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RESUMO

O  agregado  de  argila  calcinada  é  um  material  com  características 
tecnológicas diferentes do agregado pétreo natural. A alta absorção e a baixa 
densidade são diferenças que levam a um comportamento diferente em misturas 
asfálticas.  A  sua  utilização  em  pavimentação  requer  estudos  detalhados  e 
revisão das normas existentes,  uma vez que elas não foram elaboradas com 
base nas características apresentadas por este material.

O presente trabalho apresenta resultados de um estudo experimental sobre 
o  efeito  do  condicionamento  da  mistura  asfáltica  com  agregado  de  argila 
calcinada  antes  da  compactação,  utilizando como  ligante:  CAP 20,  CAP 40, 
asfalto  modificado  por  polímero  e  asfalto  modificado  por  borracha.  O 
experimento  visou  simular  a  condição  em  que  a  mistura  permanece  na 
temperatura de compactação no armazenamento, transporte e espalhamento no 
pavimento.  Nessa  condição,  o  ligante  asfáltico  pode  escoar  dos  agregados 
graúdos para o miúdo ou ser absorvido pelos agregados. Esse escoamento ou 
esta absorção resulta num teor de ligante efetivo diferente da condição inicial na 
usina  de  asfalto,  mudando  o  comportamento  mecânico  e  as  características 
volumétricas da mistura asfáltica.

Foram analisadas as possíveis soluções para inibir o efeito da absorção e do 
escoamento do ligante no condicionamento. Uma das soluções encontradas foi a 
utilização de ligantes asfálticos com viscosidade elevada e, para esta solução, foi 
avaliada a influência da variação do teor de ligante nos parâmetros mecânicos 
(Módulo resiliente, Resistência à tração e resistência a fadiga) para misturas com 
e sem condicionamento.
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ABSTRACT

The calcinated clay aggregate is a material with technological characteristics 
that differ from the natural aggregates. The high absorption and low density are 
differences which take to a different behavior in asphalt mixtures from the natural  
aggregates.  The  use  of  this  aggregate  in  asphalt  mixtures  requests  detailed 
studies and revision of the current standards, since they had not been elaborated 
on the basis of the characteristics presented for the material in study.

The present work shows the results of an experimental study on the effect of  
the conditioning of  the asphalt  mixture before  the compacting,  using CAP 20 
binder,  CAP  40,  asphalt  modified  with  polymer  and  rubber  asphalt.  The 
experiment  aims  simulating  the  conditions  which  the  mixture  remains  at 
compaction temperature, in the storage, transportation and paving. During this 
condition, the asphalt binders can flow from the coarse aggregates to the fine 
aggregates or be absorbed by the aggregates. That drainage or absorption of the 
binder results in a reduction on the effective asphalt content, different from the 
designed  condition,  changing  the  behavior  and  performance  of  the  hot  mix 
asphalt. 

The  possible  solutions  had  been  analyzed  to  inhibit  the  effect  of  the 
absorption and the flow of the binder in the conditioning. One of the solutions 
found was to the use of asphalt binders with high viscosity and for this solution 
the influence of the variation of the binder content in the mechanical parameters 
(resilient  modulus,  tensile strength and  fatigue)  for  mixtures  with  and  without  
conditioning was evaluated.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Considerando o desafio relativo ao desenvolvimento que o país almeja e a 

respectiva necessidade de crescimento econômico que é um fator estruturante 

deste  anseio,  têm-se  tornado  evidente  a  necessidade de  investimentos  nos 

sistemas de transportes nacionais.

A  grande  extensão  territorial  do  Brasil  concentra  poucos  núcleos  de 

polarização  econômica,  o  que  resulta  num  isolamento  destes  pólos  e 

conseqüentemente dificulta o planejamento logístico e estratégico. Esse escasso 

inter-relacionamento  vem  gerando  elevados  custos  nas  relações  produtor-

consumidor,  pela  ausência  de  meios  de  transporte  adequados.  Dentre  os 

problemas de transporte, ganha realce a infra-estrutura das vias, por ser fator de 

integração econômica entre seus pólos de desenvolvimento e corredor primordial 

de escoamento da produção nacional destinadas à exportação.

