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RESUMO 
 

A escória de aciaria já é amplamente conhecida no meio rodoviário, mas geralmente é 

utilizada como material granular nas camadas de base e de sub-base. Todavia, esse excelente 

material é muito pouco utilizado como agregado em misturas asfálticas. 

Portanto, tentando preencher essa lacuna, este trabalho teve por objetivo verificar a 

viabilidade técnica e econômica da utilização de agregados de escória de aciaria em mistura 

asfáltica usinada tipo CBUQ, em comparação com o mesmo tipo de mistura confeccionada 

com agregado gnáissico.  

Os estudos mostraram que o CBUQ confeccionado com escória de aciaria curada possui 

excelentes qualidades técnicas, superiores, inclusive, às do CBUQ confeccionado com 

agregados naturais. Todavia, o elevado índice de absorção da escória de aciaria demanda um 

maior teor de ligante que os agregados gnáissicos de mesma granulometria, o que 

recomenda a análise econômica do uso desse material em CBUQ, em comparação com o uso 

de agregados naturais. Uma análise econômica de comparação simulada neste trabalho, 

mostrou que, para ocorrer a igualdade de custos totais, a DMT do agregado gnáissico deverá 

ser cerca de 28 km maior que DMT da escória de aciaria. Através da equação de distância 

econômica apresentada no estudo de viabilidade, os fornecedores de escória de aciaria 

poderão definir uma área regional ao redor das suas áreas de estocagem, dentro da qual o 

uso de agregado de escória se torna mais econômico que o uso de agregados naturais, 

propiciando grande economia para os seus clientes.  

As misturas asfálticas produzidas com agregado de escória de aciaria apresentaram maior 

estabilidade, menor fluência e maior módulo de resiliência, sendo, portanto, mais 

qualificadas que as misturas com agregado pétreo natural para uso em pavimentos que serão 

solicitados por tráfego pesado em clima quente.  

O uso do agregado de escória de aciaria com cimento asfáltico de petróleo mais viscoso 

(CAP 30/45) potencializa a estabilidade Marshall e a resistência à deformação permanente 

(fluência) da mistura, minimizando os riscos de surgimento de deformações plásticas por 

fluência (ondulação) ou por consolidação (afundamentos nas trilhas de roda). 
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ABSTRACT 

 
The steel furnace slag is already widely known in the road segment, but generally has been 

used as granular material at base and sub-base layers. However, this excellent material is 

seldom used as asphaltic mixture aggregate. 

Hence, considering this lack of information about this subject, this study aims to investigate 

the technical and economical feasibility of the utilization of steel furnace slag aggregates at 

Hot Mix Asphalts (HMAs) asphaltic mixture in comparison to the same kind of mixture 

made by gneissic aggregate 

The results of this study showed that the Hot Mix Asphalts (HMAs) that use cured steel slag 

have excellent technical qualities, being even better than the Hot Mix Asphalts (HMAs) 

made by natural aggregates. However, the high absorption level of the steel furnace slag 

requires an Asphaltic Binder (AB) rate higher than the gneissic aggregates with the same 

granulometry. It recommends a deeper economical analysis comparing both utilizations: Hot 

Mix Asphalts (HMAs) versus natural aggregates 

The comparative economical essay indicated that the total costs equality is reached when the 

average travel distance of the gneissic aggregate is about 28 kilometers longer than the 

average travel distance of steel slag. Through the utilization of the economical distance 

equation presented in the feasibility study, the steel slag suppliers will be able to define a 

location around their stocking area, where the steel slag utilization will become more 

economically interesting than the natural aggregates utilization, becoming considerable cost 

savings to the customers. 

The asphaltic mixtures made by steel slag aggregates presented more stability, lower 

permanent deformation level and higher resilience that make it more recommended to be 

used at pavements with heavy traffic in hot whether regions when compared to natural 

petrous aggregates. 

The utilization of steel slag with higher viscosity petroleum asphalt cement (CAP 30/45) 

maximizes the Marshall stability and the permanent deformation resistance of the mixture, 

minimizing the plastic deformation (corrugation) and deepening risks. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Considerações iniciais 

 

Dentre as diversas modalidades de transporte utilizadas pela sociedade, o rodoviário é o 

mais difundido em todo o mundo. Anualmente, milhões de toneladas de produtos e 

milhões de passageiros transitam pelas estradas do planeta. 

 

De acordo com dados de organizações internacionais (CNT, 1997), o Brasil é o terceiro 

país do mundo em transporte de cargas, cuja magnitude é medida pelo produto das 

toneladas transportadas pelo total de quilômetros percorridos, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos e da China. No Brasil, dentre todos os modais de transporte, o 

rodoviário responde por quase 70% do transporte de cargas, o que representa mais de 

400 bilhões de toneladas x km por ano. Em termos de investimentos realizados, o modal 

rodoviário supera, historicamente, todos os demais modais, totalizando investimentos 

médios anuais superiores a R$ 1,5 bilhão (ALBERNAZ, 1997).  

 

A extensão total da malha rodoviária Brasileira (federal, estadual, municipal) é de 

1.634.071 kms, sendo que apenas 12,95% da extensão total ou 211.678 km é 

pavimentada.(CNT, 2009). 

 

A malha rodoviária brasileira pavimentada não urbana, mantida sob as jurisdições do 

Governo Federal, dos Estados e dos Municípios, tem a extensão aproximada de 211.678 

km, tendo as seguintes distribuições: (CNT, 2009) 

 

• Federais      :   61.304 km pavimentadas  

• Estadual coincidente   :   17.056 km pavimentadas  

• Estadual       : 106.548 km pavimentadas 

• Municipais     :   26.770 km pavimentadas 
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O Estado de Minas possui uma das mais extensas malhas viárias do país, estando a 

maior parte dela, cerca de 25.000 km, sob a responsabilidade do Departamento de 

Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG. Fatores como a 

necessidade de ampliação da malha, e a elevação constante dos custos dos materiais e 

dos serviços, vêm tornando a manutenção das rodovias cada vez mais onerosa para a 

sociedade, fazendo com que sejam priorizadas as medidas que tornem os pavimentos 

mais duradouros, de modo a aumentar a relação benefício/custo dos investimentos. Por 

outro lado, os grandes impactos negativos ao meio ambiente causados pela exploração 

de materiais para os pavimentos fazem com que o uso de materiais residuais originários 

de explorações minerais ou de produções industriais seja altamente recomendável. 

 

Normalmente, as rodovias de importância econômica são pavimentadas e suportam um 

elevado número de automóveis e de caminhões comerciais leves, médios e pesados. A 

atual escassez de recursos financeiros públicos em nosso país não permite que as malhas 

rodoviárias pavimentadas dos municípios, dos estados e da federação sejam conservadas 

de maneira adequada, o que acarreta o aumento dos custos operacionais dos veículos, do 

tempo de viagem, do desconforto e dos riscos de acidentes dos usuários das rodovias.  

 

Atualmente, há a necessidade urgente de se utilizar novas tecnologias de pavimentação, 

aperfeiçoar ou adaptar as existentes ao uso de materiais de baixo custo, sejam naturais 

ou oriundos de rejeitos de mineração ou industriais. Investir em estudos de novos tipos 

de materiais e tecnologias que reduzam os custos de pavimentação é uma necessidade 

essencial, podendo atender a grande parte da sociedade brasileira. Um dos materiais que 

vêm sendo muito utilizado atualmente em pavimentação rodoviária é a escória oriunda 

da indústria produtora de ferro gusa ou aço. 

 

A produção de aço gera grandes volumes de subprodutos, entre eles, a escória de 

aciaria. As usinas siderúrgicas mineiras possuem milhões de toneladas de escória 

estocadas, e o seu aproveitamento em vários ramos da construção civil pode gerar 

extraordinários benefícios ao meio ambiente e, consequentemente, à população. 

A grande produção anual de agregado de escória de aciaria, e a possibilidade de seu 

aproveitamento na infra-estrutura de transportes, podem trazer grandes vantagens 
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técnicas e econômicas para o setor rodoviário, principalmente nas regiões produtoras de 

aço. 

 

A escória de aciaria possui qualidades físicas que habilitam o seu uso em construção 

civil, inclusive na área de pavimentação rodoviária. Entretanto, ela tem o inconveniente 

de ser expansiva, quando não devidamente tratada e estabilizada (curada). Alguns de 

seus componentes químicos sofrem mutações químicas ao longo do tempo, que geram, 

entre outros efeitos, a sua expansibilidade volumétrica, que deve ser evitada em obras 

de engenharia. 

 

1.2 – Objetivo  

 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o potencial técnico e econômico da 

utilização de escória de aciaria, um resíduo silicoso que se forma durante a fabricação 

do aço, como agregado em mistura asfáltica do tipo CBUQ. As características físicas, o 

desempenho mecânico e os custos dessa mistura foram comparados com os de uma 

mistura convencional fabricada com um agregado gnáissico proveniente da região leste 

de Minas Gerais.  

 

Para alcançar o objetivo, foram formuladas, estudadas e comparadas quatro misturas 

asfálticas: 

Mistura n. 1: CBUQ com agregado de escória de aciaria + CAP 30/45 

Mistura n. 2: CBUQ com agregado gnáissico + CAP 30/45 

Mistura n. 3: CBUQ com agregado de escória de aciaria + CAP 50/70 

Mistura n. 4: CBUQ com agregado gnáissico + CAP 50/70 

 

Para a execução deste estudo, foram seguidos os procedimentos básicos listados a 

seguir: 

− Caracterização individual dos materiais:  

As características da escória de aciaria e do agregado gnáissico foram determinadas 

através de ensaios laboratoriais realizados no DER/MG. As características dos 

CAPs 30/45 e 50/70 foram determinadas pela Petrobrás, e constam dos certificados 
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de qualidade fornecidos no momento da distribuição dos produtos. Todavia, 

deverão ser executados ensaios para verificar a qualidade do produto asfáltico 

quando recebido na obra. 

− Caracterização das misturas asfálticas: 

A dosagem e a caracterização convencional das misturas estudadas foram 

realizadas através do Método Marshall, seguindo-se integralmente os preceitos da 

norma DNER-ME 043/95 – misturas betuminosas a quente – ensaio Marshall.  

Adicionalmente, a resistência à tração por compressão diametral e as características 

elásticas das misturas foram avaliadas através dos ensaios de módulo de resiliência, 

vida de fadiga e fluência estática (creep) realizados na COPPE/UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro). 

− Análise de viabilidade econômica das misturas estudadas. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – Utilização de resíduos sólidos em engenharia - generalidades 

 

Resíduos sólidos são materiais resultantes da atividade da indústria que apresenta estado 

físico sólido, semi-sólido ou pastoso (Nascimento, 2003). As decisões técnicas e 

econômicas tomadas em todas as fases de gestão dos resíduos sólidos industriais 

(manuseio, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte), deverão estar de 

acordo com a classificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 

A ABNT editou um conjunto de normas para classificação dos resíduos sendo estas : 

− NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação; 

− NBR 10005 – Lixiviação de Resíduos – Procedimento; 

− NBR 10006 – Solubilização de Resíduos – Procedimento; 

− NBR 10007 – Amostragem de Resíduos – Procedimento. 

 

A Norma Brasileira Registrada NBR 10.004 classifica os resíduos por classe assim 

definidas: 

− Resíduos Classe 1 – Perigosos; 

− Resíduos Classe 2 – Não inertes; 

− Resíduos Classe 3 – Inertes. 

 

Resíduos de Classe 1 são aqueles que apresentam periculosidade, inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, podendo provocar risco a saúde 

pública.  

 

Resíduos de Classe 2 ou resíduos não–inertes ou mistura de resíduos sólidos são aqueles 

que não se enquadram nas classificações de resíduos Classe 1, ou Classe 3. Estes 

resíduos podem possuir propriedades tais como combustibilidade, biodegrabilidade ou 

solubilidade em água. 
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Resíduos de Classe 3 são os resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, 

submetidos ao teste de solubilização conforme a norma (NBR 10.006), não tenham 

nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões 

definidos na listagem nº 8 (padrões para o teste de solubilização).  

 

GUMIERI (2002) relata que, após estudos realizados pelo IBS (Instituto Brasileiro de 

Siderurgia) (1997), foi constatado que as escórias brasileiras de aciaria BOF (Blast 

Oxygen Furnace) enquadram-se na Classe 2 (resíduos não inertes). Como exemplo, 

podemos citar os tijolos, os vidros, as cerâmicas e certos plásticos que não são 

decompostos prontamente (NASCIMENTO, 2003).   

 

Existem basicamente três maneiras de utilização de resíduos: re-uso, reciclagem e 

recuperação. O re-uso (ou re-utilização) dos resíduos significa o aproveitamento do 

resíduo nas condições em que ele é descartado, submetendo-o a pouco ou nenhum 

tratamento (limpeza, identificação, etc.), enquanto reciclagem é o processo através do 

qual os resíduos retornam a um sistema produtivo como matéria-prima, para 

reprocessamento. Ainda, tem-se a recuperação, que corresponde ao processamento de 

um resíduo ou mistura de materiais para separação de um material valioso. A 

reciclagem de resíduos sólidos pode ainda ser encarada como uma forma de 

recuperação energética, pois, através deste processo, pode-se consumir menos energia 

para a produção de novos produtos do que usando matéria-prima virgem. 

 

Conforme a AGENDA 21 (ONU, 1992), para que se atinja a maximização do 

reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos deve-se desenvolver e fortalecer a 

capacidade nacional de re-utilizar e reciclar uma proporção cada vez maior de resíduos. 

Para isto, é necessário o desenvolvimento de pesquisas para determinar formas de 

reaproveitamento ou reciclagem que sejam vantajosas, rentáveis, socialmente aceitáveis 

e que estejam adaptadas à realidade de cada país. 
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Assim, as ações conjuntas entre indústrias, governos, universidades e centros de 

pesquisa e de desenvolvimento são consideradas fundamentais na implementação de 

negócios na área de reaproveitamento de resíduos. 

 

A intensificação da utilização de rejeitos industriais, nos diferentes ramos de atividade e 

setores industriais, depende diretamente da execução de três ações básicas 

(NASCIMENTO, 2003): 

− Formação de profissionais qualificados na área de aproveitamento de rejeitos, com 

foco em diferentes tecnologias; 

− Implementação de uma base de assessoria tecnológica e comercialização de 

informação e conhecimento na área, em estreita articulação com grupos de pesquisa 

e desenvolvimento atuantes nas diferentes áreas do conhecimento; 

− Estabelecimento de atividades voltadas para a pesquisa e desenvolvimento de novas 

aplicações para rejeitos industriais e otimização contínua dos processos de produção 

que já os utilizem como insumo ou matéria-prima. 

 

2.2 – A produção de aço no Brasil e seus co-produtos 

 

Dentre os materiais encontrados no nosso dia-a-dia, muitos são reconhecidos como 

metais, embora, em quase sua totalidade, eles sejam, de fato, ligas metálicas. O conceito 

de metal está relacionado a um certo número de propriedades facilmente reconhecíveis, 

como por exemplo, o brilho metálico, opacidade, boa condutibilidade elétrica e térmica, 

ductilidade, etc.. Uma liga consiste da união íntima de dois ou mais elementos químicos 

onde pelo menos um é metálico e onde todas as fases existentes têm propriedades 

metálicas. O grande uso do aço pode ser atribuído às notáveis propriedades desta liga, à 

abundância das matérias-primas necessárias à sua produção e o seu preço competitivo.  

 

O aço pode ser produzido em uma enorme variedade de características que podem ser 

bem controladas, de modo a atender a um certo uso específico. O produto final pode ser 

algo como um bisturi cirúrgico, um arranha-céu, uma ponte gigantesca ou um fogão 

(PENA, 2004, CASTELO BRANCO, 2004). 
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O aço é uma liga de natureza relativamente complexa e sua definição não é simples, 

visto que, a rigor, os aços comerciais não são ligas binárias. De fato, apesar dos seus 

principais elementos de liga serem o ferro e o carbono, eles contêm sempre outros 

elementos secundários, presentes devido aos processos de fabricação. Nestas condições, 

podemos definir o aço como sendo uma liga Ferro-Carbono, contendo geralmente de 

0,008% até aproximadamente 2,11% de carbono, além de certos elementos secundários 

como silício, manganês, fósforo e enxofre, presentes devido aos processos de fabricação 

(CASTELO BRANCO, 2004). 

 

O Brasil está entre os dez maiores produtores de aço bruto do mundo sendo que o 

estado de Minas Gerais contribui com aproximadamente 41% da produção nacional. 

 

De acordo com o tipo de refino, o aço pode ser produzido através de três processos: 

− LD (Linz-Donawitz) ou BOF (Blast Oxygen Furnace) que utiliza o conversor a 

oxigênio. Nesse processo, não há a necessidade de fonte de calor externa 

(MACHAD0, 2000); 

− Elétrico ou EAF (Eletric Arc Furnace) que utiliza o forno de arco elétrico;  

− OH (Open Heart) que utiliza o forno Siemens-Martin.  

 

No Brasil, esses processos são responsáveis por cerca de 77,9%, 20,2% e 1,9% da 

produção de aço, respectivamente (MACHADO, 2000; CASTELO BRANCO, 2004). 

 

Na fabricação do aço mistura-se ferro gusa líquido, sucatas ferrosas, escorificantes (cal 

e fluidificante) e oxigênio em uma cuba. O processo de fundição se desenvolve através 

das seguintes fases: de carregamento do conversor, sopragem, observação do banho 

(temperatura e composição química), ressopragem e formação do aço líquido e da 

escória. A última parte do processo é o lingotamento contínuo onde o aço líquido é 

transformado em barras. No EAF existe a necessidade de utilização de uma fonte de 

calor externa. As matérias-primas são colocadas em cestões em quantidades pré-

determinadas, dependendo das características do aço que se deseja obter e, 

posteriormente, são colocadas em uma abóboda (espécie de tampa do forno) fechada. O 

forno é então ligado e os materiais fundidos. Ao final da fundição, sobre o aço líquido  
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bóia um material não aproveitável denominado escória, que é refugado e lançado em 

bota-fora.  

 

Existem vários tipos de rejeitos obtidos a partir da produção do aço, podendo-se citar a 

escória de alto-forno, o pó de alto forno, a lama de alto-forno, a escória de 

dessulfuração, a escória de aciaria LD, a lama grossa e fina de aciaria e a carepa 

(GEYER, 2001). Desses resíduos, os mais produzidos são as escórias (mais de 60% da 

quantidade total de resíduos). A escória de alto-forno é resultante da fusão redutora dos 

minérios para obtenção de ferro gusa (obtidos diretamente do alto forno, em geral com 

elevado teor de carbono e varias impurezas). 

 

A produção de escória de alto-forno ocorre em escala maior, quando comparada com a 

de aciaria. No caso da escória de aciaria, apesar de ser produzida em menor escala nas 

usinas siderúrgicas, o volume gerado não é desprezível. Normalmente, a parte metálica 

presente nessa escória é retirada (Figura 2.1) e recirculada no próprio processo 

produtivo do aço, sendo que mais de 80% da escória produzida é descartada, no caso da 

maioria das siderúrgicas brasileiras. Isso se constitui atualmente em um problema sério 

para as indústrias, que devem se preocupar com o estoque e o manejo desse resíduo, que 

ocupa cada vez mais área física para descarte, além do custo e dos inconvenientes 

ecológicos (MACHADO, 2000). 

 

                 
Figura 2.1 - Eletro-imã retirando metais da escória de aciaria (Usiminas). 
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Estatísticas publicadas em abril de 2009 pelo IBS indicam que a produção siderúrgica 

brasileira foi da ordem de 28,905 milhões de toneladas, nos últimos 12 meses 

imediatamente anteriores à divulgação da estatística. 

 

2.3 – A produção de escória 

 

A escória de aciaria depois de beneficiada torna-se agregado siderúrgico, que é definido 

como material não metálico, inerte ou reativo dependendo do nível de cura, podendo ou 

não ser classificado granulometricamente como agregado bruto (IBS, 1998). 

 

Tanto a produção quanto a composição da escória dependem de alguns fatores, dentre 

eles, o processo ou tipo de forno utilizado no beneficiamento do aço, o tipo de matéria-

prima utilizada, a especificação do aço produzido, o resfriamento do rejeito, etc. Este 

material sai do forno com uma temperatura aproximada de 1.500 ºC. O tipo de 

resfriamento deste rejeito afeta também a sua granulometria, porque é neste momento 

que ocorre a maior parte das reações químicas (LIMA et al., 2000). As escórias que são 

resfriadas ao ar são, geralmente, inertes devido à cristalização de seus óxidos. Escórias 

resfriadas rapidamente (ar ou vapor) possuem natureza expandida e tornam-se leves. 

Escórias resfriadas bruscamente (jato d’água) são vítreas, com granulometria 

semelhante à de areia de rio, ficando com estrutura porosa e textura áspera. As escórias 

ácidas costumam ser mais densas, enquanto que as básicas possuem estrutura mais 

porosa ou vesicular (GEYER, 2001, CASTELO BRANCO, 2004).  

 

A composição química de uma determinada escória pode variar, para um mesmo dia de 

produção, de 30,0% a 60,0% para o óxido de cálcio (CaO), de 0,0% a 35,0% para o 

óxido de ferro (Fe2O3) e de 15,0% a 30,0% para o dióxido de silício (SiO2). 

(MACHADO, 2000, CASTELO BRANCO 2004). A composição química da escória, é 

variável, sendo caracterizada pelos seguintes fatores: 

− A escória de alto forno não contém cal livre a ser liberado; 

− A escória de aciaria contém cal cristalizado, que retém a cal livre e se expande em 

contato com a umidade. 
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O potencial de utilização da escória de aciaria vem sendo gradativamente reconhecido 

em países como Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, Austrália e 

Japão. Algumas estimativas internacionais afirmam que, nos anos 1990, em torno de 

77% (aproximadamente 19 milhões de toneladas/ano) da escória de aciaria elétrica 

produzida no mundo foi utilizada na indústria da construção civil e rodoviária.  

 

Na Europa, onde são produzidas aproximadamente 12 milhões de toneladas de escória 

de aciaria por ano, em média 65% da produção é utilizada em diferentes aplicações, 

enquanto o restante (35%) é ainda hoje depositado. Entretanto, ressalta-se que os países 

europeus, e o setor industrial em geral, estão empenhados em diminuir o uso de recursos 

naturais através do aumento da reciclagem e da utilização de subprodutos industriais, 

até porque entre os objetivos declarados da Comunidade Européia estão a proteção do 

meio ambiente e o uso cauteloso e eficiente dos recursos naturais. Dentro dessa 

tendência, alguns países já se destacam. Na Alemanha, por exemplo, 93% da escória de 

aciaria é utilizada em diversas áreas e, portanto, apenas 7% da geração é encaminhada a 

depósitos (PENA, 2004). 

 

Nos Estados Unidos, estima-se que a cada ano são empregadas entre 7,0 e 7,5 milhões 

de toneladas de escória de aciaria, principalmente nos setores da construção civil e na 

construção de estradas, o que corresponde a aproximadamente 77% do total gerado. No 

Japão, no período compreendido entre 1980 e 1992, a utilização de escória de aciaria 

elétrica aumentou de 50% para aproximadamente 85% da geração total (PENA, 2004).  

