do Paraná recomenda em sua especificação DER/PR ES-P 22/05 (DER/PR, 

2005), pág. 5/19, “Misturas Asfálticas Abertas Usinadas a Quente” (Tabela 4.2), 

aprovada em 14/12/2005, cuja faixa granulométrica II, ali especificada, é idêntica à 

faixa granulométrica desta pesquisa, os seguintes requisitos para os agregados: 

 

a) Desgaste “Los Angeles” igual ou inferior a 40% (método do DNER-ME 35/98). 

 

b) Percentagem de grãos de forma defeituosa, determinada no ensaio de lamelaridade, 

norma da ASTM D 4791 - 99 (1999): ≤  20%.  

 

c) Durabilidade com sulfato de sódio: perda inferior a 12% para agregado graúdo e 

inferior a 15% para agregado miúdo (método do DNER-ME 89/94). 

 

d) Melhorador de adesividade: caso necessário, esse deverá ter a sua utilização definida 

através da execução de ensaio de adesividade (DNER – ME 078/94, DNER, 1994). 
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O DER de São Paulo recomenda em sua especificação ET-DE-POO/026 (DER/SP, 

2006), pág. 5/34, “Pré-Misturado a Quente” (Tabela 4.3), emitida em junho de 2006, 

cuja faixa granulométrica II é igual à faixa granulométrica desta pesquisa, os seguintes 

requisitos para os agregados: 

 

a) Desgaste no ensaio de abrasão “Los Angeles” inferior a 40% (método do DNER-ME 

35/98).  

b) Índice de forma superior a 0,5 (método do DNER-ME 86/94) e porcentagem de 

partículas lamelares inferior a 10%.  

c) Perda no ensaio de durabilidade com solução de sulfato de sódio inferior a 12%     

(método do DNER-ME 89/94). 

d) Melhorador de adesividade: caso necessário, esse deverá ter a sua utilização definida 

através da execução de ensaio de adesividade (DNER – ME 078/94, DNER, 1994). 

 

O DEINFRA de Santa Catarina recomenda na especificação ES-P-05/B, DEINFRA 

(2005), pág. 05/14, “Camadas de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente” (Tabela 4.4), 

emitida em 2005, utilizando como ligante o CAP com BMP, cuja faixa granulométrica 

B também é igual à faixa granulométrica desta pesquisa, os seguintes requisitos para os 

agregados: 

 

a) Desgaste no ensaio de abrasão “Los Angeles” inferior a 50% (método do DNER-ME 

35/98).  

b) Índice de forma superior a 0,6 ou porcentagem de partículas lamelares inferior  

a 10% (método do DNER-ME 86/94). 

c) Perda no ensaio de durabilidade com solução de sulfato de sódio, deve ser  

      inferior a 12% (método do DNER-ME 89/94). 

d) Melhorador de adesividade: caso necessário, esse deverá ter a sua utilização definida 

através da execução de ensaio de adesividade (DNER – ME 078/94, DNER, 1994). 

 

O DAER do Rio Grande do Sul recomenda na especificação DAER ES-P-18/91, DAER 

(1991), pág. 2/17, “Pré-Misturado a Quente” (Tabela 4.5), edição revisada em 
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junho/1997, seis faixas granulométricas, com algumas alterações nos limites máximos e 

mínimos, algumas delas apresentando bastante semelhança com estas faixas 

anteriormente citadas.  

 

Observa-se, portanto, que são inúmeras as faixas recomendadas para um mesmo tipo de 

mistura betuminosa aberta a quente, não havendo um consenso entre os órgãos 

rodoviários no tocante à utilização, de algumas delas que, comprovadamente, tenham 

obtido bom desempenho. 

 

Mostram-se a seguir, para efeito comparativo, nas Tabelas 4.1 a 4.5, as composições 

granulométricas das misturas betuminosas abertas a quente, indicadas nas 

especificações do DNER ES 106/80 (extinta), DER/PR ES-P 22/05, DER/SP- ET-DE-

POO/02, DEINFRA ES-P-05/B e DAER/RS ES-P 18/91, sendo que a faixa D desta 

pesquisa é idêntica às outras em destaque (faixa II da tabela 4.2, faixa II da tabela 4.3 e 

faixa B da tabela 4.4), à exceção da especificação do DAER/RS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pol./no mm A B C D E F
1 1/2" 38,1 100 100 100 - - -

1" 25,4 70 - 90 95 - 100 50 - 80 100 100 -
3/4" 19,1 68 - 85 - - - 90 - 100 100
1/2" 12,7 50 - 80 25 - 60 10 - 30 45 - 75 - 60 - 80
3/8" 9,5 - - - - 20 - 55 -
Nº4 4,8 5 - 30 0 -10 - 5 - 30 0 - 10 5 - 35
1/8" 3,2 - - 0 - 10 - - -
Nº8 2,4 - 0 - 5 - - 0 - 5 -
Nº10 2,0 0 - 6 - - 0 - 6 - 0 - 10
Nº200 0,074 0 - 2 - - 0 - 2 - 0 - 2

Aberturas das 
Peneiras Faixas Granulométricas (Percentagem passante, em peso)

Tabela 4.1 - Especificação do DNER-ES 106-80 (Extinta)
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pol./no mm I II III IV V
1 1/2" 38,1 100 - - - -

1" 25,4 95 - 100 100 - - -
3/4" 19,1 - - 100 - -
1/2" 12,7 25 - 60 45 - 75 65 - 95 100 100
3/8" 9,5 - - - 70 - 100 80 - 100
Nº4 4,8 0 - 10 5 - 30 5 - 35 20 - 40 20 - 40
Nº8 2,4 - - - 5 - 20 12 - 20
Nº10 2,0 0 - 4 0 - 6 0 - 10 2 - 8 -
Nº30 0,6 - - - - 8 - 16

Nº200 0,074 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 4 3 - 5

Aberturas das 
Peneiras 

Faixas Granulométricas (Percentagem passante, 
em peso)

Tabela - 4.2 Especificação do DER/PR ES-P 22/05

pol./no mm I II III IV

1 1/2" 38,1 100 - - -

1" 25,4 95 - 100 100 - 100

3/4" 19,1 - - 100 95 - 100

1/2" 12,7 25 - 60 45 - 75 65 - 95 -

3/8" 9,5 - - - 45 - 70

Nº4 4,8 0 - 10 5 - 30 5 - 35 20 - 40

Nº10 2,0 0 - 4 0 - 6 0 - 10 10 - 25

Nº200 0,074 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 8

Aberturas das 
Peneiras 

Faixas Granulométricas (Percentagem passante, em 
peso)

Tabela 4.3 - Especificação do DER/SP - ET - DE - P00/026
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pol./no mm A B C D E F
2" 50,8 100 - - - - -

1 1/2" 38,1 95 - 100 100 100 100 - -
1" 25,4 75 - 100 95 - 100 95 - 100 95 - 100 100 100

3/4" 19,1 60 - 90 70 - 90 75 - 100 80 - 100 75 - 100 100
1/2" 12,7 - - - - - 60 - 80
3/8" 9,5 35 - 65 35 - 60 30 - 70 45 - 80 35 - 60 35 - 60
Nº4 4,8 25 - 50 18 - 35 10 - 40 28 - 60 15 - 35 15 - 25
Nº10 2,0 20 - 40 10 - 20 5 - 25 20 - 45 15 -20 0 - 10
Nº40 0,42 10 - 30 - - 10 - 32 - -

Nº200 0,074 0 - 8 0 - 5 0 - 8 3 - 8 0 - 4 0 - 2

Aberturas das 
Peneiras Faixas Granulométricas (Percentagem passante, em peso)

Tabela 4.5 - Especificação do DAER-ES P 18/91

pol./no mm A B C D E
1 1/2" 38,1 100 - - - -

1" 25,4 95 - 100 100 - - -
3/4" 19,1 - - 100 - -
1/2" 12,7 25 - 60 45 - 75 65 - 95 100 100
3/8" 9,5 - - - 85 - 100 90 - 100
Nº4 4,8 0 - 10 5 - 30 5 - 35 - 30 - 55
Nº8 2,4 - - - 0 - 10 -
Nº10 2,0 0 - 4 0 - 6 0 - 10 - 0 - 22
Nº16 1,2 - - - 0 - 5 -
Nº40 0,42 - - - - 0 - 12

Nº200 0,074 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 5

Aberturas das 
Peneiras 

Faixas Granulométricas (Percentagem passante, em 
peso)

Tabela 4.4 - Especificação do DEINFRA-SC-ES-P-05B/05
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CAPÍTULO 5 - MATERIAIS BETUMINOSOS 
 
 

       5.1 HISTÓRICO 
 
 
Um dos produtos mais antigos e versáteis da natureza, com aproveitamento dos mais 

diversos, o asfalto remonta a um passado distante, sendo, ao longo dos tempos, utilizado 

sob variadas formas. 

 

Cita-se, dentre tantas outras aplicações na antiguidade, a utilização desses materiais 

pelos sumérios (habitantes do extremo sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e 

Eufrates, anteriores a assírios e babilônios, modernamente correspondente ao sul do 

Iraque), por volta do ano 6000 a.C., como impermeabilizante na indústria naval, no ano 

2600 a.C., pelos antigos egípcios, como argamassa para a construção de monumentos 

em forma de pirâmides e inúmeras aplicações para a construção de edificações, 

calafetagens de navios, impermeabilizações, etc. 

 

Estes primeiros asfaltos ocorriam na natureza e eram encontrados em camadas 

geológicas, ora como “argamassas” moles, e prontamente utilizáveis, ora como veios 

negros duros e friáveis, impregnando os poros das formações rochosas (asfaltita e 

gilsonita). O asfalto mole é típico do depósito da Ilha de Trinidad, do lago Bermudas na 

Venezuela e passou a ser denominado asfalto natural. 

A cronologia de utilização desses asfaltos pode ser resumida de acordo com os marcos 

históricos relacionados a seguir (Manual de asfalto, 1989, revisado em 2002): 

 

• Pré-história: Esqueletos de animais pré-históricos mantiveram-se intactos até 

hoje nos depósitos asfálticos superficiais de La Brea Pit, Los Angeles, 

Califórnia. 

 

• Entre 3000 a.C. a 476: após a descoberta da roda, o homem construiu as 

primeiras estradas na Ásia. Os persas construíram estradas com o uso de asfalto 

e os romanos, em todo o seu império, também construíram estradas com 

finalidade essencialmente militar. 
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• Em 1802, os franceses utilizaram rochas asfálticas para revestimentos de pisos, 

pontes e calçadas. 

 

• Em 1815, em Londres, o engenheiro inglês John McAdam construiu estradas 

com pedras entrosadas e compactadas, dando origem ao termo “macadame”, até 

hoje utilizado. 
 

• Em 1858, em Paris, foi construída uma estrada com a utilização de mástique 

asfáltico, com 5 cm de espessura. 

 

• Em 1870, foram construídas estradas asfaltadas em Newark, New Jersey 
 

• Em 1902, nos Estados Unidos, iniciou-se a destilação do petróleo. 

 

A utilização mais intensa em serviços de pavimentação ocorreu nos Estados Unidos, em 

1909, sendo as misturas dosadas por práticos que tinham experiência na aplicação dos 

asfaltos. 

Por serem misturas patenteadas, havia a cobrança de royalties o que limitava bastante a 

sua utilização. 

Na cidade de Topeka foi utilizada, então, uma mistura betuminosa com agregado de 

granulometria diferente da patenteada, o que levou a justiça americana a quebrar o 

monopólio que a patente existente permitia (Senço, 1997). 

A mistura tipo “Topeka” ganhou, assim, o seu lugar na história da pavimentação. 

Em 1920, Prevost Hubbard e F.C. Field passaram a dosar as misturas orientadas por 

ensaios, abandonando o empirismo, até então, praticado. 

 

No Brasil, as primeiras pavimentações asfálticas ocorreram nas ruas do Rio de Janeiro, 

em 1908, com o asfalto importado de Trinidad, acondicionado em tambores de cerca de 

200 litros, sendo que, no ano de 1944, iniciou-se a utilização dos asfaltos obtidos do 

refino de petróleo importado da Venezuela. 
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5.2 TIPOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS 
 
Classificam-se em dois tipos: derivados do carvão (alcatrão) e derivados do petróleo 

(asfalto). 

Os alcatrões são resultantes do refino de alcatrões brutos, produzidos pela destilação 

dos carvões durante a fabricação de gás e coque. Deixaram de ser utilizados no Brasil 

por volta de 1960. 

Os asfaltos são constituídos por misturas complexas de hidrocarbonetos não voláteis de 

elevada massa molecular. São originários do petróleo, sendo obtidos pela evaporação 

natural de depósitos, localizados na superfície terrestre (asfaltos naturais) ou por 

destilação em unidades industriais, passando por uma torre de fracionamento, em que o 

asfalto é separado das frações mais leves.  

Betume é o elemento aglutinante ativo que constitui o asfalto e, para se estabelecer uma 

diferenciação entre esses termos define-se: 
 

• Asfalto é um material aglutinante de consistência variável, cor pardo-escura ou 

negra, no qual o constituinte predominante é o betume. Pode ocorrer na natureza 

em jazidas ou ser obtido pelo refino do petróleo. 
 

• Betume é a mistura de hidrocarbonetos pesados obtidos em estado natural ou 

por diferentes processos físico ou químicos. Tem poder aglutinante e 

impermeabilizante, sendo completamente solúvel no bissulfeto de carbono 

(CS2).  

O termo “betume” é preferencialmente utilizado pelos europeus para a designação do 

ligante obtido do petróleo enquanto o “asfalto” é comumente empregado pelos 

americanos e brasileiros (Bernucci et al., 2006).  

 
5.3 OBTENÇÃO DO ASFALTO 
 
A obtenção do asfalto, pelo processo de refino, depende essencialmente do tipo de 

petróleo uma vez que a quantidade de asfalto contida no petróleo é variável. 
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Petróleos venezuelanos, como o Boscan e o Bachaquero, são reconhecidos 

mundialmente como os de melhor qualidade para a produção de asfalto para 

pavimentação (Pinto, 1991; Leite, 1999; Shell, 2003, citados por Bernucci et al., 2006).  

Para efeito comparativo, o petróleo cru procedente do campo de Boscan (Venezuela) 

apresenta um percentual de massa de asfalto em relação ao bruto de 79%, ao passo que 

o petróleo árabe médio apresenta um percentual de 34% (Lombardi, 1983, citado por 

Balbo, 2007). 

 

Resumidamente, se a quantidade de asfalto contida no petróleo for alta, basta apenas um 

estágio de destilação (Figura 5.1). Apresentando uma quantidade média a destilação é 

processada em dois estágios: um a pressão atmosférica e outro a vácuo (Figura 5.2). 

Se apresentar uma quantidade baixa, após o segundo estágio, citado anteriormente, é 

processada a desasfaltação que é um processo de extração efetuada com mistura de 

propano/butano a pressão e temperatura controladas (Figura 5.3). O resíduo da 

desasfaltação é um produto rico em asfaltenos e pobre em saturados, necessitando de 

diluição para o seu enquadramento nas especificações de cimentos asfálticos de petróleo 

(CAP’s). 
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                           Figura 5.1 – Processamento de Petróleo Pesado 
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Figura 5.2 – Processamento de Petróleo Médio 
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5.4 COMPOSIÇÃO QUÍMICA  
 

Os CAP’s são constituídos de 90 a 95% de hidrocarbonetos e de 5 a 10% de 

heteroátomos (oxigênio, enxofre, nitrogênio e metais – vanádio, níquel, ferro, magnésio 

e cálcio) unidos por ligações covalentes. Os cimentos asfálticos de petróleos brasileiros 

têm baixo teor de enxofre e de metais e alto teor de nitrogênio, enquanto os procedentes 

de petróleos árabes e venezuelanos têm alto teor de enxofre (Leite, 1999, citado por 

Bernucci et al., 2006)). 

A composição química é bastante complexa sendo que o número de átomos de carbono 

por molécula varia de 20 a 120. A composição química do CAP tem influência no 

desempenho físico e mecânico das misturas asfálticas, mas sua maior influência será 

nos processos de incorporação de agentes modificadores tais como os polímeros 

(Bernucci et al., 2006). 

Os petróleos ou óleos crus diferem em suas propriedades físicas e químicas, variando de 

líquidos negros viscosos, até líquidos coloridos bastante fluidos, com composição 

química predominantemente parafínica, naftênica ou aromática. Existem perto de 1.500 

tipos de petróleo explorados no mundo, porém, somente uma pequena porção deles é 

considerada apropriada para produzir asfalto. Como os óleos crus têm composições 

distintas dependendo de sua origem, os asfaltos resultantes de cada tipo também terão 

composições químicas distintas. 

Atualmente, no Brasil, existem petróleos com qualidade semelhante ao Bachaquero que 

são utilizados para a produção de asfalto. No Brasil, e em outros países, são raras as 

plantas de produção de asfalto a partir de um único petróleo, sendo mais comum 

unidades de refino que produzem asfalto a partir da mistura de diversos petróleos. 

Uma análise elementar dos asfaltos manufaturados pode apresentar as seguintes 

proporções de componentes (Shel, 2003, citado por Bernucci et al., 2006): carbono de 

82 a 88%; hidrogênio de 8 a 11%; enxofre de 0 a 6%; oxigênio de 0 a 1,5% e nitrogênio 

de 0 a 1%. A composição varia com a fonte do petróleo, com as modificações induzidas 

nos processos de refino e durante o envelhecimento na usinagem e em serviço. A 

Tabela 5.1 mostra exemplos de composições químicas de alguns ligantes asfálticos 

(Leite, 2003, citado por Bernucci et al., 2006). 
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BOSCAN CALIFÓRNIA CABIÚNAS CABIÚNAS ÁRABE LEVE
(VENEZUELA) EUA BRASIL BRASIL ORIENTE MÉDIO

REFINARIA - RLAM (BA) - REGAP (MG) REPLAN (SP) REDUC (RJ)

CARBONO % 83,8 82,9 86,8 86,5 85,4 83,9

HIDROGÊNIO % 9,9 10,4 10,9 11,5 10,9 9,8
NITROGÊNIO % 0,3 0,8 1,1 0,9 0,9 0,5
ENXOFRE % 5,2 5,4 1,0 0,9 2,1 4,4
OXIGÊNIO % 0,8 0,3 0,2 0,2 0,7 1,4
VANÁDIO ppm 180 1380 4 38 210 78
NÍQUEL ppm 22 109 6 32 66 24

ORIGEM MEXICANO

TABELA 5.1  Composições químicas de asfaltos por tipo de cru 

 
 
 
5.5 ASFALTOS CONVENCIONAIS 
 

Os Cimentos Asfálticos de Petróleo, ou simplesmente designados pela sigla CAP, são 

obtidos pelo processo de refinamento do petróleo cru, para utilização em serviços de 

pavimentação, além de outras aplicações. Como material ligante ou aglutinante, possui, 

de um modo geral, boa aderência aos agregados (exceção feita a minerais argilosos, 

moscovita e alguns quartzos), além de apresentar propriedades impermeabilizantes.  

 

Dentre outras propriedades, que o qualificam como um ótimo material para 

pavimentação, podem ser citadas: grande flexibilidade, relativa durabilidade, 

insolubilidade em água e grande resistência à maior parte dos ácidos, sais e álcalis. 

 

É um material que, além de suscetibilidade às variações de temperatura, sofre 

transformações químicas quando exposto à radiação solar, às águas ácidas ou 

sulfatadas, às ações de óleos, graxas, lubrificantes e combustíveis dos veículos que 

trafegam pelas vias pavimentadas. Tais ações provocam um processo de oxidação do 

ligante asfáltico (Balbo, 2007). 

 

Simplificadamente, o CAP é composto por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, 

além de enxofre e pequenas quantidades de nitrogênio e oxigênio, tendo grande 

importância no desempenho do material as frações de asfaltenos (moléculas que não se 

dissolvem na presença de heptano ou éter) e de maltenos. Os asfaltenos constituem a 
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parte sólida que lhe concede a rigidez, além da coloração típica. Os maltenos 

constituem a parte oleosa e chamada de veículo, conferindo as propriedades plásticas e 

de viscosidade do produto (Balbo, 2007). 

 A especificação brasileira, válida para o CAP até julho de 2005, estabelecia parâmetros 

que separavam os ligantes, classificando-os pela sua dureza (penetração) e por sua 

viscosidade absoluta. 

Baseado na penetração, os asfaltos brasileiros eram classificados em: CAP 30-45, CAP 

50-60, CAP 85-100 E CAP 150-200, sendo os números, iniciais e finais, os indicadores 

da faixa de penetração (em décimos de milímetros). 

Pela viscosidade, os asfaltos brasileiros eram classificados em: CAP 7, CAP 20 e CAP 

40, sendo esses números associados ao início da faixa de viscosidade de cada classe.  

Em 11/07/2005, foi aprovada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Energia (ANP) 

uma nova especificação de CAP para todo o Brasil, em sua resolução ANP no19, 

substituindo as especificações anteriores. 

Em 01/08/2006, o DNIT aprovou e regulamentou a utilização dos asfaltos, ditos 

convencionais, na especificação DNIT 095/2006 – EM.  

São apresentadas a seguir as Tabelas 5.2 e 5.3 mostrando as especificações por 

viscosidade e por penetração (suprimidas) e a Tabela 5.4, atualmente vigente, cuja 

classificação é por penetração. 