  A  TAB.   1  .1 mostra  a  extensão  das  rodovias  pavimentadas  e  não 

pavimentadas federais, estaduais e municipais. Em relação à baixa capacidade 

viária,  apenas  uma  pequena  fração  das  vias  são  contempladas  com 

revestimentos asfálticos, o que permite um mínimo de condições de segurança e 

conforto aos usuários.

TAB.  1.1 Rodovias pavimentadas e sem pavimento no Brasil – Fonte DNIT – 

PNV/2003.

RODOVIAS
PAVIMENTADAS 

(km)

NÃO 

PAVIMENTADAS

 (km)

TOTAL

(km)

FEDERAIS 57.741 14.047 71.789
ESTADUAIS 101.305 119.888 221.193
MUNICIPAIS 22.717 1.281.677 1.304.394

TOTAL 181.763 1.415.612 1.597.375

25



A  FIG.  1 .1 mostra graficamente a situação das rodovias brasileiras com 

relação à pavimentação.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS TOTAL

Rodovias pavimentadas x sem pavimento no Brasil - Km

rodovias pavimentadas rodovias não pavimentadas

FIG. 1.1 Rodovias pavimentadas e não pavimentadas no Brasil.

A  partir  da  situação  das  rodovias  brasileiras  mostradas  na  TAB.  1.1  e 

FIG.1.1, conclui-se que o Brasil necessita investir muito em obras rodoviárias. As 

obras  rodoviárias,  principalmente  as  de  revestimento,  necessitam  de  muita 

quantidade  de  agregados  pétreos.  Porém,  estes  materiais  são  escassos  ou 

inexistentes em algumas regiões,  como a Amazônia,  e fazem-se necessários 

estudos com materiais alternativos para atender à necessidade dessas regiões e 

diminuir os custos de implantação de rodovias.

Especificamente  em  termos  regionais,  os  estudos  de  engenharia  de 

transportes  realizados  para  a  região  Amazônica  devem  considerar  certas 

peculiaridades  que  a  diferenciam  do  contexto  econômico  brasileiro  e  cujas 

soluções  requerem  equacionamentos  diferenciados.  Uma  característica  que 

abrange  grande  parte  da  Amazônia  Legal  é  que,  devido  à  sua  formação 

geológica,  existe  uma  grande dificuldade  de  se  encontrar  jazidas  de  rochas 

minerais capazes de fornecerem agregados britados naturais. Em função dessa 

escassez de agregados pétreos na região e da elevada distância de transporte 

de agregados, que geram um aumento considerável nos custos de construção, 

torna-se interessante o estudo da viabilidade de utilização do material existente 

no local, como por exemplo: o solo argiloso para a produção de agregados de 
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argila expandida e calcinada, objeto deste estudo.

Os estudos de agregado artificial de argila iniciaram-se com a tentativa de 

produção  de  argila  expandida.  Este  material  possui  um custo  elevado,  pois 

necessita  de  altas  temperaturas  na  sua  fabricação  e  as  argilas  para  sua 

fabricação  precisam ter  características  piroexpansivas.  A  produção  de  argila 

calcinada é feita a temperaturas mais baixas que a argila expandida, diminuindo 

o  custo  do  material  e  as  argilas  para  sua  produção  não  precisam  ter 

características piroexpansivas, tornando assim muito mais fácil a obtenção de 

jazidas para a extração de matéria-prima.

O  objetivo  principal  da  utilização  do  agregado  de  argila  calcinada  em 

pavimentação é a sua  aplicação em revestimentos asfálticos.  No entanto,  as 

normas existentes de misturas asfálticas não foram elaboradas para aplicação 

com agregados de absorção elevada. Para dosagem de misturas asfálticas a 

quente com agregados de argila calcinada as normas deverão ser revistas.