 

Em 2000, cerca de 85 milhões de toneladas de escória foram geradas no mundo, tendo a 

indústria siderúrgica brasileira produzido cerca de 3,1 milhões de toneladas de escória 

de aciaria, tanto elétrica como de conversor LD, e 6,4 milhões de toneladas de escória 

de alto-forno. As escórias de aciaria não curadas são expansivas, uma vez que 

apresentam grandes teores de CaO e MgO. 
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Algumas das utilizações atuais das escórias de alto-forno e aciaria são as seguintes 

(MACHADO, 2000): 

− Matéria-prima na indústria de vidro e vitro-cerâmica, principalmente, as escórias de 

alto forno. Após tratamento térmico, são utilizadas para este fim como substituto ao 

feldspato devido ao seu alto teor de sílica e óxidos metálicos; 

− Produção de fertilizantes agrícolas termofosfatados, ou aditivo no cultivo de plantas 

e algas devido à composição química da escória (devido aos seus elevados teores de 

CaO e pentóxido de fósforo - P2O5). Esta aplicação, a partir de 1982 na Europa, 

passou a ser controlada por causa do alto teor de fósforo e de metais pesados 

(chumbo, por exemplo) presentes nas escórias evitando, assim, a toxicidade; 

− Estabilização de solos, por apresentar maior rugosidade superficial, excelente índice 

de forma, maior angulosidade, maior resistência ao desgaste e aumento da 

resistência dos solos. Esta utilização é limitada pelo alto potencial expansivo deste 

rejeito; 

− Matéria-prima para produção de cimento, devido à presença dos silicatos dicálcicos 

e tricálcico (2CaO-SiO2 e 3CaO-SiO2) que tornam o material com composição 

química muito parecida com o clínquer formado na produção do cimento Portland. 

Além disso, a substituição parcial do calcário por escória traz vantagens como: 

diminuição do calor para formação do clínquer e redução da formação de gases 

poluentes (como o gás carbônico - CO2). Para este uso, a escória precisa ser 

reajustada quimicamente; 

− Gabiões, em substituição aos materiais rochosos; 

− Lastros e sub-lastros ferroviários, substituindo os materiais britados (rochas). 

 

Na produção anual de escórias de alto forno no Brasil cerca de 10% é resfriada 

lentamente e o restante gera material granulado, sendo, portanto adequada à reciclagem 

como aglomerantes. Uma grande parte da escória granulada é consumida pela indústria 

cimenteira. No entanto, uma parte considerável, mesmo a de composição alcalina, 

permanece acumulada em aterros (CASTELO BRANCO, 2004). 
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O mercado brasileiro ainda não dispõe de escória moída para mistura em betoneira e 

nem de agregados leves de escória. A produção de agregados leves é feita através da 

peletização da escória, em um processo onde fluxo de escória líquida é interceptado por 

uma roda dentada rotatória, resfriada com pequena quantidade de água, e projetada na 

forma de grãos de tamanho variável. Os grãos menores são predominantemente vítreos 

e podem ser utilizados na produção de cimento e os grãos maiores constituem-se em 

agregados leves. 

 

No atual momento, a indústria siderúrgica já considera o foco ambiental como parte de 

sua estratégia competitiva, valorizando economicamente seus resíduos, diversificando o 

seu mercado consumidor. Recentemente este interesse levou a construção da primeira 

fábrica brasileira de cimento que não dispõe de forno próprio para a produção de 

clínquer, a cimento Mizu. Esta fábrica opera produzindo cimento CPIII que é adquirido 

pelo oriente e também pelo mercado nacional. Localizada dentro da área da CST 

(Companhia Siderúrgica de Tubarão), em Vitória-ES, está capacitada a produzir cerca 

de 700 mil toneladas de cimento ao ano. Atualmente a CST também esta exportando 

escória granulada para os EUA. Os efeitos ambientais deste tipo de cimento são 

substancialmente menores do que os gerados pelo cimento Portland comum, 

significativamente perceptíveis quando se avalia o ciclo de vida deste novo cimento. 

Notadamente as emissões ao meio ambiente e o consumo de matérias-primas são 

reduzidos. Além disso, o aumento da durabilidade das estruturas de concreto 

confeccionadas com a adição de escória de alto forno, diminui os custos de manutenção 

dessas obras. 

 

2.4 – O uso da escória de aciaria em pavimentação 

 

A partir de 1979, a escória de aciaria vem sendo utilizada na infra-estrutura de estradas 

em países como Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Canadá. Vários países como a Grã-

Bretanha, Alemanha, Polônia, França e Rússia têm utilizado a escória, sozinha ou 

combinada, como agregado em revestimentos asfálticos. (SILVA, 1994, CASTELO 

BRANCO, 2004, SILVA e MENDONÇA (2001 a). 
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O setor siderúrgico brasileiro está entre os dez maiores produtores de aço bruto do 

mundo, com 3,7% da produção mundial no ano de 2003, e é formado por 25 usinas 

comandadas por 11 empresas. Entre pessoal efetivo e terceirizado, elas empregavam em 

2005 cerca de 99.000 pessoas. A previsão de investimentos no setor até o ano de 2010 é 

da ordem de US$ 12,5 bilhões, com projeção de alcançar a capacidade instalada de 49,7 

milhões de toneladas no final desses cinco anos IBS (2003).  Em 2009,a produção de 

aço bruto é de 265 milhões de toneladas , constituído de 27 usinas, sendo que 12 

integradas ( a partir do minério de ferro) e 15 semi integradas (a partir do processo de 

ferro gusa em sucata), administrada por oito grupos empresariais. É o 5º maior 

exportador líquido de aço (exp. Imp.), com 6,5 milhões de toneladas  e o 15º 

exportador mundial de aço (exportações diretas). (IBS, estatística, 2009). 

 

O Estado de Minas Gerais possui um dos maiores parques siderúrgicos do país, 

respondendo pelo maior percentual de produção do aço brasileiro. Porém, essa grande 

produção de aço gera enorme quantidade de resíduos que não são aproveitados, e que 

ocupam extensas áreas de estocagem com sérios impactos ambientais. A preservação do 

meio ambiente é hoje muito mais do que uma consciência ecológica, apresentando-se 

como uma realidade que vem sendo integrada ao cotidiano de todos os setores da 

sociedade. Nesse contexto, as atividades da indústria do aço, cada vez mais, buscam se 

aliar às soluções tecnológicas que visam minimizar os impactos ambientais por elas 

gerados. Portanto, torna-se imprescindível a busca de alternativas para a utilização da 

gigantesca quantidade de escória que se encontra disponível nos pátios das siderúrgicas, 

e o setor da pavimentação aparece como um dos mais promissores a realizar essa tarefa. 

 

Na busca de alternativas, as siderúrgicas e as empresas interessadas, em parcerias, 

deverão proceder pesquisas, critérios técnicos de aceitação, normalização e aplicações 

da escória de aciaria para garantir a aceitação do produto no mercado. 

 

O emprego de escória de aciaria na pavimentação viária justifica-se pelo fato de ser um 

material de boa qualidade com elevada resistência mecânica, ter custo de aquisição 
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reduzido e, por ser um subproduto da produção do aço, seus estoques localizam-se a 

pequenas distâncias de centros urbanos.  

 

As escórias podem ser utilizadas nas camadas granulares do pavimento (reforço do 

subleito, sub-base e base) e, adicionalmente, como agregado nos revestimentos 

betuminosos. A utilização desse material alternativo em obras viárias de baixo custo 

pode beneficiar as populações de baixa renda em localidades carentes de infra-estrutura.  

 

Na figura 2.2 a seguir, podemos ver o depósito de escória de aciaria da Usiminas: 

 

           
Figura 2.2 - Vistas do depósito de escória de aciaria da Usiminas (Foto: autor). 

 

De acordo com a Norma NBR 10.004 da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), a escória sendo um resíduo sólido, é classificada como material não inerte 

(Classe II), não apresentando características de periculosidade (NASCIMENTO, 2003). 

Os agregados de escória apresentam boas características físicas, tais como, resistência 

mecânica elevada, bom adensamento, alta rugosidade, além de poder ser facilmente 

enquadrada em faixas granulométricas. Todavia, geralmente as escórias apresentam 

elevado índice de absorção e são expansivas quando não curadas. 

 

Em 1990, o extinto DNER (Departamento Nacional de Estradas e Rodagem) chamava à 

atenção para os imensos depósitos de escória com potencial uso em pavimentação. Em 

relação aos agregados siderúrgicos, em 2008, sua maior parcela foi destinada para a 
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produção de cimento, seguido de bases e sub-bases de estradas (IAC,sustentabilidade, 

rel. 13 ,2009.)  

As principais aplicações dos agregados siderúrgicos em 2008 (%) são: 

• Produção de cimento, 59%;  

• Bases e Sub-bases de estradas, 2 %;  

• Condicionamento de solo, 1 %; 

• Lastros Ferroviários, 8 %; 

• Preparação de terrenos/ Aterros, 2 %; 

• Outros, 8%. 

Conforme  IBS/1997, 65% da produção de escória de aciaria elétrica era destinada a 

depósitos, enquanto que  somente 35% do material era utilizado em aterros, base e 

sub-base de rodovias e lastro ferroviário. O nível de utilização da escória de aciaria 

LD, embora levemente superior, também é muito baixo: eram aproveitados cerca de 

44% da produção e estocados 56%. No entanto, ainda em 1990, o DNER 

preconizava que as escórias de aciaria são passíveis de serem utilizadas com 

sucesso em diversos campos da engenharia, com vantagens técnicas e econômicas, 

desde que atendam as exigências impostas para as características físicas, mecânicas 

e químicas, em função da aplicação prevista.  

 

Além disso, a qualidade e o baixo custo do agregado de escória, aliados ao crescente 

custo dos materiais tradicionais de construção e aos benefícios ambientais do 

aproveitamento de resíduos, demonstram a importância e a necessidade de aumentar o 

nível de utilização deste material no Brasil. 

 

Segundo MACHADO (2000), um critério para utilização da escória de aciaria como 

sub-base de pavimentos é a estabilidade volumétrica "in situ". Nesse sentido, as normas 

rodoviárias DNER - PRO 263/94 e EM 262/94 prescrevem que a expansão do agregado 

de escória de aciaria não deve ser superior a 3,0 % para o uso em pavimentos 

rodoviários. Além disso a norma DNER-EM 262/94 especifica que a escória para uso 

em pavimentação deve apresentar as seguintes características: 
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− Ser isentas de impurezas orgânicas, contaminação com escórias de alto forno, solos e 

outros materiais; 

− Granulometria: 40,0% até 12,7 mm e 60,0% entre 12,7 e 50,8 mm de abertura 

nominal, e atender à granulometria de projeto; 

− Absorção de água: 1,0% a 2,0% em peso; 

− Massa específica: 3,0 a 3,5 g/cm3; 

− Massa unitária: 1,5 a 1,7 kg/dm3; 

− Desgaste por abrasão Los Angeles no máximo igual a 25,0% para sub-base, base e 

revestimento; 

− Durabilidade ao sulfato de sódio: 0,0% a 5,0%, em 5 ciclos. 

 

Pode-se salientar que a norma DNER-EM 262/94 não especifica o tipo de processo de 

refino utilizado na fabricação do aço que será responsável pela geração da escória. A 

norma ABNT-EB – 2103 - materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados 

granulometricamente, especifica que para utilização em sub-base e base de pavimentos 

a expansão da escória, determinada de acordo com o método PTM 130/78, deve ser no 

máximo igual a 1,0% e 0,5%, respectivamente (MACHADO, 2000). 

 

Outros países já especificaram o uso da escória para construção rodoviária. A França, 

por exemplo, especificou o que chamam de grave-laitier, que consiste na mistura 

escória granulada com agregados comuns ou com cal hidratada (Ca(OH)2), que também 

é chamada de hidróxido de cálcio, para ser utilizada em construções de base ou sub-base 

de pavimentos. Cerca de 65,0% das rodovias francesas utilizam este material. A África 

do Sul utiliza mistura de escória com cal (na proporção de 4:1) em seus pavimentos. O 

emprego da escória de aciaria, de escória de alto-forno resfriada lentamente ou mistura 

dos dois tipos de escórias como agregado em concreto asfáltico a quente também já é 

normalizado no Japão desde 1979. As especificações japonesas regulamentam a 

produção de escórias para pavimentação através de diferentes formas de estabilização e 

com diferentes granulometrias, para empregos em leito superior, leito inferior de 

estradas, asfaltos misturados a quente etc. Preconizam que, se a expansibilidade da 
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escória for inferior a 2,5%, não existe perda na resistência do pavimento (FARRAND 

EMERY, 1995).  

 

O agregado produzido com escória de aciaria consiste de partículas ásperas, angulares e 

duráveis, o que o torna apropriado para aplicação em pavimentação, além de apresentar 

melhores características de superfície em relação ao agregados pétreos normalmente 

utilizados. A escória apresenta maior resistência à derrapagem, maior resistência ao 

impacto e ao desgaste superficial, e maior durabilidade, possibilitando a construção de 

camadas mais finas com capacidade de suportar altas cargas. Possui melhor estrutura e 

forma dos grãos, e alta resistência à abrasão e ao polimento (MACHADO, 2000). As 

escórias de aciaria possuem a vantagem de poder ser 100 % trituradas e enquadradas na 

gradação requerida pelo projeto (NOUMAN et al.,1992, apud, Machado 2004) e, 

geralmente, conferem melhor trabalhabilidade operacional e maior compacidade à 

camada, favorecendo assim a durabilidade do pavimento. Em contrapartida, o uso de 

agregados de escória pode levar a problemas de segregação, decapagem, fissuração e 

outros defeitos, devido à baixa afinidade com o betume e a areia. Além disso, a textura 

superficial áspera das partículas dos agregados de escória resulta num material bastante 

absorvente e poroso, aumentando o consumo de cimento asfáltico na mistura e elevando 

o custo final do concreto asfáltico (MACHADO, 2000; FARRAND EMERY, 1995).  

 

O teor de betume exigido é um pouco maior devido às inúmeras cavidades que a escória 

apresenta em sua superfície 

 

No Brasil, várias rodovias foram pavimentadas com escória de alto-forno ou de aciaria, 

podendo-se citar a BR-393 (Volta Redonda-Três Rios), a RJ-157 (Barra Mansa- Divisa 

RJ/SP), a RJ-141 (BR-393-Vargem Alegre), a BR-116 (Volta Redonda-Divisa RJ/SP), 

13 km da rodovia que liga Volta Redonda e o distrito Nossa Senhora do Amparo (Barra 

Mansa), várias ruas dos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Itaguaí, 

e Magé, todos localizados no Estado do Rio de Janeiro, do município de Mogi das 

Cruzes (SP), revestimentos primários na região Sul Fluminense, (CASTELO BRANCO, 

2004).  
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Recentemente, a rodovia: BR-381, trecho: Contorno de Coronel Fabriciano, foi 

pavimentada com base e sub-base de escória de aciaria. Pode-se incluir nessa listagem 

várias ruas e avenidas das cidades de Ipatinga e Coronel Fabriciano. 

 

Portanto, é possível constatar que, tecnicamente, é viável o uso da escória de aciaria 

como agregado para pavimentação, desde que a sua expansibilidade tenha sido reduzida 

para patamares inferiores a 3,0%.  

 

Algumas medidas que têm sido adotadas para contornar o problema da expansibilidade 

da escória de aciaria é a aceleração do envelhecimento ou da estabilização (cura) do 

material através de reações de hidratação aceleradas por molhagem ou remanejamento 

das pilhas diariamente, ou mesmo a redução da granulometria para facilitar essas 

reações.  

 

2.5 – A expansibilidade da escória de aciaria 

 

Conforme já citado, um dos maiores entraves à utilização da escória de aciaria na 

construção rodoviária é o seu potencial expansivo. A expansão da escória pode chegar a 

10,0%, ocasionando erupções na pista, que podem atingir até 10 cm de altura (SILVA E 

MENDONÇA, 2001).  

 

A identificação dos defeitos nas pistas pode ser avaliada através da observação da 

formação de trincas radiais tipo pé-de-galinha de tamanho reduzido e do estufa 

mento do revestimento. A formação dos defeitos no pavimento ocasionados pela 

expansão pode ocorrer tanto quando a escória é utilizada em base e/ou sub-base, ou 

como agregado em revestimentos asfálticos. Neste segundo caso, apesar de inicialmente 

o ligante impermeabilizar os grãos da escória, com o desgaste, ocorre o contato entre a 

escória e a água provocando reações de hidratação e, conseqüentemente, a expansão do 

material. Os teores de óxido de cálcio (CaO) livre e óxido de magnésio (MgO) livre são 

os fatores mais importantes a serem considerados na avaliação do uso da escória de 

aciaria em pavimentos, uma vez que há um amplo consenso na literatura técnica de que 
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estes compostos são os maiores responsáveis pelas características expansivas do 

material, (NASCIMENTO, 2003). 

 

Apesar disto, sabe-se que a instabilidade volumétrica das escórias de aciaria pode ser 

ocasionada também por outros fatores, como por exemplo (PENA,  2004) 

 

− Carbonatação do Ca(OH)2 e formação de carbonato de cálcio. Embora seja de 

menor escala, ocorre também a formação de CaCO3 (aragonita ou calcita) por  

 

 

carbonatação do Ca(OH)2, gerando um aumento de volume de 11% em relação ao 

hidróxido de cálcio e da dolomita; 

 

− Desintegração devido à transformação de fase do silicato dicálcico. Um fator que 

contribui para a expansão da escória de aciaria LD é a transformação alotrópica do 

silicato dicálcio, porém, não há neste caso, grandes alterações de volume, podendo 

contribuir para o agravamento dos efeitos gerais da expansibilidade causada pelo 

CaO e pelo MgO. A alotropia é um fenômeno pelo qual certos elementos podem 

apresentar-se sob formas diferentes e com propriedades diferentes. Exemplo: 

diamante e grafita são estados de alotropia do carbono; 

 

− Oxidação ou corrosão do ferro metálico. O ferro metálico é um composto da escória 

de aciaria LD, que gera expansão, geralmente com menor efeito global do que a 

expansão causada pela CaO e o MgO. Em média, o teor de ferro total na escória LD 

representa de 15 a 20% de sua composição. 

 

 

Segundo MACHADO (2000), alguns fatores e mecanismos que influenciam 

diretamente a expansibilidade ou a estabilização da escória de aciaria estão indicados na 

tabela a seguir: 
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Tabela 2.1 - Fatores e mecanismos que influenciam a expansibilidade da escória de 

aciaria. (MACHADO, 2000) 

ESPÉCIES QUÍMICAS PARÂMETROS MECANISMOS 

 

CaO e MgO 

 

− Teor da espécie no estado livre 
− Umidade 
− Temperatura 
− Teor de CO2 
− Tamanho dos grãos da escória 

Hidratação 

 

FeO 

 

− Teor de FeO 
− Umidade 
− Tempo de exposição ao ar 
− Teor de oxigênio no resfriamento 
− Tamanho dos grãos da escória 

Oxidação 

 

C2S 

 

− Velocidade de resfriamento 
− Impurezas iônicas 
− Temperatura de resfriamento 
− Basicidade das escórias 

Transformação 

alotrópica 

 

Atualmente, é perfeitamente possível interferir e acelerar o processo de cura da escória, 

reduzindo-se acentuadamente a sua expansibilidade e evitando paralisações na execução 

de obras. Como medidas básicas para reduzir a expansibilidade, podemos citar, 

(NASCIMENTO, 2003): 

 

− A redução da granulometria da escória para aumentar a sua superfície de contato 

com a água, e facilitar a atividade das reações de hidratação; 

− O aumento do teor de umidade da pilha de estocagem. 

 

A quantidade de CaO não reagido está ligada também à basicidade da escória, que é 

expressa pela relação CaO/SiO2. A diminuição da basicidade facilita a diminuição dos 

teores dos óxidos livres, que passam a se combinar na forma de minerais estáveis. Além 

disso, quanto maior a relação CaO/SiO2, maior a quantidade de silicato tricálcico 

formada inicialmente e, por conseqüência, maior a quantidade de CaO livre formado a 

partir da sua dissociação  
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A formação dos hidróxidos de cálcio e magnésio a partir da hidratação dos óxidos de 

cálcio e magnésio livres é acompanhada por um aumento de volume, o que ocasiona a 

desintegração do material. Tipicamente, as escórias produzidas em conversores a 

oxigênio (escórias LD) possuem maiores teores de óxidos hidratáveis, em comparação 

com as escórias de aciaria elétrica. Conseqüentemente as escórias de aciaria elétrica 

apresentam menor expansão e maior estabilidade volumétrica. Além disso, a escória de 

aciaria elétrica oxidante (proveniente do forno elétrico) contém menores teores de CaO 

livre do que a escória de aciaria elétrica redutora (gerada no forno-panela), e 

normalmente apresenta expansibilidade ainda menor. 

 

De acordo com a literatura, o efeito do CaO livre não depende somente do seu teor, mas 

também da forma e do tamanho dos grãos da escória. O tamanho dos grãos influencia 

diretamente o processo de estabilização da escória de aciaria que, quanto mais fina, 

mais interage com o ar no processo de estabilização, reduzindo o tempo de cura em 4 a 

12 semanas (MONTGOMERY et al. 1991, MACHADO, 2000). O CaO livre pode ser 

encontrado sob duas formas: puro ou em solução sólida com pequenas quantidades de 

FeO (onde o teor de FeO pode variar de 0 a 10%), sendo este segundo tipo o principal 

responsável pelas reações expansivas. Todas estas formas de cal livre podem ser 

hidratadas, porém o efeito mais prejudicial é causado pelo CaO “esponjoso”, que é uma 

das formas de CaO residual, possuindo grãos de até 5,0 μm de diâmetro. (MACHADO, 

2000, PENA, D. 2004). 

 

A hidratação do MgO é um processo muito mais lento do que a reação de hidratação do 

CaO. A cal livre hidrata-se rapidamente, causando grandes mudanças de volume em um 

curto período de tempo (semanas), enquanto que o MgO livre hidrata-se lentamente, 

causando reações expansivas que podem levar anos para se manifestar. 

Conseqüentemente, a presença de óxido de magnésio não combinado é um problema 

preocupante, uma vez que não é possível prever quando, e com que intensidade, esta 

reação irá ocorrer, (CASTELO BRANCO, 2004). 

 

Os métodos de avaliação da expansibilidade das escórias são (MACHADO, 2000): 
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− Norma japonesa JIS A 5015/92: avalia a expansão em corpos-de-prova que, depois 

de imersos em água, são aquecidos a 80ºC em ciclos de 6 horas diárias. Esta norma 

recomenda uma expansão máxima de 2,5% aos dez dias para que o pavimento não 

sofra perda de resistência, para misturas asfálticas do tipo CBUQ. Fixa ainda outras 

condições, tais como: massa específica (em torno de 2,45 kg/dm3), absorção de 

água (< 3,0%) e abrasão (< 30,0%); 

− ASTM D 4792/95: potencial de expansão dos agregados com reações de hidratação. 

Analisa a expansão de corpos-de-prova a partir do aumento vertical dos mesmos, 

depois de imersos em água a 71 ± 2ºC; 

− ASTM 1260/94 e NBR 11582/91: métodos adaptados para a avaliação da expansão 

em concretos. O primeiro é a avaliação do potencial da reatividade álcali-agregado, 

e o segundo é a determinação da expansibilidade nas agulhas de Le Chatelier em 

corpos-de-prova de argamassa de cimento Portland e água; 

− Método das Barras: adaptado do método do National Building Research Institute 

(NBRI). Moldam-se barras (NBR 9773) de argamassa que após 24 horas são 

desmoldadas e medidas. Posteriormente, estes corpos-de-prova são condicionados 

em água a 80ºC. Durante doze dias são realizadas leituras. Ao final do ensaio a 

expansão deve ser inferior a 0,11%. 