 

CAP-7 CAP-20 CAP-40

Viscosidade a 60°C P 700 - 1.500 2.000 - 3.500 4.000 - 8.000

Viscosidade Saybolt Furol, 135°C, s 100 120 170

Viscosidade Saybolt Furol, 177°C s 15 - 60 30 - 150 40 - 150

Ductilidade a 25°C, mín cm 50 20 10

Índice de Suscetibilidade (-1,5) a (-1,5) a (-1,5) a

Térmica (+1,0) (+1,0) (+1,0)

Penetração (100g, 5s, 25°C), mín 0,1 mm 90 50 30

Ponto de Fulgor °C 220 235 235

Solubilidade em tricloroetileno, mín % massa 99,5 99,5 99,5

Densidade (20/4°C), mín 0,9990 0,9990 0,9990

Razão de viscosidade, máx 4,0 4,0 4,0
Variação em massa, máx % 1,0 1,0 1,0

Efeito do calor e do ar, 163°C por 5h

CLASSIFICAÇÃO POR VISCOSIDADE  (Portaria DNC 5 de 18/2/1993) vigente até julho de 2005

TABELA 5.2   ESPECIFICAÇÕES PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP)

CARACTERÍSTICAS UNID. LIMITES
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CAP CAP CAP CAP
30 /45 50 / 60 85 / 100 150 / 200

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm 30 - 45 50 - 60 85 - 100 150 - 200

Ductilidade a 25°C, mín cm 60 60 100 100

Índice de Suscetibilidade (-1,5) a (-1,5) a (-1,5) a (-1,5) a 
Térmica (+1,0) (+1,0) (+1,0) (+1,0)

Ponto de Fulgor, mín °C 235 235 235 220

Solubilidade em tricloroetileno, mín % massa 99,5 99,5 99,5 99,5

Viscosidade Saybolt Furol
135°C, mín

Penetração, mín % 50 50 47 40
Variação em massa, máx % 1,0 1,0 1,0 1,0

70

CARACTERÍSTICAS UNID.
LIMITES

TABELA 5.3 - ESPECIFICAÇÕES PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP)

CLASSIFICAÇÃO POR PENETRAÇÃO  (portaria DNC 5 de 18/2/1993) vigente até julho de 2005

Efeito do calor e do ar, 163°C por 5h

s 110 110 85

 
 
 
 
 
 
 
 

CAP CAP CAP CAP
30 /45 50 / 70 85 / 100 150 / 200

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm 30 - 45 50 - 70 85 - 100 150 - 200 NBR 6576 D 5 ME 003/99
Ponto de Amolecimento, mín ºC 52 46 43 37 NBR 6560 D 36
Viscosidade Saybolt Furol s NBR 14950 E 102 ME 004/94
a 135ºC 192 141 110 80
a 150ºC 90 50 43 36
a 177ºC 40 - 150 30 - 150 15 - 60 15 - 60
Viscosidade Brookfield cP NBR 15184 D 4402
a 135ºC, SP 21, 20rpm, mín. 374 274 214 155
a 150ºC, SP 21, mín. 203 112 97 81
a 177ºC, SP 21 76 - 285 57 - 285 28 - 114 28 - 114

(-1,5) a (-1,5) a (-1,5) a (-1,5) a
(+0,7) (+0,7) (+0,7) (+0,7)

Ponto de Fulgor mín. ºC 235 235 235 235 NBR 11341 D 92 ME 148/94
Solubilidade em 
tricloroetileno, mín.
Ductilidade a 25ºC, mín. cm 60 60 100 100 NBR 6293 D 113 ME 163/98
Efeito do calor e do ar 
(RTFOT) a 163ºC, 85 mín.
Variação em massa, máx. % massa 0,5 0,5 0,5 0,5 D 2872
Ductilidade a 25ºC, mín. cm 10 20 50 50 NBR 6293 D 113 ME 163/98
Aumento do ponto de 
amolecimento, máx
Penetração retida, mín. (*) % 60 55 55 50 NBR 6576 D 5 ME 003/99
(*) Relação entre a penetração após o efeito do calor e do ar em estufa RTFOT e a penetração original, antes do ensaio 

D 2042 ME 153/94% massa 99,5 99,5 99,5 99,5 NBR 14855

ºC 8 8 8 8 NBR 6560 D 36

CLASSIFICAÇÃO POR PENETRAÇÃO  - NORMA DNIT 095/2006 - EM (VIGENTE)

Índice de susceptibilidade 
térmica

NBR 15235

MÉTODOS

ABNT ASTM DNER
CARACTERÍSTICAS UNID.

LIMITES

 
 

TABELA 5.4 - ESPECIFICAÇÕES PARA CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO (CAP) 
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5.6 ASFALTOS MODIFICADOS 
 
Em virtude do aumento crescente dos pesos por eixo dos veículos comerciais, da 

existência de corredores de tráfego pesado canalizado e das grandes variações térmicas, 

tem sido cada vez mais necessário o uso de asfaltos modificados. Ressalta-se que os 

asfaltos convencionais, salvo para essas condições anteriormente mencionadas, ainda 

atendem satisfatoriamente a maioria das aplicações rodoviárias. A dificuldade reside na 

manutenção das características do CAP com certa homogeneidade, uma vez que são 

dependentes da composição química do cru do qual foi originado. 

Os asfaltos modificados propiciaram um benefício de extrema importância na sobrevida 

de misturas abertas, portanto, com elevado volume de vazios, advindo de uma maior 

percolação de água entre esses e, como conseqüência, uma oxidação prematura do 

ligante asfáltico. O efeito maléfico da água, com maior intensidade por esses vazios, 

agride muito mais o ligante e, sendo polimerizado, tem sua vida útil aumentada.  

 
5.6.1 Asfaltos Modificados por Polímero 
 
 
A utilização de asfaltos modificados por polímeros propicia uma melhoria de resistência 

à formação de trilhas de roda e ao trincamento por fadiga, aumento da resistência ao 

envelhecimento, diminuição da susceptibilidade térmica, melhor característica coesiva e 

adesiva, elevação do ponto de amolecimento, dentre outros benefícios. 

Os polímeros e macromoléculas podem ser assim definidos (Mano, 1985, 1991, citados 

por Bernucci et al., 2006: 

 

• Polímeros (do grego “muitas partes”) são macromoléculas sintéticas, 

estruturalmente simples, constituídas de unidades estruturais repetidas em sua 
longa cadeia, denominadas monômeros (compostos constituídos de moléculas 

capazes de se combinarem entre si ou com outras para formar polímeros); 

• Macromoléculas: moléculas gigantescas que resultam do encadeamento de dez 

mil ou mais átomos de carbono, unidos por ligações covalentes, podendo ser 

naturais (madeira, borracha, lã, asfalto, etc.) ou sintéticas (plásticos, borrachas, 

adesivos, etc.). Os homopolímeros são constituídos por apenas um monômero, e 



37 
 

os copolímeros são os que apresentam pelo menos dois monômeros em sua 
estrutura. 

Quanto ao seu comportamento, frente às variações térmicas, os polímeros são 

classificados em categorias como sugerido por Mano, 1985 e Leite, 1999, citados por 

Bernucci et al., 2006: 

 

• Termorrígidos: são aqueles que não se fundem, degradam numa temperatura 
limite e endurecem irreversivelmente quando aquecidos a uma temperatura que 

depende de sua estrutura química. Apresentam cadeias moleculares que formam 

rede tridimensional que resiste a qualquer mobilidade térmica. Por exemplo: 

resina epóxi, poliéster, poliuretano. 

 

• Termoplásticos: são aqueles que se fundem e se tornam maleáveis 

reversivelmente quando aquecidos. Normalmente consistem de cadeias lineares, 

mas podem ser também ramificadas. São incorporados aos asfaltos à alta 
temperatura. Por exemplo: polietileno, polipropileno, PVC; 

 

• Elastômeros: são aqueles que, desde que vulcanizados, apresentam propriedades 

elásticas. Quando aquecidos, decompõem-se antes de amolecer. Não 

vulcanizados apresentam comportamento plástico. Por exemplo: SBR (estireno 

butadieno); 

 

• Elastômeros termoplásticos: são aqueles que, a baixa temperatura, apresentam 

comportamento elástico, mas quando aumenta a temperatura passam a 

apresentar comportamento termoplástico. Por exemplo: SBS (estireno butadieno 

estireno) e EVA (Etileno acetato de vinila). 

 

Os asfaltos mais adequados às condições brasileiras no que diz respeito a resistência à 

fadiga são os modificados por polímeros SBS, SBR, BMP e EVA. 
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Os modificados por polímeros SBS, BMP, PE e EVA são os mais adequados a 

resistirem à deformação permanente. A escolha do teor e tipo de polímero depende do 

clima, tráfego e do tipo de serviço desejado.  

Em 09/03/1999, o extinto DNER aprovou e regulamentou a utilização dos asfaltos 

modificados por polímeros, na especificação DNER-EM 396/99, vigente atualmente, 

mostrada na Tabela 5.5. 

 
TABELA 5.5   ESPECIFICAÇÕES PARA CIMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO POR POLÍMERO 

 NORMA DNER - EM 396/99 

Penetração, 100g, 5s, 25°C, 0,1mm

Ponto de Fulgor, °C

Ductilidade, 25°C, 5cm/min, cm

Densidade Relativa, 25°C/25°C

Ponto de Amolecimento, °C

Ponto de Ruptura Fraass, °C

Recuperação Elástica, 20cm, 25°C, %

Viscosidade Cinemática, 135°C, Cst

Viscosidade Cinemática, 155°C, Cst

Estabilidade ao Armazenamento:

5000ml em estufa a 163°C, 5 dias:

 - diferença de ponto de amolecimento, °C

- diferença de recuperação elástica, 20cm, 25°C, %

Índice de Suscetibilidade Térmica (IST x 10²)

Efeito do Calor e do Ar:

- variação de massa, %

- percentagem de penetração original

- variação do ponto de amolecimento, °C

- recuperação elástica, %

Nota 1 - O índice de suscetibilidade térmica (IST), deve ser determinado a partir da inclinação

log (pen) - logaritmo da penetração
A - inclinação da reta
C - constante
T - temperatura, °C

Nota 2 - O produto não deve produzir espuma quando aquecido a 175°C.

ensaios, onde

da reta penetração x temperatura, para temperaturas de 15°C, 20°C, 25°C, 30°C e 35°C. A
inclinação da reta é determinada pelo ajuste da equação log (pen) = C + AT, aos pontos dos

80 -

50 -

- 4

- 1

- 3

2 5

- 4

350 -

85 -

850 -

60 85

- -13

100 -

1 1,05

45 -

235 -

CARACTERÍSTICAS
EXIGÊNCIA

Mínima Máxima
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A Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP) propôs, em 2005, 

uma especificação de asfalto modificado por polímero que, após a análise pela Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), foi aprovada pelo Regulamento Técnico ANP 3/2007, 

parte integrante da resolução ANP Nº 31, DE 9.10.2007 - DOU 10.10.2007, apresentada 

na Tabela 5.6. 

CAP CAP CAP CAP
50/65 55/75 60/85 65/90

Penetração 25°C, 5s, 100g, 0,1mm NBR 6576 45 - 70 45 - 70 40 - 70 40 - 70
Ponto de Amolecimento mín., ºC NBR 6560 50 55 60 65
Viscosidade Brookfield a 135ºC, spindle 21
20 rpm, máx. cP
Viscosidade Brookfield a 150ºC, spindle 21
50 rpm, máx. cP
Viscosidade Brookfield a 177ºC, spindle 21
100 rpm, máx. cP
Ponto de Fulgor, mín., °C NBR 11341 235 235 235 235
Ensaio de separação de Fase, máx., °C NBR 15166 5 5 5 5
Recuperação Elástica a 25°C, 20cm, mín., % NBR 15086 65 75 85 90
Recuperação Elástica a 4°C, 10cm, % NBR 15086 anotar anotar anotar anotar

Variação de Massa, máx., % NBR 15235 1 1 1 1
Aumento do Ponto de Amolecimento, °C, máx. NBR 6560 6 7 7 7
Redução do Ponto de Amolecimento, °C, máx. NBR 6560 3 5 5 5
Percentagem de Penetração Original, mín NBR 6576 60 60 60 60
Percentagem de Recuperação Elástica
Original a 25°C, mín.

Tabela 5.6 - Especificação de asfalto-polímero (SBS) proposta pela comissão de asfalto 

GRAU (Ponto de Amolecimento mín./ 
Recuperação elástica a 25ºC mín.) (ºC/%)

MÉTODO 
ABNT

IBP (2005)

Esnsaios na amostra virgem

NBR 15184 1500 3000 3000 3000

2000

NBR 15184 500 1000 1000 1000

NBR 15184 1000 2000 2000

Ensaios no Resíduo após RTFOT

NBR 15086 80 80 80 80
 

5.6.2 Asfaltos Modificados por Borracha Moída de Pneus 
 
Há décadas, a utilização de borracha de pneus vem sendo empregada em serviços de 

revestimentos asfálticos no exterior, notadamente nos Estados Unidos, Portugal, 

Canadá, dentre outros. Segue um breve histórico da adição da borracha moída de pneus 

aos materiais asfálticos e alguns exemplos de sua utilização. 

Em 1963, Charles H. McDonald, considerado o pai do sistema asfalto-borracha 

(asphalt-rubber) nos Estados Unidos, trabalhando para a Sahuaro Petroleum, iniciou 

uma pesquisa com o intuito de desenvolver, com a incorporação de borracha moída, um 

material “altamente elástico” para ser aplicado na manutenção da superfície de 
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pavimentos asfálticos. 

Suas pesquisas resultaram no desenvolvimento de um produto composto de ligante 

asfáltico e 25% de borracha de pneu moído, misturados a uma temperatura de 190oC 

durante 20 min, para ser utilizado em remendos. Esse produto, denominado “band-aid”, 

foi utilizado também como selante de trincas e como camada de reforço através do 

processo denominado Stress Absorbing Membrane Interlayer, SAMI (Oda e Fernandes 

Jr, 2001). 

Em 1964, várias pesquisas foram desenvolvidas com asfalto-borracha pelo ADOT no 

estado do Arizona. Em 1972, 0 ADOT construiu o primeiro experimento de campo, 

utilizando asfalto-borracha como SAM e como SAMI. Entre 1974 e 1989, 

aproximadamente, 1000 km de rodovias estaduais foram construídas (ou recuperadas) 

utilizando-se SAM ou SAMI com asfalto-borracha (Way, 2000). 

 

No estado da Califórnia, o CALTRANS (California Department of Transportation) 

utilizou borracha de pneus em misturas betuminosas, construindo seções experimentais 

em campo, em 1983, em condições climáticas severas, com precipitações anuais entre 

200 a 255mm e temperaturas acima de 32oC no verão, e congelamento no inverno.  

O trecho rodoviário onde esse material foi empregado localiza-se próximo à cidade de 

Ravendale, na rodovia Route 395, no nordeste do estado, onde foi constatado o bom 

desempenho desse trecho experimental (Shakir e Long, 2000). 

  

Na cidade de Ventura, Califórnia, no ano de 1990, foi aplicado, em um projeto piloto, o 

asfalto-borracha em lugar de materiais convencionais na Wake Forest Avenue (via 

coletora urbana com tráfego moderado a grande). Baseado no sucesso desse projeto, 

vários outros segmentos foram construídos ao longo de outras vias da cidade de 

Ventura, utilizando asfalto-borracha (Watkins e Stubstad, 2000). 

 

No estado da Flórida, o primeiro estudo conduzido pelo FDOT – The Florida 

Department of Transportation – para o uso do asfalto-borracha na construção de 

rodovias foi realizado no ano de 1970. O foco do projeto era avaliar o material como 

camada “anti-trincas” e como binder. O desempenho e custos foram comparados com 

os materiais convencionais empregados em serviços de reabilitação. Os resultados 
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desses estudos foram apresentados em agosto de 1980, em um trabalho preparado pelo 

U.S. Departament of Transportation. Com os resultados desse estudo, o FDOT passou a 

permitir o uso de camadas de asfalto-borracha em construções, essas denominadas de 

ARMI. Baseado nesse primeiro trabalho uma especificação técnica para a ARMI foi 

incluída no corpo de normas técnicas do FDOT (Smith et al., 2000). 

Em Brussels, Bélgica, em 1981, estudos com uma mistura a quente de asfalto-borracha 

chamada de “draim asphalt”, mostraram uma redução significativa do nível de ruído 

gerado pelo tráfego. Vários países começaram a desenvolver pesquisas com o objetivo 

de confirmar tais estudos. Em 1984, em pesquisa realizada na França, foram constatadas 

reduções de ruídos em tráfego de veículos de carga. Como resultado, propôs-se a 

utilização, em Paris, de misturas com asfalto-borracha de graduação aberta. Além disso, 

outros países como o Canadá, convenceram-se dos benefícios da utilização do asfalto-

borracha. Em 1994-95, o Canadá deu início ao uso, em grande escala, dos asfaltos-

borracha (Ballié e Roffé, 2000). 

 

Na Espanha, muitos projetos foram desenvolvidos desde 1992. Em 1993, o CIESM 

desenvolveu uma pesquisa com emprego de asfalto borracha, utilizando os dois 

processos de mistura: “seco” e “úmido”, em parceria com a UPM. O projeto foi 

financiado, parcialmente, pelo MINER e o CDTI. 

Os objetivos dessas pesquisas foram atingidos por meio de investigações em laboratório 

e pela construção de trechos experimentais localizados em rodovias com tráfego 

mediano (Gallego et al, 2000). 

 

Em Portugal, no ano de 1999, o ICERR aprovou o uso de misturas asfálticas utilizando 

asfalto-borracha em camadas na reabilitação de dois trechos das rodovias EN 104 e EN  

105. Os pavimentos, antes da reabilitação, estavam em péssimas condições, com 

extensas áreas com trincas do tipo “jacaré”. Os dois trechos cruzam áreas urbanas, nas 

quais os procedimentos tradicionais de reabilitação seriam prejudicados pelas limitações 

do aumento do nível da superfície (cota) em algumas áreas.  
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Após esses primeiros experimentos com asfalto borracha nas rodovias Portuguesas, o 

LNEC foi convidado a acompanhar os serviços de reabilitação e estudos do 

comportamento de binder com adição de borracha e misturas asfálticas. (Antunes et al., 

2000). 

Na África do Sul, foram executados, desde 1980, vários trechos de rodovias utilizando 

asfalto-borracha. Como exemplo de utilização com bom desempenho, destaca-se a 

interseção Buccleuch Interchange, localizada no norte de Johannesburg, com tráfego de 

mais de 120.000 veículos por dia. O pavimento original, constituído por base tratada 

com cimento, apresentava muitos trincamentos em bloco. Foi recapeado, em 1986, com 

uma camada de 13mm de asfalto borracha como SAMI, e sobre essa camada foi 

executada outra de 40mm de asfalto-borracha com uma graduação semi aberta (semi-

open-graded). No ano de 2000, ou seja, 14 anos após, foi feita uma avaliação do estado 

desse revestimento sendo constatado um resultado altamente satisfatório de seu 

desempenho (Potgieter et al, 2000). 

 

Dentre outros países que já possuem experiência quanto ao uso do asfalto-borracha, 

podem ser citados a Austrália, Polônia, China, Inglaterra e Japão. 

No Brasil, avalia-se que pelo menos 50% dos pneus produzidos anualmente estejam 

sendo descartados e dispostos em locais inadequados e que o passivo ambiental seja 

superior a 100 milhões de pneus (ANIP, 2001, citado por Morilha, 2003).  

Pneus inservíveis, jogados na natureza, contribuem enormemente, entre tantos outros 

agentes agressivos, para a sua destruição. Nos Estados Unidos, são descartados mais de 

300 milhões de pneus inservíveis por ano. No Brasil, são colocados no mercado 

aproximadamente 61 milhões de pneus por ano, sendo que 38 milhões são resultado da 

produção nacional e 23 milhões são pneus reaproveitados, usados importados ou 

recauchutados (ANIP, 2001, citado por Bernucci et al., 2006). 

No mundo são descartados mais de 2 bilhões de pneus por ano. Segundo estimativas, 

desses, apenas 20%, ou seja, 400 milhões são reciclados. Com a quantidade descartada 

por ano, trata-se de uma verdadeira calamidade, sabendo-se que um pneu leva mais de 

500 anos para se decompor. 
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A Resolução no 258 do CONAMA, criada em 1999 e em vigor desde janeiro de 2002, 

tem por objetivo dar um destino a estes pneus inservíveis, desde que aplicada a norma 

com rigor. Foi instituída de acordo com os termos seguintes:  

• A partir de 01/01/2002: para cada quatro pneus novos fabricados no país ou 

pneus importados, inclusive aqueles que acompanham os veículos importados, 

as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a um 

pneu inservível. 

• A partir de 01/01/2003: para cada dois pneus novos fabricados no país ou pneus 

importados, as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação 

final a um pneu inservível. 

• A partir de 01/01/2004:  

 para cada um pneu novo fabricado no país ou pneu novo importado, as 

empresas fabricantes e as importadoras deverão dar destinação final a 

um pneu inservível;  

 para cada quatro pneus reformados importados, de qualquer tipo, as 

empresas importadoras deverão dar destinação final a cinco pneus 

inservíveis; 

 

• A partir de 01/01/2005: 

 para cada quatro pneus novos fabricados no país ou pneus novos 

importados, as empresas fabricantes e as importadoras deverão dar 

destinação final a cinco pneus inservíveis; 

 para cada três pneus reformados importados, de qualquer tipo, as 

empresas importadoras deverão dar destinação final a quatro pneus 

inservíveis. 

 

Essa resolução pode ser avaliada por alguns dados que ilustram a sua importância. Do 

total de pneus de automóveis substituídos na rede de revendedores autorizados, 20% são 

mantidos com o proprietário e dos 80% restantes, coletados pelos sucateiros, 13% 

voltam a pontos de revenda, 22% são reformados e 65% são descartados 
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clandestinamente ou incinerados ilegalmente (ANIP/Revista Meio Ambiente 

Industrial). 

A questão principal é a destinação que deve ser dada a um pneu que deverá ser 

substituído, uma vez que sua carcaça mantém, ainda, ao final de sua vida útil, uma 

grande quantidade de borracha. 

Considerando-se que um pneu novo de automóvel de passeio pesa cerca de 10 kg, 

constituído por 85% de borracha, 12% de aço e 3% de lona e, levando-se em conta as 

porcentagens de betume e borracha utilizados nos atuais projetos de misturas asfálticas 

brasileiras, conclui-se que são necessários 1.000 pneus por km recapeado para uma 

espessura de revestimento de quatro centímetros (ARTESP), dia 18/05/2009, visita 

Internet, 21:35 h, http://www.artesp.sp.gov.br. 

Infelizmente, ainda que sejam empenhados todos os esforços no sentido de seu 

reaproveitamento sem prejuízos ao meio ambiente, o que se vê são estoques imensos 

em terrenos baldios ou mesmo depósitos em aterros sanitários, cujos aproveitamentos 

são inconvenientes e incorretos, quanto ao aspecto ambiental. 

Isto posto, ainda que o emprego de asfalto utilizando borracha de pneus, no Brasil, 

esteja em processo de expansão, porém, altamente concentrado nos estados do sul, 

ainda é acanhado em relação ao seu uso, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos.  

O ligante modificado por borracha de pneus apresenta as seguintes vantagens técnicas 
(Zanzotto & SveC, 1996, citados por Morilha e Greca, 2003): 
 

• Redução da suscetibilidade térmica: misturas com ligante asfalto-borracha são 

mais resistentes às variações de temperatura, quer dizer, o seu desempenho tanto 

em altas como em baixas temperaturas é melhor quando comparado aos 

pavimentos construídos com ligante convencional. 

• Aumento da flexibilidade, devido à maior concentração de elastômeros na 

borracha de pneus. 

• Melhor adesividade aos agregados. 

• Aumento da vida útil do pavimento. 

• Maior resistência ao envelhecimento: a presença de anti-oxidantes e carbono na 

borracha dos pneus auxilia na redução do envelhecimento por oxidação.  

• Maior resistência à propagação de trincas e à formação de trilhas de roda. 
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• Melhor aderência pneu-pavimento. 

• Redução do ruído provocado pelo tráfego. 

 

5.6.2.1 Processos de Produção da Borracha Moída de Pneus 

 

A borracha utilizada para modificação do asfalto provém da reciclagem de pneus 

inservíveis e é, basicamente composta, de borracha natural, borracha sintética e negro 

de fumo. 

 

Quanto menor o tamanho das partículas da borracha, mais fácil se torna a sua 

incorporação ao asfalto, resultando em maior compatibilidade e, consequentemente, em 

maior estabilidade quanto à estocagem.  

 

Os processos utilizados para obtenção da borracha moída de pneus têm efeito 

significativo sobre a forma, a textura e certas propriedades físicas das partículas, 

podendo influenciar, positivamente ou não, nas características do ligante asfalto-

borracha. A moagem realizada na presença de certos solventes, sob determinadas 

condições de temperatura e pressão, permite que se obtenha a desvulcanização e a 

despolimerização de parte da borracha de pneus. 

 

Embora existam inúmeros métodos para moagem de pneu, o principal objetivo de todos 

eles é reduzir o tamanho das partículas e retirar o aço e o nylon existentes. O aço é 

removido por meios magnéticos e o nylon é retirado por peneiramento e aspersão. 

Dentre os processos mais conhecidos, destacam-se a moagem mecânica e a moagem 

criogênica. 

 

• Moagem Mecânica  

 

A moagem mecânica consiste de corte e cisalhamento da borracha à temperatura 

ambiente. O atrito gerado durante o processo aumenta consideravelmente a temperatura 

da borracha. O processamento pode ser feito em granuladores ou em moinhos. 
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Nos granuladores, o tamanho das partículas é controlado por peneiras, existentes no 

interior do equipamento. Após a moagem, as partículas apresentam formas regulares, 

textura áspera e tamanhos variando entre 2,0 e 9,5 mm. 

 

Os moinhos, por sua vez, utilizam dois grandes rolos giratórios muito próximos, 

operando em velocidades diferentes. A distância entre esses rolos determina a 

granulometria da borracha moída. Em geral, a borracha deve passar por 2 ou 3 moinhos 

até que suas partículas atinjam a granulometria desejada. Após a moagem, as partículas 

apresentam formas alongadas, textura áspera e tamanhos variando entre 0,425 e 4,75 

mm. 

 
 

• Moagem Criogênica 

Na moagem criogênica, a borracha é submersa em nitrogênio líquido às temperaturas de 

-87°C a -198°C. Abaixo da temperatura de transição vítrea dos elastômeros presentes na 

borracha, que é da ordem de -62°C, o material se torna quebradiço, podendo facilmente 

ser fragmentado até a granulometria desejada. 

As partículas resultantes da moagem criogênica apresentam formas regulares, textura 

lisa e tamanhos variando entre 0,6 e 6,35 mm. 

 

5.6.2.2 Processos de Adição de Borracha Moída de Pneus às Misturas Asfálticas 

 

A borracha de pneus pode ser utilizada empregando-se os seguintes processos: 

 

• Processo seco: a borracha é incorporada à mistura como substituição de parte 

do agregado, sendo que nesse processo as características importantes da 

borracha não são totalmente aproveitadas, uma vez que essa entra como 

agregado na mistura.  

 

• Processo úmido: a borracha é previamente incorporada ao CAP aquecido, 

modificando permanentemente suas características. A maior elasticidade e 

melhor resistência ao envelhecimento, características conferidas ao CAP, ocorre 
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nesse processo porque há uma transferência mais direta dos polímeros, presentes 

nos pneus, para o CAP. 

 

De acordo com Bertollo et al., 2003 e Morilha, 2004, citados por Bernucci et al., o 

ligante modificado por borracha moída de pneus por via úmida, dependendo do seu 

processo de fabricação, pode ser  estocável  ou  não-estocável.  O sistema não-estocável 

é conhecido como continuous blending e é produzido com equipamento misturador na 

própria obra e, nessa condição, deve ser aplicado imediatamente devido à sua 

instabilidade e, assim, apresenta algumas características diferentes do asfalto-borracha  

estocável.  O sistema estocável, conhecido como terminal blending (Figura 5.4), é 

preparado com borracha moída de pneus finíssima (partículas passantes na peneira 

no40) e devidamente misturada em um terminal especial, produzindo um ligante estável 

e relativamente homogêneo, posteriormente transportado para cada obra.  

Esse sistema permite economia de tempo e de custos já que o ligante asfáltico 

modificado é produzido e transportado para várias obras ao mesmo tempo, enquanto no 

sistema continuous blending cada obra deve possuir um equipamento de fabricação de 

asfalto-borracha. Além disso, o controle de qualidade do asfalto-borracha fabricado em 

um terminal é mais acurado e confiável. 

O asfalto-borracha estocável (terminal blending) deve ser processado em altas 

temperaturas por agitação em alto cisalhamento. Obtêm-se assim a despolimerização e a 

desvulcanização da borracha de pneu, permitindo a reação da borracha desvulcanizada e 

despolimerizada com moléculas do CAP, o que resulta em menor viscosidade do 

produto final. 

Há também o processo de mistura via úmida, imediatamente antes da usinagem em 

equipamentos especiais, que são acoplados às usinas de concreto asfáltico e só se 

adiciona a borracha moída ao CAP minutos antes de ele ser incorporado ao agregado. 

O asfalto-borracha, obtido pelo processo imediato, chamado de não-estocável ou just-

in-time, conduz a um inchamento superficial da borracha nos maltenos do CAP o que 

permite o uso de borracha com maior tamanho de partícula e aumento da viscosidade. 

Não ocorre despolimerização nem desvulcanização e a agitação é feita em baixo 

cisalhamento. 

No processo seco, a borracha triturada entra como parte do agregado  pétreo  da mistura 
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e, juntamente com o ligante asfáltico, dá origem ao produto “agregado-borracha” ou 

concreto asfáltico modificado com adição de borracha (RUMAC –  rubber modified 

asphalt concrete). A mistura modificada com adição de borracha via seca só deve ser 

utilizada em misturas asfálticas a quente (concreto asfáltico convencional ou com 

granulometria especial descontínua – gap-graded, por exemplo), não devendo ser usada 

em misturas a frio (Specht, 2004; Patriota, 2004; Pinheiro, 2004), citados por Bernucci 

et al, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de fabricação do asfalto borracha via úmida pelo processo de 
mistura estocável (terminal blending)

1 - Pneus usados 2 - Borracha moída (ensacada)

3 - Adição da borracha ao asfalto, 
produzindo o asfalto modificado 
por borracha (AMB)

Silos dos agregados

5 - Agregados aquecidos 
no tambor/secador

6 - Mistura do AMB 
com os agregados

7 - Mistura asfáltica nos silos

8 - Carregamento dos caminhões 
com a mistura asfáltica

Figura 5.4 – Esquema de fabricação do asfalto borracha 
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5.6.2.3 Especificações Brasileiras para o Asfalto-Borracha 

 

Com a finalidade de regulamentar a utilização do asfalto-borracha nas misturas 

asfálticas a quente, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR 

aprovou e editou, em 09/05/2005, a especificação de serviço DER/PR–ES–P 28/05 para 

Concreto Asfáltico Usinado a Quente, estabelecendo as características exigíveis para o 

cimento asfáltico com adição de borracha de pneus. Foi ainda estipulado nessa 

especificação que a quantidade mínima de borracha incorporada ao ligante asfáltico (via 

úmida) fosse de 15% em peso. 

 

Em 24/12/2008, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

estabeleceu, através da resolução ANP no39, as especificações para a produção do 

cimento asfáltico de petróleo, modificado por borracha moída de pneus (asfalto-

borracha). 

 

Encontra-se em fase de revisão o Projeto de Norma do DNIT, que estabelece os 

requisitos gerais para a utilização de cimentos asfálticos, modificados por borracha, 

intitulado “Cimento asfáltico modificado por borracha de pneus inservíveis pelo 

processo via úmida do tipo “Terminal Blending”, cujos parâmetros ali contidos diferem 

da especificação da ANP, apenas quanto aos limites mínimos do ponto de 

amolecimento. 

 

Recentemente (30/06/2009), o IPR promoveu, no Rio de Janeiro, o “Seminário Técnico 

sobre as Normas de Asfalto-Borracha”, desenvolvidas dentro do Programa de Revisão e 

Atualização de Normas e Manuais Técnicos do DNIT, cujas resoluções acerca do 

assunto deverão ser publicadas em breve. 

 

São mostradas nas Tabelas 5.7, 5.8 e 5.9, respectivamente, as especificações vigentes 

do DER/PR, da ANP e o Projeto de Norma do DNIT, para o CAP modificado com 

adição de borracha de pneus. 
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MÍNIMA MÁXIMA
Penetração, 100g, 5s, 25°C, 0,1mm 25 75 DNER-ME 003/99
Ponto de fulgor, °C 235 - DNER-ME 148/94
Densidade relativa, 25°C 1,00 1,05 DNER-ME 193/96
Ponto de amolecimento, °C 55 - ABNT-NBR 6560/00
Recuperação elástica por torção 50 - NLT 329/91

Variação de massa, % - 1,00
Percentagem de penetração original 50 -
Viscosidade Brookfield à 175°C, cP 800 2500 ASTM-2196/99

Tabela 5.7 - Especificações para Cimento Asfáltico Modificado por Borracha Moída 

ABNT-NBR 14736/01
Efeito do calor e do ar:

de Pneus - DER/PR ES-P 28/05
EXIGÊNCIACARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE ENSAIO

 

 

 

Penetração (100g, 5s, 25°C) 0,1mm 6576 D 5
Ponto de amolecimento, mín. °C 50 55 6560 D 36
Viscosidade Brookfield a 175°C, 
spindle 3, 20 rpm, máx.
Ponto de fulgor, mín. °C 11341 D 92
Estabilidade à estocagem, máx. °C 15166 D 7173
Recuperação elástica a 25°C, 
10cm, mín.
Variação em massa do 
RTFOT, máx.

Variação do ponto de 
amolecimento, máx
Porcentagem de penetração 
original, mín
Porcentagem de recuperação 
elástica original (25°C, 10cm) mín.

AB8 AB22 ABNT/ 
NBR

ASTM

55 15086

% 
massa

15235

% 55 6576 D 5

D 2872

Tabela 5.8 - Especificações para Cimento Asfáltico Modificado por Borracha Moída
de Pneus - ANP Nº 39, DE 24/12/2008

UNID.CARACTERÍSTICAS
LIMITE MÉTODO

D 6084% 50

Ensaios no resíduo RTFOT

30 - 70

235
9

D 21962200 - 4000 15529cP 800 - 2000

1,0

% 15086 D 6084100

10 6560 D 36°C
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TABELA 5.9 - Especificações para Cimento Asfáltico Modificado por Borracha Moída  
de Pneus - PROJETO DE NORMA DNIT (2009)

TIPO AB 8 TIPO AB 22
Penetração, 100g, 5s, 25°C 0,1 mm 30 - 70 30 - 70 DNER ME 003/99
Ponto de Amolecimento, mín, °C °C 55 57 DNER ME 247/94
Viscosidade Brookfield, 175°C,
20 rpm, Spindle 3
Ponto de Fulgor, mín °C 235 235 DNER ME 148/94
Recuperação Elástica 
Dutilômetro, 25°C, 10cm, mín
Estabilidade à estocagem, máx °C 9 9 DNER ME 384/99

Variação em massa, máx % 1 1 NBR 15235:2006
Variação do Ponto de 
Amolecimento, máx
Porcentagem de Penetração
Original, mín
Porcentagem de Recuperação
Elástica Original, 25°C, 10cm, mín

100 100 NBR 15086:2006

ASFALTO BORRACHA

55 55 DNER ME 003/99

NBR 15086:2006

DNER ME 247/9410 10

CARACTERÍSTICAS MÉTODOS DE ENSAIO

%

%

800 - 2000 2200 - 4000

50 55

Efeito do calor e do ar (RTFOT) a 163°

DNER ME 15529cP

%

°C

UNID.

 
 
 

5.7 CARACTERIZAÇÃO DO ASFALTO CONVENCIONAL 

 
O CAP 50/70, utilizado na pesquisa, foi caracterizado pela realização dos ensaios 

recomendados pela norma do DNIT 095/2006 – EM, “Especificações para Cimentos 

Asfálticos de Petróleo”, válida desde 01/08/2006, apresentada anteriormente na tabela 5.4, 

descritos a seguir, de forma resumida. 

  

 

5.7.1 Ensaio de Penetração – Normas do DNER ME 003/99/ABNT NBR 6576/1998 

 

Objetiva medir a penetração, em décimos de milímetro, que uma agulha de comprimento 

igual a 50,8mm e diâmetro entre 1,0 e 1,02mm penetra verticalmente na amostra de cimento 

asfáltico (CAP), colocada em recipiente cilíndrico, por cinco segundos à temperatura de 

25ºC. O conjunto de penetração (agulha, peso de 50g e haste) deve ter uma carga total de 

100g.  A consistência do CAP é inversamente proporcional à penetração da agulha, ou seja, 

quanto mais altos os valores de penetração obtidos menos consistentes são os CAP’s.  

Os procedimentos para o ensaio são os seguintes: 
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• Aquecimento da amostra até um máximo de 90oC acima do ponto de amolecimento 

(não deve ser aquecida por mais de 30 minutos) e derramamento da mesma dentro 

do recipiente de penetração. Deve ser resfriada por um tempo entre 60 a 90 minutos 

a uma temperatura entre 15 oC a 30 oC. 

 

• Colocação da amostra resfriada em um banho d’água a 25oC (temperatura do ensaio) 

pelo mesmo tempo anterior (60 a 90 minutos). 

 

• Ajuste da agulha, devidamente carregada (100g), sobre a superfície da amostra, com 

anotação da leitura do mostrador do aparelho “Penetrômetro” (Figura 5.5) e 

liberação imediata da agulha e sua respectiva carga pelo tempo de cinco segundos. 

Em cada ensaio são feitas três determinações de penetração na superfície da amostra, 

distantes entre si e da borda do recipiente de 1cm. 

 

• Medição da penetração, que será a média das três determinações entre a diferença da 

leitura inicial do mostrador e a leitura final, em décimos de milímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mostrador

Figura 5.5 – Aparelho para ensaio de penetração (Penetrômetro) 

Agulha 



53 
 

5.7.2 Ensaio de Ponto de Amolecimento - Norma da ABNT NBR 6560/2000 

 

Conhecido como método do “anel e bola” (aparelhagem nas Figuras 5.6 e 5.7), o ensaio 

mede a temperatura no momento em que uma esfera de aço (massa de 3,5g, diâmetro de 

9,5mm), atravessando um anel cheio com o cimento asfáltico, toca uma placa de 

referência, tendo percorrido uma distância de 25,4mm. 

 

O ensaio consiste em: 

• Fusão de uma quantidade de amostra de asfalto e colocação desta dentro dos dois 

anéis até enchê-los, em excesso, porém, sem transbordamento da amostra. 

 

• Resfriamento da amostra ao ar e colocação da esfera de aço no centro de cada 

amostra, confinada dentro do anel. 

 

• Colocação dos dois anéis em um suporte formando um conjunto dentro de um banho 

d’água em um béquer e aquecimento com chama regulada, de forma a aumentar a 

temperatura à razão de 5oC por minuto. À medida que o conjunto se aquece, o asfalto 

irá amolecer até não suportar o peso da esfera, indo deslocar-se (a esfera e o asfalto) 

em direção ao fundo do béquer. 

 

• Medição imediata da temperatura no instante em que cada esfera envolta pelo 

cimento asfáltico toca o fundo do béquer. Caso a diferença de temperatura entre as 

duas amostras exceder 2oC, o ensaio deverá ser repetido. 

 
•  O resultado do ensaio será a média das temperaturas determinadas. 
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5.7.3 Viscosidade Saybolt Furol – Normas do DNER ME 004/94/ABNT NBR 

14950/2003 

O ensaio determina o estado de fluidez do CAP em diversas temperaturas (as normas 

atuais especificam três: 135oC (utilizada no ensaio), 150oC e 177oC). Consiste em medir 

o tempo, em segundos, que uma amostra de cimento asfáltico escoa por um orifício 

Furol, vindo a encher um frasco receptor, até na marca de 60ml, depositado na parte 

inferior do viscosímetro (Figura 5.8). Esse tempo medido e expresso em SSF é o valor 

da viscosidade. Ressalta-se que as especificações americanas e européias não adotam 

essa medida de viscosidade.  

 

Figura 5.6 - Aparelho “anel e bola” – 
Durante o ensaio 

Figura 5.7 – Aparelho “anel e bola” – Final 
do ensaio 

Desloca
mento 
da esfera 
para o 
fundo do 
béquer. 

Toque da 
esfera no 
fundo do 
béquer
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As operações para o ensaio são as seguintes: 

• Aquecimento da amostra entre 10 oC a 15 oC, acima da temperatura especificada 

para o ensaio. 

• Limpeza do tubo de viscosidade e tamponamento da câmara de ar na extremidade 

inferior do tubo com rolha, devendo ser firmemente ajustada. 

• Enchimento da galeria do tubo de viscosidade com o CAP quente, agitando a 

amostra com o termômetro em movimentos giratórios, até a constância de 

temperatura ajustada ao ensaio. 

• Colocação do frasco receptor na parte inferior do tubo, retirada da rolha e 

acionamento simultâneo do cronômetro. 

• Paralisação do cronômetro imediatamente após o enchimento do CAP até a marca de 

60 ml, assinalada no frasco receptor. 

• Anotação da viscosidade que é o tempo, em segundos, gasto para o enchimento do 

frasco receptor.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.7.4 Viscosidade Brookfield – Normas da ABNT NBR 15184/ ASTM D 4402 

 

O ensaio é realizado em um viscosímetro cilíndrico, utilizado para medir a viscosidade 

de cimentos asfálticos em altas temperaturas, conhecido como Brookfield (Figura 5.9). 

Figura 5.8 - Viscosímetro Saybolt Furol 

Frasco receptor 

Temperatura 
do ensaio 

Orifício Furol 
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A viscosidade é determinada através do cálculo do torque necessário para manter em 

rotação constante uma haste (spindle), a uma temperatura especificada. Para cada tipo de 

material ou faixa de temperatura, é especificada a haste a ser utilizada. Permite a 

obtenção da curva viscosidade x temperatura em ampla faixa de determinação com a 

mesma amostra. Atualmente é o viscosímetro mais empregado na Europa e nos Estados 

Unidos. O ensaio foi realizado a 135 oC. 

Resumidamente, o ensaio consiste em: 

• Colocação da amostra aquecida de CAP na câmara térmica do Brookfield. A 

quantidade de amostra depende do tipo de spindle utilizado. O spindle 21 é 

utilizado para o ensaio com o CAP convencional (para o CAP modificado com 

borracha moída de pneus o spindle recomendado é o de número 3). 

• Seleção da velocidade adequada.  

• Espera do tempo necessário de estabilização da temperatura para efetuar a 

leitura. 

• Terminada a estabilização da leitura, o spindle é rotacionado e sofre uma 

resistência ao torque, esta expressa em centipoise (cP), anotada como a 

viscosidade Brookfield.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spindle 

Figura 5.9 – Viscosímetro Brookfield  
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5.7.5 Índice de Susceptibilidade Térmica 
 

É de grande importância a susceptibilidade térmica do CAP, uma vez que o seu 

desempenho quanto ao envolvimento com o agregado irá depender essencialmente das 

variações de temperatura. A formação de trilhas de rodas, em regiões de altas 

temperaturas, é resultante de um processo que está diretamente relacionado a essas 

condições. O Índice de Susceptibilidade Térmica (IST) ou Índice de Penetração (IP) é 

determinado a partir do Ponto de Amolecimento do CAP e de sua Penetração a 25oC. 

 

A susceptibilidade térmica dos CAP’s depende fundamentalmente do petróleo cru do 

qual foram originados, pois, sabe-se que os CAP’s de diferentes procedências podem 

apresentar uma mesma penetração, porém, valores de IST diferentes. 

 

O IST, cujos valores sejam maiores que (+1), indica asfaltos quebradiços em 

temperaturas baixas e pouco sensíveis, quando submetidos a altas temperaturas e, para 

valores menores que (-2), os asfaltos são bastante sensíveis a altas temperaturas.  

A norma do DNIT 095/2006 – EM especifica para todos os CAP’s valores do IST entre -

1,5 a +0,7, extraídos da tabela 2 constante dessa norma (obtidos pela interceptação dos 

valores de Penetração e Ponto de Amolecimento).  

 

5.7.6 Ponto de Fulgor – Normas do DNER ME 148/94/ABNT NBR 11341/2004 

 

É empregado para se determinar a menor temperatura na qual os vapores emanados 

durante o aquecimento do CAP se inflamam quando sobre ele passa uma chama sob 

determinadas condições. Durante as operações de transporte, estocagem e usinagem todo 

cuidado deve ser dispensado quanto às temperaturas do CAP, sendo o ponto de fulgor 

uma referência de temperatura importante no tocante à segurança, uma vez que o dado 

realmente importante que o ensaio fornece é a temperatura máxima que o CAP poderá 

ser aquecido, sem perigo de incêndio.  

 

O ensaio é realizado usualmente em um aparelho denominado Vaso Aberto Cleveland 

(Figura 5.10) e os procedimentos resumidos para sua realização são os seguintes: 
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Enchimento da cuba de ensaio com o CAP aquecido de forma que a superfície livre da 

amostra fique exatamente na marca do nível da cuba.  

• Acendimento da chama piloto e aquecimento da amostra. 

• Aplicação da chama piloto de 2 em 2oC, passando pelo centro da cuba, em 
movimento circular horizontal. 

• Anotação da temperatura quando aparecer o flamejamento em qualquer ponto da 
superfície da amostra, que corresponderá ao ponto de fulgor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.7.7 Solubilidade em Tricloroetileno - Normas do DNER ME 153/94/ABNT NBR 

14855/2002 

 

Esse ensaio permite estimar a pureza do CAP com medida da quantidade de betume 

presente na amostra. O CAP consiste basicamente de betume puro e, portanto, solúvel 

em bissulfeto de carbono. Por ser excelente solvente e menos arriscado que o bissulfeto 

de carbono, uma vez que é tóxico, o solvente recomendado para o ensaio é o 

tricloroetileno.  

Figura 5.10 – Aparelho para ensaio de  
                      ponto de fulgor 
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De simples realização em laboratório, confirme os procedimentos seguintes: 

• Dissolução de 2g de CAP em 100ml de tricloroetileno e repouso em um frasco 
Erlenmeyer durante 15 minutos (Figura 5.11). 

• Filtragem da solução por meio de uma placa de fibra de vidro colocada em um 
cadinho de porcelana. 

• Pesagem da quantidade de material retida no filtro. 