− Método de Ensaio PTM-130, formulado na Pensilvânia, EUA e adaptado em 1982 

pela Divisão de Estudos de Materiais do DER/MG. Esse método foi o utilizado 

neste estudo. 
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CAPÍTULO 3 
MATERIAIS E MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS 

 

3.1 – Introdução 

 

As misturas asfálticas estudadas foram confeccionadas com os três tipos de materiais 

listados a seguir: 

− Agregado de escória de aciaria 

− Agregado gnáissico 

− Cimentos asfálticos de petróleo CAP 30/45 e 50/70) 

 

A escória de aciaria foi fornecida pela USIMINAS, e foi coletada nos estoques da planta 

localizada em Ipatinga, MG. As amostras coletadas encontravam-se expostas às 

intempéries no pátio de estocagem da usina, tendo sido submetidas a um processo de 

cura natural (não controlado) há vários meses. Essas amostras foram fornecidas em 

barris lacrados (Figura 3.1), com capacidade de 200 kgf cada um, e com granulometria 

contínua (brita corrida).  

 

 
Figura 3.1 - Tambores de escória de aciaria. 

 

O agregado gnáissico utilizado foi fornecido pela Pedreira São Geraldo, de Caratinga, 

MG, em frações de brita n. 1, 0 e pó-de-pedra.  

Para se ter uma idéia da influência do tipo de cimento asfáltico de petróleo (CAP) nas 

características físicas e mecânicas das misturas confeccionadas, foram utilizados um 
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CAP de alta viscosidade (CAP 30/45) REGAP, e um de viscosidade intermediária (CAP 

50/70) REDUC, ambos produzidos em nosso país. 

 

Os cimentos asfálticos de petróleo CAP 30/45 e 50/70 foram fornecidos pela unidade da 

BR Distribuidora (Petrobrás) localizada em Betim, MG. As amostras desses CAPs 

foram fornecidas com certificados de qualidades emitidos pela Petrobrás, sendo o CAP 

30/45 fornecido pela REDUC (Duque de Caxias, RJ), e o CAP 50/70 pela REGAP 

(Betim, MG).  

 

O método utilizado na caracterização das misturas asfálticas estudadas foi o Método 

Marshall, e todos os procedimentos foram realizados de acordo com a norma DNER-

ME 043/95. 

 

3.2 - Caracterização da escória de aciaria 

 

A escória de aciaria estudada foi coletada em diversos pontos da área de estocagem da 

USIMINAS em fevereiro de 2009, tendo sido posteriormente preparada (através da 

retirada de resíduos não aproveitáveis) e britada, tornando-se um agregado siderúrgico.  

A Figura 3.2 a seguir mostra a instalação de britagem da escória de aciaria da 

USIMINAS. 

 

        
Figura 3.2 - Instalação de britagem da escória de aciaria da USIMINAS. (Fotos: autor) 
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As amostras preparadas foram colocadas em três tambores metálicos com capacidade de 

200 litros cada um, os quais foram lacrados para evitar a entrada de umidade e a perda 

de finos. Esses tambores foram recolhidos e transportados pela 40ª. Coordenadoria 

Regional do DER/MG, sediada em Coronel Fabriciano, MG, até o Laboratório de 

Estudos de Materiais do DER/MG em Belo Horizonte, MG, onde foram executados os 

ensaios de caracterização e as dosagens Marshall. 

 

Após devidamente preparadas, as amostras da escória de aciaria foram submetidas aos 

seguintes estudos: 

− Granulometria por peneiramento (DNER-ME 083/98) 

− Limites de plasticidade e de liquidez (DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94) 

− Peso específico real (DNER-ME 084/95) 

− Peso específico aparente (agregado em estado solto) (DNER-ME 152/95) 

− Abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98) 

− Índice de forma (DNER-ME 086/94) 

− Índice de lamelaridade (DAER – 231/68, IA - MS-13) 

− Adesividade ao ligante betuminoso (DNER-ME 078/94) 

− Absorção e densidade de agregado graúdo (DNER-ME 195/97) 

− Expansibilidade (Método PTM-130, adaptado pelo DER/MG) 

− Difração de raios-X 

− Microscopia de varredura eletrônica (MVE) 

 

- Granulometria por peneiramento 

 

Os ensaios de granulometria das amostras da escória de aciaria foram realizados de 

acordo com o método DNER-ME 083/98.  

 

Após a secagem ao ar, as amostras foram homogeneizadas, quarteadas e secas em estufa 

entre 100 ºC e 105 ºC até constância de peso. Em seguida, as amostras foram peneiradas 

na série de peneiras indicadas na tabela 3.1, obtendo-se faixas granulométricas 

enquadradas na Faixa “C” da especificação DNIT 031/2006-ES – Concreto asfáltico. 
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Todavia, para que as amostras de escória de aciaria se enquadrassem perfeitamente na 

curva central da Faixa “C” citada, a qual foi escolhida como a curva de dosagem dos 

CBUQs a serem estudados neste trabalho, as amostras foram fracionadas por 

peneiramento.  

 

As amostras enviadas foram quarteadas e divididas em partes, de modo que todas as 

frações sejam representativas, melhorando, assim, a confiabilidade do ensaio de 

granulometria por peneiramento. 

 

A Figura 3.3 mostra as frações do agregado de escória de aciaria selecionadas em cada 

peneira para a execução das misturas betuminosas. A separação das frações foi 

executada no Laboratório do DER-MG, localizado em Belo Horizonte, MG, tendo-se o 

especial cuidado de manter todas as frações dentro das faixas especificadas no projeto 

da mistura, evitando-se possíveis variações e distorções na fase de estudos. 

 

 

   

Figura 3.3 - Fotos das frações granulométricas da escória de aciaria. 

 

Na Tabela 3.1 foram realizados três ensaios de granulometria do agregado de escória de 

aciaria visando a demonstração dos ensaios, os quais enquadram-se no centro da Faixa 

“C” da especificação DNIT 031/2006 - ES. Nota-se que houve pouca variação de 

valores e que a média atendeu ao objetivo da pesquisa. 
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Tabela 3.1 - Resultados dos ensaios de granulometria do agregado de escória de aciaria. 

AMOSTRAS DE ESCÓRIA DE ACIARIA 
PENEIRA 

Am. 1 Am. 2 Am. 3 Média 

DNIT 031/2006 
– Faixa “C”  

(mm) % em peso passando 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,2 89,9 90,0 90,0 80 - 100 

9,5 80,4 79,9 80,5 80,3 70 - 90 

4,8 58,4 58,0 58,6 58,3 44 - 72 

2,0 36,2 36,3 36,9 36,4 22 - 50 

0,42 16,9 17,5 17,1 17,1 8 - 26 

0,18 10,7 11,0 10,7 10,8 4 - 16 

0,074 5,9 6,1 6,2 6,1 2 - 10 
 

 

A Figura 3.4 a seguir apresenta as curvas granulométricas das amostras de escória de 

aciaria estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Figura 3.4 - Granulometria das amostras de escória de aciaria. 
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- Limites de plasticidade e de liquidez 

 

Todas as amostras estudadas não apresentaram finos plásticos, sendo, portanto, 

classificadas como não plásticas (NL e NP). Para execução dos ensaios de LL e LP, os 

materiais são passados na peneira n° 40 (0,42 mm). 

 

- Pesos específicos real e aparente 

 

O ensaio de peso especifico real dos agregados foi elaborado de acordo com a norma 

DNER MG 084/95 - determinação da densidade real do agregado miúdo. 

 

Para a execução desse ensaio foi utilizado o picnômetro de 1000 ml. As frações foram 

determinadas utilizando-se 100% da mistura de agregados, atendendo às faixas 

definidas no ensaio de granulometria por peneiramento. Para a eliminação das bolhas de 

ar, adotou-se o processo da fervura por 15’, com agitação constante. A densidade real é 

necessária à determinação da densidade teórica, percentagem de vazios (Vv%), vazios 

de agregado mineral (VAM) e relação betume-vazios (RBV) do CBUQ.  

 

Para a determinação do peso específico real das amostras de escória, foram realizados 

três ensaios, sendo a média igual a 3,238 g/cm3, conforme mostrado na Tabela 3.2.  

 

Tabela 3.2 - Peso específico real das amostras de escória de aciaria. 

PESO ESPECÍFICO REAL DAS 
AMOSTRAS DE ESCÓRIA DE 

ACIARIA 
AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3

Peso do picnômetro (g) 129,6 129,6 160,9 

Peso do pic + amostra seca (g) 630,4 629,8 661,6 

Peso da amostra seca (g) 500,8 500,2 500,7 

Peso do pic + amostra + água (g) 1031,1 1031,7 1051,6 

Peso do picnômetro + água(g) 685,6 686,2 704,7 

Peso específico real 3,225 3,233 3,255 

Média (g/cm3) 3,238 
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Os pesos específicos aparentes das amostras de escória de aciaria foram determinados 

através do método da caixa (Figura 3.5), com peso e volume conhecidos, tendo sido 

obtido o valor médio de 1,901 g/cm3. Esse valor foi calculado considerando-se os 

valores de três medições. 

 

           
Figura 3.5 - Determinação do peso específico aparente da escória. 

 

A Tabela 3.3 a seguir apresenta os resultados da determinação do peso específico 

aparente das amostras estudadas. 

 

Tabela 3.3 - Peso específico aparente das amostras de escória de aciaria 

PESO ESPECÍFICO APARENTE 
ESCÓRIA DE ACIARIA AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3

Peso da caixa metálica (g) 1380 1380 1380 

Peso da caixa + amostra seca (g) 11265,1 11269,0 11265,0 

Peso da amostra seca (g) 9885,2 9889,0 9885,0 

Volume da caixa (cm3) 5200 5200 5200 

Peso específico aparente (g/cm3) 1,901 1,902 1,901 

Média (g/cm3) 1,901 
 

- Abrasão Los Angeles (ALA) 

 

O ensaio de Abrasão Los Angeles tem por objetivo determinar a resistência de um 

agregado à abrasão por impacto, e é regido pela norma DNER – ME 035/98.  
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Esse ensaio consiste em enquadrar uma amostra de 5000 g ± 10 g de agregado em uma 

das faixas A, B, C e D, estabelecidas pela norma, e submetê-la aos esforços de desgaste 

abrasivo por impacto de 6 a 12 esferas de ferro fundido, cada uma com 47,6 mm de 

diâmetro e peso entre 390 e 445 g, em uma máquina metálica cilíndrica padronizada, 

girando de 30 a 33 rotações por minuto até completar 500 ou 1.000 rotações, 

dependendo da graduação escolhida. Ao final do ensaio, o material resultante é passado 

na peneira de 1,7 mm (ASTM n.12), devendo o material retido ser lavado, seco em 

estufa entre 105 e 110 ºC por, no mínimo, três horas e, em seguida, pesado. 

 

As faixas A, B, C, e D referem-se à materiais com diâmetros situados entre 2,4 mm e 38 

mm, que são as faixas mais utilizadas no meio rodoviário.  

 

A abrasão Los Angeles é calculada através da expressão: 

 

ALA = (PT – PRET) / PT                           (Eq. 3.1) 

 

Onde: 

ALA  – Abrasão Los Angeles 

PT  - Peso total inicial da amostra ensaiada 

PRET - Peso do material retido na peneira de 1,7 mm (ASTM n. 12) 

 

Quanto menor o valor da Abrasão Los Angeles, melhor é a qualidade do material no 

que se refere ao desgaste por impacto, indicando que o material possui grau de dureza 

elevado e grande resistência ao polimento causado pelo atrito pneu-pavimento. 

 

Segundo a norma DNER-EM 262/94 – Escórias de aciaria para pavimentos rodoviários, 

o valor máximo admitido para a ALA é de 25,0 %. A norma DNER-ES 303/97 – Base 

estabilizada granulometricamente recomenda que, para a utilização em camada de base 

granular, a ALA deverá ser igual ou menor que 55,0 %. Já as especificações DNIT 

114/2009 – ES e DNIT 115/2009 – ES, que se referem, respectivamente, à sub-base e 

base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria – ACERITA, preconizam 



 32

ALA máxima de 40,0 %. A norma DNIT 031/2006 – Concreto asfáltico, limita a ALA a 

50,0 %. Todas essas normas admitem o uso de materiais com ALA superiores aos 

limites especificados, desde que seja comprovado o bom comportamento desses 

materiais em serviço. 

A Tabela 3.4 a seguir apresenta as graduações A, B, C e D, as quais geralmente são 

utilizadas na realização do ensaio de materiais adequados à pavimentação . 

 

Tabela 3.4 - Graduação de materiais para o ensaio de Abrasão Los Angeles. 

PENEIRAS (mm) AMOSTRA (massa parcial em gramas) 

Passando 
na # de: 

Retido 
na # de: Graduação A Graduação B Graduação C Graduação D

76 
63 
50 
38 
25 
19 

12,5 
9,5 
6,3 
4,8 

63 
50 
38 
25 
19 

12,5 
9,5 
6,3 
4,8 
2,4 

- 
- 
- 

1250±25 
1250±25 
1250±10 
1250±10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

2500±10 
2500±10 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2500±10 
2500±10 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

5000±10 

Massa total (g) 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 
Nº de rotações 500 500 500 500 
Nº de esferas 12 11 8 6 

 

A Tabela 3.5 a seguir apresenta os resultados do ensaio de Abrasão Los Angeles das 

amostras de escória de aciaria estudadas. Verifica-se nessa tabela que a escória 

apresenta excelente resistência à abrasão. 

 

Tabela 3.5 - Resultados do ensaio de Abrasão Los Angeles da escória de aciaria. 

ABRASÃO LOS ANGELES – ESCÓRIA DE ACIARIA 

Amostra 1 17,0 % Faixa B 

Amostra 2 14,6% Faixa B 

Amostra 3 18,7% Faixa B 
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- Índice de forma 

 

A determinação do Índice de Forma (IF) é regida pela norma DNER-ME-086/94. A 

forma das partículas dos agregados é um parâmetro de grande importância na dosagem 

de misturas asfálticas, porque influencia acentuadamente a trabalhabilidade e a 

resistência ao cisalhamento das misturas.  

 

Pelo fato de as partículas lamelares não se encaixarem adequadamente às partículas 

circunvizinhas e, ainda, por formarem estruturas de agregados em camadas superpostas 

e sem intertravamento, as composições granulométricas com quantidade significativa 

desse tipo de partículas devem ser evitadas. 

 

O agregado de escória de aciaria estudado apresentou no ensaio de IF o valor médio de 

0,914, a partir dos resultados de três amostras ensaiadas. Isso significa que a escória 

possui boas características de cubicidade, e deverá, portanto, apresentar excelente 

intertravamento dos grãos. 

 

A Tabela 3.6 a seguir, apresenta os resultados obtidos no ensaio de IF. 

 

 

Tabela 3.6 - Índice de forma do agregado de escória de aciaria. 

ESCÓRIA DE 
ACIARIA 

ÍNDICE DE 
FORMA MÉDIA NORMA DNIT 

031/2006 
 

Amostra 1 

Amostra 2 

Amostra 3 

 

0,874 

0,952 

0,916 

IF = 0,914 IF ≥ 0,50 
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- Índice de lamelaridade 

 

O ensaio de Índice de Lamelaridade (IL) utilizado pelo DER/MG é semelhante ao 

ensaio de Índice de Forma descrito anteriormente, e tem a mesma finalidade, ou seja, 

determinar a quantidade de partículas lamelares em relação a quantidade total de 

partículas.  

 

Este método baseia-se no Método MS-13 do Instituto de Asfalto. O Método MT-01.49 –

DER/MG/85 tem por finalidade determinar a porcentagem de partículas lamelares de 

agregados.  

 

A aparelhagem necessária é a seguinte: 

a) Peneiras de 64 – 50 – 38 – 32 – 25 – 19 – 12,5 – 9,5 e 6,3 mm, inclusive tampa e 

fundo; 

b) Balança com capacidade de 1 kg, sensível a 0,1 g; 

c) Gabaritos apropriados para o ensaio conforme figura 3.6; 

 

O ensaio deve ser executado da seguinte maneira: 

a) Peneirar a amostra na série de peneiras especificadas; 

b) Pesar cada fração (B) que, de acordo com a tabela 3.8, deve passar em cada gabarito 

especificado; 

c) Anotar o peso do material que passa em cada gabarito ( C ). 

 

O índice de lamelaridade (IL) será dado, para cada fração, pela fórmula: 

  

  IL = ∑
∑

A
E

 x 100  

 

Onde: 

IL = Índice de lamelaridade 

A  = Porcentagem das frações 
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B  = Peso das frações 

C = Peso do material que passa em cada peneira 

D = Índice de lamelaridade de cada fração 

E = Índice de lamelaridade ponderada, frações 

∑ = Somatório das porcentagens das frações em cada peneira  

 

Tabela 3.7 – Frações do agregado. 

Frações do Agregado 

Passada na peneira 

(mm) 

Retido na peneira 

(mm) 

Gabaritos nºs 

64 50 1 

50 38 2 

38 25 3 

32 25 4 

25 19 5 

19 12,5 6 

12,5 9,5 7 

9,5 6,3 8 

 

 

 
Figura 3.6: Gabaritos 
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Tabela 3.8 : Cálculo do índice de lamelaridade DER/MG 

 
                                                        

O DER/MG admite um valor máximo de 30,0 % para a lamelaridade, enquanto que a 

Country Road Board (Austrália) admite 35,0 %. 

 

No presente estudo, três amostras da escória de aciaria foram submetidas ao ensaio de 

Índice de Lamelaridade , tendo sido obtido o valor médio de 16,9%, portanto abaixo do 

valor máximo admitido de 30,0 %.   

 

A Tabela 3.9 a seguir, apresenta os resultados obtidos no ensaio de Índice de 

Lamelaridade. 

Tabela 3.9 - Lamelaridade da escória de aciaria (Método DER/MG). 

ESCÓRIA DE 
ACIARIA LAMELARIDADE MÉDIA NORMA DER/MG

Amostra 1 

Amostra 2 

Amostra 3 

 

13,0 

16,1 

21,6 

IL = 16,9 IL ≤ 30 % 
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- Adesividade ao ligante betuminoso 

 

O método de determinação da adesividade é prescrito na norma DNER-ME 078/94, 

cujo objetivo é verificar visualmente as condições da aderência da película betuminosa 

em torno do agregado, após ruptura em contato com água. 

 

Após realização das misturas dos agregados com o ligante betuminoso, deixa-se esfriar 

a mistura à temperatura ambiente. Após o esfriamento, a mistura é transferida para um 

frasco Becker, acrescido de água destilada, e fervida por três minutos (método adotado 

pelo DER/MG). Em seguida, os agregados devem ser vertidos sobre um papel filtro, 

para que seja observado se houve deslocamento da película betuminosa. A adesividade 

é considerada “satisfatória” quando não houver deslocamento da película de ligante. Se 

ocorrer o deslocamento da película asfáltica, a adesividade é considerada “não 

satisfatória”. Neste caso, recomenda-se a utilização de melhoradores de adesividade, 

tais como a cal hidratada ou aditivos químicos. 

 

Na Figura 3.7 a seguir vemos o processo de adesividade por fervura e  vista da amostra 

ensaiada. 

 

                 
 

Figura 3.7 - Ensaio de adesividade: fervura e vista da amostra ensaiada. 
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Os ensaios de adesividade (Tabela 3.8) realizados com os agregados de escória de 

aciaria apresentaram resultados satisfatórios, sem ser preciso o uso de agentes 

melhoradores de adesividade.  

 

Foram utilizados nesses ensaios os cimentos asfálticos de petróleo CAP 30/45 e CAP 

50/70, provenientes da REDUC (Refinaria Duque de Caxias, Duque de Caxias, RJ) e 

REGAP (Refinaria Gabriel Passos, Betim, MG), respectivamente. 

 

Tabela 3.10 - Resultados dos ensaios de adesividade da escória de aciaria. 

ADESIVIDADE – MÉTODO DNER-ME 078/94 

MATERIAL CAP 30/45 CAP 50/70 

Escória de aciaria Satisfatória Satisfatória 

 

- Absorção do agregado 

 

Para realização do ensaio de absorção da escória de aciaria, adotou-se a Norma DNER-

ME 195/97, sendo realizado três ensaios com os agregados passando na peneira de 

malha 19,1mm e retido na peneira de malha 9,5mm. O valor médio da absorção da 

escória de aciaria estudada é de 1,97 %, conforme resultados apresentados na Tabela 

3.11.  

 

Tabela 3.11 - Resultados do ensaio de absorção da escória de aciaria. 

ESCÓRIA DE ACIARIA             
(19,1mm-9,5mm) AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 

Peso da amostra seca (g) 500,0 502,4 502,5 

Peso da amostra saturada (g) 509,4 513,0 512,2 

Absorção (%) 1,88 2,11 1,93 

Média da absorção (%) 1,97 
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Verifica-se que o valor da absorção atende à norma DNER-EM 262/94 – Escórias de 

aciaria para pavimentos rodoviários, que estabelece uma absorção entre 1,0 % e 2,0 %. 

 

- Expansibilidade da escória de aciaria 

 

O fato de, geralmente, as escórias de aciaria não apresentarem expansão no ensaio 

convencional de compactação e ISC, isso não significa que elas não sejam expansivas. 

Conforme já citado no Capítulo 2, as escórias de aciaria são geralmente expansivas, 

com mudanças de volume de até 10,0 %, o que tornaria inviável o seu uso em obras de 

engenharia.  

 

Para verificar o potencial de expansão de uma escória, geralmente utiliza-se o método 

PTM–130/78 (Pennsylvania Testing Method), desenvolvido nos EUA e adaptado pelo 

DER/MG em 1982. Pelo fato de esse método demandar mais tempo de execução (14 

dias), e de submeter a amostra de escória à condições ambientais mais severas que as do 

ensaio convencional de expansão do método ISC, a expansibilidade volumétrica da 

escória pode ser adequadamente mensurada. 

 

Para a realização desse ensaio, as amostras de escória devem ser compactadas em 

cilindros metálicos, utilizando-se a energia do Proctor modificado, e variando-se a 

umidade de compactação.  

Os corpos-de-prova da escória estudada foram compactados em três camadas, 

aplicando-se, em cada uma, 56 golpes através de soquete de 2,5 kgf equipado com 

dispositivo para controle da altura de queda (30,48 cm). Nesse ensaio, foi utilizado 

disco espaçador de 50,8 mm (2”) de espessura. No caso da escória estudada, obteve-se 

umidade ótima igual a 9,6 %, e peso específico aparente seco máximo igual a 2,370 

g/cm3. 

 

Após a determinação da umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo, os 

corpos-de-prova foram submetidos ao ensaio de expansibilidade volumétrica pelo 

método PTM-130 (Figura 3.8). Foram compactadas duas amostras representativas de 

escória em três cilindros cada uma, sendo uma no ramo seco, outra no ramo úmido e 
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outra próxima do teor de umidade ótimo, as quais foram utilizadas no ensaio de 

expansibilidade. 

 

       
Figura 3.8 - Ensaio de expansibilidade PTM-130/78: imersão em estufa; corpos-de-

prova.  

Os corpos-de-prova foram moldados no dia 03/03/09, e colocados em imersão em uma 

estufa à temperatura de 71º ± 3º C. A leitura inicial com o extensômetro foi realizada 

após duas horas, e as demais durante os 14 dias subseqüentes, no mesmo horário. Após 

o período inicial de 7 dias, a água do tanque foi removida e a amostra mantida nas 

condições de saturação (não submersa) por mais 7 dias. 

 

A execução do ensaio de PTM-130, foi realizado no Laboratório de Estudo de materiais 

do DER-MG.Recomendamos que deverá ser feito ensaios de expansibilidade ou outro 

conveniente para todas as escórias a serem utilizadas como camada de base/sub-base e 

revestimentos asfálticos utilizados na pavimentação.  

A expansibilidade diária das amostras foi calculada pela fórmula: 

AMOSTRA

INICIALEXT
H

LL
Expans

−
=                                                                           (Eq. 3.2) 

Onde,  

Expans       - Expansibilidade (%) 

LEXT       - Leitura do extensômetro no dia j (mm) 

LINICIAL     - Leitura inicial do extensômetro, realizada após duas horas na estufa (mm) 

HAMOSTRA    - Altura inicial do corpo-de-prova (mm) 
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Na Figura 3.9 a seguir apresentamos os resultados obtidos no ensaio de expansibilidade 

da escória de aciaria. 

SUBMERSA SATURADA
8,60% 0,39% 0,12% 0,51%
9,60% 0,68% -0,09% 0,59%
10,60% 0,71% -0,11% 0,60%

8,60% 0,53% 0,02% 0,55%
9,60% 0,58% 0,02% 0,60%
10,60% 0,57% 0,01% 0,58%

ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130

EXPANSIBILIDADE 
TOTAL (14 dias) (%)

TEOR DE 
UMIDADE

CONDIÇÃO DE ENSAIO
ENSAIO N. 1

ENSAIO N. 2

ESCÓRIA DE ACIARIA (USIMINAS)

EXPANSIBILIDADE x TEOR DE UMIDADE DE COMPACTAÇÃO

0,45%

0,50%

0,55%

0,60%

0,65%

8,0% 8,5% 9,0% 9,5% 10,0% 10,5% 11,0% 11,5%

Teor de umidade (%)

Ex
pa

ns
ib

ili
da

de
 (%

)

ENSAIO N. 1

ENSAIO N. 2

 

Figura 3.9 - Resultados do ensaio de expansibilidade da escória de aciaria. 

 

Após o ensaio, verificou-se que nenhuma das amostras ultrapassou o limite máximo 

estabelecido pela norma DNER-EM 262/94, que é de 3,0 %.  

 

Difração por raios – X 

 

Para a determinação da composição química qualitativa e mineralógica da escória de 

aciaria, amostras representativas desse material foram enviadas ao Laboratório de 

Ferrovias e Asfalto da UFOP para serem submetidas aos ensaios de Difração por Raios-

X e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV).  
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A técnica da difração por raios-x tem por finalidade a identificação da composição 

cristalina de um determinado material. As células cristalinas são constituídas por planos 

definidos, diretamente relacionados com o raio atômico de cada um dos átomos e seus 

tipos de ligação. Os picos que aparecem no difratograma são as distâncias interplanares 

característica dos minerais presentes na amostra.  

 

Nas análises efetuadas, utilizou-se um difratômetro da marca Rigaku, modelo D/MAXB 

pertencente ao Laboratório de Difratometria de Raios-X do DEGEO/UFOP (Figura 

3.9). Esse equipamento possui tubo de cobre, e opera com intervalo de varredura de 2 a 

70º, e emissão de radiação de 40 kV e 15 μA. 

 

      
Figura 3.10 - Difratômetro de raios-X utilizado nos ensaios. (Fotos: autor) 

 

A análise dos resultados compara os picos da incidência de elétrons obtidos nos ensaios, 

com as informações contidas em um banco de dados de caracterização físico-química de 

minerais.  

 

Os difratogramas apresentam picos característicos que são os resultados da difração de 

raios-X em planos cristalográficos da amostra, relacionados à posição, intensidade e 

forma da estrutura cristalina, caracterizando, assim, a composição mineralógica dos 

materiais analisados. 

 

A Figura 3.11 apresenta o padrão de difratometria de raios-X obtido para a amostra de 

escória , mostrando a magnitude de ocorrência das suas fases mineralógicas do resíduo 

siderurgico.. Os principais constituintes mineralógicos presentes na amostra do material 
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foram: talco (Mg3Si4O10(OH)2), akaganeite (Fe8(O,OH)16Cl1.3), Calcita ( (Ca,Mg)CO3), 

quartzo (SiO2),  gibbsita (Al(OH)3) e hematita (Fe2O3). 

 

 
Figura 3.11 - Registro difratométrico da escória de aciaria 

 

- Análise química por microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS) 

 

A microscopia eletrônica de varredura é uma técnica que permite a observação e a 

caracterização de diferentes tipos de minerais, a partir da emissão e interação de feixes 

de elétrons sobre uma amostra, sendo possível caracterizá-los do ponto de vista de sua 

morfologia, organização e composição química.  

A caracterização qualitativa da morfologia de partículas das amostras dos materiais em 

estudo foi realizada utilizando-se um microscópio eletrônico de varredura do tipo JEOL 

JSM–5510, pertencente ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do DEGEO/UFOP. 

 

O princípio de funcionamento do MEV (Figura 3.12) consiste na emissão de feixes de 

elétrons por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a 

aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 kV. Essa variação 

de voltagem permite a variação da aceleração dos elétrons e também provoca o 

aquecimento do filamento. A parte positiva em relação ao filamento do microscópio 

(eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, resultando em uma aceleração 

em direção ao eletrodo positivo.  
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A correção do percurso dos feixes é realizada pelas lentes condensadoras que alinham 

os feixes em direção à abertura da objetiva, que ajusta o foco antes que os elétrons 

atinjam a amostra analisada. 

 

 

          
Figura 3.12 - Vista e princípios de funcionamento do MEV. 

 

 

Para a realização do ensaio, as amostras precisam ser condutoras em presença de 

carbono e, para isso, passam por um processo chamado de metalização.  

 

Neste estudo, os aumentos adotados foram de 50x, 100x, 150x e 270x nas amostras, 

sendo utilizados diferentes acessórios, tais como os espectrômetros de raios-x, detector 

de elétrons retro-espalhados, detector de elétrons absorvidos e detector de elétrons 

transmitidos. 

 

Na Figura 3.13 a seguir apresentamos o equipamento utilizado para metalização das 

amostras. 
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Figura 3.13 - Equipamento utilizado para metalização das amostras  

 

 

As Figuras 3.14, 3.15 e 3.16 ilustram a distribuição morfológica obtida nas análises do 

pó e dos fragmentos de três amostras de escória denominadas RE1, RE2 e RE3, com 

ampliações de 100x, 300x, 500x, 800x e 1200x.  

 

A Tabela 3.12 sistematiza as espécies químicas encontradas, e suas respectivas 

porcentagens, para cada análise pontual efetuada (assinalados nas figuras a seguir).  

 

 

Figura 3.14 - Fotomicrografias da amostra RE1 com ampliação de 100x e 300x. 
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Figura 3.15 - Fotomicrografias da amostra RE1 com ampliação de 500x e 800x. 

 

 

 
Figura 3.16 - Fotomicrografias da amostra RE1 com ampliação de 1200x e demarcação 

de pontos para análise química da amostra. 

 

 

A Figura 3.17 mostra os gráficos com os resultados das análises realizadas. 
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Figura 3.17 - Gráficos com os resultados das análises realizadas. 

 

A tabela a seguir resume os resultados da caracterização físico-química da escória de 

aciaria. As percentagens indicadas nessa tabela referem-se aos pesos de cada espécie 

que compõem a amostra de escória analisada. 

 

Tabela 3.12 - Porcentagem em peso das espécies químicas encontradas na escória de 

aciaria. 

AMOSTRA Oxigênio (O) Magnésio (Mg) Sílica (Si) Cálcio (Ca) 

RE1_4_pt1 31,94 % 18,41 % ----- 49,65 % 

RE1_4_pt2 34,09 % ----- 10,52 % 55,39 % 

RE1_4_pt3 36,93 % 45,37 % ----- 17,70 % 

RE1_4_pt4 34,03 % 9,89 % 6,93 % 49,15 % 

RE1_4_pt5 28,53 % ----- ----- 71,47 % 
 

3.3 – Caracterização do agregado gnáissico 

 

O agregado gnáissico utilizado neste estudo foi fornecido pela Pedreira São Geraldo, 

localizada no município de Caratinga, MG. As amostras utilizadas foram coletadas pelo 

autor nas pilhas de agregados classificados da empresa. 

 

Uma análise táctil-visual das amostras coletadas, feita por geólogo do Laboratório de 

Estudos de Materiais do DER/MG, constatou a natureza granítica-gnáissica do material. 
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O granito é uma rocha eruptiva composta de três minerais essenciais: quartzo, feldspato 

alcalino e mica. Sua textura é, geralmente, granular, na qual aparecem elementos 

passíveis de serem apreciados a olho nu. Sua densidade oscila entre 2,55 e 2,75.  

 

Segundo GUERRA (1969), na composição do granito, além dos minerais essenciais, 

aparecem outros que servem para designar o tipo de granito, ex.: granito com anfibólio, 

piroxênio, mica branca (muscovita), mica preta (biotita) e, às vezes, sericita (mica 

verde). Os granitos podem aflorar em batólitos, lacólitos, filões, camadas, etc.  

 

Na nomenclatura estrangeira, há certa confusão entre as denominações do granito. As 

escolas francesa, norte-americana, alemã e inglesa entendem de maneira diferente estes 

termos. Assim, os granitos que contêm duas micas (biotita e moscovita) em sua 

composição, recebe dos autores anglo-saxões a denominação de granito. Já a escola 

francesa chama de granito as rochas que contêm quartzo, feldspatos e, apenas, mica 

preta. No Brasil, não há discussão importante a respeito da classificação dos granitos, 

porém, chama-se, de maneira geral, granito às rochas eruptivas que contêm quartzo, 

feldspatos e qualquer tipo de mica.  

 

Granitito, para os norte-americanos, ingleses e alemães, é o que denominamos de 

granito biotita. Ainda há o termo granulito, isto é, um granito onde predomina a mica 

branca (muscovita). 

 

Os granitos são denominados de alcalinos ou plagioclásio, quando predomina o felspato 

ortoclásio, associado a um feldspato plagioclásio. Os granitos leucocráticos são aqueles 

em que existe grande número de minerais claros. 

 

Os afloramentos de granito aparecem geralmente em grandes maciços, e representam 

cerca de 5 a 10 % da área total das rochas que aparecem na superfície do globo. Aflora 

em grande quantidade no complexo cristalino brasileiro, geralmente associado aos 

gnáisses. 
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Os gnaisses são rochas cristalofilianas, que contêm os mesmos elementos do granito, ou 

seja, o quartzo, o feldspatos e as micas, porém apresentam estrutura orientada que lhes 

dão aparência “rajada”. Essa orientação das camadas, chamada de xistosidade, não deve 

ser confundida com estrias, como pensam alguns, pois as estrias são as marcas deixadas 

na superfície das rochas pelas morainas glaciais.  

 

Os gnáisses se dividem em dois grupos denominados paragnáisse e ortognáisse, caso 

provenham do metamorfismo em depósitos sedimentares ou de origem ígnea. 

Apresentam cores claras, com diferentes matizes de cinza, granulação grossa a média, e 

grandes cristais de feldspato. São riscáveis ao aço e apresentam minerais placóides de 

mica (CHIOSSI, 1975). 

 

As chamadas rochas granito-gnáissicas são aquelas que apresentam características 

visuais e mineralógicas intermediárias entre o granito e o gnáisse puros. Dependendo do 

seu grau de intemperismo e maturidade, apresentam-se como excelentes materiais de 

construção.  

 

A rocha explorada na Pedreira São Geraldo, e utilizada neste estudo, pertence ao grupo 

das rochas graníticas-gnáissicas, com predominância da fácies gnáissica, caracterizada 

pela presença de xistosidade e textura granular média a fina. Por esse motivo, o 

agregado da Pedreira São Geraldo foi denominado neste estudo de “agregado 

gnáissico”.  

 

Após devidamente preparadas, as amostras do agregado gnáissico foram submetidas aos 

seguintes estudos: 

− Granulometria por peneiramento (DNER-ME 083/98) 

− Limites de plasticidade e de liquidez (DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94) 

− Peso específico real (DNER-ME 084/95) 

− Peso específico aparente (DNER-ME 152/95) 

− Abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/98) 

− Índice de forma (DNER-ME 086/94) 
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− Índice de lamelaridade (DER-MT-01.49/85) 

− Adesividade ao ligante betuminoso (DNER-ME 078/94) 

− Absorção e densidade de agregado graúdo (DNER-ME 195/97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.18 - Fluxograma das fases de caracterização do agregado gnáissico. 

 

Pelo fato de os agregados gnáissicos terem sido submetidos aos mesmos ensaios 

geotécnicos utilizados na caracterização da escória de aciaria, as descrições resumidas 

desses ensaios não serão repetidas nos itens apresentados a seguir. 

 

- Granulometria por peneiramento 

 

Os ensaios de granulometria das amostras do agregado gnáissico foram realizados de 

acordo com o método DNER-ME 083/98.  

 

AGREGADO GNÁISSICO 
Caracterização 

Granulometria Limites LL / LP 

Índice de Suporte Califórnia Abrasão Los Angeles 

Adesividade Absorção 

Lamelaridade Índice de forma 

Peso específico aparente e real 
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A Figura 3.19 a seguir mostra fotos das frações Brita n. 1, Brita n. 0 e pó-de-pedra do 

agregado gnáissico. 

   

Figura 3.19 - Fotos das frações granulométricas do agregado gnáissico. 

 

Após a secagem ao ar, as amostras foram homogeneizadas, quarteadas e secas em estufa 

a 105 ºC até constância de peso. Em seguida, foram peneiradas na série de peneiras, 

obtendo-se as granulometrias indicadas. 

 

Na Figura 3.20  são mostrados os resultados dos ensaios granulométricos realizados 

com o agregado gnáissico in-natura, proveniente da pedreira São Geraldo/Caratinga. 

Brita 1 Brita 0 Pó-de-pedra

ASTM mm
1" 25,40 100,0

3/4" 19,05 99,2
1/2" 12,70 46,7 100,0
3/8" 9,53 13,4 97,6 100,0
n. 4 4,80 2,7 6,4 99,8

n. 10 2,00 2,5 2,0 81,3
n. 40 0,42 2,2 1,6 46,2
n. 80 0,18 1,8 1,3 30,7

n. 200 0,08 1,0 0,8 16,9

PENEIRAS % pass.    
em peso

% pass.    
em peso

% pass.    
em peso

MATERIAL
FRAÇÕES 

GRANULOMÉTRICAS

COMPOSIÇÃO  GRANULOMÉTRICA DAS FRAÇÕES DO AGREGADO GNÁISSICO

Granulometria
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Figura 3.20 - Granulometria das frações brita n. 1, brita n. 0 e pó-de-pedra do agregado 

gnáissico. 
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Após o projeto de mistura do agregado gnáissico na Faixa “C” da especificação DNIT 

031/2006 - ES, a amostra resultante foi seca ao ar, quarteada e seca em estufa até 

constância de peso. Em seguida, essa amostra foi dividida em três partes, as quais foram 

utilizadas nas dosagens Marshall. As granulometrias dessas amostras estão indicadas na 

Tabela 3.13 a seguir, e enquadram-se no entorno da curva média da faixa adotada. 

 

Tabela 3.13 - Resultados dos ensaios de granulometria do agregado gnássico. 

AMOSTRAS DO AGREGADO GNÁISSICO 
PENEIRA 

Am. 1 Am. 2 Am. 3 Média 

DNIT 031/2006 
FAIXA “C”  

(mm) % em peso passando
19,1 100 100 100 100 100 
12,7 90,0 90,0 90,1 90,0 80-100
9,5 80,5 80,3 80,5 80,4 70-90
4,8 58,5 58,4 57,9 58,3 44-72
2,0 36,8 36,1 36,0 36,3 22-50
0,42 17,7 17,2 17,1 17,3 8-26 
0,18 10,8 10,9 9,9 10,3 4-16 
0,075 6,5 5,9 5,9 5,8 2-10 

 

 

- Limites de plasticidade e de liquidez 

 

Todas as amostras estudadas não apresentaram finos plásticos, sendo, portanto, 

classificadas como não plásticas (NL e NP). Para execução dos ensaios de LL e LP, os 

materiais são passados na peneira n° 40 (0,42 mm). 

 

- Pesos específicos real e aparente 

 

O ensaio de densidade real dos agregados foi elaborado de acordo com a norma DNER 

MG 084/95 - determinação da densidade real do agregado miúdo. 
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Para a determinação do peso específico real das amostras do agregado gnáissico, 

também foram realizados dois ensaios, sendo a média igual a 2,857 g/cm3, conforme 

mostrado na Tabela 3.14.  

 

Tabela 3.14 - Peso específico real das amostras de agregado gnáissico. 

PESO ESPECÍFICO REAL DAS AMOSTRAS 
DE AGREGADO GNÁISSICO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 

Peso do picnômetro (g) 129,6 129,6
Peso do pic + amostra seca (g) 629,6 629,6

Peso da amostra seca (g) 500,0 500,0
Peso do pic + amostra + água (g) 1011,0 1011,2

Peso do picnômetro + água(g) 686,1 686,8
Peso específico real 2,856 2,857

Média (g/cm3) 2,857 
 

 

Os pesos específicos aparentes das amostras de agregado gnáissico foram determinados 

através do método da caixa metálica com peso e volume conhecidos, tendo sido obtido 

o valor médio de 1,664 g/cm3, que foi calculado considerando-se os valores de três 

medições (Tabela 3.15). 

 

Tabela 3.15 - Peso específico aparente das amostras de agregado gnáissico. 

PESO ESPECÍFICO APARENTE 
AGREGADO GNÁISSICO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3

Peso da caixa metálica (g) 1380,0 1380,0 1380,0 

Peso da caixa + amostra seca (g) 10.040,0 10.035,0 10.030,0 

Peso da amostra seca (g) 8660,0 8655,0 8650,0 

Volume da caixa (cm3) 5200,0 5200,0 5200,0 

Peso específico aparente (g/cm3) 1,665 1,664 1,663 

Média (g/cm3) 1,664 
 

 

 



 54

- Abrasão Los Angeles 

 

A norma DNIT 031/2006 – ES – Concreto asfáltico, especifica um valor de ALA 

máximo de 50,0 % para os agregados.  

A Tabela 3.16 a seguir apresenta os resultados do ensaio de Abrasão Los Angeles das 

amostras de agregado gnáissico estudadas.  

 

Verifica-se nessa tabela que o agregado gnáissico apresenta resistência à abrasão dentro 

do limite recomendado pela norma. 

 

Tabela 3.16 - Resultados do ensaio de Abrasão Los Angeles do agregado gnáissico. 

ABRASÃO LOS ANGELES – AGREGADO GNÁISSICO 

Amostra 1 30,7 % Faixa B 

Amostra 2 29,8 % Faixa B 

Amostra 3 28,8 % Faixa B 

 

 

- Índice de forma 

 

A norma DNIT 031/2006 – concreto asfáltico estabelece um valor mínimo de 0,50 para 

o IF dos agregados graúdos. Portanto, o resultado encontrado na Tabela 3.15 (IF = 

0,874), atende com folga à essa especificação. 

 

Tabela 3.17 - Índice de Forma do agregado gnáissico (brita n. 1). 

AGREGADO 
GNÁISSICO 

ÍNDICE DE 
FORMA 

MÉDIA NORMA DNIT 
031/2006 

 

Amostra 1 

Amostra 2 

Amostra 3 

 

0,848 

0,878 

0,898 

IF = 0,874 IF ≥ 0,50 
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- Índice de lamelaridade 

 

No presente estudo, foram submetidas ao ensaio de Índice de Lamelaridade três 

amostras de agregado gnáissico, tendo sido obtido o valor médio de 28,3 %, pouco 

abaixo do valor máximo admitido de 30,0 %  (RT - 01/49/DER/MG) (Tabela 3.18).   

 

Tabela 3.18 - Lamelaridade do agregado gnáissico (brita n.1). 

AGREGADO 
GNÁISSICO 

LAMELARIDADE MÉDIA DER/MG 
 

Amostra 1 

Amostra 2 

Amostra 3 

 

31,2 

29,8 

23,8 

IL = 28,3 IL ≤ 30 % 

 

 

- Adesividade ao ligante betuminoso 

 

Os resultados do ensaio de adesividade do agregado gnáissico ao ligante betuminoso 

estão indicados na Tabela 3.19 a seguir, e mostraram-se satisfatórios para os dois tipos 

de CAP utilizados. 

 

Tabela 3.19 - Resultados dos ensaios de adesividade agregado gnáissico. 

ADESIVIDADE – MÉTODO DNER-ME 078/94 

MATERIAL CAP 30/45 CAP 50/70 

Agregado gnáissico Satisfatória Satisfatória 
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- Absorção do agregado 

 

Verifica-se na Tabela 3.20 a seguir, que o valor da absorção do agregado gnáissico é 

muito reduzida, apresentando valor médio igual a 0,47 %. 

 

 

Tabela 3.20 - Resultados do ensaio de absorção do agregado gnáissico. 

AGREGADO GRAÚDO           
(19,1mm-9,5mm) Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Peso da amostra seca (g) 500,7 501,6 501,4 

Peso da amostra saturada (g) 502,9 504,4 503,5 

Absorção (%) 0,44 0,56 0,42 

 Média da absorção (%) 0,47 

 

 

3.4 - Caracterização dos cimentos asfálticos de petróleo (CAP) 

 

Os cimentos asfálticos de petróleo CAP 30/45 e CAP 50/70 utilizados neste estudo 

foram fornecidos pela PETROBRÁS, através das refinarias REDUC (Duque de Caxias, 

RJ) e REGAP (Betim, MG), respectivamente.  

Esses cimentos asfálticos foram classificados pela penetração, e atendem às 

especificações brasileiras. As características técnicas desses CAPs  estão indicadas nas 

Tabelas 3.21 e 3.22 a seguir. Esses materiais foram caracterizados nos Laboratórios da 

Solocap Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda, em Belo Horizonte e DER/MG. 
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Tabela 3.21 - Características de fabricação do CAP 30/45 (PETROBRÁS). 

CIMENTO ASFÁLTICO 30/45 

Características Método Especificação Resultado Unidade 

Penetração D 5 30 a 45 38 0,1mm 

Ponto de Amolecimento D 36 52 min 54,7 ºC 

Visc. Brookfield 135ºC- 20 rpm D 4402 374 min 565 cP 

Viscosidade Brookfield 150ºC  D 4402 203 min 268 cP 

Viscosidade Brookfield 177ºC  D 4402 76 a 285 93 cP 

Viscosidade Saybolt Furol 

 - a 135º C, min. 

 - a 150º C, min. 

 - a 177 ºC, min. 