• Cálculo do percentual solúvel. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.8 Dutilidade – Normas do DNER ME 163/98/ABNT NBR 6293/2001 

 

Dutilidade é a distância, em centímetros, em que um corpo de prova se rompe ao ser 

submetido à tração, em condições controladas de velocidade e temperatura. O 

alongamento e a redução da área do corpo-de-prova até tornar-se um filamento 

permitem avaliar a coesão dos materiais asfálticos. 

A aparelhagem utilizada para o ensaio consiste de um dutilômetro e um conjunto para 

tracionamento do material, composto por um molde e uma placa de latão, e as operações 

para o ensaio são as seguintes: 

 

• Aquecimento do CAP até tornar-se fluido. 

Figura 5.11 – CAP dissolvido em tricloroetileno para ensaio 
de solubilidade 

CAP dissolvido
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• Enchimento do molde, posicionado sobre a placa de latão, com certo excesso de 

material de forma a ficar um pouco acima de sua face superior, deixando o 

conjunto esfriar à temperatura ambiente por 30 a 40 minutos. 

•  Transferência do conjunto para o banho d’água por 30 minutos e, após esse 

período, o excesso de material deve ser retirado de forma que o molde fique 

cheio, porém, sem deformações e com as faces planas. 

• Imersão do conjunto em banho d’água, de modo que o nível d’água fique no 

mínimo a 10 cm do corpo-de-prova, por um período entre 85 a 95 minutos, 

mantendo-se a temperatura a 25oC. 

• Retirada do corpo-de-prova da placa e início imediato do ensaio de tração, até 

que o mesmo se rompa. 

• Anotação do valor da dutilidade, que é o valor médio de três determinações, em 

centímetros, correspondente ao alongamento em que se rompe o filete de 

material. 

 

A figura 5.12 ilustra o ensaio em andamento (tracionamento da amostra, à esquerda) e à 

direita, o equipamento completo (dutilômetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.12 – Esquema de ensaio de dutilidade em andamento e 
equipamento completo (Bernucci et al., 2006) 
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5.7.9 Efeito do Calor e do Ar em uma Película Delgada Rotacional – Norma da 

ABNT NBR 15235/2009 

 

Os asfaltos sofrem envelhecimento (endurecimento), de curto prazo, quando misturados 

com agregados minerais em usinas, devido a seu aquecimento. O envelhecimento de 

longo prazo do ligante ocorre durante a vida útil do pavimento que estará submetido a 

diversos fatores ambientais. Os ensaios de envelhecimento acelerado, designados de 

“efeito do calor e do ar”, são usados para tentar simular o envelhecimento do ligante na 

usinagem (Bernucci et al., 2006). 

 

O ensaio consiste em submeter uma delgada película de material asfáltico de 35 gramas, 

aquecida em uma estufa (Figura 5.13), durante 85 minutos a 163 oC, a contínuos giros 

dentro de um recipiente de vidro, com uma injeção de ar a cada 3 a 4 segundos. Os 

efeitos do calor e do ar são determinados a partir das variações nos valores dos ensaios 

físicos efetuados antes e após o tratamento na estufa. 

 

A variação de massa, que tanto pode resultar em perda ou ganho de massa (amostras 

com um percentual muito pequeno de componentes voláteis geralmente terão um ganho 

de massa, enquanto amostras com um alto percentual de componentes voláteis 

normalmente terão uma perda de massa) é calculada de acordo com a Equação 5.1. 

                                  

       

               100
A

A)-(B(%) massa em Variação ×=                                                         
(5.1)

 

 
 
Em que: 
 
 
A é a média das determinações de massa antes do envelhecimento, em gramas. 

B é a média das determinações de massa depois do envelhecimento, em gramas. 

O resultado deverá ser expresso por um número negativo em caso de perda de massa e 

positivo em caso de ganho de massa.  



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.10 Massa Específica e Densidade Relativa – Norma da ABNT NBR 6296/2004 

Este ensaio tem a sua importância para a conversão de massas em volumes para os 

cálculos dos teores de ligante das misturas asfálticas. 

Consiste em se determinar a densidade relativa, que é a razão da massa de um dado 

volume do material asfáltico, pela massa de igual volume de água à temperatura de 25 
oC.  

 

O ensaio é realizado com um picnômetro, que deve ser previamente pesado vazio 

(Figura 5.14) e cheio d’água (Figura 5.15). A amostra fundida é colocada em um 

picnômetro até 3/4 de seu volume, resfriada durante 40 minutos `a temperatura 

ambiente, e pesados o picnômetro mais a amostra (Figura 5.16). Em seguida, é 

completado o picnômetro com água e pesado o conjunto (Figura 5.17). 

A densidade relativa é calculada pela Equação 5.2: 

 

C)-(D-A)-(B
A-CRelativa Densidade =                                                                         

(5.2)
 

 
 

A massa específica é igual à densidade relativa x 0,997g/cm3 (massa específica da água 
a 25oC). 

Suporte do frasco 

 Figura 5.13 – Estufa de filme fino rotativo – RTFOT 
                                   (Bernucci et al., 2006) 

Jato de ar 
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A Tabela 5.10 mostra os resultados dos ensaios realizados com o CAP 50/70 utilizado 
na pesquisa.  

 

Ensaios Norma Resultados Especificações
Penetração (100g, 5s, a 25°C; 0,1 mm) NBR-6576 58 50 a 70
Ponto de Amolecimento, °C NBR-6560 48 46 min.
Viscosidade brookfield, a 135°C, splindle 21, 20 rpm, Cp NBR-15184 324 274 min.
Viscosidade brookfield, a 150°C, splindle 21 50 rpm, Cp NBR-15184 166 112 min.
Viscosidade brookfield, a 177°C, splindle 21, 100 rpm, Cp NBR-15184 65 57 a 285 min.
Viscosidade Saybolt Furol a 135º C NBR-14950 195 141 min
RTFOT Penetração Retida, % (*) NBR-6576 70 55 min.
RTFOT-Aumento do Ponto de Amolecimento, °C NBR-6560 3,7 8 máx.
RTFOT - Ductilidade a 25°C, cm NBR-6293 >150 20 min.
RTFOT Variação em Massa, % NBR-15235 -0,085 0,5 máx.
Dutilidade a 25°C, cm NBR-6293 >150 60 min.
Solubilidade no Tricloroetileno, % em massa NBR-14855 100,0 99,5 min.
Ponto de Fulgor, °C NBR-11341 317 235 min.
Índice de Susceptibilidade Térmica - -1,4 -1,5 a 0,7
Densidade Relativa a 20/4 25°C NBR-6296 1,006 -
(*) Relação entre a penetração após o efeito do calor e do ar em estufa RTFOT e a penetração original,  
     antes do efeito do calor e do ar.

Tabela 5.10 - Resultados dos ensaios realizados com o CAP - 50/70
DATA DA AMOSTRAGEM: 09/11/08

 
 

Figura 5.14 – Picnômetro vazio (A) Figura 5.15 – Picnômetro + água (B) 

Figura 5.16 – Picnômetro + amostra (C) Figura 5.17 – Picnômetro + amostra +   
água (D) 
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5.8 CARACTERIZAÇÃO DO ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO 
  
O CAP 60/85, utilizado na pesquisa, foi caracterizado pela realização dos ensaios 

recomendados pela norma do DNER – EM 396/99, “Cimento Asfáltico Modificado por 

Polímero”, salientando-se que os ensaios de penetração, ponto de fulgor, dutilidade, 

densidade relativa, ponto de amolecimento e Efeito do calor e do ar, já foram descritos 

anteriormente.  

 5.8.1 Ponto de Ruptura Fraas 

O ensaio determina a ruptura do ligante, quando submetido a temperaturas muito baixas. 

Aplica-se em países de clima muito frio, em que o ligante, quando submetido a severas 

condições climáticas, apresenta um estado de rigidez que resulta em trincamentos. 

O ensaio consiste em submeter uma placa de aço, revestida com uma fina camada de 

CAP, à flexão em temperaturas decrescentes até aparecer a primeira fissura na película 

de CAP, que é o ponto de ruptura. 

É recomendado para asfaltos modificados por polímeros através da especificação do 

DNER – EM 396/99, entretanto, não há aplicação do mesmo, haja vista a condição 

climática em nosso país. 

5.8.2 Estabilidade ao Armazenamento – Norma do DNER – EM 384/99 

Em síntese, o ensaio consiste em aquecer a amostra de asfalto modificado a 130ºC até 

se tornar líquida, derramá-la no recipiente, colocá-la na estufa (Figura 5.18) a 163 ºC 

por cinco dias e realizar os ensaios de ponto de amolecimento e recuperação elástica 

com as amostras de topo e do fundo do recipiente. 

As diferenças entre os resultados das amostras de topo e fundo deverão atender aos 

limites máximos especificados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.18 – Estufa com recipientes (Bernucci et al., 2006) 
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5.8.3 Viscosidade Cinemática - Norma da ABNT NBR 14756/2001 
 
Neste processo, a viscosidade é determinada com viscosímetro de tubo capilar de vidro, 

sendo a base do ensaio a medida do tempo decorrido para que um determinado volume 

de CAP possa fluir, e sendo a altura do líquido controlada, para uma dada temperatura. 

Conhecidos o tempo necessário e a constante de calibração do viscosímetro, a 

viscosidade cinemática é calculada em centistokes, havendo possibilidades de 

correlação entre esta e a viscosidade SSF. A grande vantagem da viscosidade 

cinemática é, além de sua maior comodidade, a possibilidade de resultados mais 

precisos se comparados ao de ensaio de viscosidade SSF (Balbo, 2007). 

Ressalta-se que esse ensaio não foi realizado não só pela dificuldade da disponibilidade 

do equipamento, como pelo fato de que o mesmo não consta na proposição de 

especificação para cimento asfáltico com polímero do IBP (2005), aprovada pelo 

Regulamento Técnico ANP 3/2007.  

 

5.8.4 Recuperação Elástica - Norma da ABNT NBR 15086 
Consiste em se colocar a amostra em um molde e introduzi-la em um banho d’água, 

submetendo-a a uma tração capaz de produzir um estiramento, quando então o ensaio é 

interrompido e é seccionado o fio de ligante, em seu ponto médio, verificando-se ao 

final de 60 minutos quanto houve de retorno das partes em relação ao seu tamanho 

original. Para tal faz-se a junção das extremidades seccionadas e mede-se o 

comprimento atingido. 

O ensaio foi realizado a uma temperatura de 25oC e a velocidade de estiramento 

empregada foi de 5cm/min., utilizando-se um dutilômetro (Figuras 5.19 e 5.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 5.19 – Dutilômetro para ensaio de recuperação elástica  - 
amostra estirada (1) 

1 
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   Figura 5.20 – Dutilômetro para ensaio de recuperação elástica - amostra seccionada e    
   em recuperação (2) 
 
 
A Tabela 5.11 mostra os resultados dos ensaios realizados com o CAP 60/85, 
modificado por polímero SBS, utilizado na pesquisa.  
 

Ensaios Norma Result. Especific.

Penetração 100g 5s, a 25°C; 0,1 mm NBR-6576 50 45 - 70

Ponto de Amolecimento; °C NBR-6560 65 60 min.

Recuperação Elástica. Ductilômetro, 25°C, 20cm; % NBR-15086 88 85 min.

Ponto de Fulgor. °C NBR - 11341 >240 235 min.

Densidade Relativa, 25°C/25°C NBR - 6296 1,011 Anotar

Viscos. brookfield, a 135°C, splindle 21, 20 rpm, cp NBR - 15184 1045 Máx. 3.000

Viscos. brookfield, a 150°C, splindle 21 50 rpm, Cp NBR - 15184 532 Máx. 2.000

Viscos. brookfield, a 177°C, splindle 21, 100 rpm, Cp NBR - 15184 265 Máx. 1.000

Tabela 5.11 - Resultados de ensaios com CAP 60/85

DATA DA AMOSTRAGEM: 03/10/08

 
 
 

2
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5.9 CARACTERIZAÇÃO DO ASFALTO-BORRACHA 
 

O CAP, utilizado na pesquisa, foi classificado como AB-8 de acordo com as 

especificações constantes no Projeto de norma do DNIT, “Cimento Asfáltico 

Modificado por Borracha Moída de Pneus”, e na especificação do DER/PR ES– P 

28/05, “Concreto Asfáltico Usinado a Quente com Asfalto Borracha”. Ressalte-se que a 

descrição resumida dos ensaios foi apresentada anteriormente, à exceção do ensaio de 

recuperação elástica, descrito à frente, realizado com a utilização do “torciômetro” 

(Figura 5.21).  

 

5.9.1 Recuperação Elástica por Torção - Norma da NLT 329/91 
 

O ensaio foi realizado conforme os procedimentos seguintes: 
 

• Aquecimento da amostra, tomando-se o cuidado de que a temperatura não 

excedesse os 130oC, introdução da mesma no molde e posterior esfriamento do 

conjunto formado pelo molde, a amostra e o cilindro metálico, durante 1 (uma) 

hora. 

• Colocação do conjunto em um banho d’água a 25 oC até o equilíbrio das 

temperaturas da água e da amostra.  

• Giro do cilindro até 180o, em um tempo entre 3 a 5 segundos, e início do retorno 

no sentido de 180 o a 0 o. 

• Término do ensaio após 30 minutos com o registro de leitura, na barra indicadora 

sobre a semicoroa graduada, do ângulo recuperado (L). 

• Cálculo da recuperação elástica (RE) pela Equação 5.3:   

180
100LRe ×

=                                                                                                         
(5.3)

 

Re = Recuperação elástica por torção 

L = Ângulo recuperado 
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A tabela 5.12 mostra os resultados dos ensaios realizados com o CAP modificado 

por BMP, utilizado na pesquisa, salientando-se que as especificações de referência 

foram extraídas da especificação do DER/PR ES– P 28/05. 

 

 

 

 

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaios Norma Resultados Especificações

Penetração (100g, 5s, a 25°C), 0,1 mm NBR-6576 47 25 - 75

Ponto de Amolecimento; °C NBR-6560 59 55 min.

Recuperação Elástica, por torção % NLT 329/91 65 50 min.

Ponto de Fulgor. °C NBR - 11341 >240 235 min.

Densidade Relativa, 25°C NBR - 6296 1,033 Anotar

Viscosidade brookfield, à 175°C, cp, Sp3, 30 rpm ASTM 2196 1680 800 - 2500

TABELA 5.12 - Resultados dos ensaios  com  CAP  modificado  por  BMP 

DATA DA AMOSTRAGEM: 03/10/08

Figura 5.21 – Aparelho para ensaio de recuperação elástica por torção 
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CAPÍTULO 6 - DOSAGEM DAS MISTURAS ASFÁLTICAS 
 

 
 

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 
O primeiro procedimento de dosagem de mistura asfáltica foi desenvolvido por Prevost 

Hubbard e F. C. Field, nos Estados Unidos em 1920, conhecido por método Hubbard-

Field. Foi concebido para dosagem de mistura areia-asfalto. Consiste em determinar a 

carga máxima resistida por um corpo-de-prova de 50,8mm de diâmetro por 25,4mm de 

altura, forçado a atravessar um orifício de 47,5mm de diâmetro. Esta carga é 

considerada o valor da estabilidade Marshall, e o ensaio acarreta um tipo de ruptura 

correspondente ao cisalhamento (Senço, 2001).  

 

Com o aumento do tráfego nas rodovias, havendo a necessidade da introdução de 

agregados com diâmetros maiores, para melhoria da estabilidade das misturas, foi feita 

uma modificação no método original com o corpo-de-prova para o ensaio sendo 

moldado com diâmetro de 152,4mm e 76,2mm de altura, e o ensaio passou a ser 

conhecido como Hubbard-Field Modificado. 

 

Outro método utilizado, conhecido como método de Hveem, foi desenvolvido por 

Francis N. Hveem que foi, em tempos passados, engenheiro de Materiais e Pesquisa do 

Departamento de Transportes da Califórnia e baseia-se em duas propriedades de corpos-

de-prova compactados: coesão e atrito. A densidade e os vazios do corpo-de-prova são 

estabelecidos antes da medição da estabilidade com estabilômetro que é um aparelho de 

ensaio triaxial em que se aplicam cargas verticais e se medem as pressões laterais 

resultantes (Manual de asfalto, 1989).  

  

O método Marshall, dos mais utilizados em todo o mundo e, no Brasil de uso corrente, 

adveio da Segunda Guerra Mundial, em que os engenheiros militares americanos 

depararam-se com o importante problema do projeto e da construção de aeroportos 

militares das frentes de batalha. Não tinham um tipo de ensaio simples para os projetos 

e controle de campo para pavimentos betuminosos, necessitando-se também de um 
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critério, em nível nacional, para a determinação do teor ótimo de betume para as 

misturas a serem submetidas às enormes cargas dos aviões e veículos militares (Senço, 

1997). 

 

Após extensas pesquisas e estudos de correlação, os engenheiros militares americanos 

adotaram os conceitos e o método de dosagem desenvolvido pelo engenheiro Bruce 

Marshall, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Mississipi. 

Introduziram alguns melhoramentos nos procedimentos do método, acrescentaram 

alguns itens e desenvolveram critérios para a dosagem das misturas (Manual de Asfalto, 

1989). 

 

Foram realizadas diversas pesquisas em pistas experimentais que possibilitaram 

estabelecer os critérios do método quanto aos teores de betume e tipos de granulometria 

adequados, bem como parâmetros de estabilidade, fluência, vazios e outros, aplicados 

até hoje. 

     

O método de dosagem conhecido como Superpave que, aos poucos, vem substituindo 

os tradicionais métodos, ainda não aplicado no Brasil a não ser em pesquisas no âmbito 

das universidades do país (Bernucci et al., 2006), foi resultante dos estudos do 

programa denominado SHRP, realizado nos Estados Unidos. 

 

Durante a década de 1980, várias rodovias norte-americanas de tráfego pesado passaram 

a evidenciar deformações permanentes prematuras, que foram atribuídas ao excesso de 

ligantes nas misturas. Muitos engenheiros acreditavam que a compactação por impacto 

das misturas durante a dosagem produzia corpos-de-prova com densidades que não 

condiziam com as obtidas em campo. Este assunto foi abordado no programa SHRP, 

resultando em um novo procedimento de dosagem por amassamento, denominado 

Superpave (Bernucci et al., 2006).  

 

A inovação apresentada neste procedimento, além da forma da escolha da granulometria 

dos agregados, foi sobre a compactação dos corpos-de-prova que passou a ser realizada 

por amassamento (giros do compactador) e não por impacto (golpes do soquete). 
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6.2 MÉTODO DE DOSAGEM ADOTADO  
 
A pesquisa foi realizada utilizando-se o método Marshall, com a aplicação de 75 golpes 

em cada face do corpo-de-prova, conforme recomendações da nota 4, pág. 5, da 

especificação do DNER – ME 043/95 “Misturas Betuminosas Usinadas a Quente”. 

Ressalte-se que para a elaboração dessa especificação foi consultada, dentre outras 

referências bibliográficas, a norma NBR 12891 “Dosagem de Misturas Asfálticas pelo 

Método Marshall”, onde, no item 5.2.11 consta a seguinte recomendação ...”50 golpes 

para pressão de pneu até 0,69 MPa (7kg/cm2) e 75 golpes para pressão de pneu de 0,69 

MPa a 1,38MPa (7kg/cm2 a 14kg/cm2)”.  

 

Estudos do USACE, na década de 1940, mostraram que as massas específicas atingidas 

em pistas de aeroportos, após cerca de 1500 coberturas de aeronaves, eram 

aproximadamente equivalentes às massas específicas obtidas em laboratório quando 

fossem aplicados 50 golpes por face do corpo-de-prova. Posteriormente, verificou-se 

que o número de golpes para pneus de pressões mais elevadas seria de 75 para a 

equivalência entre tais pesos específicos. No critério do USACE (Brown, 1984, citado 

por Balbo, 2007), a pressão de 0,69 MPa é o limite para a dosagem entre 50 e 75 

golpes, de tal forma que, com as pressões de pneus vigentes na prática atualmente, de 

cerca de 0,65MPa, não haveria razões para não se aplicar o critério de 75 golpes para 

pavimentos rodoviários (Balbo, 2007). 

Em face do exposto nessas considerações e recomendações adotou-se para as misturas 

pesquisadas, o número de golpes por face do C.P igual a 75.  

 

6.3 PROCEDIMENTOS DA DOSAGEM MARSHALL 
 
Todas as planilhas utilizadas nas dosagens bem como os respectivos cálculos e gráficos 

são apresentadas nos Anexos. São descritos à frente, de forma resumida, os 

procedimentos efetuados para as dosagens. 

6.3.1 Determinação das Massas Específicas Reais dos Ligantes – método da ABNT 

NBR 6296/2004, descrito no item 5.7.10. 

Foram obtidas as seguintes massas específicas: 
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• CAP 50/70: 10,06 kN/m3. 

• CAP 60/85: 10,11 kN/m3. 

• CAP com BMP: 10,33 kN/m3. 

 

6.3.2 Determinação da Absorção e da Densidade do Agregado Graúdo – método do 

DNER ME 081/98 

O ensaio foi realizado conforme os passos seguintes: 

• Imersão de uma porção de amostra retida na peneira de 4,8mm, durante 24 

horas, em água. 

• Enxugamento da amostra, tomando-se os cuidados necessários para evitar a 

evaporação de água dos poros durante a operação de secagem da superfície dos 

grãos, e determinação da massa da amostra na condição saturada, superfície seca 

(Mh). 

• Determinação da massa do agregado imerso em água (Mi), através da pesagem 

hidrostática. 

• Transferência da amostra para a estufa e determinação de sua massa seca (Ms).   

A massa específica real do agregado graúdo foi calculada pela Equação 6.1. 

 

           
MiMs

MsMr
−

=                                                                                          
(6.1)

         

              
         
Foi obtida a massa específica do agregado graúdo igual a 27,23 kN/m3. 
 
6.3.3 Agregado Miúdo – Determinação da Densidade Real - método do DNER ME 

084/95 

O ensaio foi realizado conforme a descrição seguinte. 

 

• Determinação da massa do picnômetro vazio, seco e limpo (a). 

• Colocação da amostra no picnômetro e determinação da massa do picnômetro 

mais amostra (b). 

• Colocação de água no picnômetro até cobrir, com excesso, a amostra do 
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agregado, aquecendo-o até fervura por 15 minutos para expulsão do ar, 

deixando-o esfriar em banho d’água a 25oC. Complemento do volume vazio 

restante do picnômetro com água até o traço de referência, enxugando e pesando 

a massa do picnômetro mais a amostra mais a água (c), Figura 6.1.  

• Esvaziamento de todo o conteúdo do picnômetro, lavagem e determinação da 

massa do picnômetro cheio com água até o traço de referência (d), Figura 6.2. 

• Cálculo da massa específica real do agregado miúdo pela Equação 6.2. 

 

                                                                                                                     (6.2)     

 

                    

 

 

Foi obtida a massa específica do agregado miúdo igual a 27,36 kN/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4 Seleção da Faixa Granulométrica  

 

A Figura 6.3 mostra a faixa granulométrica utilizada. 

 

6.3.5 Composição das Misturas de Agregados 
 
Diversos são os processos para a obtenção da mistura de agregados de forma a atender 

satisfatoriamente os limites da faixa granulométrica estabelecida, a partir de materiais 

que individualmente não atendem às especificações. 

Figura 6.1 – Picnômetro + amostra + água   Figura 6.2 – Picnômetro cheio d’água  

(
(( ))

)
25 bcad

abD
−−−

−
=
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O processo algébrico, pouco empregado por ser, de certa forma, trabalhoso pelos muitos 

cálculos exigidos, parte de um sistema de equações a partir das percentagens dos 

componentes da futura mistura. 

O método de Rothfuchs consiste na elaboração de gráficos, a partir dos percentuais 

passantes de cada componente em suas respectivas peneiras, em escalas vertical e 

horizontal, e da curva granulométrica média especificada para a mistura, onde são 

traçadas retas que, ligadas, fornecem as proporções de cada componente. 

O método do Instituto do Asfalto estabelece fórmulas para misturas de dois agregados e 

gráficos para misturas envolvendo mais de dois agregados, sendo que a graduação final 

é obtida pela elaboração de quadros com escalas de percentagens passantes, dispostas  

adequadamente. 

O processo das tentativas, adotado na composição das misturas pesquisadas, requer 

experiência própria e conhecimento, principalmente quanto aos materiais de 

determinada região e podem avaliar as percentagens prováveis de cada componente. 

Adotam-se inicialmente os percentuais de cada componente para a elaboração da 

mistura pretendida e calculam-se os valores, para cada peneira, das percentagens 

passantes, previamente estabelecidos. 

A partir das granulometrias individuais das britas nos 1 e 0, disponíveis, foram obtidos 

os percentuais de 43% de brita 1 (diâmetros predominantes  entre 25,4 e 12,7mm), e de 

57% de brita 0 (diâmetros predominantes entre 9,5mm e 4,8mm), graduados na faixa D 

(antiga especificação do DNER 106/80), mostrados na Tabela 6.1. 

A Figura 6.3 mostra os gráficos das distribuições granulométricas individuais dos 

agregados, a faixa adotada e a mistura final. As Figuras 6.4, 6.5 e 6.6 mostram as 

misturas de agregados compostas para a confecção dos corpos-de-prova, 

separadamente, para cada ligante utilizado. 

 

 

 

 

 

 

1" 100 - 100
1/2" 27,0 100 68,6 45 - 75
Nº 4 3,4 10,0 7,2 5 - 30

Nº 10 2,0 4,3 3,3 0 - 6
Nº 200 1,0 1,0 1,0 0 - 2

Tabela 6.1 - Composição das Misturas

Brita 1              
para mistura: 43%

Brita 0              
para mistura: 57% Mistura Final

100

Faixa D - DNER 
ES-106/80Peneiras
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   Figura 6.4 – Mistura de agregados para o traço 01, com CAP 50/70 

Figura 6.3 - Granulometrias individuais e Mistura Final

Faixa D - DNER ES-106/80
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 Figura 6.6 – Mistura de agregados para o traço 03, CAP com BMP 

Figura 6.5 – Mistura de agregados para o traço 02, com CAP 60/85 
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6.3.6 Definição das Temperaturas de Mistura e de Compactação 

 

A temperatura do ligante no instante da mistura com os agregados é definida a partir da 

curva viscosidade-temperatura, que deve apresentar uma viscosidade SSF entre 75 e 95, 

ou 0,17 ± 0,02Pa.s, se medida com o viscosímetro rotacional. A temperatura do ligante 

não deve ser inferior a 107oC nem superior a 177oC. A temperatura dos agregados deve 

ser de 10 a 15oC, acima da temperatura definida para o ligante, sem ultrapassar 177oC. 

A temperatura de compactação deve ser tal que o ligante apresente viscosidades na 

faixa de 125 e 155SSF, ou 0,28 ± 0,02Pa.s.  

Ressalta-se que para o CAP com BMP, as temperaturas, tanto da mistura como a de 

compactação, foram superiores às dos outros ligantes e adotadas conforme as 

recomendações do fabricante, oriundas de vários experimentos laboratoriais e de campo 

no estado do Paraná.                                                                                                                                     

 

As temperaturas adotadas são apresentadas na tabela 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.7 Definição dos Teores de Asfalto para a Moldagem dos C.P’s. 

 

De acordo com a granulometria selecionada e por experiência própria, adotou-se um 

teor de asfalto referencial em um primeiro grupo de três corpos-de-prova para todas as 

misturas. Dois outros corpos-de-prova foram moldados com teores iguais a -0,5 e -1,0% 

abaixo do teor de referência, e mais dois, com teores acima do teor de referência, ou 

Ligantes 160 160 175

Agregados 170 170 185

Compactação do C.P. 150 150 175

Tabela 6.2 - Temperaturas adotadas para os traços
Temperaturas adotadas - oC

Elementos para 
composição dos 
corpos-de-prova

Mistura com 
CAP 50/70

Mistura com 
CAP 60/85

Mistura de CAP 
com BMP
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seja, a +0,5 e +1,0%. Foram moldados, portanto, três C.P’s para cada teor, chegando em 

alguns casos, a cinco C.P’s, com descarte de dois deles, cujos valores estavam 

inaceitáveis, num total de quinze C.P’s para cada mistura. 

 

Ressalta-se que, em que pese existirem vários processos semi-empíricos para a 

determinação do teor ótimo do ligante, a escolha do percentual para os três primeiros 

corpos-de-prova que, supostamente, estaria no entorno do teor dito “ótimo”, foi igual a 

3%. Os corpos-de-prova foram, portanto, moldados com 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 e 4,0% de 

asfalto. 

 

Esse é um procedimento de boa aplicabilidade aos traços envolvendo misturas 

betuminosas e depende fundamentalmente da experiência do projetista. 

 

6.3.8 Preparação das Misturas e Compactação  

 

As misturas dos agregados para compor os corpos-de-prova foram preparadas de acordo 

com os percentuais calculados, aquecidos em simultâneo com o ligante e compactados 

com 75 golpes por face do corpo-de-prova, com soquete manual (Figura 6.7). Para 

diminuir possibilidades de erro e, de certa forma garantir um mínimo de uniformidade 

nos resultados das dosagens, foi mantido um mesmo operador para todas as moldagens, 

com uma freqüência de golpes (os métodos de referência nada recomendam sobre isso) 

o tanto quanto possível uniforme. Mesmo adotando-se esse procedimento houve, 

conforme já citado, em alguns casos, a necessidade da moldagem de até cinco C.P’s, 

para uma melhor definição dos resultados finais. Após as moldagens, os C.P’s foram 

esfriados, desmoldados (Figura 6.8) e medidas suas dimensões (diâmetro e altura). Em 

seguida, foram determinadas as massas específicas aparentes (Gmb), constantes da 

planilha Ensaio Marshall I – Anexos, dos C.P’s (método do DNER–ME 117/94), com 

parafinagem dos mesmos (Figura 6.9) antes da determinação de suas massas submersas 

em água, haja vista os altos volumes de vazios. 
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6.3.9 Determinação dos Parâmetros Volumétricos 

 

Conforme apresentado na planilha Ensaio Marshall II – Anexos, foram calculados os 

parâmetros resultantes das equações 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8. 

 

Figura 6.7 – Compactação Marshall Figura 6.8 – Corpos-de-prova moldados 

 Figura 6.9 – Corpos-de-prova parafinados 
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• Densidade Máxima Teórica (DMT)                                                                 

    (6.3) 

 

   
 
 

Em que: 

 

a = Porcentagem de asfalto, expressa em relação à massa total da mistura asfáltica; 

 

%Ag, %Am  = Porcentagens do agregado graúdo e agregado miúdo, respectivamente, 

expressas em relação à massa total da mistura asfáltica; 

 

Ga, GAg e GAm = Massas específicas reais do asfalto, do agregado graúdo e do 

agregado miúdo, respectivamente. 

• Massa Específica Aparente da Mistura (Gmb), Método do DNER – ME 117/94. 

 

Como as misturas contêm mais de 10% de vazios, o processo foi realizado empregando-

se fita adesiva e parafina fluidificada para envolvimento e impermeabilização dos 

corpos-de-prova, para a determinação de seus pesos imersos. 

                                                 (6.4) 

 
 
Em que: 
 
Gmb = massa específica aparente do corpo-de-prova (mistura); 

Par = peso do corpo-de-prova, determinado ao ar;  

dp = densidade aparente da parafina empregada (=0,89); 

P1 = peso do corpo-de-prova com fita adesiva; 

P2 = peso da fita adesiva; 

P3 = peso do corpo-de-prova com fita adesiva e recoberto com parafina, ao ar; 

DMT = 
100 

% a % Ag % Am

Ga GAg GAm
+ +



81 
 

P4 = peso do corpo-de-prova com fita adesiva e recoberto com parafina, imerso em 

água; 

df  = densidade aparente da fita adesiva (=0,84) 

 
• Volume de Vazios (Vv)  

(6.5) 

 

 

• Vazios com Betume (VCB)  

(6.6) 

 
 
• Vazios do Agregado Mineral (VAM)  

(6.7) 
             VAM = Vv + VCB 
 
 

• Relação Betume/Vazios (RBV)           

                                          

(6.8) 

 
 

6.3.10 Determinação dos Parâmetros Mecânicos 

 

Os C.P’s foram imersos em banho-maria por 40 minutos e imediatamente colocados no 

molde de compressão, sendo determinados, simultaneamente, os seguintes parâmetros 

mecânicos, obtidos por ruptura dos C.P’s na prensa Marshall (Figura 6.10): 

 

• Estabilidade: carga máxima a que o C.P. resiste antes de seu rompimento, obtida 

em N.  

 

• Fluência: deformação que o C.P. sofre antes da ruptura. 

Vv = 
DMT - Gmb 

DMT 

VCB = 
Gmb x %a 

Ga 

RBV = 
VCB 
VAM 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3.11 Escolha do Teor de Ligante de Projeto   

Com os resultados dos ensaios foram elaborados os gráficos das variações das 

grandezas mostradas a seguir, em função das variações dos teores de asfalto, 

apresentados nos Anexos. 

• Massas específicas aparentes; 

• Cargas de ruptura (estabilidade Marshall); 

• Percentagens de vazios não preenchidos; 

• Vazios do agregado mineral; 

• Fluência. 

Ressalte-se que especificações atuais para misturas abertas usinadas a quente indicam 

volume de vazios diversos como: maiores que 12% (DER/SP), entre 5 e 30% 

(DAER/RS), maiores que 20% (DEINFRA/SC), entre 18 e 25% (para CPA, do DNER), 

e a própria especificação extinta do DNER 106/80 que não indicava nenhum limite para 

esse parâmetro. 

Portanto, dada a inexistência de valores de referência quanto aos volumes de vazios, 

específicos para o tipo de mistura pesquisada, a escolha do teor do projeto foi baseada 

na massa específica aparente máxima e na estabilidade Marshall. 

Figura 6.10 – Ruptura na prensa Marshall 
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CAPÍTULO 7 - CARACTERÍSTICAS DAS MISTURAS ASFÁLTICAS  
 

7.1 ENSAIO MARSHALL – RESUMO GERAL 

 

Os resultados constantes das tabelas 7.1, 7.2 e 7.3 foram extraídos das planilhas 

utilizadas para as dosagens, realizadas de acordo com os procedimentos descritos no 

capítulo anterior, constantes dos Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 2,5 2,9 3,0 3,5 4,0

Volume de Vazios - Vv (%) 21,3 19,3 18,4 18,3 17,8 17,6

Relação Betume Vazios - RBV (%) 16,3 21,4 24,6 25,7 29,3 32,3

Vazios do Agregado Mineral - VAM (%) 25,4 24,5 24,5 24,6 25,1 25,95

Vazios com Betume - VCB (%) 4,1 5,3 6,1 6,3 7,4 8,4

Densidade Máxima Teórica - DMT (kN/m³) 26,40 26,19 26,00 25,97 25,76 25,56

Densidade Aparente - Gmb (kN/m³) 20,79 21,15 21,22 21,23 21,19 21,07

Estabilidade (N) 4980 5510 5820 5850 5650 5580

Fluência (mm) 2,4 2,9 3,2 3,2 3,7 4,2

Tabela 7.1: Propriedades volumétricas e mecânicas da mistura com CAP 50/70 (traço 01)

Teor de Projeto: 2,9%

Teor de Ligante (%) - CAP 50/70Grandezas

2,0 2,5 3,0 3,1 3,5 4,0

Volume de Vazios - Vv (%) 21,6 20,4 19,2 19,2 18,8 18,4

Relação Betume Vazios - RBV (%) 15,9 20,2 24,5 25,2 27,9 30,9

Vazios do Agregado Mineral - VAM (%) 25,7 25,6 25,5 25,6 26,0 26,7

Vazios com Betume - VCB (%) 4,1 5,2 6,2 6,4 7,3 8,3

Densidade Máxima Teórica - DMT (kN/m³) 26,41 26,19 25,98 26,00 25,77 25,57

Densidade Aparente - Gmb (kN/m³) 20,70 20,85 20,99 21,00 20,94 20,86

Estabilidade (N) 4420 4890 5210 5210 5110 4750

Fluência (mm) 2,6 3,0 3,4 3,5 3,7 4,5

Tabela 7.2: Propriedades volumétricas e mecânicas da mistura com CAP 60/85 (traço 02)

Teor de Projeto: 3,1%

Teor de Ligante (%) - CAP 60/85
Grandezas
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7.1.1 Análise dos Resultados 

 

As misturas analisadas contêm uma quantidade muito reduzida de finos em que o 

contato e atrito entre os grãos é direto. Foram realizadas as granulometrias após a 

compactação Marshall e extração do asfalto, constatando-se uma grande redução dos 

grãos, como pode ser observado nas Figuras 7.1, 7.2 e 7.3, das 3 (três) misturas 

pesquisadas, com percentuais de degradação muito semelhantes, tendo a mistura com 

BMP apresentado degradação ligeiramente inferior às outras. Essa degradação deveu-se 

ao impacto dos golpes do soquete Marshall. 

O teor de asfalto de projeto para o CAP com BMP (3,5%) apresentou um aumento de 

13% quando comparado com o CAP com polímero (3,1%) e de 21% em relação ao 

CAP convencional (2,9%). Houve pequeno aumento de teor entre o CAP com polímero 

e o CAP convencional (0,2% maior para o CAP com polímero, correspondendo a 7% de 

acréscimo), insignificante e não representativo, haja vista as limitações do método. 

Praticamente não houve alterações na percentagem de vazios do agregado mineral. 

Os valores de estabilidade da mistura com o CAP convencional apresentaram um 

aumento de 25% em relação à mistura com CAP com BMP, e de 12% em relação ao  

CAP com polímero. 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Volume de Vazios - Vv (%) 20,8 19,7 18,9 18,1 17,5

Relação Betume Vazios - RBV (%) 16,3 20,6 24,5 28,4 31,8

Vazios do Agregado Mineral - VAM (%) 24,9 24,8 25,0 25,2 25,7

Vazios com Betume - VCB (%) 4,1 5,1 6,1 7,2 8,2

Densidade Máxima Teórica - DMT (kN/m³) 26,44 26,23 26,03 25,82 25,62

Densidade Aparente - Gmb (kN/m³) 20,94 21,07 21,12 21,16 21,13

Estabilidade (N) 4010 4370 4630 4670 4510

Fluência (mm) 2,4 3,2 3,7 4,7 5

Tabela 7.3: Propriedades volumétricas e mecânicas da mistura de CAP com BMP (traço 03)

Teor de Projeto: 3,5%

Teor de Ligante (%) - CAP com BMP
Grandezas
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 Figura 7.1 – Granulometria dos agregados após compactação Marshall 
                                       Mistura com CAP 50/70 (traço 01) 
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  Figura 7.2 – Granulometria dos agregados após compactação Marshall 
                                         Mistura com CAP 60/85 (traço 02) 
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 Figura 7.3 – Granulometria dos agregados após compactação Marshall 
                                   Mistura de CAP com BMP (traço 03) 
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7.2 - MÓDULO DE RESILIÊNCIA 

 

7.2.1 Considerações Gerais 

 

A camada de rolamento de um pavimento flexível é composta por misturas asfálticas 

que têm comportamento mecânico e desempenho relacionados às respostas das ações 

impostas pelas cargas. Os agregados formam a estrutura de sustentação resistindo aos 

esforços de compressão, e os ligantes proporcionam a aglutinação entre os agregados, 

propiciando determinada flexibilidade ou rigidez às misturas. 

A rigidez dos revestimentos asfálticos depende da temperatura. Variações diárias e 

sazonais da temperatura causam variações na rigidez das misturas, ou seja, a 

deformabilidade maior ou menor do pavimento é condicionada às variações da 

temperatura do ar ou das condições meteorológicas de um modo geral (Medina e Motta, 

2005). 

 

Até a década de 1970, os métodos de dimensionamento, usualmente empregados no 

Brasil caracterizavam-se por enfocar, basicamente, a capacidade de suporte dos 

pavimentos em termos de ruptura plástica sob carregamento estático, retratada através 

do valor do CBR. No entanto, observa-se que boa parte da malha rodoviária vinha 

apresentando uma deterioração prematura, que era atribuída à fadiga dos materiais, 

gerada pela contínua solicitação dinâmica do tráfego atuante. Essa realidade acabou por 

dar ensejo à introdução, no país, de estudos da resiliência de materiais empregáveis em 

pavimentos permitindo, assim, avaliar comportamentos estruturais até então não 

explicáveis pelos procedimentos clássicos e efetuar uma abordagem mais realista desta 

problemática no meio tropical. 

 

Tal metodologia resultou na possibilidade de analisar e prever estados de tensão -

deformação de estruturas de pavimentos através de programas computacionais, 

partindo-se de propriedades dinâmicas expressáveis em termos de valores de módulo 

resiliente (DNIT, 2006, Manual de Pavimentação). 

Francis Hveem, pioneiro no estudo da deformabilidade dos pavimentos, entendia que o 

trincamento progressivo dos revestimentos asfálticos se devia à deformação resiliente 
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(elástica) das camadas subjacentes, em especial o subleito. Ele preferiu usar este termo 

ao invés de deformação elástica sob o argumento de que as deformações nos 

pavimentos são muito maiores do que nos sólidos elásticos com que lida o engenheiro – 

concreto, aço, etc. Na verdade, o termo resiliência significa energia armazenada num 

corpo deformado elasticamente, a qual é devolvida quando cessam as tensões 

causadoras das deformações; corresponde à energia potencial de deformação (Medina e 

Motta, 2005). 

 

Devido à variabilidade de diversos fatores, como intensidade e freqüência das cargas, 

estações sazonais, torna-se difícil representar em ensaios de laboratório as solicitações 

dinâmicas impostas aos pavimentos pelo tráfego. Procurando reproduzir as condições 

de campo, o ensaio de cargas repetidas aplica, em corpos-de-prova, forças com 

intensidades que variam de um valor zero até um máximo, voltando a anular-se ou 

atingir um valor mínimo definido para voltar a atuar após pequeno intervalo de repouso 

(fração de segundo). A amplitude e o tempo de pulso dependem da velocidade do 

veículo e da profundidade, fatores primordiais para os cálculos das tensões e 

deformações produzidas.  

 

7.2.2 Ensaio de Módulo de Resiliência 

 

A determinação do Módulo de Resiliência (MR), no Brasil, é normatizada através do 

método de ensaio do DNER-ME 133/94, que define o MR de misturas betuminosas 

como a relação entre a tensão de tração (σt), aplicada repetidamente no plano diametral 

vertical de uma amostra cilíndrica de mistura betuminosa e a deformação específica 

recuperável (εt) correspondente à tensão aplicada, numa dada temperatura (T), conforme 

a Equação 7.1. 

 

           
(7.1)

 
 

Ressalta-se que as deformações resilientes são aquelas elásticas e recuperáveis, porém, 

não seguem necessariamente a Lei de Hooke, ou seja, não variam de modo linear com 
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as tensões aplicadas, e são influenciadas por diversos fatores desconsiderados no 

conceito convencional da elasticidade.  

A aparelhagem para a realização do ensaio é composta por um sistema pneumático de 

carregamento, um sistema de medição de deformação da amostra e uma estrutura de 

suporte.  

 

O ensaio consiste na aplicação de cargas cíclicas verticais, na direção radial de corpos-

de-prova cilíndricos, e leituras, registros das deformações produzidas, também na 

direção radial, porém perpendicularmente à direção de aplicação de cargas. A Figura 

7.4 ilustra as posições e direções de aplicações de carga e registros do ensaio.  

 

deformação na direção radial y

deformação na direção radial x

carga F aplicada na direção radial y

direção radial y

direção radial x

carga F aplicada na direção radial y

deformada do CP

 
Figura 7.4 Esquema ilustrativo de aplicação de cargas e deformações produzidas.  

 

Os C.P’s, utilizados para os ensaios, foram moldados de acordo com os procedimentos 

do método Marshall, citados anteriormente, tendo como teores de asfalto aqueles 

determinados como os de projeto, com altura média de 6,5cm e diâmetro médio de 

10,1cm.   

A montagem do conjunto máquina/amostra consiste em: 

• Posicionamento do corpo-de-prova no interior do suporte para fixação do 

transdutor LVDT. O princípio de funcionamento desse transdutor consiste em 

transformar as deformações durante o carregamento repetido em potencial 

elétrico, cujo valor é registrado no aparelho de aquisição de dados. 
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• Colocação do corpo-de-prova sobre a base da estrutura de suporte, entre os dois 

cabeçotes curvos. 

• Fixação e ajuste do transdutor LVDT de modo a se obter registro no 

microcomputador. 

• Observação sobre o perfeito assentamento do pistão de carga e dos cabeçotes no 

corpo-de-prova. 

São duas as fases durante o ensaio, sendo uma de condicionamento do corpo-de-prova e 

a outra onde são registradas as deformações. Na fase de condicionamento, são aplicadas 

200 vezes uma carga cíclica, de modo a ser obtida uma tensão menor ou igual a 30% da 

resistência à tração obtida no ensaio de compressão diametral. A freqüência de 

aplicação de carga é de 60 ciclos por minuto com duração de 0,10 segundo.  