NBR 
14950 

 

192 

190 

      40 - 150 

 

285 

168 

58 

S 

RTFOT Penetração Retida D 5 60 min 60 % 

RTFOT-Aumento pto. amolec. D 36 8 max 7,9 ºC 

RTFOT – Ductilidade a 25ºC D 113 10 min ≥ 150 cm 

RTFOT Variação em % Massa D 2872 0,5 max - 0,070 % 

Dutilidade a 25ºC D 113 60 min ≥ 150 cm 

Solubilidade no Tricloroetileno D 2042 99,5 min 100,0 (2) % massa

Ponto de Fulgor D 92 235 min 360 ºC 

Índice de Suscetib. Térmica X 018 - 1,5 a 0,7 - 0,7 N/A 

Densidade Relativa a 20/4 GC D 70  1,056 N/A 

Aquecimento a 177 GC X 215 NESP (1) NESP N/A 

(1) NESP = não espuma     (2) 99,97% em massa 
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Tabela 3.22 - Características de fabricação do CAP 50/70 (PETROBRÁS). 

CIMENTO ASFÁLTICO 50/70 

Características Método Especificação Resultado Unidade 

Penetração D 5 50 a 70 57 0,1mm 

Ponto de Amolecimento D 36 46 min 48,4 ºC 

Visc.Brookfield 135ºC, 20 rpm D 4402 274 min 323 cP 

Viscosidade Brookfield 150ºC  D 4402 112 min 164 cP 

Viscosidade Brookfield 177ºC  D 4402 57 a 285 63 cP 

Viscosidade Saybolt Furol 

- a 135º C, min. 

- a 150º C, min. 

- a 177 ºC, min. 

NBR 
14950 

 

141 

50 

- 30 - 50 

 

301 

144 

38 

S 

RTFOT Penetração retida D 5 55 min 65 % 

RTFOT-Aumento pto. amolec. D 36 8 max 5 ºC 

RTFOT – Ductilidade a 25ºC D 113 20 min ≥ 150 Cm 

RTFOT Variação em % Massa D 2872 05 max - 0,047 % 

Dutilidade a 25ºC D 113 80 min ≥ 150 Cm 

Solubilidade no Tricloroetileno D 2042 99,5 min 99,9 % massa

Ponto de Fulgor D 92 235 min 288 ºC 

Índice de Suscetib. Térmica X 018 - 1,5 a 0,7 - 1,3 N/A 

Densidade Relativa a 20/4 GC D 70  1,005 N/A 

Aquecimento a 177 GC X 215 NESP (1) NESP N/A 

(1) NESP = não espuma 

 

As Figuras 3.21 e 3.22 a seguir apresentam os resultados dos ensaios de viscosidade 

Saybolt-Furol e Brookfield dos CAPs 30/45 e 50/70 utilizados nos estudos.  
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CAP 30/45
135 149 163 177
285 168 96 58

CAP 50/70
135 149 163 177
301 144 72 38

Temperatura (º C)

Segundos
Temperatura (º C)
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Viscosidade Saybolt - Furol - 

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE SAYBOLT-FUROL
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Figura 3.21 - Viscosidade Saybolt-Furol dos CAPs 30/45 e 50/70 (DER/MG). 

 

TEMPER. VISCOS.
º C Poise x 10-2

21 20 135 755
21 --- 150 352
21 --- 177 114
21 20 135 406
21 --- 150 202
21 --- 177 74

DETERMINAÇÃO DA VISCOSIDADE BROOKFIELD                             
ABNT NBR-15184/2004

Viscosidade Brookfield
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Figura 3.22 - Viscosidade Brookfield dos CAPs 30/45 e 50/70 (SOLOCAP). 
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3.5 - Ensaios complementares de caracterização das misturas asfálticas 

Outras especificações de serviço e metodologias de dimensionamento de pavimentos 

recomendam que as misturas asfálticas sejam avaliadas por outros parâmetros como, 

por exemplos, o desgaste por abrasão Cantabro, concebido para a avaliação ao desgate 

de misturas abertas confeccionadas com asfalto modificado por polímero, o módulo de 

resiliência, a fluência estática (creep), dentre outros.  

 

Modernamente, as misturas asfálticas estão sendo avaliadas, também, em termos de 

comportamento ou desempenho em serviço, através dos ensaios de vida de fadiga e de 

deformação permanente.  

 

No presente estudo, foram realizados os ensaios de módulo de resiliência, fluência 

estática (creep) e fadiga. 

 

Apresenta-se a seguir breves resumos de alguns desses ensaios. 

 

- Ensaio de desgaste por abrasão Cântabro 

Esse ensaio é normatizado pelo DNIT (DNER-ME 383/99), e consiste em submeter um 

corpo-de-prova de mistura asfáltica ao desgaste por abrasão na máquina Los Angeles, 

porém sem as esferas de aço. O corpo-de-prova é pesado e colocado na máquina Los 

Angeles, a qual deverá executar 300 revoluções a uma velocidade angular entre 30 rpm 

e 33 rpm. Ao final dos giros, o corpo-de-prova é novamente pesado, sendo o desgaste 

Cântabro calculado pela fórmula: 

A = (P – P’) / P x 100                                                                                            (Eq. 4.4) 

Onde: 

A – Desgaste por abrasão Cântabro 

P – Peso da amostra antes do ensaio (kgf) 

P’ – Peso da amostra após o ensaio (kgf) 

O desgaste Cântabro deverá ser determinado com aproximação de 1 %. 
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Na Figura 3.23 a seguir são apresentadas fotos dos corpos-de-prova da mistura asfáltica 

confeccionada com escória de aciaria e CAP 30/45, antes e após serem submetidas ao 

ensaio de abrasão Cântabro.  

            
Figura 3.23 – Amostras antes e após o ensaio Cântabro. 

 

 

Figura 3.24 – Comparação dos resultados do ensaio Cântabro 

- Ensaio de módulo de resiliência 

Esse ensaio é normatizado pelo DNIT através da norma DNER-ME 133/94 – 

determinação do módulo de resiliência de misturas betuminosas, e consiste em submeter 

corpos-de-prova de misturas asfálticas a ciclos de carga e descarga, com freqüência de 1 

Hz. Simultaneamente à aplicação da carga, é feita a medida da deformação elástica ou 

resiliente. De acordo com a norma DNER-ME 133/94, quando a temperatura de ensaio 

não for especificada, esse ensaio deve ser realizado à temperatura de 30 ºC, com tempos 
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de carga e descarga de 0,1 e 0,9 segundos, respectivamente. Alguns laboratórios no 

Brasil têm adotado, atualmente, a temperatura de ensaio de 25 ºC. Todo o processo é 

controlado eletronicamente por meio de sensores de carga, temperatura, pressão e 

deslocamento. 

O formato das amostras para o ensaio de módulo pode ser trapezoidal, cilíndrico, ou 

prismático (paralelepípedo), dependendo do tipo de módulo elástico que se deseja 

determinar (dinâmico, de rigidez ou de resiliência). No caso das amostras cilíndricas, a 

carga pode ser aplicada na direção do eixo da amostra, ou na direção do diâmetro.  

No Brasil foi adotado o ensaio de módulo por compressão diametral, no qual são 

utilizados corpos-de-prova cilíndricos com 10,0 cm de diâmetro e ≅ 6,5 cm de 

espessura, no mesmo formato do corpo-de-prova Marshall. Esse formato é mais prático 

porque permite ensaiar amostras coletadas na pista com sonda rotativa. 

O valor da carga a ser aplicada no ensaio deve corresponder, aproximadamente, a 20% 

da resistência à tração do corpo-de-prova, acordo com a norma DNER-ME 133/94. 

A Figura 3.24 a seguir apresenta uma vista geral de um equipamento de ensaio de 

módulo de resiliência de solos e de misturas asfálticas, e uma visão em detalhes da 

prensa de ensaio de módulo de misturas asfálticas com corpos-de-prova Marshall 

(BERNUCCI et al., 2008).  

                          
Figura 3.25 – Equipamentos de ensaio de módulo de resiliência. 
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- Ensaio de vida de fadiga 

O ensaio de vida de fadiga de uma mistura asfáltica geralmente é feito no mesmo 

equipamento de determinação do módulo de resiliência, e consiste em aplicar uma 

determinada carga repetidamente em um corpo-de-prova, até a sua ruptura, ou até que a 

sua deformação plástica, na direção da aplicação da carga, atinja um valor máximo pré-

estabelecido. 

 

Esse ensaio tem por objetivo simular o desempenho do material ao longo do tempo na 

pista, através do número de aplicação da carga. 

 

Para a execução desse ensaio, geralmente são utilizados de 10 a 15 corpos-de-prova de 

uma mesma dosagem, variando-se apenas os níveis de tensão a que serão submetidas 

essas amostras.  

 

Ao final do ensaio, traça-se em um gráfico os pares ordenados tensão aplicada versus 

número de repetições da carga até a ruptura, e determina-se, por meio de métodos 

estatísticos de regressão, a curva que melhor se ajusta aos pontos do gráfico. 

 

A vida de fadiga pode ser expressa em função da tensão aplicada, da deformação 

específica inicial, da diferença de tensões etc... 

A Figura 3.25 a seguir apresenta três tipos de equipamento para a execução do ensaio de 

vida de fadiga de misturas asfálticas (BERNUCCI et al., 2008).  

           
Figura 3.26 – Equipamentos de ensaio de vida de fadiga de misturas asfálticas. 
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As fotos referem-se, da esquerda para a direita, aos ensaios de módulo de resiliência por 

compressão diametral, por flexão em vigota bi-apoiada, e de rigidez em corpos-de-

prova trapezodais.  

 

- Ensaio de deformação permanente 

 

O ensaio de deformação permanente pode ser realizado em diversos equipamentos, e 

tem por objetivo determinar a taxa de deformação por consolidação (sobrecompactação) 

de um material, em função do número de aplicação de uma determinada carga. 

 

A deformação permanente de uma mistura asfáltica é função, não só do estado de tensão 

a que está submetida, como também da sua temperatura, devido às características 

termoplásticas do ligante asfáltico. 

Segundo BERNUCCI et al. (2008), a deformação permanente em misturas asfálticas 

ocorre devido a uma combinação do fluxo do material (viscoelástico ou viscoplástico) e 

do dano neste material, representado pela formação e propagação de trincas. A 

capacidade de uma mistura de resistir a esse tipo de deformação depende de diversos 

fatores, entre os quais, a consistência do ligante e a volumetria da mistura (agregados e 

ligantes).  

Entre os ensaios existentes para estudar a deformação permanente de misturas asfálticas 

destacam-se os seguintes (Shell, 2003):  

- Ensaios fundamentais: triaxial com carregamento repetido e compressão uniaxial não 

confinada (creep estático e creep dinâmico);  

- Ensaios de simulação: simuladores de laboratório.   

O ensaio triaxial possui a vantagem de reproduzir uma condição de tensão multiaxial 

mais próxima da condição existente em campo. Neste caso as deformações precisam ser 

monitoradas nos sentidos vertical e horizontal. Trata-se de um ensaio de realização 

complexa e que não vem sendo usado no Brasil, nem mesmo em pesquisas acadêmicas. 
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A Figura 3.26 a seguir mostra um equipamento para a execução do ensaio de 

deformação permanente de misturas asfálticas, e uma amostra após o ensaio 

(BERNUCCI et al., 2008).  

                
Figura 3.27 – Equipamento de ensaio de deformação permanente de misturas asfálticas. 
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CAPÍTULO 4     
 MISTURAS BETUMINOSAS/DOSAGEM MARSHALL 

 

4.1 – Introdução 

 

O método Marshall foi desenvolvido pelo engenheiro Bruce Marshall, na década de 

1940, e é o mais utilizado em nosso país. Esse método foi concebido no período da 2ª 

Grande Guerra Mundial com a finalidade de conceber misturas asfálticas de maneira 

mais racional, de modo a resistirem, adequadamente, às cargas impostas pelas rodas das 

aeronaves militares. Posteriormente, esse método foi estendido à dosagem de CBUQ 

para rodovias. 

 

Conforme comentado no Capítulo 1, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar o 

potencial técnico e econômico da utilização de escória de aciaria como agregado em 

mistura asfáltica do tipo CBUQ. As características físicas, o desempenho mecânico e os 

custos dessa mistura foram comparados com os de uma mistura convencional fabricada 

com um agregado gnáissico proveniente do leste de Minas Gerais.  

 

Para avaliar a influência do tipo de cimento asfáltico de petróleo nas características 

físicas e mecânicas das misturas confeccionadas com esses dois tipos de agregados, foi 

utilizado um CAP de alta viscosidade (CAP 30/45), e um de viscosidade intermediária 

(CAP 50/70), ambos produzidos em nosso país. 

 

Foram formuladas, estudadas e comparadas, portanto, quatro misturas asfálticas: 

 

− Mistura n. 1: CBUQ com agregado de escória de aciaria + CAP 30/45 

− Mistura n. 2: CBUQ com agregado gnáissico + CAP 30/45 

− Mistura n. 3: CBUQ com agregado de escória de aciaria + CAP 50/70 

− Mistura n. 4: CBUQ com agregado gnáissico + CAP 50/70 
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Para a dosagem Marshall dessas misturas, foi adotada a Faixa “C” da especificação 

DNIT 031/2006 – ES – Concreto asfáltico, por ser a mais utilizada pelos projetistas. 

O método Marshall tem como objetivo padronizar os procedimentos de laboratório para 

a determinação dos principais parâmetros de formulação das misturas asfálticas densas 

tipo CBUQ.  

 

A Figura 4.1 a seguir mostra uma representação didática dos parâmetros de formulação 

de uma mistura asfáltica, utilizados pelo método Marshall. 

 

Pb CAP Vb

Pag Agreg Vag

Par - peso do ar (desprezível)

Peso específico real do agregado - PEr = Pag / Vag

Peso específico aparente do agregado - PEapar = Pag / (Vag + VAM)
Teor de betume - % CAP = Pb / (Pag + Pb)

Vazios de agregado mineral - VAM = Vv + Vb

Vag - volume de agreado

ArPar = 0 Vv

Pt

PARÂMETROS DA DOSAGEM MARSHALL                       
FASES DE UMA MISTURA ASFÁLTICA

Relação betume-vazios - RBV = Vb / (Vv + Vb)

Obs.: O Vv inclui os vazios permeáveis dos agregados, os quais são 
determinados através do ensaio de absorção.

Vt

Pt - peso total
Pb - peso do ligante
Pag - peso dos agregados

Vt - volume total
Vv - volume de vazios
Vb - volume de ligante

 
Figura 4.1 - Parâmetros de caracterização de uma mistura asfáltica. 
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Os parâmetros necessários à dosagem Marshall são os seguintes: 

 

− Granulometria, pesos específicos real e aparente, e percentual em peso de cada um 

dos agregados que comporão a mistura asfáltica (agregados e filer); 

− Peso específico real e teores percentuais (em relação ao peso) do CAP, com os 

quais serão moldados os corpos-de-prova Marshall. 

 

No método Marshall, os corpos-de-prova de CBUQ são compactados manual ou 

mecanicamente, aplicando-se 75 golpes em cada face do corpo-de-prova através de um 

soquete especial de aço pesando 4,54 kgf, caindo em queda livre de uma altura de 45,72 

cm. 

 

As temperaturas de mistura dos agregados com o ligante betuminoso, e as de 

moldagem, são definidas a partir do traçado da curva temperatura x viscosidade do 

ligante. A temperatura de mistura dos materiais deverá ser aquela que corresponde à 

viscosidade Saybolt-Furol do ligante próxima de 85 ± 10 segundos. A temperatura de 

compactação da mistura deverá ser aquela que corresponde à viscosidade Saybolt-Furol 

do ligante situada no intervalo de 140 ± 15 segundos.  

 

As características da mistura asfáltica obtidas através do método Marshall são as 

seguintes: 

− Peso específico aparente (em g/cm3) 

− Volume de vazios totais (Vv, em %) 

− Volume de vazios de agregado preenchidos com asfalto (VCB, em %) 

− Volume de vazios de agregado mineral (VAM, em %) 

− Relação betume/vazios (RBV, em %) 

− Estabilidade (E, em kgf) 

− Fluência (mm) 

− Teor ótimo de betume (em %) 

− Percentagens em peso e em volume de agregados e de ligante asfáltico, necessários 

à fabricação da mistura asfáltica. 
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A Figura 4.2 a seguir ilustra a operação de acomodação do material por espatulação (25 

golpes), momentos antes da compactação. 

 

 
Figura 4.2 - Acomodação da amostra por espatulação 

 

Adicionalmente, deverá ser determinado obrigatoriamente (por exigência da norma 

DNIT 031/2006-ES), o ensaio de resistência à tração por compressão diametral (σc, em 

kgf/cm2), que não faz parte do escopo do Método Marshall. 

 

Os ensaios não preconizados pelo Método Marshall, mas que vêm sendo muito 

utilizados atualmente, são: 

− Módulo de resiliência;  

− Fluência estática de longa duração, com descarregamento (creep); e 

− Fadiga 

 

Os ensaios convencionais de caracterização laboratorial dos materiais, e as dosagens 

Marshall, foram realizados pelo Laboratório de Estudos de Materiais do DER/MG, 

enquanto que os de resistência à tração por compressão diametral, módulo de resiliência 

e fluência (creep) o foram pelo Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ. Todos os 

corpos-de-prova utilizados nos ensaios da COPPE/UFRJ foram moldados no DER/MG. 
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4.2 - Projeto das misturas estudadas  

 

A Figura 4.3 apresenta um fluxograma com o roteiro seqüencial dos estudos adotados 

para a caracterização física, mecânica e elástica das misturas asfálticas estudadas. 

 

 
 

Figura 4.3 – Fluxograma que apresenta o roteiro seqüencial dos estudos adotados para a 

caracterização física, mecânica e elástica das misturas asfálticas. 

 

A seqüência para a elaboração de uma dosagem de CBUQ é a seguinte: 

 

a) Escolha de agregados de boa qualidade (graúdos e miúdos) 

b) Definição da faixa granulométrica de projeto da mistura asfáltica 

c) Determinação da proporção de cada um dos agregados na mistura 

d) Determinação dos pesos específicos real e aparente de cada agregado 

e) Determinação do peso específico real do CAP a ser utilzado 

CARACTERIZAÇÃO 
DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS

Preparo dos materiais 
(escória de aciaria e 

CAP) 

Preparo dos materiais 
(agregado gnáissico e 

CAP) 

Mistura e 
compactação 

mecânica 

Mistura e 
compactação 

mecânica 

Definição do teor de 
CAP de projeto 

Definição do teor de 
CAP de projeto 

Determinação das 
características  ótimas 

Marshall 

Determinação das 
características ótimas 

Marshall

Módulo de resiliência, 
fadiga e creep UFRJ 

Módulo de resiliência, 
fadiga e creep UFRJ 
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f) Moldagem dos corpos-de-prova com diferentes teores de betume, através de 

compactação manual ou mecânica 

g) Cálculo da densidade teórica de cada um dos corpos-de-prova moldados 

h) Determinação do peso específico aparente de cada corpo-de-prova; 

i) Cálculo da percentagem de vazios de cada corpo-de-prova; 

j) Determinação da percentagem de vazios do agregado mineral (VAM) e da 

porcentagem de vazios cheios de betume (VCB) 

k) Escolha do teor ótimo de asfalto com base nos dados obtidos (curvas Teor de 

betume x parâmetros de formulação Marshall) 

 

4.3  - Escolha do agregado e da granulometria mais convenientes 

 

Para a execução das misturas do projeto, foi adotada a mesma faixa granulométrica em 

peso para os dois tipos de agregado utilizados (escória de aciaria e agregado gnáissico), 

visando a obtenção de uma faixa continua semelhante em cada corpo-de-prova. Essa 

medida teve por objetivo eliminar o fator “granulometria” na comparação do 

desempenho das duas misturas estudadas. As faixas adotadas enquadram-se no centro 

da Faixa C da especificação DNIT 031/2006 – ES – Concreto asfáltico, cujos 

percentuais máximos e mínimos em peso passando estão indicados na Tabela 4.4 

 

Tabela 4.1 - Composição granulométrica da Faixa C da norma DNIT 031/2006 - ES. 

PENEIRAS DNIT 031/2006 – ES 
FAIXA “C” 

ASTM mm % passando 

¾” 19,05 100  

½” 12,7 80 - 100 

3/8” 9,5 70 - 90 

N° 4 4,8 44 - 72 

N° 10 2,0 22 - 50 

N° 40 0,42 8 – 26 

N° 80 0,18 4 – 16 

N° 200 0,075 2 – 10 



 72

Os agregados foram preparados cuidadosamente, de modo a ser obtida, em cada corpo-

de-prova, a mesma proporção de materiais, para que fosse evitada possíveis variações 

nos pesos específicos. A compactação de todos os corpos-de-prova foi realizada 

mecanicamente no laboratório do DER/MG. 

 

Para atender à norma do DNIT 031/2006 - ES, foi preciso selecionar, para cada corpo-

de-prova de agregado de escória da aciaria, 1.300 g de material, enquanto que, para 

cada corpo-de-prova de agregado gnáissico, foram selecionados 1.200 g. Essa diferença 

se deveu ao fato de o agregado de escória de aciaria ter densidade superior à do 

agregado gnáissico. Todos os corpos-de-prova apresentaram espessuras próximas a 63,5 

mm. 

 

Tabela 4.2 - Composição granulométrica dos agregados utilizados nas dosagens. 

PENEIRAS ESCÓRIA DE 
ACIARIA(1.300 g) 

AGREGADO 
GNÁISSICO (1.200 g) 

ASTM mm Peso retido (g) Peso retido (g) 
¾” 19,05 0,0 0,0 
½” 12,7 130,0 120,0 

3/8” 9,5 130,0 120,0 
N° 4 4,8 286,0 264,0 
N° 10 2,0 286,0 264,0 
N° 40 0,42 247,0 228,0 
N° 80 0,18 91,0 84,0 
N° 200 0,075 65,0 60,0 
Fundo ----- 65,0 60,0 

 

Na Tabela 4.2 estão indicados os pesos retidos em cada peneira adotados nas moldagens 

dos corpos-de-provas das mistura asfálticas estudadas. O objetivo principal desse 

procedimento foi obter amostras de escória de aciaria e de agregado gnáissico com as 

mesmas granulometrias. As diferenças mostradas nessa tabela se devem ao fato de se ter 

usado um peso total de 1.300 g e 1.200 g, respectivamente para a escória e o gnaisse. 

 

A figura a seguir apresenta as curvas granulométricas dos agregados estudados. 
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Escória de 
aciaria

Agregado 
gnáissico

ASTM mm
1" 25,40 100,0 100,0

3/4" 19,05 98,0 97,7

1/2" 12,70 86,7 85,8

3/8" 9,53 79,3 80,8

n. 4 4,80 65,4 67,2

n. 10 2,00 49,0 49,7

n. 40 0,42 24,0 24,1

n. 80 0,18 12,2 11,7

n. 200 0,08 6,0 5,8

PENEIRAS % passando 
em peso

% passando 
em peso

MATERIAL

GRANULOMETRIA DOS MATERIAIS UTILIZADOS                             
NAS DOSAGENS MARSHALL

Granulometria

0
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%
 p
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Figura 4.4 - Granulometria da escória de aciaria e do agregado gnáissico. 

 

4.4 – Teores de moldagem e teor ótimo de ligante 

 

Para o cálculo do teor de ligante teórico necessário à confecção dos corpos de prova, foi 

adotada a fórmula do prof. Duriez apresentada a seguir, que se baseia na superfície 

específica da mistura do agregado. 

 

100E = 0,07 P4 + 0,14 P3 + 0,33 P2 + 0,81 P1 + 2,7 S3 + 9,15 S2 + 21,9 S1 + 135F      

(Eq. 4.1) 

Onde: 

E    - Superfície específica da mistura dos agregados (em m2/kg). 

P4    - % de material retido entre as peneiras 50,8 mm e 25,4 mm (ASTM 2” a 1”)  

P3    - % de material retido entre as peneiras 25,4 mm e 12,7 mm (ASTM 1” a  ½”) 

P2    - % de material retido entre as peneiras 12,7 mm e 4,8 mm (ASTM ½” a n° 4) 

P1    - % de material retido entre as peneiras 4,8 mm e 2,0 mm (ASTM n°4 a n°10) 

S3    - % de material retido entre as peneiras 2,0 mm e 0,42 mm (ASTM n° 10 a n° 40) 

S2    - % de material retido entre as peneiras 0,42 mm e 0,18 mm (ASTM n° 40 a n° 80) 

S1  - % de material retido entre as peneiras 0,18 mm e 0,075 mm (ASTM n° 80 a n° 200) 

F    - % de material passando na peneira 0,075 mm (ASTM n° 200) 
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Com esse valor de E, entra-se na Eq. 4.2, e calcula-se o teor teórico ótimo de referência. 

A partir desse teor, são definidos os demais teores (ramos seco e úmido) com os quais 

serão moldados os corpos-de-prova. 

5% EKL =                                                                                                            (Eq. 4.2) 

Onde: 

K    - Módulo de riqueza, igual a 3,75 para a camada de rolamento (mistura densa). 
%L – Percentagem de ligante. 

 

As temperaturas de moldagem dos corpos de prova estão indicadas a seguir, e foram 

definidas de acordo com a viscosidade Saybolt-Furol do ligante utilizado: 

- CAP 30/45: 155 ºC    ---    Agregados: 165 °C  

- CAP 50/70: 145 ºC    ---    Agregados: 155 °C 

 

A especificação DNIT 031/2006-ES recomenda que as temperaturas dos agregados 

sejam 10 °C superiores às dos ligantes asfálticos.  

 

Após a definição do teor ótimo teórico de ligante, foram moldados três corpos-de-prova 

(Figura 4.5) para cada teor de CAP experimentado em cada uma das quatro misturas 

estudadas, cujos teores variaram de ±2,0 %, ±1,0 % em relação ao teor ótimo teórico. 

 

 
 Figura 4.5 – Corpos-de-prova de CBUQ  
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Os teores ótimos de CAP das misturas asfálticas foram definidos atendendo-se aos 

limites da especificação DNIT 031/2006 - ES, com os parâmetros de volume de vazios 

variando de 3,0% a 5,0%, e com a relação betumes-vazios variando de 75% a 82%. 

 

4.5 - Determinação do peso específico aparente de cada corpo-de-prova. 

 

O peso específico aparente (Da) de cada corpo-de-prova foi calculado dividindo-se o 

peso total do corpo-de-prova pelo seu volume, sem descontar os vazios, ou seja: 

 

"EE

EE

PP
P

V
PDa

−
==                                                                                              (Eq. 4.3) 

Onde: 

PE  - Peso do corpo-de-prova ao ar (em kgf) 

V - Volume do corpo-de-prova (em cm3) 

PE
”
 - Peso do corpo-de- prova imerso em água, obtido com balança analógica (em 

kgf)  

 

Após a determinação do peso específico aparente (Figura 4.6) de todos os corpos-de-

prova, foram calculados os fatores de correção da estabilidade Marshall em função dos 

volumes. A Tabela 4.3 apresentada a seguir indica os valores dos fatores de correção em 

função dos volumes dos corpos-de-prova. 

 

                      
Figura 4.6 - Determinação do peso específico aparente do corpo de prova. 
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Tabela 4.3 – Fatores de correção dos corpos-de-prova Marshall (DNER-ME 043/95). 

VOLUME (cm3) FATOR VOLUME (cm3) FATOR 

200 - 213 5,56 421 - 431 1,39 

214 - 225 5,00 432 - 443 1,32 

226 - 237 4,55 444 - 456 1,25 

238 - 250 4,17 457 - 470 1,19 

251 - 264 3,85 471 - 482 1,14 

265 - 276 3,57 483 - 495 1,09 

277 - 289 3,33 496 - 508 1,04 

290 - 301 3,03 509 - 522 1,00 

302 - 316 2,78 523 - 535 0,96 

317 - 328 2,50 536 - 546 0,93 

329 - 340 2,27 547 - 559 0,89 

341 - 353 2,08 560 - 573 0,86 

354 - 367 1,92 574 - 585 0,83 

368 - 379 1,79 586 - 599 0,81 

380 - 392 1,67 600 - 610 0,78 

393 - 405 1,56 611 - 625 0,76 

406 - 420 1,47   
 

 

4.6 – Determinação do teor ótimo de asfalto 

 

Após a compactação, os corpos-de-prova são deixados em repouso em temperatura 

ambiente até completo resfriamento. Após o esfriamento, eles são extraídos dos moldes, 

medidos (diâmetro e espessura), e pesados ao ar e em imersão em água. Os corpos-de-

prova de misturas abertas devem ser parafinados antes da imersão, exceto no caso de 

misturas fechadas, que é o caso das misturas estudadas. 

 

A partir dos resultados desses procedimentos, são calculados, para cada teor de ligante, 

os pesos específicos teóricos, as percentagens de vazios (Vv), de vazios de agregado 

mineral (VAM), de vazios cheios de betume (VCB) e a relação betume-vazios (RBV).  
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Em seguida, os corpos-de-prova são comprimidos diametralmente na prensa Marshall 

até a ruptura, momento em que é anotado a valor da leitura do extensômetro do anel 

dinamométrico da prensa. A estabilidade, em kgf, do corpo-de-prova é calculada por 

meio da equação de calibração do anel dinamométrico, em função do valor da leitura 

obtida. Simultaneamente ao rompimento, é medida a fluência do material, em 

milímetros, através de um aparato especial. 

 

Com os valores obtidos do peso específico aparente, Vv, VAM, RBV, estabilidade e 

fluência, traçam-se em papel milimetrado, ou através de aplicativos computacionais, os 

seguintes gráficos: 

 

- Teor de ligante x peso específico aparente  

- Teor de ligante x Vv  

- Teor de ligante x VAM  

- Teor de ligante x RBV  

- Teor de ligante x estabilidade  

- Teor de ligante x fluência  

- Teor de ligante x RT 

- Teor de ligante x PE aparente de cada traço 

 

Com exceção do peso específico aparente, todos os demais parâmetros são limitados por 

norma. Neste trabalho, os limites adotados são os especificados pela norma DNIT 

031/2006 – ES, e são os seguintes: 

 

- Volume de vazios: 3,0 % ≤ Vv ≤ 5,0 % 

- Volume de vazios de agregado mineral (VAM): o valor mínimo é determinado gráfica 

ou analiticamente, em função do diâmetro máximo efetivo dos agregados da mistura 

asfáltica (diâmetro correspondente à peneira onde passa cerca de 90,0 % do material). 

- Relação betume/vazios: 75,0 % ≤ RBV ≤ 82,0 % 

- Estabilidade: E ≥ 500 kgf 

- Resistência à tração por compressão diametral: RT ≥ 0,65 MPa 

- Fluência: 2,0 mm ≤ Fluência ≤ 4,5 mm 
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O teor ótimo da mistura é aquele que gera, nos gráficos citados, valores de Vv, VAM, 

RBV, E, RT e fluência enquadrados nos limites estabelecidos pela especificação. 

 

4.7 - Resultados das dosagens Marshall 

 

As Figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10 a seguir apresentam os resultados das dosagens Marshall 

realizadas, as quais tiveram por objetivo caracterizar as quatro misturas avaliadas neste 

estudo. 

 

As planilhas apresentadas são utilizadas correntemente pelo Laboratório de Misturas 

Asfálticas do DER/MG, e contêm os resultados dos parâmetros de caracterização 

Marshall das misturas estudadas, além dos gráficos que relacionam esses parâmetros 

com os teores de ligante adotados nas dosagens. 
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Rodovia: Trecho:
Subtrecho: Interessado: Data: 29/9/2009

LIGANTE AGREGADOS

Tipo Dens. Real  
Db

PEN       
(0,1 mm)

Pto. 
Amolecim.  

(°C)
Registro % na mist. 

de agreg.

Dens. Real 
agreg.      

Dr

Dens. apar. 
agreg.      
Dap

Dens. real 
mist. agreg. 

Dag
CAP 30/45 1,056 100,00 3,238 1,901 3,238

100%

MISTURA

VAZIOS VCB VAM RBV ESTAB. RESIST. 
TRAÇÃO FLUÊNCIA

Apar. Teor. % Vv % % % CORRIG. - -
b c d e f g h i j K

g/cm3 kgf MPa mm

6,00 5,66 2,611 2,899 9,93 14,00 23,93 58,49 1313,0 ----- 2,3
6,50 6,10 2,659 2,875 7,53 15,37 22,89 67,13 1351,0 ----- 2,3
7,00 6,54 2,665 2,852 6,57 16,51 23,08 71,53 1371,0 1,72 3,0
7,50 6,98 2,675 2,830 5,48 17,67 23,15 76,34 1448,0 ----- 3,0
8,00 7,41 2,696 2,808 3,99 18,91 22,91 82,56 1409,0 ----- 3,8

GRÁFICO 7,80 7,24 2,687 2,817 4,61 18,41 23,02 79,98 1412,0 1,72 3,6

7,8

% peso % vol. % peso % vol.
CAP 30/45 7,8% 14,0% 7,2% 12,3% 4,6 3,0 5,0

Escória de aciari 100,0% 100,0% 92,8% 87,7% 1,72 ≥ 0,65

80,0 75,0 82,0

1412 ≥ 500,0

23,0 ≥ 15,50

2,687 G.C. ≥ 97%

75 ----- -----

3,6 2,00 4,50

Estab.: 60 ºC --- RT: 25 ºC

DOSAGEM DE CBUQ
CÁLCULO DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL

TOTAL 107,8% 114,0%

-

ENSAIO

100,0% 100,0%

V. A. M.  (%)

Soma      
% na 

mistura:

Escória de aciaria (Usiminas)  - CAP 30/45

Material

Escória de aciaria

TRAÇO   MARSHALL   INDICADO
SOBRE A MISTURA

CARACTERÍSTICAS MARSHALL

 Vazios Vv  (%)  
RT - Resist. à  tração (MPa)

Fluência (mm) - Norma DNER-ES 313/97

 Compactação  (golpes)  
 Temp. do ensaio   (°C)  

 Densidade Aparente  (g/cm3)

R. B. V.   (%)  
 Estabilidade  (kgf) 

Limites

% CAP em 
relação 

peso mist.

DENS. REAL MIST. AGREG. - Dag

% CAP em relação ao peso 
total dos agregados

DNIT 031/2004-ES

GRÁFICOS 

DENSIDADES

MATERIAIS

a

Teor de CAP a partir dos gráficos (% sobre o peso dos agregados):

SOBRE OS AGREG.

ESPECIFICAÇÃO
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Figura 4.7 – Resultados da dosagem Marshall da escória de aciaria com CAP 30/45 
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Rodovia: Trecho:
Subtrecho: Interessado: Data: 29/9/2009

LIGANTE AGREGADOS

Tipo Dens. Real  
Db

PEN       
(0,1 mm)

Pto. 
Amolecim.  

(°C)
Registro % na mist. 

de agreg.

Dens. Real 
agreg.      

Dr

Dens. apar. 
agreg.      
Dap

Dens. real 
mist. agreg. 

Dag
CAP 50/70 1,005 100,0 3,238 1,901 3,238

100%

MISTURA

VAZIOS VCB VAM RBV ESTAB. RESIST. 
TRAÇÃO FLUÊNCIA

Apar. Teor. % Vv % % % CORRIG. - -
b c d e f g h i j K

g/cm3 kgf MPa mm

6,00 5,66 2,643 2,876 8,11 14,89 23,00 64,73 1400,0 ----- 3,0
6,50 6,10 2,659 2,851 6,75 16,15 22,89 70,54 1405,0 ----- 3,0
7,00 6,54 2,670 2,827 5,56 17,38 22,94 75,78 1315,0 ----- 3,0
7,50 6,98 2,674 2,803 4,62 18,56 23,18 80,08 1236,0 1,06 3,5
8,00 7,41 2,681 2,780 3,57 19,76 23,34 84,68 1197,0 ----- 3,8

GRÁFICO 7,50 6,98 2,676 2,803 4,55 18,58 23,12 80,34 1200,0 ----- 3,8

7,5

% peso % vol. % peso % vol.
CAP 50/70 7,5% 14,2% 7,0% 12,4% 4,5 3,0 5,0

Escória de aciari 100,0% 100,0% 93,0% 87,6% ----- ≥ 0,65

80,3 75,0 82,0

1200 ≥ 500,0

23,1 ≥ 15,50

2,676 G.C. ≥ 97%

75 ----- -----

3,8 2,00 4,50

DENSIDADES

Escória de aciaria

DNIT 031/2004-ES
CARACTERÍSTICAS MARSHALL

Limites

Estab.: 60 ºC --- RT: 25 ºC

Teor de CAP a partir dos gráficos (% sobre o peso dos agregados):

SOBRE OS AGREG.

ESPECIFICAÇÃOTRAÇO   MARSHALL   INDICADO
SOBRE A MISTURA

100,0%TOTAL 107,5% 114,2%

DENS. REAL MIST. AGREG. - Dag

% CAP em relação ao peso 
total dos agregados

 Vazios Vv  (%)  
RT - Resist. à  tração (MPa)

Fluência (mm) - Norma DNER-ES 313/97

 Compactação  (golpes)  
 Temp. do ensaio   (°C)  

 Densidade Aparente  (g/cm3)

R. B. V.   (%)  
 Estabilidade  (kgf) 

V. A. M.  (%)

ENSAIO

100,0%

% CAP em 
relação 

peso mist.

MATERIAIS

a

DOSAGEM DE CBUQ
CÁLCULO DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL

GRÁFICOS 

-

Soma      
% na 

mistura:

Escória de aciaria (Usiminas)  - CAP 50/70

Material
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Figura 4.8 – Resultados da dosagem Marshall da escória de aciaria com CAP 50/70 
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Rodovia: Trecho:
Subtrecho: Interessado: Data: 29/9/2009

LIGANTE AGREGADOS

Tipo Dens. Real  
Db

PEN       
(0,1 mm)

Pto. 
Amolecim.  

(°C)
Registro % na mist. 

de agreg.

Dens. Real 
agreg.      

Dr

Dens. apar. 
agreg.      
Dap

Dens. real 
mist. agreg. 

Dag
CAP 30/45 1,056 100,0 2,857 1,664 2,857

100%

MISTURA

VAZIOS VCB VAM RBV ESTAB. RESIST. 
TRAÇÃO FLUÊNCIA

Apar. Teor. % Vv % % % CORRIG. - -
b c d e f g h i j K

g/cm3 kgf MPa mm

5,50 5,21 2,452 2,624 6,54 12,11 18,65 64,91 878,0 ----- 3,1
5,75 5,44 2,459 2,615 5,95 12,66 18,61 68,03 895,0 ----- 3,1
6,00 5,66 2,465 2,605 5,39 13,21 18,60 71,02 997,0 1,71 3,6
6,25 5,88 2,480 2,597 4,49 13,81 18,30 75,48 1014,0 ----- 3,8
6,50 6,10 2,451 2,588 4,10 14,17 18,27 77,55 997,0 ----- 3,8

GRÁFICO 6,25 5,88 2,477 2,597 4,60 13,80 18,40 74,99 1014,0 1,71 3,8

6,25

% peso % vol. % peso % vol.
CAP 30/45 6,3% 9,8% 5,9% 9,0% 4,6 3,0 5,0

P- S. Geraldo 100,0% 100,0% 94,1% 91,0% 1,71 ≥ 0,65

75,0 75,0 82,0

1014 ≥ 500,0

18,4 ≥ 15,50

2,477 G.C. ≥ 97%

75 ----- -----

3,8 2,00 4,50

DOSAGEM DE CBUQ
CÁLCULO DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL

DENSIDADES

MATERIAIS

a

Teor de CAP a partir dos gráficos (% sobre o peso dos agregados):

SOBRE OS AGREG.

ESPECIFICAÇÃO

DENS. REAL MIST. AGREG. - Dag

% CAP em relação ao peso 
total dos agregados

 Vazios Vv  (%)  
RT - Resist. à  tração (MPa)

Fluência (mm) - Norma DNER-ES 313/97

 Compactação  (golpes)  
 Temp. do ensaio   (°C)  

 Densidade Aparente  (g/cm3)

R. B. V.   (%)  
 Estabilidade  (kgf) 

TRAÇO   MARSHALL   INDICADO
SOBRE A MISTURA

Soma      
% na 

mistura:

Agregado gnáissico (P - São Geraldo) - CAP 30/45

Material

P- S. Geraldo

% CAP em 
relação 

peso mist.

100,0%

DNIT 031/2004-ES
CARACTERÍSTICAS MARSHALL

Limites

V. A. M.  (%)

GRÁFICOS 

Estab.: 60 ºC --- RT: 25 ºC
TOTAL 106,3% 109,8%

-

ENSAIO
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Figura 4.9 – Resultados da dosagem Marshall do agregado gnáissico com CAP 30/45. 
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Rodovia: Trecho:
Subtrecho: Interessado: Data: 29/9/2009

LIGANTE AGREGADOS

Tipo Dens. Real  
Db

PEN       
(0,1 mm)

Pto. 
Amolecim.  

(°C)
Registro % na mist. 

de agreg.

Dens. Real 
agreg.      

Dr

Dens. apar. 
agreg.      
Dap

Dens. real 
mist. agreg. 

Dag
CAP 50/70 1,005 100,0 2,857 1,664 2,857

100%

MISTURA

VAZIOS VCB VAM RBV ESTAB. RESIST. 
TRAÇÃO FLUÊNCIA

Apar. Teor. % Vv % % % CORRIG. - -
b c d e f g h i j K

g/cm3 kgf MPa mm

5,00 4,76 2,480 2,627 5,58 11,75 17,33 67,81 783,0 ----- 3,0
5,25 4,99 2,486 2,616 4,99 12,34 17,33 71,22 796,0 ----- 3,2
5,50 5,21 2,490 2,607 4,47 12,92 17,39 74,28 883,0 1,14 3,5
5,75 5,44 2,495 2,597 3,92 13,50 17,42 77,49 863,0 ----- 3,8
6,00 5,66 2,490 2,587 3,75 14,02 17,78 78,88 853,0 ----- 3,8

GRÁFICO 5,75 5,44 2,495 2,597 3,92 13,50 17,42 77,49 863,0 1,14 3,8

5,75

% peso % vol. % peso % vol.

CAP 50/70 5,8% 9,5% 5,4% 8,7% 3,9 3,0 5,0

P- S. Geraldo 100,0% 100,0% 94,6% 91,3% 1,14 ≥ 0,65

77,5 75,0 82,0

863 ≥ 500,0

17,4 ≥ 15,50

2,495 G.C. ≥ 97%

75 ----- -----

3,8 2,00 4,50

DOSAGEM DE CBUQ
CÁLCULO DAS CARACTERÍSTICAS MARSHALL

Estab.: 60 ºC --- RT: 25 ºC
TOTAL 105,8% 109,5%

-

ENSAIO

100,0% 100,0%

DNIT 031/2004-ES
CARACTERÍSTICAS MARSHALL

Limites

 Estabilidade  (kgf) 
V. A. M.  (%)

TRAÇO   MARSHALL   INDICADO
SOBRE A MISTURA

Soma      
% na 

mistura:

Agregado gnáissico (P - São Geraldo) - CAP 50/70

Material

P- S. Geraldo

 Vazios Vv  (%)  
RT - Resist. à  tração (MPa)

Fluência (mm) - Norma DNER-ES 313/97

 Compactação  (golpes)  
 Temp. do ensaio   (°C)  

 Densidade Aparente  (g/cm3)

R. B. V.   (%)  

% CAP em 
relação 

peso mist.

DENS. REAL MIST. AGREG. - Dag

% CAP em relação ao peso 
total dos agregados

GRÁFICOS 

DENSIDADES

MATERIAIS

a

Teor de CAP a partir dos gráficos (% sobre o peso dos agregados):

SOBRE OS AGREG.

ESPECIFICAÇÃO
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Figura 4.10 – Resultados da dosagem Marshall do agregado gnáissico com CAP 50/70 
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A Tabela 4.4 apresentada a seguir resume os resultados dos ensaios das quatro dosagens 

mostradas nas figuras anteriores. 

 

Tabela 4.4 - Tabela geral dos resultados do ensaio Marshall. 

Apar. Teor.

% % g/cm3 g/cm3 % % % % kgf MPa mm
6,00 5,66 2,611 2,899 9,93 14,00 23,93 58,49 1313 ----- 2,3
6,50 6,10 2,659 2,875 7,53 15,37 22,89 67,13 1351 ----- 2,3
7,00 6,54 2,665 2,852 6,57 16,51 23,08 71,53 1371 1,72 3,0
7,50 6,98 2,675 2,830 5,48 17,67 23,15 76,34 1448 ----- 3,0
8,00 7,41 2,696 2,808 3,99 18,91 22,91 82,56 1409 ----- 3,8

MÉDIA 7,00 6,54 2,661 2,853 6,70 16,49 23,19 71,21 1378 1,72 2,9
ADOTADO 7,80 7,24 2,687 2,817 4,61 18,41 23,02 79,98 1412 1,72 3,6

6,00 5,66 2,643 2,876 8,11 14,89 23,00 64,73 1400 ----- 3,0
6,50 6,10 2,659 2,851 6,75 16,15 22,89 70,54 1405 ----- 3,0
7,00 6,54 2,670 2,827 5,56 17,38 22,94 75,78 1315 ----- 3,0
7,50 6,98 2,674 2,803 4,62 18,56 23,18 80,08 1236 1,06 3,5
8,00 7,41 2,681 2,780 3,57 19,76 23,34 84,68 1197 ----- 3,8

MÉDIA 7,00 6,54 2,665 2,828 5,72 17,35 23,07 75,16 1311 1,06 3,3
ADOTADO 7,50 6,98 2,676 2,803 4,55 18,58 23,12 80,34 1200 ----- 3,8

5,50 5,21 2,452 2,624 6,54 12,11 18,65 64,91 878 ----- 3,1
5,75 5,44 2,459 2,615 5,95 12,66 18,61 68,03 895 ----- 3,1
6,00 5,66 2,465 2,605 5,39 13,21 18,60 71,02 997 1,71 3,6
6,25 5,88 2,480 2,597 4,49 13,81 18,30 75,48 1014 ----- 3,8
6,50 6,10 2,451 2,588 4,10 14,17 18,27 77,55 997 ----- 3,8

MÉDIA 6,00 5,66 2,461 2,606 5,29 13,19 18,49 71,40 956 1,71 3,5
ADOTADO 6,25 5,88 2,477 2,597 4,60 13,80 18,40 74,99 1014 1,71 3,8

5,00 4,76 2,480 2,627 5,58 11,75 17,33 67,81 783 ----- 3,0
5,25 4,99 2,486 2,616 4,99 12,34 17,33 71,22 796 ----- 3,2
5,50 5,21 2,490 2,607 4,47 12,92 17,39 74,28 883 1,14 3,5
5,75 5,44 2,495 2,597 3,92 13,50 17,42 77,49 863 ----- 3,8
6,00 5,66 2,490 2,587 3,75 14,02 17,78 78,88 853 ----- 3,8

MÉDIA 5,50 5,21 2,488 2,607 4,54 12,91 17,45 73,94 836 1,14 3,5
ADOTADO 5,75 5,44 2,495 2,597 3,92 13,50 17,42 77,49 863 1,14 3,8
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- Extração de betume pós-ensaios 

 

Para verificar a granulometria e o teor de ligante das amostras ensaiadas, foram feitas 

extrações de betume com o aparelho Rotarex do Laboratório de Asfalto do DER/MG. O 

solvente utilizado é o tricloroetileno. 