Ressalte-se que, apesar do método de ensaio de referência recomendar essa prática, uma 

carga que produz uma tensão igual ou próxima a 30% da resistência à tração por 

compressão diametral deve ser evitada. Recomenda-se a aplicação da menor carga (F), 

capaz de fornecer um registro mensurável pelo equipamento, sendo esse o 

procedimento adotado para a realização dos ensaios. Esta prática permite a 

determinação de módulos de resiliência mais representativos, visto que cargas menores 

diminuem o erro de registros de deformações plásticas como recuperáveis. Segundo 

Bernucci et al., 2006, mesmo nos ensaios conduzidos com níveis de carregamento de 

5% da tensão de ruptura ainda são perceptíveis deslocamentos plásticos que não devem 

ser contabilizados no cálculo do MR. Atualmente, leituras precisas de deformações são 

realizadas com níveis de carregamento de 10% a 15%. Isso resulta em alguma 

dicotomia para os resultados passados quando, aplicadas maiores tensões, obtinham-se 

menores valores de módulo de resiliência. Assim, valores atuais na literatura nacional 

vêm apresentando maiores magnitudes de módulo de resiliência que aquelas 

convencionalmente encontradas até recentemente (Balbo, 2007). 

Após este procedimento anterior, vem a fase de registros das deformações produzidas, 

em que devem ser registradas as deformações resilientes para 300, 400 e 500 aplicações 

de cargas.  

A normatização nacional não prescreve a instrumentação para registros de deformações 

ocorridas na direção paralela à aplicação de carga. No entanto, com esses registros, 



92 
 

podem-se obter valores reais de coeficiente de Poisson (µ). O DNIT recomenda, na falta 

de dados reais, a adoção do valor de 0,3 para o coeficiente de Poisson, sendo esse o 

valor adotado. 

A temperatura empregada para a determinação do MR foi de 25oC. Atualmente tem 

sido utilizada esta temperatura como referência, sendo possível a realização do ensaio 

em outras temperaturas mais baixas ou mais elevadas para analisar principalmente a 

importância da variação do comportamento das misturas asfálticas dependentes da 

variação de temperatura (Medina e Motta, 2005). 

Como já mencionado, o comportamento mecânico de misturas asfálticas é diretamente 

influenciado pelas variações de temperatura. Dependendo do tipo de CAP e da 

distribuição granulométrica da mistura asfáltica, uma variação de 1ºC poderá ocasionar 

uma diferença de resultados superior a 10% (Balbo, 2007). 

O valor de módulo de resiliência, após a realização do ensaio e registro dos dados, é 

calculado, segundo o DNER-ME 133/94, através da Equação 7.2. 

 

                                                                           
(7.2)

      
 

onde: 

 

MR: módulo de resiliência, em MPa; 

F: carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo-de-prova, em N; 

∆: deformação elástica ou resiliente registrada no oscilógrafo, para 300, 400 e 500  

 aplicações de carga (F), em cm; 

H: altura do corpo-de-prova, cm; 

 

O módulo de resiliência do corpo-de-prova ensaiado será a média aritmética dos valores 

determinados a 300, 400 e 500 aplicações de carga (F). 

 

Os ensaios de Módulo de Resiliência foram realizados utilizando-se a aparelhagem do 

Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Cumpre 
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ressaltar que o ensaio, no que se refere à fase de condicionamento dos corpos-de-prova 

e “start” de registro de leituras do LVDT, é diferenciado do exposto anteriormente, 

tendo sido realizado conforme os procedimentos relatados a seguir. 

O ensaio foi realizado em três ciclos, sendo que para cada um desses, foram aplicados 

pulsos de carga ao corpo-de-prova para que houvesse o condicionamento. A pressão 

inicial no cilindro de aplicação de carga foi de 0,5 kgf/cm², sendo esta acrescida de 0,25 

kgf/cm² até que o deslocamento elástico, medido pelo transdutor, atingisse o valor de 

sensibilidade do aparelho (0,003 mm). Ocorrido isso, a tensão de compressão do 

cilindro se estabilizou e os deslocamentos foram registrados para os três ciclos do 

ensaio. 

Por fim, foram calculados e apresentados, pelo software do aparelho, os valores do 

Módulo de Resiliência em MPa correspondente à cada ciclo e, também, a média destes 

valores. 

 

7.2.3 Análise dos Resultados  

As misturas analisadas foram denominadas, para identificação simplificada das mesmas 

bem como seus respectivos ligantes empregados, como sendo as do Traço 01 (CAP 

50/70), Traço 02 (CAP 60/85, com polímero) e Traço 03 (CAP modificado por BMP).  

As ilustrações apresentadas nas Figuras 7.5 e 7.6 mostram a aparelhagem utilizada para 

o ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 7.5 Vista geral do equipamento para determinação do M.R.   
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Para cada traço foram moldados e ensaiados 10 (dez) corpos-de-prova cilíndricos com 

alturas e diâmetros da ordem de 6,5 cm e 10,1 cm, respectivamente. Durante a 

realização dos ensaios, foi mantida a temperatura ambiente de 25ºC. 

Os ensaios foram realizados de acordo com os procedimentos relatados no item 7.2.2 e 

para cada ensaio são apresentados três valores determinados para cada um dos três 

ciclos de carregamento. Um exemplo típico do relatório emitido, contendo os resultados 

dos ensaios, é apresentado na Figura 7.7 e corresponde ao C.P número 08, do traço 01. 

Os demais resultados são apresentados no capítulo Anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6 Posicionamento do LVDT  
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As Tabelas 7.4, 7.5 e 7.6 mostram os resultados obtidos e as Figuras 7.8, 7.9 e 7.10 

ilustram os mesmos. 

Figura 7.7 – Exemplo de relatório com os resultados de MR  
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Força Desl. Resil. MR MR médio MR médio
kgf mm MPa MPa MPa

1 148,60 0,006605 1898
2 148,00 0,007031 1775
3 149,90 0,006823 1853
1 221,64 0,007366 2283
2 210,39 0,00869 1934
3 210,34 0,009852 1705
1 210,74 0,006021 2776
2 210,14 0,006749 2469
3 209,94 0,007424 2243
1 180,45 0,007509 1979
2 179,08 0,008162 1807
3 179,88 0,008614 1720
1 210,96 0,006751 2577
2 209,05 0,007371 2339
3 211,47 0,007675 2272
1 209,05 0,005942 3032
2 210,80 0,005966 3045
3 210,95 0,006121 2969
1 178,91 0,006355 2311
2 180,33 0,007248 2043
3 175,57 0,006906 2135
1 240,70 0,00725 2830
2 241,91 0,007532 2738
3 240,46 0,007469 2744
1 88,79 0,00437 1593
2 90,21 0,003923 1803
3 89,52 0,004044 1736
1 181,99 0,005719 2755
2 180,18 0,006785 2299
3 180,55 0,006635 2356

9 1711

10 2470

2267

6 3015

7 2163

8 2771

3 2496

4 1835

5

Tabela 7.4 - Resultados obtidos (MR) - Traço 01 com CAP 50/70 

2396

CP Ciclo nº

1

2

1842

1974
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Força Desl. Resiliente MR MR médio MR médio 
kgf mm MPa MPa MPa

1 149,22 0,006207 1885
2 149,06 0,00574 2036
3 150,29 0,006116 1927
1 120,16 0,00501 1949
2 118,23 0,004562 2106
3 119,68 0,004952 1964
1 119,07 0,00594 1620
2 119,53 0,00598 1615
3 119,73 0,006197 1561
1 150,33 0,005868 2181
2 149,21 0,005944 2137
3 150,08 0,005642 2264
1 88,32 0,005284 1370
2 90,36 0,006288 1178
3 89,76 0,006465 1138
1 149,40 0,007269 1675
2 149,16 0,007632 1593
3 148,52 0,007919 1529
1 119,34 0,008097 1179
2 120,43 0,008164 1180
3 119,54 0,007897 1211
1 150,26 0,007507 1627
2 150,22 0,006913 1766
3 149,35 0,00775 1566
1 88,34 0,006191 1189
2 88,76 0,006034 1226
3 89,28 0,006357 1170
1 59,39 0,004336 1131
2 59,22 0,004254 1150
3 59,75 0,004178 1181

25 1154

22 1190

23 1653

24 1195

Tabela 7.5 - Resultados obtidos (MR) - Traço 02 com CAP 60/85

CP Ciclo nº

16 1949

1577

17 2006

18 1599

19 2194

20 1229

21 1599
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Força Desl. Resiliente MR MR médio MR médio
kgf mm MPa MPa MPa

1 211,77 0,005467 3248
2 211,12 0,005395 3281
3 212,26 0,005719 3111
1 150,98 0,00572 2219
2 150,84 0,006074 2088
3 151,25 0,005834 2180
1 180,59 0,008228 1829
2 180,24 0,008789 1709
3 180,18 0,009494 1581
1 150,10 0,005449 2299
2 152,04 0,00605 2097
3 150,79 0,006478 1943
1 182,20 0,005199 2974
2 182,52 0,005768 2685
3 182,42 0,005866 2639
1 120,96 0,004743 2184
2 119,60 0,004366 2346
3 121,80 0,005266 1981
1 90,21 0,006745 1093
2 90,50 0,007013 1055
3 89,94 0,0069 1066
1 120,93 0,006255 1623
2 121,13 0,007014 1450
3 120,93 0,007067 1437
1 149,68 0,006882 1832
2 150,15 0,005762 2195
3 152,23 0,006436 1992
1 149,76 0,006832 1903
2 151,65 0,005783 2277
3 151,90 0,005915 2230

Tabela 7.6 - Resultados obtidos (MR) - Traço 03 de CAP com BMP

CP Ciclo nº

31 3213

2085

32 2162

33 1706

34 2113

35 2766

36 2170

40 2137

37 1071

38 1503

39 2006
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     Figura 7.8 - Resultados obtidos de MR para o Traço 01   

Figura 7.9 - Resultados obtidos de MR para o Traço 02  
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A Figura 7.11 apresenta os valores médios representativos dos Módulos de Resiliência 

para as três misturas. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que para os traços 01 e 03, respectivamente, tendo como ligantes o CAP 

50/70 e o CAP com BMP, houve uma pequena variação dos valores dos módulos, 

apresentando apenas 9% dos valores médios maiores para o traço 01, portanto, foi o que 

apresentou maior rigidez.  

Figura 7.11 - Resultados médios representativos de MR para as 3(três)          
                      misturas 

  Figura 7.10 - Resultados obtidos de MR para o Traço 03  
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Resumindo, as misturas preparadas com o ligante convencional apresentaram valores 

mais elevados (2267MPa) que as preparadas com o ligante com BMP (2085MPa) e 

estas apresentaram valores superiores às preparadas com o ligante modificado por 

polímeros (1577MPa).  

A Instrução de Projeto IP-08 – “Análise mecanicista à fadiga de estruturas de 

pavimentos”, quadro 8.1, página 175, da Prefeitura Municipal de São Paulo, estabelece 

valores referenciais mostrados na tabela 7.7, para MR de vários materiais que compõem 

a estrutura de um pavimento. Ressalte-se que são mostrados apenas os valores de MR 

para revestimentos, suprimindo-se os restantes do referido quadro da IP-08, uma vez 

que interessam, para efeito comparativo, apenas os MR de misturas betuminosas, em 

especial os de misturas abertas, objeto da presente pesquisa. 

Confrontando-se os valores de MR obtidos com os mostrados na Tabela 7.7, 

ressaltando-se que estes são valores estimados, portanto, dependentes de fatores 

diversos como natureza dos agregados, procedência dos ligantes, elaboração das 

misturas, execução dos ensaios (de radical importância) e de vários outros, quando 

obtidos por medidas diretas. Observa-se que as misturas analisadas enquadraram-se nas 

classes de Pré-Misturados a Quente e/ou Binder.  

 

 

 

CAMADA TIPO DE MATERIAL MÓDULO DE RESILIÊNCIA ESTIMADO - MPa

Concreto Asfáltico - CBUQ 3000 ≤ MR ≤ 5000

Pré-Misturado a Quente - PMQ 2000 ≤ MR ≤ 2500

Binder 1400 ≤ MR ≤ 1800

Pré-Misturado a Frio - PMF ou Macadame 
betuminoso selado

1000 ≤ MR ≤ 1400

Revestimentos 
Asfálticos

 

 

Tabela 7.7 - Estimativa de módulos de resiliência da PMSP   
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7.3 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO DIAMETRAL 

 

7.3.1 Considerações Gerais 

 

A resistência à tração para fins da pavimentação, tradicionalmente, é obtida por método 

indireto, ou seja, através da aplicação de cargas de compressão. Isto se deve às 

facilidades do processo, o que não ocorre em métodos diretos. Além disso, ao longo de 

vários anos, na pavimentação, acumulou-se significativo histórico de resultados de 

diversos tipos de materiais, que poderiam apresentar magnitudes de resistência à tração 

discrepantes quando analisados sob outras metodologias. 

 

 

O ensaio de compressão diametral foi desenvolvido pelo professor Fernando Luiz Lobo 

B. Carneiro, em 1943, para a determinação da resistência à tração de corpos-de-prova 

cilíndricos de concreto de cimento Portland. É conhecido em vários centros de pesquisa 

no exterior como “ensaio brasileiro”. Inspirado neste trabalho pioneiro, o professor 

Icarahy da Silveira, em 1986, ensaiou à compressão diametral amostras compactadas de  

solos coesivos, numa pesquisa realizada no Laboratório de Ensaios de Materiais da 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Tem sido empregado no Brasil, utilizando-se a mesma 

prensa de execução do ensaio de Estabilidade Marshall (Medina e Motta, 2005). 

 

 

7.3.2 Ensaio de Resistência à Tração por Compressão Diametral 

 

O ensaio consiste na aplicação de uma carga de compressão, F, na direção radial de um 

corpo-de-prova de diâmetro D e altura H. Essa aplicação progressiva de força implica 

estados de tensões, onde, assumindo algumas condições de contorno, as tensões de 

compressão ocorrem paralelamente à direção de aplicação das cargas e as de tração, 

perpendicularmente a essas, ignorando assim possíveis tensões tangenciais ou 

cisalhantes. A Figura 7.12 ilustra a aplicação de carga e as tensões geradas. 
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No Brasil, o procedimento é normatizado pelo método de ensaio DNER-ME 138/94, e a 

aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a seguinte: 

 

• Prensa mecânica, com sensibilidade inferior ou igual a 19,60 N (ou 2,0 kgf), 

com êmbolo movimentando-se a uma velocidade de 0,8 ± 0,1 mm/s. 

• Estufa capaz de manter a temperatura entre 30°C e 60°C. 

• Sistema de refrigeração capaz de manter a temperatura em torno de 25°C. 

• Paquímetro. 

 

Os corpos-de-prova foram obtidos de acordo com os procedimentos Marshall, com 

dosagens dos teores dos diferentes ligantes referidos como os de projeto.  

 

Os procedimentos para os ensaios foram os seguintes: 

 

• Medição da altura (H) do corpo-de-prova com um paquímetro em quatro 

posições diametralmente opostas, adotando-se como altura a média aritmética 

das quatro leituras.   

• Medição do diâmetro (D) do corpo-de-prova com um paquímetro, em três 

posições, adotando-se como diâmetro a média aritmética das três leituras.   

Figura 7.12 Ilustração da aplicação de cargas e estado de tensões gerado para  

  o ensaio de resistência à tração por compressão diametral (Specht, 2004) 
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• Colocação do corpo-de-prova em um sistema de refrigeração, por um período de 

duas horas, de modo a se obter a temperatura requerida para o ensaio (25°C). 

• Ajuste dos pratos da prensa até a obtenção de uma leve compressão, capaz de 

manter o corpo-de-prova em posição.   

• Aplicação da carga, progressivamente, com velocidade de deformação de 0,8 ± 

0,1mm/s até que se dê a ruptura e registro do valor da carga de ruptura (F).  

Com o valor obtido da carga de ruptura é calculada a resistência à tração do corpo-de-

prova rompido por compressão diametral através da Equação 7.3.                                           

  (7.3) 

 
 

Em que: 

 – resistência à tração, kgf/cm². 

F – carga de ruptura, kgf. 

D – diâmetro do corpo-de-prova, cm. 

H – altura do corpo-de-prova, cm. 

 

A aplicação de carga no ensaio se dá por intermédio de um friso metálico, com largura 

de 1,27 cm, que se ajusta de modo adequado à curvatura dos corpos-de-prova 

cilíndricos. As normalizações ASTM D 4123-82 (1982) e DNER-ME 138/94 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 (Bernucci et al., 2006).  

Falcão e Soares (2002) concluem que, no ensaio de compressão diametral, os pontos do 

cilindro submetidos a tensões de tração horizontais ao longo do diâmetro vertical 

também estão submetidos a tensões de compressão. Neste caso, as deformações 

horizontais são resultantes da combinação das tensões de tração com as tensões de 

compressão atuantes, sendo que estas últimas contribuem para o aumento da 

deformação horizontal. Com base em resultados analíticos e laboratoriais, concluiu-se 
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que a ruptura inicial verificada no ensaio de compressão diametral em materiais 

elásticos está relacionada com uma deformação crítica em um ponto que, não 

obrigatoriamente, possui tensão de tração máxima ao longo do diâmetro solicitado, ou 

está relacionada com a resistência ao cisalhamento do material ensaiado. Isto é melhor 

entendido quando se constata que um mesmo material elástico, ensaiado com frisos de 

diferentes larguras, fornece uma resistência à tração variável que depende da largura 

desses frisos.  

 

7.3.3 Análise dos Resultados   

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal 

de Juiz de Fora, e os procedimentos empregados para a obtenção da RT por compressão 

diametral obedeceram àqueles recomendados pelo DNIT (método de ensaio DNER-ME 

138/94), sob a temperatura de 25°C. As misturas analisadas foram denominadas para 

identificação simplificada das mesmas, bem como seus respectivos ligantes 

empregados, como sendo as do traço 01 (CAP 50/70), traço 02 (CAP 60/85, com 

polímero) e traço 03 (CAP modificado por BMP).  

 

As Figuras 7.13 e 7.14 mostram, respectivamente, o início e o final do ensaio de RT 

(metades do C.P separadas), utilizando-se a prensa Marshall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7.13 – Início do ensaio de RT 

Figura 7.14 – Final do ensaio de RT 
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As Tabelas 7.8, 7.9 e 7.10 apresentam os valores obtidos de resistência à tração indireta, 

para cada corpo-de-prova ensaiado e a média aritmética geral para cada mistura 

pesquisada. 

 

Tabela 7.8 Resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral para 

o traço 01, mistura com CAP 50/70. 

 

Carga RT RT RT médio

kgf kgf/cm² MPa MPa

1 647,86 6,14 0,63

2 462,76 4,15 0,42

3 647,86 5,77 0,59

4 509,03 4,71 0,48

5 647,86 6,01 0,61

6 694,13 6,72 0,69

7 601,58 5,55 0,57

8 740,41 7,09 0,72

9 509,03 4,49 0,46

10 786,68 7,65 0,78

TRAÇO 01- CAP 50/70

CP

0,59

 
 

 

Tabela 7.9 Resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral para 

o traço 02, mistura com CAP 60/85. 

Carga RT RT RT médio

kgf kgf/cm² MPa MPa

16 462,76 4,08 0,42

17 509,03 4,65 0,47

18 462,76 4,20 0,43

19 694,13 6,64 0,68

20 485,89 4,48 0,46

21 509,03 4,66 0,48

22 555,31 4,99 0,51

23 416,48 3,80 0,39

24 509,03 4,77 0,49

25 370,20 3,44 0,35

TRAÇO 02- CAP 60/85

CP

0,47
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Tabela 7.10 Resultados dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral 

para o traço 03, mistura de CAP modificado com BMP. 

 

Carga RT RT RT médio

kgf kgf/cm² MPa MPa

31 509,03 4,80 0,49

32 555,31 5,25 0,54

33 370,20 3,47 0,35

34 555,31 5,21 0,53

35 509,03 4,85 0,50

36 532,17 5,12 0,52

37 323,93 2,98 0,30

38 509,03 4,80 0,49

39 555,31 5,26 0,54

40 601,58 5,87 0,60

TRAÇO 03- CAP modificado com BMP

CP

0,49

 
 

 

Para efeito de melhor visualização dos resultados, a Figura 7.15 ilustra os valores 

médios representativos de Resistência à Tração por compressão diametral obtidas para 

as três misturas. 
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       Figura 7.15 - Valores médios de Resistência à Tração por compressão diametral 

(RT) para as três misturas asfálticas 
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De acordo com os valores de RT apresentados pelas tabelas anteriores, pode-se notar 

que, para o traço 01, obteve-se um melhor desempenho. Comparando-se as RT obtidas 

pelas três misturas estudadas, observa-se que o traço 01 apresentou valores superiores 

aos traços 02 e 03, respectivamente, iguais a 26% e 20%. Ressalte-se que os resultados 

quanto a resistência à tração, obtidos para as misturas com CAP 60/85 e modificada por 

BMP, são bastante semelhantes, apresentando apenas 4% de valores médios divergentes 

entre si. 

 

7.4 DEFORMAÇÃO PERMANENTE (CREEP ESTÁTICO) 

 

7.4.1 Considerações Gerais 

 

Segundo Gouveia (2006), a Pesquisa sobre o Interrelacionamento dos Custos 

Rodoviários (PICR), desenvolvida pela GEIPOT em 1982, mostrou que, na década de 

1970, a deformação permanente não era um problema grave para os pavimentos 

brasileiros. Atualmente, o acúmulo de deformações permanentes nas trilhas de roda 

tornou-se uma das principais formas de deterioração dos pavimentos flexíveis 

brasileiros, a exemplo do que ocorre há várias décadas nos Estados Unidos e na Europa 

(Figura 7.16). Tal fato está intimamente relacionado com o aumento do volume de 

tráfego aliado à evolução tecnológica da modalidade rodoviária que permitiu maiores 

magnitudes de cargas por eixo, maiores pressões de enchimento dos pneus e novos tipos 

de pneus (pneus extralargos) e combinações de eixos. Portanto, a deformação 

permanente tem merecido toda a atenção no dimensionamento e dosagem de misturas 

asfálticas e tem condicionado muitos projetos de reabilitação de pavimentos. 

 

A deformação permanente na trilha-de-roda, segundo Yoder e Witczak (1975), trata-se 

de uma distorção na superfície do pavimento causada pela consolidação de uma ou mais 

camadas desse pavimento. A norma da ASTM D 5340 (ASTM, 1997) define esse 

defeito como uma depressão superficial na trilha de roda, podendo ocorrer o 

levantamento das bordas ao longo da trilha, e complementa que o aumento excessivo da 

deformação permanente pode provocar a ruptura da estrutura do pavimento. 
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7.4.2 Ensaio de Creep Estático 

 

O objetivo do ensaio creep estático é avaliar a deformação permanente. O procedimento 

é realizado em duas fases, sendo as de carregamento e descarregamento. Durante a fase 

de carregamento, aplica-se uma carga, de intensidade constante, por um determinado 

intervalo de tempo, usualmente de 3.600 segundos (uma hora). A segunda etapa 

consiste na fase de descarregamento. As Figuras 7.17 e 7.18 ilustram o ensaio de creep 

estático conjuntamente ao comportamento do corpo-de-prova de material qualquer. 

carga F aplicada na direção axial do CP

carga F aplicada na direção axial do CP
tempo
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Figura 7.17 Esquema ilustrativo de aplicação de cargas e deformações produzidas 

durante o ensaio de creep estático – fase de carregamento.  

Figura 7.16 – Deformação permanente
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carga F aplicada na direção axial do CP

tempo = 15 minutostempo inicial

se
nt

id
o 

do
s d

es
lo

ca
m

en
to

s

tempo

deformação

 

Figura 7.18 Esquema ilustrativo de aplicação de cargas e deformações produzidas 

durante o ensaio de creep estático – fase de descarregamento.  

 

O ensaio creep estático ou simplesmente creep trata-se de um procedimento simples e 

de custo reduzido. Os corpos-de-prova podem ser extraídos de pavimentos existentes ou 

moldados em laboratório. Os corpos-de-prova devem ter suas faces devidamente 

preparadas de modo que exista o paralelismo, para que a carga seja aplicada 

uniaxialmente. É usual proceder-se a uma fase de condicionamento por meio de um pré-

carregamento, visando a uniformidade de contato entre as faces do corpo-de-prova e  a 

superfície do prato da máquina.   

 

Ressalte-se que a temperatura é uma variável importante, uma vez que esta influi 

significativamente no comportamento mecânico de misturas asfálticas sendo, portanto, 

de importância fundamental a manutenção de temperatura constante quando da  

realização do ensaio. 

 

Devido à aplicação da carga estática, o corpo-de-prova deforma até se estabilizar ou 

romper (na verdade, trata-se de um estado avançado de dano). Essa “ruptura” nem 

sempre é visível, havendo vários critérios para defini-la como, por exemplo, quando se 



111 
 

ultrapassa uma deformação relativa de 0,008 mm/mm, ao final de 1 hora, então a 

mistura asfáltica não é adequada para resistir às deformações permanentes (Bernucci et 

al., 2006). 

 

7.4.3 Análise dos Resultados  

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Pavimentação da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF). As misturas analisadas foram denominadas, para identificação 

simplificada das mesmas, bem como seus respectivos ligantes empregados, como sendo 

as do traço 01 (CAP 50/70), traço 02 (CAP 60/85, com polímero) e traço 03 (CAP 

modificado por BMP).  

 

 

As Figuras 7.19 e 7.20 ilustram a aparelhagem utilizada para o ensaio, em uma visão 

geral e detalhada, mostrando o pistão de carga (1) e o LVDT (2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 7.19 – Vista geral da aparelhagem do ensaio “Creep.” 
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Os corpos-de-prova foram moldados em laboratório conforme os procedimentos 

Marshall, tendo diâmetro e altura médios iguais, respectivamente, a 10,16 cm e 6,65 cm. 

Foi mantida a temperatura de ensaio de 40°C em todas as repetições. A carga aplicada foi 

de 81,07 kgf, valor este adotado de modo a ser obtida uma tensão de compressão da 

ordem de 1,0 kgf/cm². Adotou-se o intervalo de tempo de 1 hora para a fase de 

carregamento e 15 minutos para a fase de descarregamento. 

 

Um exemplo típico do relatório emitido, contendo os resultados dos ensaios, é 

apresentado na Figura 7.21 e corresponde ao C.P número 44, do traço 03. Os demais 

resultados são apresentados no capítulo Anexos.  

 

 

 

 

 

 

            Figura 7.20 – Detalhes da aparelhagem  

1 
2 
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Figura 7.21 - Exemplo de relatório com os resultados de creep estático 

 

As Tabelas 7.11, 7.12 e 7.13 mostram as deformações específicas máximas ocorridas ao 

final da fase de carregamento, bem como as deformações plásticas específicas obtidas 

após o descarregamento. 

 

(*) 

(*) 



114 
 

                 Tabela 7.11 - Deformações específicas obtidas no ensaio creep  
                                        estático para o traço 01 

Def. Específica Máxima Def. Plástica Específica
‰ ‰

11 1,673 1,228
12 3,556 2,560
13 3,456 2,549
14 4,047 3,054
15 4,266 2,817

Média 3,3996 2,442

TRAÇO 01- CAP 50/70

CP

 
                  

                 Tabela 7.12 - Deformações específicas obtidas no ensaio creep  
                                       estático para o traço 02 

Def. Específica Máxima Def. Plástica Específica
‰ ‰

26 7,195 5,461
27 5,225 4,107
28 12,358 10,380
29 4,813 4,190
30 5,936 5,293

Média 7,105 5,886

TRAÇO 02- CAP 60/85

CP

 
                  
                 Tabela 7.13 - Deformações específicas obtidas no ensaio creep  

estático para o traço 03 

Def. Específica Máxima Def. Plástica Específica
‰ ‰

41 3,939 3,030
42 2,600 1,553
43 4,439 3,444
44 5,290 4,340
45 9,267 7,811

Média 5,107 4,036

TRAÇO 03- CAP modificado com BMP

CP
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Com os valores apresentados anteriormente procedeu-se à determinação de suas médias 

aritméticas visando grandezas que pudessem caracterizar o conjunto de amostras 

ensaiadas, ilustradas na Figura 7.22. 
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Figura 7.22 - Médias representativas das deformações específicas (‰).  

 

Observa-se na Figura 7.22, elaborada com os dados das Tabelas 7.11, 7.12 e 7.13, que a 

mistura asfáltica com CAP 60/85 foi a que apresentou maior acúmulo de deformações 

permanentes, seguida da mistura com CAP modificado por BMP. Comparando-se os 

traços 02 e 03 com o traço 01 (CAP 50/70), tem-se que os acréscimos de deformações 

permanentes são da ordem de 141% e 65% para as misturas com CAP 60/85 e CAP 

modificado por BMP, respectivamente.  

Com base nos resultados dos ensaios de creep estático, como mencionado 

anteriormente, uma mistura asfáltica que ultrapassa uma deformação relativa de 0,008 

mm/mm (8,0 ‰), ao final de 1 hora, não é adequada para resistir às deformações 

permanentes. Os valores das deformações relativas obtidas no presente estudo, ao final 

de 1 hora de aplicação de carga, apresentados nas Tabelas 7.11, 7.12 e 7.13, são 

denominados deformações específicas máximas.  

As Figuras 7.23, 7.24 e 7.25 apresentam a relação percentual com o critério de 

deformação de 8,0 ‰, para cada corpo-de-prova por mistura asfáltica e a média 

representativa dos valores. 
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Tomando-se como exemplo o gráfico da figura 7.23, o percentual igual a 42% 

representa o valor obtido da relação entre a média dos valores das deformações 

específicas máximas do traço 01, apresentada na tabela 7.11 (0,0033996) e 

0,008mm/mm (critério adotado como valor limite para aceitação quanto às deformações 

permanentes das misturas asfálticas). Para cada C.P, essas relações percentuais foram 

obtidas iguais a 21%, 44%, 43%, 51% e 53%. De modo semelhante foram elaborados 

os gráficos das figuras 7.24 e 7.25.    
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Figura 7.24 - Relações percentuais entre valores de deformações específicas           
máximas e 8,0 ‰, mistura asfáltica com CAP 60/85 . 

Figura 7.23 - Relações percentuais entre valores de deformações específicas          
máximas e 8,0 ‰, mistura asfáltica com CAP 50/70. 
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Através do exposto pelas Figuras 7.23, 7.24 e 7.25, observa-se que todas as misturas 

satisfazem o critério de deformações específicas máximas inferiores a 0,008 mm/mm. 

Apenas dois corpos-de-prova obtiveram valores superiores a 8,0‰ (C.P 28 do traço 02 

e C.P 45 do traço 03), entretanto, estão fora de um intervalo representativo. 

A Figura 7.26 apresenta o percentual de deformações permanentes e recuperáveis, 

assim como a relação deformação recuperável / deformação permanente. 
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       Figura 7.25 – Relações percentuais entre valores de deformações específicas  
      máximas e 8,0 ‰ – mistura com CAP modificado por BMP 
 

Figura 7.26 – Percentual e relação entre deformação permanente e recuperável  
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Os percentuais apresentados no gráfico da Figura 7.26 representam as seguintes 

relações entre os valores mostrados na Figura 7.22: 

 

• Percentual de Deformação Permanente → Def. Plástica Específica ÷ Def. 

Específica Máxima; 

• Percentual de Deformação Recuperável → 1 – (Def. Plástica Específica ÷ Def. 

Específica Máxima); 

• Relação Def. Recuperáveis e Permanentes → relação entre as supracitadas. 

 
 
7.5  DESGASTE CÂNTABRO 
 
 
7.5.1 Considerações Gerais 
 

A norma do DNIT 005/2003–TER (DNIT, 2003) “Defeitos nos Pavimentos Flexíveis e 

Semi-rígidos” define o desgaste nos pavimentos flexíveis como o “arrancamento 

progressivo do agregado do pavimento, caracterizado por aspereza superficial do 

revestimento e provocado por esforços tangenciais causados pelo tráfego”. Para medir 

esta resistência à desagregação, utiliza-se o ensaio Cântabro, originado no Centro de 

Estudios de Carreteras e Universitat Politècnica de Catalunya na Espanha objetivando 

avaliar o comportamento de misturas asfálticas quanto à perda de material.  

 

A norma DNER-ME 383/99, baseada na norma espanhola (NTL, 1991), consiste na 

análise das massas de corpos-de-prova Marshal de misturas asfálticas drenantes ou 

porosas, submetidos ao aparelho de abrasão Los Angeles. Apesar de sua concepção 

estar relacionada aos pavimentos drenantes, o ensaio de desgaste Cântabro pode ser 

estendido para outros tipos de misturas asfálticas. 

 

O desgaste máximo admitido é de 25% para misturas asfálticas porosas (DNER-ES 

386/99), e o desgaste para cada teor de ligante deve ser realizado a partir da média 

aritmética de três corpos-de-prova, com o valor individual não diferindo 20% do valor 

médio (Bernucci et al., 2006). 
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O ensaio pode ainda ser realizado com corpos-de-prova submetidos à submersão (NTL, 

1991), visando principalmente misturas drenantes em sua suscetibilidade à ação da 

água, evidenciando perda por problemas de adesividade. 

 
7.5.2 Ensaio Cântabro 
Foram realizados nove ensaios para cada mistura pesquisada com os corpos de prova 

moldados com o teor de ligante de projeto, determinado de acordo com os 

procedimentos de compactação Marshall. Não foram previamente imersos em água e a 

temperatura do ensaio foi de 25 ºC. Os ensaios foram realizados no laboratório de 

pavimentação do CEFET/MG.    

  

A execução do ensaio compreendeu as seguintes etapas: 

 
• Pesagem do corpo-de-prova e anotação de seu peso (P); 

• Introdução do corpo-de-prova, sem carga abrasiva, no tambor da máquina “Los 

Angeles”; 

• Fechamento do tambor e acionamento da máquina que deve realizar 300 

revoluções do tambor, a uma  velocidade de 30 a 33 rpm, à temperatura de 25 ºC; 

• Retirada do corpo de prova do tambor, após completadas as 300 revoluções,  

pesagem e anotação de seu peso (P’). 

• Cálculos e resultados: o desgaste (Cântabro) é obtido da Equação 7.4. 

                                                               (7.4)                       

                                        
 
 
 

D = Desgaste Cântabro em %;                              

P = Peso do corpo-de-prova, antes do ensaio; 

P‘= Peso do corpo-de-prova após o ensaio. 

 

São mostradas a seguir as aparências exteriores dos corpos de prova após a realização 

dos ensaios, nas Figuras 7.27 (C.P’s da mistura com CAP 50/70), 7.28 (C.P’s da 

mistura com CAP 60/85) e 7.29 (C.P’s da mistura com BMP). 
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Figura 7.27 – C.P’s com CAP 50/70 após o ensaio Cantabro 

    Figura 7.28 - C.P’s com CAP 60/85 após o ensaio Cantabro 
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7.5.3 Análise dos Resultados  

 

Este ensaio fornece um bom indicador indireto das características de coesão, desgaste e 

desagregação de uma mistura asfáltica. Em que pese as misturas terem apresentado 

valores acima do especificado para misturas do tipo pré-misturado a quente com 

asfalto-polímero (DNER – ES 386/99), a mistura com BMP apresentou melhor 

desempenho. 

 

Apesar das misturas estudadas não serem utilizadas como camadas sobrejacentes ao 

revestimento com a função de camada porosa de atrito, sujeita diretamente aos esforços 

provocados pelo tráfego, e sim como camadas subjacentes ao revestimento, ainda 

assim, sugere-se que se adote, para as misturas pesquisadas, o valor máximo de 25% 

indicado para as camadas porosas.   

Os resultados dos ensaios são mostrados nas Tabelas 7.14, 7.15 e 7.16. A mistura com 

BMP apresentou valores médios de desgaste menores que as outras duas (4,4% menores  

que a mistura com CAP 60/85 e 9,2% menores que a mistura com CAP 50/70). 

 

Figura 7.29 - C.P’s com CAP modificado por BMP após o ensaio   
Cantabro 
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DLA = P - P'
   P

01 1067,1 689,0
02 1061,3 625,5
03 1067,8 680,8
04 1096,5 690,5
05 1096,6 664,6
06 1088,4 650,4
07 1086,0 670,3
08 1090,3 669,0
09 1085,9 657,7

Valor Médio

39,4%

38,4%

Desgaste por abrasão (%)

38,6%

35,4%

36,2%
37,0%

41,1%

Desgaste por Abrasão de Misturas Betuminosas - ENSAIO CANTABRO                                  
Método: DNER - ME 383/99

39,4%
40,2%
38,3%

Corpo de Prova Nº
Peso do Corpo de 

Prova antes do 
ensaio (P) - gramas

Peso do Corpo de Prova 
após o ensaio (P') - gramas

Tabela 7.14 – Ensaio Cantabro – PMQ com CAP 50/70 
 

DLA = P - P'
   P

01 1064,1 749,0
02 1071,3 692,5
03 1077,8 735,8
04 1086,5 713,5
05 1096,0 755,6
06 1087,4 680,4
07 1082,0 710,3
08 1085,3 709,0
09 1085,0 719,7

Valor Médio

34,3%
31,1%
37,4%
34,4%

33,6%

34,7%
33,7%

31,7%

29,6%

Desgaste por Abrasão de Misturas Betuminosas - ENSAIO CANTABRO                                  
Método: DNER - ME 383/99

35,4%

Corpo de Prova Nº
Peso do Corpo de 
Prova antes do 

ensaio (P) - gramas

Peso do Corpo de Prova 
após o ensaio (P') - gramas

Desgaste por abrasão (%)

   Tabela 7.15 – Ensaio Cantabro – PMQ com CAP modificado por Polímero 60/85 
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7.6 PERMEABILIDADE A CARGA CONSTANTE 

 

7.6.1 Considerações Gerais 

 
Durante o tempo que a água livre (principalmente da infiltração superficial) está contida 

na estrutura do pavimento, os danos causados pelas rodas pesadas se produzem muito 

mais rapidamente, na maioria dos casos, que durante os períodos de tempo em que não 

há água livre nas estruturas (Cedergren, 1980). 

 

Ao se comparar a eficiência potencial dos vários tipos de sistemas de drenagem que 

podem ser utilizados nos pavimentos, é importante que o fluxo d’água seja dirigido para 

fora das camadas, por ser esse um fator de importância capital. Se a água escapa da 

estrutura, quase que inteiramente através das trincas e juntas na superfície dos 

revestimentos, os pavimentos comumente permanecerão cheios d’água por semanas ou 

meses, a cada vez. Este é o tipo de drenagem mais ineficiente. 

A água não pode fluir para cima, sob a ação das forças da gravidade, e tende a migrar 

para as cotas mais baixas, bordos externos, curvas verticais côncavas, e assim por 

DLA = P - P'
   P

01 1077,1 760,0
02 1068,3 728,5
03 1077,6 753,8
04 1060,5 798,5
05 1086,6 774,6
06 1088,0 765,4
07 1066,0 750,3
08 1080,3 749,0
09 1084,9 777,7

Valor Médio

Desgaste por Abrasão de Misturas Betuminosas - ENSAIO CANTABRO                                  
Método: DNER - ME 383/99

Desgaste por abrasão (%)

28,3%

29,4%
31,8%
30,0%

Corpo de Prova Nº
Peso do Corpo de 
Prova antes do 

ensaio (P) - gramas

Peso do Corpo de Prova 
após o ensaio (P') - gramas

29,2%

24,7%

30,7%
29,6%

28,7%
29,7%

Tabela 7.16 – Ensaio Cantabro – PMQ com CAP modificado por BMP 
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diante, onde ela pode ser frequentemente vista “exsudando” pelas trincas ou juntas, ou 

sendo “bombeada” para fora, sob as pressões e impactos das rodas pesadas. Algumas 

vezes, as mudanças térmicas agem como um auxílio, de modo a aumentar a pressão do 

ar aprisionado sob os pavimentos, dando à água possibilidade para subir. São comuns as 

observações de grandes quantidades de água exsudando sobre os pavimentos 

aeroviários durante os períodos mais quentes do dia. Com todos estes auxílios, as 

estruturas podem ainda permanecer saturadas e conter excesso de água por períodos 

prolongados após cada chuva, já que a drenagem pela superfície dos pavimentos está 

em oposição à gravidade (Cedergren, 1980). 

 

Estas considerações induzem a algumas observações sobre a pesquisa realizada. É 

importante ressaltar que o tipo de mistura analisada, em que pese já ter sido aplicada 

sobre revestimentos antigos, porém, impermeabilizados de tal forma, que as águas neles 

infiltradas se escoassem pelas bordas livres do revestimento subjacente, não é 

apropriada para utilização como camada de rolamento, e sim como camada 

intermediária em substituição de parte da espessura de concreto asfáltico projetado com 

espessuras maiores.  

 

É de fundamental importância que não haja infiltração d’água na camada construída 

com este tipo de mistura aberta, sob pena de insucessos, como já ocorreram em várias 

obras, pelos danos causados pelas infiltrações nos bordos externos das curvas, estes não 

vedados adequadamente por ocasião de sua construção, cuja tendência da água é a de 

fluir e migrar para locais mais baixos.  

 

As misturas pesquisadas apresentaram em sua curva de distribuição granulométrica uma 

alta proporção de partículas dentro de limites estreitos, caracterizando-as como 

uniformes. As classificações e análises seguintes, no tocante às granulometrias e demais 

índices foram baseadas em estudos de solos, para efeito de melhor compreensão e 

caracterização das misturas pesquisadas. A inclinação e o formato da curva de 

distribuição podem ser descritos por intermédio do coeficiente de uniformidade (Cu) e 

do coeficiente de curvatura (Cz), calculados pelas Equações 7.5 e 7.6 (Craig, 2007): 
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Em que:  

 

D60, D10 e D30 são os diâmetros correspondentes a 60%, 10% e 30% de materiais 

passantes, tomados na curva granulométrica. 

Quanto maior o valor do coeficiente de uniformidade, maior o intervalo de tamanho das 

partículas. 

 

Os solos de granulometria muito uniforme são os que apresentam coeficientes de 

uniformidade menores que 5, e bem graduados os que apresentam coeficientes de 

curvatura entre 1 e 3 (Caputo, 1988), ou seja, as misturas de agregados pesquisadas são 

muito uniformes (Cu igual a 2,10, calculado e extraído do gráfico da figura 7.30) e mal 

graduadas (Cz igual a 0,93, calculado e extraído do gráfico da figura 7.30). 

 

Quanto ao SUCS, Sistema de Classificação Unificada de Solos (Unified Soil 

Classification System), desenvolvida pelo prof. Arthur Casagrande (Balbo, 2007), a 

mistura foi classificada com o símbolo GP, identificada como pedregulho mal 

graduado, característica de solos constituídos por pedregulhos com pouco ou nenhum 

fino e mal graduado.  

 

A Figura 7.30 mostra a distribuição granulométrica das misturas pesquisadas, demais 

coeficientes e a classificação citados. 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir o escoamento da 

água através dele, sendo o seu grau de permeabilidade expresso numericamente pelo 

coeficiente de permeabilidade. A determinação do coeficiente de permeabilidade é feita 

tendo em vista a lei experimental de Darcy, proposta em 1856, de acordo com a qual a 

velocidade de percolação é diretamente proporcional ao gradiente hidráulico (Caputo, 

1988). 

 

Para a análise do fluxo, aplica-se a lei de Darcy, ressaltando-se que ela é válida somente 

para o fluxo no regime laminar.  

Um escoamento se define como laminar quando as trajetórias das partículas d’água não 

se cortam; em caso contrário, denomina-se turbulento (Caputo, 1988). 

      Figura 7.30 – Distribuição granulométrica das misturas

Curva granulométrica das misturas analisadas 
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7.6.2 Ensaio de Permeabilidade 

 

Para se conhecer as permeabilidades das misturas pesquisadas, bem como procurar 

estabelecer uma possível relação entre elas, os ensaios foram realizados utilizando-se 

um permeâmetro de carga hidráulica constante (Figura 7.31), por ser mais apropriado, 

haja vista o alto volume de água percolado através dos corpos de prova, com os 

seguintes procedimentos:  
 

• Confecção dos corpos de prova “Marshall” moldados no teor ótimo de cada mistura, 

determinado nos traços asfálticos. 

 

• Determinação das medidas (média de três determinações) do diâmetro e altura dos 

corpos de prova.  

 

• Instalação de filtro de brita na parte inferior do permeâmetro (cerca de 30cm de brita 

no 2) e introdução do C.P. sobre este, tomando-se o cuidado de vedar suas laterais 

inicialmente com fita adesiva antes de sua colocação, e dentro do permeâmetro, 

entre suas paredes e o tubo do permeâmetro, procedeu-se ao preenchimento, em 

toda a altura do C.P., com bentonita (Figura 7.32) de modo a garantir o fluxo d’água 

vertical, somente pelo C.P.   

 

• Determinação da altura da coluna d’água (carga hidráulica) que deverá 

permanecer constante durante o ensaio que é a distância com relação à face do corpo de 

prova até a saída de água (ladrão) no tubo do permeâmetro.  

 

• Instalação de filtro de brita sobre o C.P. Ressalte-se que os filtros sob e sobre os 

C.P’s deverão atender às condições de livre percolação da água e de não carreamento 

das partículas.  

 

• Saturação do C.P. até a constatação de que os volumes percolados estejam 

estabilizados, facilmente verificados pelas medidas de, pelo menos, três determinações 

dos volumes d’água percolados em um mesmo período de tempo. 
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• Medição dos tempos, com o cronômetro, referentes aos volumes constantes 

percolados, medidos em uma proveta (Figura 7.31), após a estabilização do fluxo, em 

número de vezes representativo (para a pesquisa foram adotadas nove vezes).  

• Determinação da temperatura da água utilizada no ensaio.  

• Cálculo do gradiente hidráulico (i). 

• Cálculo da vazão de percolação (Q). 