 

Os resultados obtidos estão indicados nas Tabelas 4.5 a 4.12 a seguir: 
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Tabela 4.5 – Escória de aciaria – CAP 30/45: granulometria e teor antes do ensaio. 

GRANULOMETRIA ANTES DA MOLDAGEM DOS CPs 

ESCÓRIA DE ACIARIA – CAP 30/45 – TEOR DE CAP = 7,8 % 

AMOSTRAS - % PASSANDO 
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA
DNIT 031/2006 – ES 

Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,2 91,1 90,2 90,5 80 – 100 

9,5 80,4 82,0 80,8 81,0 70 – 90 

4,8 58,4 60,4 60,3 59,7 44 – 72 

2,0 36,2 38,6 38,8 37,9 22 – 50 

0,42 16,9 17,8 17,8 17,5 8 – 26 

0,18 10,7 12,1 11,6 11,4 4 – 16 

0,075 5,9 6,3 6,4 6,2 2 – 10 
 

Demonstra-se na tabela 4.5, que as médias das granulometrias antes da moldagem dos 

corpos-de-prova enquadram-se próximo ao meio da Faixa C da norma DNIT 031/2006-

ES.  

 

Tabela 4.6 – Escória de aciaria – CAP 30/45: granulometria e teor após o ensaio. 

TEOR DE LIGANTE E GRANULOMETRIA APÓS A MOLDAGEM DOS CPs 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA
DNIT 031/2006 – ES 

Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 93,5 91,7 89,9 93,5 80 – 100 

9,5 83,4 82,0 78,2 83,4 70 – 90 

4,8 59,5 59,5 57,0 59,5 44 – 72 

2,0 36,0 37,9 37,3 36,0 22 – 50 

0,42 17,0 17,1 18,0 17,0 8 - 26 

0,18 11,8 11,9 12,4 11,8 4 - 16 

0,075 7,9 7,5 8,2 7,9 2 - 10 

TEOR DE LIGANTE 7,50 7,75 7,70 7,65 % em relação ao peso mistura
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Tabela 4.7 – Escória de aciaria – CAP 50/70: granulometria e teor antes do ensaio. 

 

GRANULOMETRIA ANTES DA MOLDAGEM DOS CPs  

ESCÓRIA DE ACIARIA – CAP 50/70 – TEOR = 7,7 % 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,3 90,0 89,9 90,0 80 – 100 

9,5 80,4 80,5 79,9 80,2 70 – 90 

4,8 58,6 58,6 58,0 58,4 44 – 72 

2,0 37,3 36,9 36,3 36,8 22 – 50 

0,42 17,3 17,1 17,5 17,3 8 – 26 

0,18 10,3 10,7 11,0 10,7 4 – 16 

0,075 6,0 6,2 6,1 6,1 2 – 10 
 

Tabela 4.8 – Escória de aciaria – CAP 50/70: granulometria e teor após ensaio. 

 

TEOR DE LIGANTE E GRANULOMETRIA APÓS A MOLDAGEM DOS CPs 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,6 88,4 91,9 90,6 80 - 100 

9,5 81,2 80,1 82,0 81,2 70 - 90 

4,8 58,4 56,4 59,8 58,4 44 - 72 

2,0 37,0 34,6 37,5 37,0 22 - 50 

0,42 17,8 17,4 16,7 17,8 8 - 26 

0,18 12,3 12,0 11,4 12,3 4 - 16 

0,075 7,7 7,8 7,0 7,7 2 - 10 

TEOR DE LIGANTE 7,45 7,60 7,70 7,58 % em relação ao peso mistura
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Tabela 4.9 – Agregado gnáissico – CAP 30/45: granulometria e teor antes do ensaio. 

 

GRANULOMETRIA ANTES DA MOLDAGEM DOS CPs 

AGREGADO GNÁISSICO – CAP 30/45 – TEOR = 6,25 % 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,5 89,1 89,9 89,8 80 – 100 

9,5 82,8 79,7 80,2 80,9 70 – 90 

4,8 58,7 58,4 58,5 58,5 44 – 72 

2,0 37,6 38,1 37,8 37,8 22 – 50 

0,42 17,7 17,6 17,4 17,5 8 – 26 

0,18 10,5 9,8 10,0 10,1 4 – 16 

0,075 6,0 6,0 5,6 5,9 2 – 10 
 

 

Tabela 4.10 – Agregado gnáissico – CAP 50/70: granulometria e teor após ensaio. 

 

TEOR DE LIGANTE E GRANULOMETRIA APÓS A MOLDAGEM DOS CPs 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,5 91,6 87,5 89,9 80 - 100 

9,5 83,4 81,5 75,4 80,1 70 - 90 

4,8 62,4 62,0 56,8 60,4 44 - 72 

2,0 42,2 43,9 40,7 42,3 22 - 50 

0,42 19,8 19,8 18,9 19,5 8 - 26 

0,18 11,6 11,7 11,1 11,5 4 - 16 

0,075 6,5 6,3 5,8 6,2 2 - 10 

TEOR DE LIGANTE 6,15 6,50 6,25 6,30 % em relação ao peso mistura
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Tabela 4.11 – Agregado gnáissico – CAP 50/70: granulometria e teor antes do ensaio. 

GRANULOMETRIA ANTES DA MOLDAGEM DOS CPs 

AGREGADO GNÁISSICO – CAP 50/70 – TEOR = 5,8 % 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 90,0 90,0 90,1 90,0 80 - 100 

9,5 80,5 80,3 80,5 80,4 70 - 90 

4,8 58,5 58,4 57,9 58,2 44 - 72 

2,0 36,8 36,1 36,0 36,3 22 - 50 

0,42 17,7 17,2 17,1 17,3 8 - 26 

0,18 10,8 10,9 9,9 10,5 4 - 16 

0,075 5,5 5,8 5,7 5,7 2 - 10 
 

 

Tabela 4.12 – Agregado gnáissico – CAP 50/70: granulometria e teor após ensaio. 

TEOR DE LIGANTE E GRANULOMETRIA APÓS A MOLDAGEM DOS CPs 

AMOSTRAS - % PASSANDO
PENEIRA (mm) 

CP-01 CP-02 CP-03 MÉDIA

DNIT 031/2006 – ES 
Faixa C 

19,1 100 100 100 100 100 

12,7 88,2 90,0 91,9 90,0 80 - 100 

9,5 80,6 82,1 82,7 81,9 70 - 90 

4,8 60,4 62,8 62,8 62,0 44 - 72 

2,0 41,4 41,9 42,3 41,9 22 - 50 

0,42 20,9 21,1 20,5 20,8 8 - 26 

0,18 12,7 12,9 12,3 12,6 4 - 16 

0,075 7,4 7,8 7,2 7,4 2 - 10 

TEOR DE LIGANTE 5,67 5,75 5,65 5,69 % em relação ao peso mistura
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Conclui-se, a partir dos resultados apresentados, que os agregados das misturas com o 

CAP 30/45 (mais viscoso) tiveram menor perda de granulometria que os das misturas 

com o CAP 50/70, independentemente do tipo de agregado. A explicação para esse 

fenômeno é que o CAP mais viscoso envolve os agregados com uma película mais 

espessa que o CAP 50/70. 

 

Os agregados de escória de aciaria apresentaram perdas maiores que os gnáissicos, 

considerando-se a mesma energia de compactação (75 golpes/camada). 

 

Os teores de asfalto determinados após a extração mostraram-se coerentes com os 

valores de projeto. 

 

- Consumo de ligante asfáltico 

 

Para o bom entendimento das observações e dos gráficos apresentados nas páginas 

adiante, é importante lembrar que as amostras de escória de aciaria e de agregado 

gnáissico utilizadas nas dosagens Marshall possuem a mesma granulometria, conforme 

mostrado no Capítulo 3.  

 

Esses gráficos foram obtidos a partir dos valores mostrados na Tabela 4.4, e suas 

análises levaram a importantes conclusões sobre o comportamento mecânico das 

misturas estudadas. 

 

A seguir são apresentados os comentários a respeito desses resultados: 

 

A faixa de variação dos teores de asfalto adotados na dosagem tem por finalidade 

definir as curvas de variação dos valores dos parâmetros de formulação da mistura em 

função da quantidade de ligante, e é definida a partir de um teor teórico, que pode ser 

inicialmente estimado através de equações experimentais, como a de Duriez. Esse teor 

teórico depende das características granulométricas, da rugosidade superficial e da 

porosidade do agregado utilizado. 
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O teor ótimo de ligante é aquele que proporciona, simultaneamente, o melhor 

enquadramento dos valores de VAM, Vv, RBV, estabilidade, fluência e resistência à 

tração, nos limites máximos e/ou mínimos determinados pelas normas que regulam a 

fabricação e a execução de CBUQ. Os teores de asfalto indicados a seguir, referem-se 

ao peso total dos agregados. 

 

Os teores de asfalto adotados nas dosagens com o agregado gnássico foram bem 

inferiores aos da escória de aciaria, variando de 5,0% a 6,5%, enquanto que os da 

escória de aciaria variaram de 6,0% a 8,0%. Esse fato se deveu principalmente à elevada 

taxa de absorção da escória de aciaria, cujo valor médio determinado foi da ordem de 

1,97 %. Já a absorção do agregado gnáissico foi muito reduzida, apresentando valor 

médio igual a 0,47 %. 

 

- Comparação vazios do agregado mineral x teor de betume 

 

As curvas apresentadas na Figura 4.11 a seguir mostram que, para a escória de aciaria, 

os vazios do agregado mineral (VAM) são bem superiores aos do agregado gnáissico, e 

são praticamente independentes do tipo de ligante utilizado, apresentando médias de 

23,0 % e 23,3 % para os CAP 30/45 e 50/70, respectivamente. 
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Figura 4.11 – Gráfico comparativo dos vazios de agregado mineral x teor de betume. 
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Já para as amostras do agregado gnáissico, o VAM médio obtido com o CAP 30/45 é da 

ordem de 18,4 %, enquanto que o obtido com o CAP 50/70 é da ordem de 17,4 %. É 

importante lembrar que ambos os agregados entraram nas misturas com a mesma 

granulometria.  

 

- Comparação volume de vazios x teor de betume  

 

Observa-se na Figura 4.12 que o volume de vazios do CBUQ confeccionado com o 

agregado gnáissico variou entre 3,8% e 6,5% (diferença de 2,7 pontos percentuais; 

aumento de 71%), enquanto que o do CBUQ confeccionado com escória de aciaria 

variou de 3,8% a 10,0% (diferença de 6,2 pontos percentuais; aumento de 163%), o que 

indica uma elevada sensibilidade do volume de vazios desse tipo de mistura ao teor de 

betume. 
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Figura 4.12 – Gráfico comparativo dos volumes de vazios x teor de betume. 

 

Para um mesmo teor, nota-se que os volumes de vazios das amostras confeccionadas 

com CAP 30/45 foram maiores que os das amostras confeccionadas com CAP 50/70, 

embora estudos diversos tenham demonstrado que os asfaltos mais viscosos tendem a 

envolver os agregados com espessuras de película maiores. 

 

Como conseqüências do observado na figura 4.12, para um mesmo teor de ligante os 

vazios preenchidos com betume e a relação betume-vazios das misturas confeccionadas 
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com o CAP 50/70 foram maiores que os das misturas confeccionadas com CAP 30/45, 

conforme pode ser notado nas Figuras 4.13 e 4.14 a seguir. 
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Figura 4.13 – Gráfico comparativo dos vazios preenchidos com betume x teor de 

betume. 
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Figura 4.14 – Gráfico comparativo relação betume-vazios x teor de betume. 

 

- Comparação estabilidade x teor de betume 

 

Na Figura 4.15 a seguir pode ser observado claramente que o patamar dos valores da 

estabilidade Marshall das amostras confeccionadas com escória de aciaria é bem 

superior ao das amostras de agregado gnáissico, com diferença média da ordem de 50%. 
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Nas regiões onde há farta disponibilidade de agregados de escória de aciaria, esse fato é 

de suma importância, pois, em havendo competitividade econômica entre o uso de 

escória e o de agregados naturais britados, a escolha da escória como agregado é 

privilegiada devido à maior estabilidade que confere à mistura asfáltica, em relação aos 

agregados naturais. 
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Figura 4.15 – Gráfico comparativo estabilidade Marshall x teor de betume. 

 

A Tabela 4.13 a seguir resume os valores da estabilidade Marshall obtidos nos ensaios 

realizados.  

Tabela 4.13 – Valores da estabilidade Marshall  

MISTURA CAP ESTABILIDADE 
Média (kgf) 

ESTABILIDADE 
Média geral (kgf) 

30/45 1378 Escória de aciaria 
50/70 1311 

1345 

30/45 956 Agregado gnáissico 
50/70 836 

896 

 

 

Observa-se que as mistura executadas com CAP 30/45, com os agregados de escória de 

aciaria e agregado gnáissico foram superiores às misturas executadas com CAP 50/70. 

Acreditamos ser pela diferença de viscosidade do ligante betuminoso. 
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- Comparação fluência x teor de betume 
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Figura 4.16 – Gráfico comparativo fluência x teor de betume. 

 

Observa-se na Figura 4.16 acima que três, das quatro misturas estudadas, apresentaram 

valores de fluência Marshall entre 3,0 mm e 3,8 mm, sendo que a fluência das amostras 

da mistura da escória de aciaria com CAP 30/45 variou de 2,3 mm a 3,8 mm.  

 

Considerando-se um mesmo teor de ligante, a fluência das amostras confeccionadas 

com o CAP 50/70 foram sempre maiores que as das amostras confeccionadas com o 

CAP 30/45, como era de se esperar, tendo em vista a diferença de viscosidade  desses 

tipos de ligante.  

 

4.8 – Resultados dos ensaios de módulo de resiliência e de resistência à tração 

 

A Tabela 4.14 a seguir apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de módulo de 

resiliência dos quatro tipos de misturas asfálticas estudadas, os quais foram realizados 

no Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ, sob a coordenação da Profª. Drª. Laura 

Maria Goretti da Motta.  

 

A moldagem das amostras ensaiadas foi realizada no laboratório de asfalto do 

DER/MG. 
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Tabela 4.14 - Resumo dos resultados dos ensaios de módulo de resiliência. 

 

Tipo de agregado

Tipo de ligante asfáltico CAP 30/45 CAP 50/70 CAP 30/45 CAP 50/70

Teor de ligante em relação    
ao peso da mistura 5,9% 5,4% 7,2% 7,1%

Módulo médio (MPa) 8.104 4.600 8.649 5.833

Intervalo confiança de 95%    
(MPa) 7.833 a 8.244 4.560 a 5.546 7.978 a 8.959 5.284 a 5.913

RESUMO DOS ENSAIOS DE MÓDULO DE RESILIÊNCIA

AGREGADO GNÁISSICO ESCÓRIA DE ACIARIA

 
 

Observa-se nesse quadro que os módulos de resiliência das amostras confeccionadas 

com o CAP 30/45 foram superiores aos das amostras confeccionadas com o CAP 50/70. 

Os módulos médios das amostras com o CAP 30/45 foram de 8.104 e 8.649 MPa, 

enquanto que o das amostras com o CAP 50/70 foram de 4.600 e 5.833 MPa, 

respectivamente em relação ao agregado gnáissico e à escória de aciaria. 

 

Considerando-se apenas os resultados das amostras confeccionadas com o agregado 

gnáissico, o módulo médio das amostras moldadas com o CAP 30/45 foi 76,2% superior 

ao das amostras moldadas com o CAP 50/70.  

 

Do mesmo modo, considerando-se apenas os resultados das amostras confeccionadas 

com escória de aciaria, o módulo médio das amostras moldadas com o CAP 30/45 foi 

48,2 % superior ao das amostras moldadas com o CAP 50/70. 

 

Conclui-se, a partir dessas observações, que o uso do CAP mais viscoso incrementou 

sobremaneira os valores dos módulos de resiliência das misturas asfálticas estudadas (as 

quais possuem a mesma granulometria), independentemente da natureza dos agregados. 

 

A Tabela 4.15  a seguir apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de resistência à 

tração por compressão diametral dos quatro tipos de misturas asfálticas estudadas. Esses 
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ensaios foram realizados no Laboratório de Geotecnia da UFRJ, utilizando-se amostras 

moldadas no laboratório de asfalto do DER/MG. 

 

Tabela 4.15 - Resumo dos resultados dos ensaios de resistência à tração. 

CAP 30/45 CAP 50/70 CAP 30/45 CAP 50/70

5,9% 5,4% 7,2% 7,1%

Amostra 
virgem 1,71 1,14 1,72 1,06

Após ensaio de 
módulo 1,91 1,44 2,04 1,30

11,7% 26,3% 18,6% 22,6%Razão RTAPÓS / RTVIRGEM

RESUMO DOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

Tipo de agregado AGREGADO GNÁISSICO ESCÓRIA DE ACIARIA

Tipo de ligante asfáltico

Teor de ligante em relação       
ao peso da mistura

Resistência à 
tração (média)    
(25 °C, MPa)

 
 

Observa-se nessa tabela que as resistências à tração das amostras confeccionadas com o 

CAP 30/45 foram superiores às das amostras confeccionadas com o CAP 50/70, como 

era de se esperar devido à maior viscosidade do CAP 30/435. Para todas as misturas 

estudadas, os valores da RT após o ensaio de módulo foram superiores aos valores 

obtidos antes do ensaio de módulo (amostras “virgens”). 

 

Considerando-se apenas os resultados das amostras confeccionadas com o agregado 

gnáissico, a resistência à tração média das amostras moldadas com o CAP 30/45 foi 

50,0 % superior ao das amostras moldadas com o CAP 50/70.  

 

Do mesmo modo, considerando-se apenas os resultados das amostras confeccionadas 

com escória de aciaria, a resistência à tração média das amostras moldadas com o CAP 

30/45 foi 62,2 % superior ao das amostras moldadas com o CAP 50/70. 

 

Conclui-se, a partir dessas observações, que o uso do CAP mais viscoso incrementou 

sobremaneira os valores da resistência à tração das misturas asfálticas estudadas (as 

quais possuem a mesma granulometria), independentemente da natureza dos agregados. 
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4.9 – Resultados dos ensaios de fadiga 

 

A Tabela 4.16 a seguir apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de vida de 

fadiga dos quatro tipos de misturas asfálticas estudadas, os quais foram realizados no 

Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ.  

 

Nessa tabela estão apresentadas as equações representativas dos pontos experimentais 

obtidos nos ensaios, e os respectivos erros de ajuste, os quais indicam que os resultados 

dos ensaios apresentam reduzido nível de dispersão. 

 

Tabela 4.16 - Resumo dos resultados dos ensaios de vida de fadiga. 

 

CAP 30/45 CAP 50/70 CAP 30/45 CAP 50/70

5,9% 5,4% 7,2% 7,0%

Em função da 
diferença de 
tensões (Δσ)

N = 4.239,9 Δσ -2,68   

R2 = 0,9834
N = 7.657,5 Δσ -5,25   

R2 = 0,9171
N = 15.250 Δσ -3,67   

R2 = 0,9493
N = 6.967 Δσ -4,27     

R2 = 0,9908

Em função da 
deform. espec. 
resiliente (ε)

N = 3x10-9 ε -2,68     

R2 = 0,9834
N = 3x10-19 ε -5,25     

R2 = 0,9171
N = 3x10-13 ε -3,67     

R2 = 0,9493
N = 1x10-15 ε -4,27     

R2 = 0,9908

Curvas de 
fadiga 

(compressão 
diametral, 25 

°C)

Tipo de ligante asfáltico

Teor de ligante em             
relação ao peso da mistura

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE VIDA DE FADIGA

Tipo de agregado AGREGADO GNÁISSICO ESCÓRIA DE ACIARIA

 
 

A partir das equações de vida de fadiga apresentadas acima, as quais correlacionam os 

esforços aplicados nas amostras, com o número de repetições desses esforços até a 

ruptura, foram traçadas as curvas mostradas nas Figuras 4.17 e 4.18 a seguir.  

 

As equações que definem as leis de fadiga das amostras ensaiadas foram definidas em 

função da diferença de tensões (Δσ) e da deformação específica resiliente (ε).  

 

A sensibilidade à fadiga é medida pela inclinação da reta no gráfico, ou seja, quanto 

maior for a sua inclinação, maior é a sensibilidade à fadiga do material, e vice-versa. 
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Figura 4.17 – Curvas de fadiga em função da diferença de tensões. 
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Figura 4.18 – Curvas de fadiga em função da deformação específica resiliente. 

 

Verifica-se nesses gráficos, pela declividade das curvas, que as misturas que 

apresentaram a maior e a menor sensibilidade à fadiga são as confeccionadas com o 

agregado gnáissico, sendo a mais sensível a confeccionada com o CAP 50/70. 

 

As misturas feitas com a escória de aciaria apresentaram vidas de fadiga similares entre 

si, não havendo diferença significativa quanto ao tipo de CAP. 
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Podemos concluir, a partir desses gráficos, que o uso de escória de aciaria não trouxe 

melhorias na vida de fadiga das misturas estudadas, em relação à vida de fadiga das 

misturas confeccionadas com agregado gnáissico.  

 

Nota-se, porém, que a partir do valor de 1,3 MPa da diferença de tensões, ou de 1,2 x 

10-4 da deformação específica resiliente, ocorre uma inversão da duração de vida de 

fadiga das misturas estudadas.  

 

Para valores da diferença de tensões inferiores a 1,3 MPa, ou da deformação específica 

resiliente inferior a 1,2 x 10-4, a vida de fadiga é maior para as misturas confeccionadas 

com o CAP 50/70.  

 

Para valores da diferença de tensões superiores a 1,3 MPa, ou da deformação específica 

resiliente superior a 1,2 x 10-4, a vida de fadiga é maior para as misturas confeccionadas 

com o CAP 30/45.  

 

Uma possível explicação para esse fenômeno seria o fato de que, nos níveis mais 

elevados de tensão, os corpos-de-prova confeccionados com o CAP 50/70 (menos 

viscoso) tenderiam a apresentar maiores níveis de deformação plástica por fluência da 

massa asfáltica, o que não ocorreria nos níveis mais baixos de tensão. 

 

 

4.10 – Resultados dos ensaios de fluência estática (creep) 

 

A Tabela 4.17 a seguir apresenta um resumo dos resultados dos ensaios de fluência 

estática (creep) dos quatro tipos de misturas asfálticas estudadas, os quais foram 

realizados no Laboratório de Geotecnia da COPPE/UFRJ. O ensaio (creep) da escória 

de aciaria, com CAP 50/70, foi executado no Laboratório de Estudos Especiais 

Dinâmicos do DER/MG (LED). A execução só foi possível devido a recente compra 

dos equipamentos. 
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Tabela 4.17 - Resumo dos resultados dos ensaios de fluência estática (creep). 