• Cálculo do coeficiente de permeabilidade (K). 

• Cálculo do coeficiente de permeabilidade corrigido da temperatura do ensaio à 

temperatura de 20 oC, através  do  fator  de  correção  da  viscosidade  da  água (K20). 

 

De acordo com Caputo (1988), “O coeficiente de permeabilidade é determinado 

medindo-se a quantidade de água, mantida em nível constante, que atravessa em um 

determinado tempo t uma amostra de solo de seção A e altura L conhecidas. A 

quantidade de água que atravessa a amostra é recolhida em um recipiente graduado, 

onde é medida (Q’)”.  

 

O coeficiente de permeabilidade foi calculado pela Equação 7.7. 

                              

Aht
QLK =                                            

(7.7)
 

 

  

Em que: 

 

K = coeficiente de permeabilidade (cm/s); 

Q = razão entre a quantidade de água que atravessa a amostra (cm3) e o tempo 

(t), em cm3/ 

 L = altura do C.P. = hcp (cm); 

A = área da seção transversal do C.P. (cm2); 

h = desnível entre a entrada e saída d’água = hcoluna d’água (cm); 

t = tempo medido (s). 
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No caso de misturas betuminosas, a classificação em termos de 

permeabilidade, segundo C. A. O’Flaherty, citado por Silva (2005), é 

apresentada na Tabela 7.18. 

 

 
 

Tabela 7.18 – Classificação de permeabilidade para misturas 
betuminosas 

 

K (cm/s)                                 Permeabilidade  
1 x 10-8                                                   Impermeável  

1 x 10-6                                                   Praticamente impermeável  
1 x 10-4                                                   Drenagem baixa  
1 x 10-2                                                   Drenagem razoável  
1 x 10-1                                                   Drenagem alta  

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.31 - Permeâmetro a carga constante 
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7.6.3 Análise dos Resultados  

O objetivo principal da pesquisa foi o de tentar estabelecer parâmetros de desempenho 

laboratorial entre as misturas analisadas. Os aspectos ligados à permeabilidade têm 

grande relevância por se tratar de misturas abertas e com altos vazios em seu interior. 

 

Conforme os conceitos mostrados na Tabela 7.18, todos os corpos-de-prova 

apresentaram uma drenagem apenas razoável (Tabelas 7.19, 7.20 e 7.21), condição 

desfavorável ao se considerar o desempenho de campo. Sabe-se que é extremamente 

difícil que um revestimento (camada de rolamento) seja totalmente vedado, e várias 

causas contribuem para tal, podendo-se citar desde irregularidades como imperfeições 

na produção das misturas, não só no aspecto operacional, como no cumprimento correto 

do traço asfáltico, até as operações construtivas, onde são inúmeras as possíveis causas 

de infiltrações. Lembra-se que o próprio CBUQ não é totalmente impermeável. Estas 

observações são pertinentes, uma vez que, como já mencionado, estes tipo de mistura 

sempre é aplicado em camada de ligação onde a presença de água é indesejável.  

Figura 7.32 – Corpo-de-prova vedado lateralmente com bentonita 
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Ressalte-se que as misturas foram elaboradas com a energia correspondente a 75 golpes 

em cada face do C.P, o que talvez não seja a mais recomendada, haja vista a expressiva 

redução dos grãos observada após a compactação. Com parte dos vazios preenchida por 

estes grãos, a contribuição para a diminuição do coeficiente de permeabilidade é 

inevitável, o que irá acarretar uma drenagem considerada inadequada para camadas 

intermediárias de revestimentos deste tipo, onde se espera que toda água, porventura 

infiltrada, se escoe. 

 

Resta saber se a situação verificada em laboratório, quanto às “quebras” de grãos, 

assemelha-se à de campo, onde a compactação é feita inicialmente com rolos 

pneumáticos e acabamento com rolos lisos de chapa metálica, cujos efeitos de 

compactação/compressão são produzidos por amassamento e não por impacto como a 

de laboratório. 

 

Outra verificação a ser feita é quanto à permeabilidade “in situ”, onde diversos fatores 

como as declividades transversais e longitudinais, a espessura da camada, a largura da 

plataforma estradal, o caminho do fluxo da água em várias direções, a temperatura da 

água, o tamanho dos poros, dentre outros, têm influência importante na determinação do 

coeficiente de permeabilidade. 

 

A sugestão para a obtenção de maior permeabilidade é de se aumentar o tamanho das 

partículas, uma vez que o coeficiente de permeabilidade depende do tamanho médio dos 

poros (relacionado diretamente com a distribuição do tamanho das partículas). Dentre as 

faixas da extinta especificação do DNER 106/80, pode-se citar a faixa A, também 

bastante utilizada, que deverá atender quanto à uma maior permeabilidade (após ser 

devidamente pesquisada) e, consequentemente, propiciar melhor drenagem. 

 

Quanto aos resultados obtidos, a mistura com BMP apresentou maior permeabilidade 

que as outras duas, sendo 66% maior que a mistura com CAP 50/70 e 21% maior que a 

mistura com CAP 60/85. 
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As Tabelas 7.19, 7.20 e 7.21 mostram o resumo dos resultados obtidos por tipo de 

ligante utilizado.  

01 2,9 6,40 10,17 81,23 15,2 1000 79,7 12,55 6,50E-02 26,4 5,61E-02

02 2,9 6,61 10,165 81,15 15,4 1000 91,9 10,90 5,76E-02 24,8 5,15E-02

03 2,9 6,45 10,04 79,17 15,9 1000 80,8 12,39 6,35E-02 22,5 5,98E-02

04 2,9 6,49 10,125 80,52 15,5 1000 68,0 14,70 7,50E-02 24,8 6,70E-02

05 2,9 6,44 10,07 79,64 15,7 1000 96,9 10,33 5,32E-02 23,1 4,94E-02

06 2,9 6,52 10,13 80,60 15,0 1000 74,5 13,43 7,24E-02 23,6 6,65E-02

07 2,9 6,57 10,08 79,80 16,0 1000 88,9 11,26 5,79E-02 24,3 5,24E-02

08 2,9 6,52 10,1 80,12 15,9 1000 87,9 11,40 5,83E-02 23,5 5,37E-02

09 2,9 6,41 10,01 78,70 15,3 1000 83,5 12,00 6,39E-02 24,0 5,81E-02
Kmédio= 5,72E-02

01 3,1 6,61 10,17 81,15 15,9 1000 50,9 19,64 1,01E-01 24,8 8,98E-02

02 3,1 6,55 10,13 80,60 15,4 1000 60,5 16,53 8,72E-02 24,0 7,94E-02

03 3,1 6,51 10,11 80,28 15,5 1000 55,8 17,96 9,40E-02 23,5 8,65E-02

04 3,1 6,49 10,08 79,80 15,2 1000 62,3 16,07 8,60E-02 24,0 7,82E-02

05 3,1 6,57 10,14 80,75 16,1 1000 51,9 19,26 9,73E-02 25,0 8,65E-02

06 3,1 6,48 10,00 78,54 15,1 1000 75,2 13,31 7,27E-02 24,0 6,62E-02

07 3,1 6,50 10,02 78,85 15,4 1000 68,5 14,60 7,82E-02 24,5 7,03E-02

08 3,1 6,46 10,00 78,54 15 1000 75,3 13,29 7,29E-02 24,0 6,63E-02

09 3,1 6,49 10,12 80,44 15,9 1000 53,2 18,83 9,55E-02 24,8 8,53E-02
Kmédio= 7,87E-02

01 3,5 6,70 10,17 81,25 15,1 1000 41,6 24,01 1,31E-01 24,8 1,17E-01

02 3,5 6,56 10,07 79,64 18,8 1000 51,0 19,59 1,02E-01 24,0 9,29E-02

03 3,5 6,51 10,05 79,33 15,3 1000 49,4 20,27 1,09E-01 25,5 9,55E-02

04 3,5 6,39 10,02 78,85 15 1000 50,8 19,72 1,07E-01 24,5 9,58E-02

05 3,5 6,54 10,02 78,85 16 1000 43,2 23,19 1,20E-01 24,0 1,09E-01

06 3,5 6,39 10,00 78,54 15 1000 48,2 20,78 1,13E-01 24,8 1,01E-01

07 3,5 6,45 10,11 80,28 15 1000 64,9 15,42 8,26E-02 24,0 7,52E-02

08 3,5 6,33 10,00 78,54 15 1000 62,3 16,10 8,65E-02 24,3 7,82E-02

09 3,5 6,48 10,05 79,33 16 1000 49,9 20,07 1,02E-01 24,8 9,15E-02
Kmédio= 9,51E-02

Área 
(cm²)

Tempo 
(s)

K (cm/s)

Temp. 
água no 
ensaio 
(oC)

Tabela 7.19 Resultados de Permeabilidade  - Mistura com CAP 50/70

PMQ COM CAP MODIFICADO POR BMP            

C.P 
Teor 
CAP 
(% )

hcp 
(cm)

D (cm)
h coluna 

água 
(cm)

Volume 
(cm³)

K 20º 

(cm/s)
Q (cm³/s)

Tabela 7.20 Resultados de Permeabilidade - Mistura com CAP 60/85

Tempo 
(s)

Q (cm³/s)

Tabela 7.21 Resultados de Permeabilidade - Mistura de CAP com BMP

K (cm/s)

Temp. 
água no 
ensaio 
(oC)

K 20º 

(cm/s)

Q (cm³/s)Área 
(cm²)

K (cm/s)

Temp. 
água no 
ensaio 
(oC)
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CAPÍTULO 8 - EXEMPLOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS COM 
UTILIZAÇÃO DE PMQ  
 
 
A proposta da pesquisa foi essencialmente laboratorial, haja vista a dificuldade de se 

conseguir trechos rodoviários disponíveis para tal intento, onde pudessem ser testadas 

todas as misturas. Das centenas de quilômetros de trechos construídos com PMQ, 

utilizando-se a faixa granulométrica pesquisada e tendo como ligante o CAP 

convencional, foram selecionados alguns dos mais recentes, mostrados, a título 

ilustrativo nas figuras à frente. 

 
a) Rodovia: MG-010 – Trecho: Viaduto sobre a Avenida Pedro I (Belo Horizonte) – 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) 
 
Aberto ao tráfego em 2007, trata-se de um conjunto de obras do complexo viário 

denominado Linha Verde, tendo pista dupla com 22km de extensão mais 22km de vias 

marginais, sendo 6km em pavimento rígido e, os restantes, em pavimento flexível  onde 

foi utilizado o PMQ. 

 

A pista teve a seguinte estrutura construída: 

 

• Sub-base: com utilização de escória de alto-forno, e espessura de 15cm. 

• Base: com escória de alto-forno com a adição de 4% de cimento e espessura 

de 15cm. 

• Camada intermediária: PMQ, com agregados graduados na faixa D da 

extinta especificação do DNER-106/80, com 4% de CAP-20, e 7cm de 

espessura. 

•  Camada de rolamento: CBUQ, faixa C da especificação do DNIT 031/2006-

ES, com 5,5% de CAP-20 e 4cm de espessura. 

 

Em todas as camadas, além do controle usual do grau de compactação, foram também 

realizados controles deflectométricos com a utilização de viga Benkelman e, dentre 

estes, é apresentado na figura 8.2 um segmento cujas medidas foram realizadas entre 

estacas 830 a 850 (400m), extraídas dos controles efetuados para execução da obra. 
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O desempenho estrutural da camada de PMQ foi considerado excelente, validado pelas 

medidas deflectométricas realizadas apresentando valores médios, entre as faixas direita 

e esquerda, iguais a 0,25mm. 

As figuras 8.1 e 8.2 mostram, respectivamente, o aspecto superficial do PMQ e as 

medidas deflectométricas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.1 - Aspecto superficial do PMQ 
(MG – 010) 

 

 

Figura 8.2 - Medidas deflectométricas sobre a 
camada de PMQ (MG-010)
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b) Rodovia: BR-040/MG – Trecho: Entro BR-135 (trevo de Curvelo) – Sete Lagoas 
 
Atualmente em fase final de execução, o segmento de duplicação da pista da BR-

040/MG, entre o Acesso Norte de Sete Lagoas passando pela cidade de Paraopeba até o 

trevo de Curvelo (com extensão de 47km), irá complementar o trecho já duplicado de 

Belo Horizonte - Sete Lagoas.  

A estrutura do pavimento da pista nova é a seguinte: 

• Sub-base: com mistura solo-cal, com adição de 3% de cal e espessura de 

15cm. 

• Base de BGTC, com a adição de 3% de cimento e espessura de 15cm. 

• Camada intermediária: PMQ, faixa D da extinta especificação do DNER-

106/80, com 3% de CAP-50/70, e 8cm de espessura. 

•  Camada de rolamento: CBUQ, faixa C da especificação do DNIT - 

031/2006-ES, e espessura de 6cm. 

 

A figuras 8.3, 8.4 e 8.5 mostram, respectivamente, uma visão geral do PMQ, o aspecto 

superficial detalhado na estaca 10300, e o gráfico elaborado com medidas 

deflectométricas realizadas (também com excelente desempenho estrutural, 

apresentando valores médios de deflexões iguais a 0,24mm) de um dos segmentos 

controlados (estacas 10031 a 10049). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 8.3 – Visão geral do PMQ (BR – 040/MG)  
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c) Rodovia: BR-163/364-MT - Trecho: Trevo do Lagarto – Jangada 
 
Trecho concluído em 2008, com 68,2km de extensão, consistindo de restauração da 

pista existente tendo o seguinte revestimento: 

Figura 8.4 – Aspecto superficial do PMQ - estaca 10300 
                                  (BR – 040/MG)

Figura 8.5 – Medidas  deflectométricas sobre a camada de  
PMQ (BR – 040/MG)



137 
 

• Camada intermediária: PMQ, faixa D da extinta especificação do DNER-

106/80, com 4,0% de CAP-20, e espessuras variáveis entre 6 e 9cm. 

•  Camada de rolamento: CBUQ com polímero, faixa C da especificação do 

DNER - ES 385/99, com 5,4% de CAP 60/85, e espessura de 5cm. 

A figura 8.6 mostra o PMQ sendo distribuído na pista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ilustração de um trecho de restauração, executado entre os anos de 1987 e 1988, 

com PMQ, tendo como ligante o CAP convencional, mostra-se na figura 8.7, um 

segmento da BR-381/MG, trecho entre as cidades de Ipatinga – Governador Valadares 

(km 142 ao km 237,0, com extensão total de 95km). O trecho foi dividido em dois lotes, 

sendo o primeiro entre as localidades de Ipatinga – Naque, executado com PMQ cujos 

agregados utilizados foram provenientes de escória de aciaria, devidamente curada e 

beneficiada com a exclusão de elementos metálicos e outras partículas maiores que 

38mm, e o segundo, entre as localidades de Naque – Governador Valadares, com 

agregados de rocha britada. 

Figura 8.6 - Aspecto superficial do PMQ (BR-163/364/MT) 
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Ambos executados com graduação dos agregados na faixa granulométrica A da antiga 

especificação do DNER - ES 106/80. 

 

O trecho foi concluído em 1988 tendo o seguinte revestimento: 

 

• Camada intermediária: PMQ, faixa A da extinta especificação do DNER-

106/80, com teores de CAP iguais a 4,0% para o lote 01 e 3,6% para o lote 

02, e espessuras variáveis entre 6 e 8cm. 

•  Camada de rolamento: CBUQ, faixa C da extinta especificação do DNER 

ES – P 22-71, com teor de CAP igual a 5,8% e espessura de 5cm. 

 

Em verificação realizada, dezesseis anos após a restauração, o revestimento encontrava-

se em boas condições. A camada de PMQ foi executada em toda a largura da pista e 

acostamentos, onde aparecem sem recobrimento com CBUQ (figura 8.7), com degrau 

de 5cm em relação à pista de rolamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 8.7 - Detalhe do PMQ – Acostamento lado direito (BR – 381/MG) 
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9 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
 
Os estudos aqui relatados possibilitam concluir:  

a) As dosagens pelo método Marshall para estes tipos de misturas, abertas e 

praticamente sem finos, são muito difíceis de definir corretamente, podendo haver 

falhas que podem comprometer os resultados finais. O número de corpos-de-prova para 

cada teor de ligante deveria ser maior para diminuir dispersões de resultados, conforme 

verificado nas dosagens, em que houve a necessidade, em alguns casos, de se moldar 

cinco C.P’s para um mesmo teor de ligante, para se chegar a um resultado confiável. 

 

b) O teor de ligante de projeto para o CAP com BMP apresentou um acréscimo de 13% 

quando comparado com o CAP com polímero e de 21% em relação ao CAP 50/70. Para 

as dosagens entre o CAP 50/70 e o CAP 60/85 praticamente não houve diferença (0,2% 

a mais de CAP 60/85 em relação ao teor com o CAP 50/70).  

 

c) A mistura com o CAP 50/70 apresentou o maior valor de estabilidade (5820N), sendo 

25% maior que o da mistura do CAP com BMP (4670N), e 12% maior que o da mistura 

com o CAP 60/85 (5210N).  

 

d) A menor perda de massa, resultante do ensaio Cântabro, foi a da mistura com BMP 

com 29,2%, e a mistura com pior desempenho foi a do CAP 50/70 com 38,4% de 

perdas. A mistura com o CAP 60/85 apresentou uma perda intermediária igual a 33,4%. 

As especificações dos órgãos rodoviários estaduais para as misturas abertas a quente, 

normalmente, ainda não recomendam esse ensaio para os controles tecnológicos, 

exceção feita ao DER/PR ES-P 22/05 que limita em 25% o valor do desgaste Cântabro. 

Ressalte-se que a especificação do DNER-ES 386/99 – Pré-misturado a quente com 

asfalto polímero – camada porosa de atrito, também recomenda o valor máximo 

admissível de 25%.  
 

e) Os volumes de vazios obtidos para as misturas apresentaram resultados entre 18% e 

19%. Não há um consenso entre os órgãos rodoviários quanto à fixação de faixa de  
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valores recomendada. Para citar algumas especificações, o DER/SP (ET-DE-P00/026) 

recomenda VV maiores que 12% para a faixa II (idêntica à desta pesquisa), o DAER/RS 

(ES-P 18/91) indica VV entre 5 e 30%, o DNIT recomenda para pré-misturado a quente 

com asfalto polímero – camada porosa de atrito, cuja faixa granulométrica é bem 

distinta desta pesquisada, valores entre 18 e 25%.   

 

f) Os vazios do agregado mineral (VAM) apresentaram valores entre 24 e 26%, 

praticamente não havendo alteração entre as três misturas pesquisadas. 

 

g) Constatou-se uma expressiva redução dos grãos após o ensaio de compactação 

Marshall, fato já exaustivamente relatado e comentado em várias literaturas, o que é 

uma grande preocupação, uma vez que a camada compactada no campo não é realizada 

sob o efeito de impacto e, sim, de amassamento, gerado pelos rolos compactadores 

usuais. Ao se comparar parâmetros com C.P’s extraídos da pista com os de referência, 

moldados em laboratório, dependendo da natureza dos agregados utilizados, com maior 

ou menor susceptibilidade aos impactos advindos da compactação Marshall, podem 

ocorrer relevantes diferenças entre as grandezas comparadas. 

  

h) A mistura com CAP 50/70 apresentou o maior valor de resistência à tração, superior 

em 26% em relação à mistura com o CAP 60/85 e em 20% em relação à mistura de 

CAP com BMP. As misturas com CAP 60/85 e de CAP com BMP são bastante 

semelhantes, apresentando apenas 4% de valores médios divergentes entre si. 

 

i) Os valores dos módulos de resiliência obtidos com os C.P’s do traço 1 (com CAP 

50/70) foram mais elevados (2267MPa) que os obtidos com C.P’s do traço 2, com BMP 

(2085MPa) e estes apresentaram valores superiores aos C.P’s preparados com o ligante 

modificado por polímeros (1577MPa).  

Os valores encontrados estão coerentes com as recomendações acerca de PMQ e 

Binder, e dentre outros citam-se os estimados e adotados como referência de Instruções 

de Projeto pela Prefeitura Municipal de São Paulo (tabela 7.7 – Estimativa de módulos 

de resiliência da PMSP), correspondentes ao desta pesquisa. 
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j) De acordo com Bernucci et al., 2006, os resultados de deformações relativas obtidas 

do ensaio Creep, todas as misturas satisfazem o critério de deformações específicas 

máximas inferiores a 0,008 mm/mm, adequadas para resistir às deformações 

permanentes. 

 

k) Apesar das misturas terem apresentado baixa permeabilidade, tendentes a apresentar 

uma drenagem apenas razoável, a mistura com BMP apresentou maior permeabilidade. 

Ressalte-se que as misturas foram realizadas com energia correspondente a 75 golpes 

em cada face do C.P, não sendo, talvez, a mais recomendada como já mencionado, haja 

vista a expressiva redução dos grãos observada após a compactação, havendo influência 

direta na permeabilidade. Grande parte dos vazios foi preenchida por esses grãos, 

contribuindo para que a diminuição do fluxo d’água entre os poros fosse aumentada. 
 

Para continuidade da pesquisa sugere-se: 

 

a) A realização de ensaios que possibilitem medidas de permeabilidade “in situ” da 

camada compactada de PMQ em trechos experimentais, visto que, via de regra, essa 

camada está assentada sobre outra, normalmente impermeável, com oposição ao fluxo 

vertical, diferente da obtida em laboratório em que o fluxo é livre. Sugere-se, no intuito 

de se obter uma maior permeabilidade, aumentar o tamanho das partículas, uma vez que 

a permeabilidade depende do tamanho médio dos poros, relacionados diretamente à 

distribuição do tamanho das partículas.     

 

b) A pesquisa de misturas graduadas em outra faixa granulométrica citando-se, por 

exemplo, a faixa A da referida e extinta especificação do DNER 106/80 ou em outra das 

mostradas no capítulo 4, desde que especifiquem maiores tamanhos de partículas.    

 

c) A realização de compactação por amassamento (giros) preconizada pela metodologia 

Superpave, e por impacto (Marshall), de forma a estabelecer uma relação de degradação 

dos grãos gerada pela aplicação destes processos, variando o número de giros aplicado 

pelo soquete giratório e o número de golpes pelo soquete Marshall. 
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d) O estudo de misturas com agregados diferentes visto que o comportamento, para 

citar apenas três das rochas mais comuns utilizadas para a produção de agregados no 

meio rodoviário (granito, gnaisse e basalto), de naturezas diversas e de variadas 

composições químicas e mineralógicas, é bastante complexo. 
 

e) A realização de ensaios para determinação do MR em diferentes e maiores 

temperaturas que a pesquisada, haja vista a grande variação de rigidez sob diferentes 

temperaturas. 

 

f) A realização de medidas deflectométricas em trechos experimentais construídos com 

misturas cujos ligantes, bem como a composição granulométrica, sejam semelhantes ao 

da presente pesquisa.  
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