 

QUADRO RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FLUÊNCIA 
ESTÁTICA 

Tipo de agregado AGREGADO GNÁISSICO ESCÓRIA DE ACIARIA 

Tipo de ligante asfáltico CAP 30/45 CAP 50/70 CAP 30/45 CAP 50/70 

Tipo de ligante em relação ao 
peso da mistura 5,9% 5,4% 7,2% 7,0% 

Deformação 
plástica real 
final (mm) 

0,1830 0,2025 0,1300 0,2350 Fluência 
estática 
(creep) 

(4.500 seg,      
σ = 100 MPa, 

40ºC) 

Deform. 
Plástica 

específica final 
(mm/mm) 

4,1209 x10-3 4,3559 x10-3 2,7837x10-3 5,0936 x10-3 

 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.17, comparam os valores da fluência estática 

das misturas confeccionada com o agregado gnáissico e escória, utilizando-se os CAPs 

30/45 e 50/70. 

 

Para a escória, pode ser observado que a deformação plástica específica final da amostra 

confeccionada com o CAP 50/70 é 83% maior que da amostra confeccionada com o 

CAP 30/45, como era de se esperar devido às viscosidades desses ligantes. 

 

Considerando-se apenas as misturas confeccionadas com o CAP 30/45, a deformação 

plástica real final das amostras confeccionadas com o agregado gnáissico é 40,7 % 

superior à das amostras confeccionadas com a escória de aciaria. Como todas as 

amostras possuem a mesma granulometria, esse fato pode ser atribuído à maior 

rugosidade e à melhor cubicidade da escória de aciaria. 
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CAPÍTULO 5 
ANÁLISE DE CUSTOS 

 

5.1 – Introdução 

 

Para avaliar as vantagens econômicas entre a utilização do agregado gnáissico e da 

escória de aciaria em misturas asfálticas tipo CBUQ, foram elaborados orçamentos 

simulados considerando-se todos os custos envolvidos na fabricação, transporte e 

execução dessas misturas. 

 

Para essa simulação, foi considerada a execução do revestimento de um trecho de 10 

km, com largura de revestimento de 7,20 m, com revestimento de CBUQ com espessura 

de 5,0 cm. 

 

Considerou-se a usina de asfalto instalada no início do trecho (Estaca 0), e as fontes 

fornecedoras de escória de aciaria e de agregado gnáissico às distâncias X km e Y km, 

respectivamente. Pretende-se, com essa simulação, definir a correlação entre as 

distâncias X e Y que viabilizam o uso da escória de aciaria como agregado de misturas 

asfálticas.  

 

Os custos unitários de transporte e de execução dos CBUQs confeccionados com o 

agregado gnáissico e com a escória de aciaria foram calculados pela Assessoria de 

Custos da Vice-diretoria Geral do DER/MG. 

 

A Figura 5.1 a seguir apresenta o croqui esquemático com as características do trecho 

adotado na simulação. 
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Figura 5.1 – Croqui esquemático de localização das fontes de materiais para o CBUQ. 

 

A Tabela 5.1 a seguir apresenta os valores dos parâmetros de materiais e de serviços 

utilizados nos cálculos de custos. 

 

Tabela 5.1 - Parâmetros de materiais e de serviços 

PARÂMETROS ESCÓRIA DE 
ACIARIA 

AGREGADO 
GNÁISSICO 

Distância média transporte (DMT) fornecedor do 
agregado – usina (km) X Y 

Peso específico aparente do CBUQ compactado 
(t/m3) 2,680 2,486 

Peso específico do CBUQ solto (t/m3) 1,636 1,839 

Peso específico dos agregados soltos (t/m3) 1,901 1,664 

Teor de ligante asfáltico (% em peso, média) 7,1 % 5,6 % 

Distância média transporte (DMT) usina-pista (km) 5,0 km 5,0 km 
 

5.2 – Memória de cálculo  

 

- Volume de CBUQ compactado: 

VCBUQ-comp = 10.000 m x 7,2 m x 0,05 m = 3.600,0 m3 
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- Peso do CBUQ compactado: 

PCBUQ-comp-ESC = 3.600,0 m3 x 2,680 t/m3 = 9.648,0 t 

PCBUQ-comp-GNÁISS = 3.600 m3 x 2,486 t/m3 = 8.950,0 t                                                   

 

- Peso dos componentes do CBUQ no volume compactado: 

- Ligante asfáltico (CAP): 

PCAP-comp-ESC = 9.648,0 t x 7,1 % = 685,0 t                                                                    

PCAP-comp-GNÁISS = 8.950,0 t x 5,6 % = 502,0 t                                                               

 

- Agregados: 

PESC-comp = 9.648,0 t x 92,9 % = 8.963,0 t                                                                     

PGNÁISS-comp = 8.950,0 t x 94,4 % = 8.448,0 t                                                                

 

- Quantidades de agregado a serem transportadas desde os fornecedores até a 

usina: 

VTESC = 8.963,0 t / 1,901 t/m3 = 4.715,0 m3 (escória solta) 

VTGNÁISS = 8.448,0 t / 1,664 t/m3 = 5.077,0 m3 (agregado gnáissico solto) 

 

- Momentos de transporte fornecedores - usina: 

MTESC = 4.715,0 m3 x X km = 4.715,0 x X m3 x km 

MTCBUQ-GNÁISS = 5.077,0 m3 x Y km = 5.077,0 x Y m3 x km 

 

- Custos unitários: 

 

Os custos unitários de materiais e de serviços foram compostos especialmente para este 

estudo pela Assessoria de Custos do DER/MG, e estão referenciados aos preços de 

mercado praticados em julho/2009. 

 

O custo médio do momento de transporte para DMT entre 10 km e 100 km é de R$ 0,31 

por t x km, de acordo com a Tabela de Custos de Transporte do Referencial de Preços 

de Obras Rodoviárias do DER/MG.  
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Os custos unitários estão apresentados nas Tabelas 5.2 e 5.3, e não incluem o BDI 

(bonificação de despesas indiretas). 

 

Tabela 5.2 – Custos unitários de execução de CBUQ com escória de aciaria (DER/MG). 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE R$ 

CBUQ (execução incluindo o fornecimento do material 
betuminoso) m3 304,39 

Aquisição de escória de aciaria para CBUQ t 0,96 

Transporte de CBUQ (usina-pista, DMT = 5,0 km) t x km 0,47 

Transporte de escória de aciaria (fornecedor-usina, DMT = 
X km) t x km 0,31 

 

Tabela 5.3 – Custos unitários de execução de CBUQ com agregado gnáissico 

(DER/MG). 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE R$ 

CBUQ (execução incluindo o fornecimento do material 
betuminoso). m3 236,12 

Aquisição de agregado gnáissico para CBUQ. t 21,63 

Transporte de CBUQ (usina-pista, DMT = 5,0 km) t x km 0,47 

Transporte de agregado gnáissico (fornecedor-usina, DMT 
= Y km). t x km 0,31 

 

As Tabelas 5.4 e 5.5 a seguir apresentam os custos totais de execução do CBUQ com 

escória de aciaria e com agregado gnáissico. 

 

Nessas tabelas, pode ser observado que os itens que mais pesaram na diferença entre os 

custos totais dessas duas misturas foram a fabricação e a execução das misturas, e a 

aquisição dos agregados.  
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Os custos unitários de transporte são os mesmos para os dois tipos de misturas 

estudadas, diferenciando-se, apenas, os custos dos respectivos momentos de transporte, 

que são calculados levando-se em conta os pesos específicos de cada tipo de agregado. 

 

O custo da fabricação e da execução do CBUQ com escória de aciaria foi maior que o 

do CBUQ com agregado gnáissico devido ao maior teor de ligante asfáltico demandado 

pela escória de aciaria, que apresenta absorção média de 1,97%, contra 0,47% do 

agregado gnáissico. Ou seja, a capacidade de absorção da escória de aciaria é mais de 

300 % superior à do agregado gnáissico. 

 

Por outro lado, o custo de aquisição do agregado gnáissico (R$ 21,63 por tonelada) é 

22,5 vezes maior que o custo de aquisição da escória de aciaria (R$ 0,96 por tonelada 

beneficiada). 

  

No confronto final entre esses dois tipos de custos, predomina no custo total final o 

custo de fabricação e de execução do CBUQ. 
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Tabela 5.4 - Custos unitários de execução de CBUQ com escória de aciaria (DER/MG). 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL 

CBUQ (execução incluindo o fornecimento do material betuminoso) m3 3.600,0 304,39 1.095.804,00 

Aquisição de escória de aciaria para CBUQ t 8.963,0 0,96 8.604,48 

Transporte de CBUQ (usina-pista, DMT = 5,0 km) t x km 48.240,0 0,47 22.672,80 

Transporte de escória de aciaria (fornecedor-usina, DMT = X km) t x km 8.963,0 X 0,31 2.778,53 x X 

     

Equação do Custo Total – escória de aciaria R$ TOTAL-ESC = 1.127.081,28 + 2.778,53 X  -  (Eq. 5.1) 
 

Tabela 5.5 - Custos unitários de execução de CBUQ com agregado gnáissico (DER/MG). 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL 

CBUQ (execução incluindo o fornecimento do material betuminoso) m3 3.600,0 236,12 850.032,00 

Aquisição de agregado gnáissico para CBUQ t 8.448,0 21,63 182.730,25 

Transporte de CBUQ (usina-pista, DMT = 5,0 km) t x km 44.750,0 0,47 21.032,50 

Transporte de agregado gnáissico (fornecedor-usina, DMT = Y km) t x km 8.448,0 Y 0,31 2.618,88 x Y 

     

Equação do Custo Total – agregado gnáissico R$ TOTAL-ESC = 1.053.794,75 + 2.618,88 Y  - (Eq. 5.2) 
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Igualando as equações (Eq. 5.1) e (Eq. 5.2), obtemos a relação entre as DMTs X e Y 

dos agregados utilizados que igualam os custos executivos. Logo: 

 

Y = 1,06096 X + 27,9839 (X e Y em km)                                                             (Eq. 5.3) 

 

Fazendo-se X = 0, obtém-se Y = 27,98 km ≈ 28 km 

 

Isso significa que, para ocorrer a igualdade de custos totais, a DMT do agregado 

gnáissico deverá ser cerca de 28 km maior que a DMT da escória de aciaria. 

 

Variando-se a DMT da escória de aciaria, obtém-se a reta de correlação X e Y mostrada 

na Figura 5.2 a seguir. 

 

GRÁFICO DE CORRELAÇÃO DMT ESCÓRIA x DMT AGREG. 
GNÁISSICO PARA SE OBTER OS MESMOS CUSTOS TOTAIS DE 

EXECUÇÃO DO CBUQ

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X - DMT da escória (km)

Y
 - 

D
M

T 
ag

. g
ná

iss
ic

o

VIÁVEL O USO DE 
ESCÓRIA DE ACIARIA

VIÁVEL O USO DE 
AGREGADO GNÁISSICO

Linha de igualdade 
de custos totais

 
 

Figura 5.2 – Gráfico da correlação das DMTs da escória de aciaria e do 

agregado gnáissico para a obtenção da igualdade dos custos totais. 
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Se o par ordenado (X,Y) se localizar acima da reta de igualdade de custos totais 

executivos mostrada no gráfico, o uso da escória torna-se viável economicamente em 

relação ao uso do agregado gnáissico. Em caso contrário, o seu uso torna-se inviável. 

 

Por exemplo, se a DMT da escória de aciaria for de 10,0 km, o seu uso torna-se viável 

economicamente se a DMT do agregado gnáissico for superior a 38,0 km, 

aproximadamente. Se a DMT da escória de aciaria for de 40,0 km, a DMT do agregado 

gnáissico deverá ser maior do que 68,0 km, aproximadamente.  

 

Podemos concluir, portanto, que, considerando-se o ritmo constante de crescimento dos 

estoques de escória de aciaria em todo o mundo, e as cada vez mais severas exigências 

relativas à preservação ambiental, o uso de escória de aciaria como agregado para uso 

geral em pavimentação torna-se, a cada dia, mais viável, sob o ponto de vista 

econômico.  
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CAPÍTULO 6 
CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

As duas conclusões fundamentais que podem ser obtidas a partir de todas as 

condicionantes adotadas neste estudo são as seguintes: 

 

1ª) Do ponto de vista técnico, é perfeitamente viável a concepção de misturas asfálticas 

tipo CBUQ com escória de aciaria, desde que devidamente classificada e estabilizada 

(curada). Os estudos mostraram que é possível dosar misturas asfálticas com escória de 

aciaria que se enquadrem adequadamente nos limites normativos, inclusive com 

performance semelhante, senão superior, em termos de resistência mecânica 

(estabilidade e resistência à tração), vida de fadiga e de deformação permanente, às 

misturas asfálticas convencionais, confeccionadas com agregados naturais. 

 

2ª) Do ponto de vista econômico, o uso de escória de aciaria em misturas asfálticas tipo 

CBUQ apresenta, atualmente, uma pequena desvantagem em relação ao uso de 

agregado natural, quando a distância entre a fonte deste tipo de agregado e a usina de 

asfalto é, no máximo, cerca de 28 km maior que a distância entre o fornecedor da 

escória e a usina. Todavia, com o aumento constante do volume de escória de aciaria 

estocada, e considerando-se a crescente pressão da sociedade sobre os órgãos 

governamentais quanto à preservação do meio ambiente, o uso de escória de aciaria 

como agregado para uso geral em pavimentação torna-se, a cada dia, mais viável sob o 

ponto de vista econômico.  

 

As conclusões subsidiárias que podemos formular a partir desse estudo são as seguintes: 

− A análise das informações obtidas na revisão da bibliografia e dos ensaios realizados 

para a elaboração desta dissertação permite afirmar que a escória de aciaria pode 

atender aos parâmetros de qualidade técnica e de viabilidade econômica quanto ao 

uso em misturas asfálticas, da mesma forma que os agregados de rocha britada. 
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− As misturas asfálticas produzidas com escória de aciaria apresentaram maior 

estabilidade, menor fluência e maior módulo de resiliência, sendo, portanto, mais 

qualificadas que as misturas asfálticas com agregado pétreo para os pavimentos que 

serão solicitados por tráfego pesado e clima quente (pavimento trabalhando em alta 

temperatura). Mesmo apresentando ótima performance estrutural, as misturas 

asfálticas produzidas com escória de aciaria apresentaram vida de fadiga similares às 

das misturas com agregado gnáissico. 

− O uso de escória de aciaria com cimento asfáltico de petróleo (CAP) mais viscoso 

(CAP 30/45) potencializou a estabilidade Marshall e a resistência à deformação 

permanente (fluência), que minimiza os riscos de escorregamentos de massa, 

ondulação e afundamento de consolidação devido à utilização de revestimentos 

espessos para rodovias de tráfego pesado e locais de clima quente. 

− Através da equação de distância econômica apresentada no estudo de viabilidade, as 

fontes geradoras de escória de aciaria poderão estabelecer a área de viabilidade 

específica, na qual o seu agregado poderá ser usado propiciando economia para os 

clientes. Pode, ainda, estabelecer as políticas de subsídio de transporte de escória de 

aciaria para áreas externas a ela. 

− As dosagens asfálticas realizadas indicaram que o consumo de material asfáltico nas 

misturas asfálticas com utilização de escória de aciaria é significativamente superior 

às das misturas com agregado gnáissico. Portanto, é importante que outros estudos 

sejam realizados com o objetivo de reduzir o consumo de material asfáltico quando 

se usa a escória de aciaria. Uma alternativa seria a utilização de agregado graúdo de 

escória de aciaria, misturado agregados médio e miúdo procedente de rocha britada. 

− A utilização das escórias de aciaria em misturas asfálticas é considerada benéfica ao 

meio ambiente, pois ao substituir os materiais convencionais como as rochas 

britadas, as areias, os calcários, os cascalhos, entre outros, elimina a extração desses 

materiais e, por conseguinte, os impactos ambientais desses processos.  Alem disso, 

os volumes gerados deste tipo de resíduo são enormes. A disposição inadequada e o 

pequeno percentual de reaproveitamento acabam por causar um impacto ambiental 
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bastante significativo. Este impacto ambiental pode ser observado através da 

poluição visual causado pelos pátios de estocagem, pela esterilidade provocada nas 

áreas destes pátios, pela possibilidade de carreamento de partículas finas para os 

cursos d'água, dentre outros malefícios. 

 

− Sugestões para trabalhos futuros: 

As sugestões para futuros estudos relacionados ao tema desta dissertação são as 

seguintes: 

a) Execução de trechos experimentais; 

b) Quantificação do nível de poluição (particulado, ar, sonoro) emitido por uma 

pedreira, comparando com a produção da escória de aciaria; 

c) Acompanhamento da execução de camadas do pavimento com a viga Benkelman, 

em pavimentos com revestimento asfáltico executados com escória de aciaria e com 

agregados gnáissicos, para fins de comparação de resistência estrutural e funcional; 

d) Ensaios para medir a porosidade, tamanho e forma dos poros como responsável pelo 

teor de betume.  

 

Alguns fatores são importantes para facilitar a comercialização dos agregados de 

escória de aciaria para aplicações rodoviárias tais como: 

a) Fornecer materiais selecionados e, desejavelmente o  mais homogêneo possível, 

com granulometrias de acordo com o solicitante; 

b) Fornecer certificados das qualidades dos agregados de escória, referente a 

expansibilidade, a ser comercializada; 

c)  Estudar a redução de custos em todos os processos para colocar o agregado de 

escória de aciaria a preços bem competitivos e a possibilidade de vender o agregado 

considerando a entrega na obra. 
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RESULTADOS DOS ENSAIOS DE EXPANSIBILIDADE 

MÉTODO PTM – 130/78 
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  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 22 5,08

11,70 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,200 0,200 0,17%
2 4/3/2009 11:30 1,300 0,300 0,26% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,500 0,500 0,43% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,60% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,62% 0,71%
6 8/3/2009 11:30 1,760 0,760 0,65%
7 9/3/2009 11:30 1,830 0,830 0,71%
8 10/3/2009 11:30 1,750 0,750 0,64%
9 11/3/2009 11:30 1,750 0,750 0,64%

10 12/3/2009 11:30 1,760 0,760 0,65% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,62% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,62% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,60% -0,11%
14 16/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,60%

0,60%
Observações:
Ensaio n° 1
Umidade = ramo saturado umidade 10,6%

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):

GRÁFICO

DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130

  Alt. cilindro (cm): 17,7
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Figura I.1 – Ensaio nº 1 – Umidade do Ramo Saturado (10,6%) 
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  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 32

11,80 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,180 0,180 0,15%
2 4/3/2009 11:30 1,180 0,180 0,15% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,330 0,330 0,28% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,420 0,420 0,36% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,430 0,430 0,36% 0,39%
6 8/3/2009 11:30 1,450 0,450 0,38%
7 9/3/2009 11:30 1,460 0,460 0,39%
8 10/3/2009 11:30 1,450 0,450 0,38%
9 11/3/2009 11:30 1,600 0,600 0,51%

10 12/3/2009 11:30 1,610 0,610 0,52% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,620 0,620 0,53% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,620 0,620 0,53% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,610 0,610 0,52% 0,12%
14 16/3/2009 11:30 1,600 0,600 0,51%

0,51%
Observações:
Ensaio n° 1
Umidade = ramo seco Umidade 8,6%

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):

GRÁFICO

DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130
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Figura I.2 – Ensaio nº 1 – Umidade do Ramo Seco (8,6%) 



 iv

  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 86

12,00 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,180 0,180 0,15%
2 4/3/2009 11:30 1,350 0,350 0,29% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,600 0,600 0,50% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,680 0,680 0,57% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,710 0,710 0,59% 0,68%
6 8/3/2009 11:30 1,780 0,780 0,65%
7 9/3/2009 11:30 1,810 0,810 0,68%
8 10/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,58%
9 11/3/2009 11:30 1,710 0,710 0,59%

10 12/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,61% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,61% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,730 0,730 0,61% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,58% -0,09%
14 16/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,58%

0,58%
Observações:
Ensaio n° 1
Umidade = ramo ótimo umidade 9,6%

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):

GRÁFICO

DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130
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Figura I.3 – Ensaio nº 1 – Umidade do Ramo Ótimo (9,6%) 
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  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 127   Alt. cilindro (cm): 17,52 5,08

11,09 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,040 0,040 0,04%
2 4/3/2009 11:30 1,200 0,200 0,18% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,340 0,340 0,31% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,600 0,600 0,54% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,610 0,610 0,55% 0,58%
6 8/3/2009 11:30 1,630 0,630 0,57%
7 9/3/2009 11:30 1,640 0,640 0,58%
8 10/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,60%
9 11/3/2009 11:30 1,670 0,670 0,60%

10 12/3/2009 11:30 1,680 0,680 0,61% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,680 0,680 0,61% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,670 0,670 0,60% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,60% 0,02%
14 16/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,60%

0,60%
Observações:
Ensaio n° 2
Umidade = ramo ótimo umidade 9,6%

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):

GRÁFICO

DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130
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Figura I.4 – Ensaio nº 2 – Umidade do Ramo Ótimo (9,6%) 
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  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 128   Alt. cilindro (cm): 17,84 5,08

12,00 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,200 0,200 0,17%
2 4/3/2009 11:30 1,350 0,350 0,29% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,530 0,530 0,44% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,550 0,550 0,46% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,600 0,600 0,50% 0,57%
6 8/3/2009 11:30 1,640 0,640 0,53%
7 9/3/2009 11:30 1,680 0,680 0,57%
8 10/3/2009 11:30 1,650 0,650 0,54%
9 11/3/2009 11:30 1,680 0,680 0,57%

10 12/3/2009 11:30 1,690 0,690 0,58% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,58% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,700 0,700 0,58% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,690 0,690 0,58% 0,01%
14 16/3/2009 11:30 1,690 0,690 0,58%

0,58%
Observações:
Ensaio n° 2
Umidade = ramo saturado umidade 10,6%

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):

GRÁFICO

DETERMINAÇÃO DA EXPANSIBILIDADE - MÉTODO PTM-130
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Figura I.5 – Ensaio nº2 – Umidade do Ramo Saturado (10,6%) 
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  Rodovia:   Trecho:
Furo:   Amostra:   Idade:
  N. cilindro: 183   Alt. cilindro (cm): 17,23 5,08

11,60 Operador:

DIAS DATA HORA LEITURA    
mm

INCHAMENTO 
mm

EXPANSIB.  
%

CONDIÇÃO  
DO ENSAIO

0 2/3/2009 11:30 1,000 0,000 0,00%
1 3/3/2009 11:30 1,100 0,100 0,09%
2 4/3/2009 11:30 1,400 0,400 0,34% SUBMERSA
3 5/3/2009 11:30 1,430 0,430 0,37% Taxa de 
4 6/3/2009 11:30 1,420 0,420 0,36% expansão:
5 7/3/2009 11:30 1,450 0,450 0,39% 0,53%
6 8/3/2009 11:30 1,550 0,550 0,47%
7 9/3/2009 11:30 1,620 0,620 0,53%
8 10/3/2009 11:30 1,640 0,640 0,55%
9 11/3/2009 11:30 1,650 0,650 0,56%

10 12/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,57% SATURADA
11 13/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,57% Taxa de 
12 14/3/2009 11:30 1,660 0,660 0,57% expansão:
13 15/3/2009 11:30 1,640 0,640 0,55% 0,02%
14 16/3/2009 11:30 1,640 0,640 0,55%

0,55%
Observações:
Ensaio n° 2
Umidade = ramo seco umidade  (8,6%).

EXPANSIBILIDADE TOTAL (14 dias):
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Figura I.6 – Ensaio nº 2 – Umidade do Ramo Seco (8,6%) 