1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação tem os seguintes objetivos:

 Avaliar as características volumétricas de misturas asfálticas a quente 

com agregado de argila calcinada;

 Avaliar  a  influência da variação do teor  de  ligante nos  parâmetros 

mecânicos:  módulo  resiliente  (MR),  resistência  à  tração  (RT)  e 

Resistência  à  fadiga  para  misturas  com  e  sem  condicionamento 

térmicos.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A presente dissertação está estruturada em 5 capítulos e 4 apêndices que 

tratam dos seguintes assuntos:

Capítulo  1  –  Introdução.  São apresentados  o  objetivo  da  dissertação,  a 

justificativa para a realização do estudo e a sua estruturação;
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Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica. São apresentados conceitos e estudos 

realizados com argila calcinada e expandida utilizados em pavimentação. São 

apresentadas também as características dos agregados em misturas asfálticas a 

quente;

Capítulo 3 – Materiais e Métodos. São apresentados os materiais utilizados 

nos experimentos realizados, assim como a descrição dos métodos de ensaios e 

procedimentos utilizados na fase experimental.

Capítulo 4 – Apresentação e Análises dos resultados.  São apresentados 

todos  os  resultados  obtidos  neste  trabalho  são  realizadas  as  análises  dos 

mesmos.

Capítulo  5  –  Conclusões  e  Recomendações  –  São  apresentadas  as 

conclusões finais obtidas e as sugestões para futuras pesquisas.

No Apêndice A encontra-se a caracterização dos corpos-de-prova moldados 

para  os  ensaios  de  resistência  a  tração,  módulo  resiliente  e  estabilidade 

Marshall. 

No Apêndice B apresentam-se os resultados do  ensaio de resistência a 

fadiga.

No Apêndice C encontram-se os resultados da absorção e teor efetivo de 

ligante  para  os  corpos-de-prova  utilizados  para  os  ensaios  de  resistência  a 

tração, módulo resiliente e estabilidade Marshall.

No Apêndice D apresentam-se os resultados obtidos no ensaio de dano por 

umidade induzida.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 AGREGADO ARTIFICIAL DE ARGILA

2.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Entende-se por agregado artificial de argila calcinada aquele proveniente da 

transformação de um solo ou folhelho argiloso previamente processado, em um 

material  inerte  e  com  resistência  mecânica  satisfatória  a  uma  determinada 

finalidade. Estas características são obtidas através do aquecimento da matéria-

prima (solo ou folhelho) em elevadas temperaturas. 

A  técnica  de  se  queimar  argilas  para  obtenção  de  agregados  para  uso 

rodoviário é relativamente antiga, tendo sido desenvolvida há cerca de 90 anos. 

O  empreiteiro  e  fabricante  de  tijolos  STEPHEN  J.  HAYDES,  da  cidade  de 

Kansas, em Missouri, EUA, é apontado como o criador da indústria de argila 

expandida. Tentando resolver um problema de inchamento anormal dos tijolos 

fabricados com alguns folhelhos argilosos, acabou criando toda uma indústria de 

agregados leves. HAYDES patenteou o seu processo em fevereiro de 1918 e, 

desde então,  o emprego deste agregado evoluiu e espalhou-se rapidamente, 

sendo utilizado tanto para fins estruturais quanto para pavimentação rodoviária 

(DNER, 1981).

O emprego de  argila  expandida em pavimentos  rodoviários  começou na 

década  de  50,  nos  Estados  Unidos,  baseado  em  estudos  pioneiros  da 

Universidade Texas A & M. Posteriormente, o estado da Louisiana desenvolveu 

estudos no mesmo sentido, sendo que atualmente a técnica do emprego desse 

agregado em misturas betuminosas e tratamentos superficiais para rodovias já 

está  bastante  difundida.  É  importante  ressaltar  que  a  argila  expandida  tem 

revelado um comportamento melhor do que os agregados tradicionais quando 

empregados  na  execução  de  tratamentos  superficiais  e  de  camadas 

antiderrapantes para pavimentos (DNER, 1981).

No  Brasil,  a  pesquisa  pioneira  em  tentar  prover  uma  solução  com  o 

agregado de  argila expandida para  a  pavimentação  na  região  amazônica  foi 

29



efetuada no final da década de 70 e início da década de 80, sob a coordenação 

do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (IPR/DNER), onde se destaca resumidamente, a coleta de amostras 

de  solos  argilosos  de  diversos  estados daquela  região,  estudos  econômicos 

sobre a demanda de agregados, a construção e o acompanhamento de alguns 

trechos experimentais e a construção de uma usina móvel para a fabricação dos  

agregados de argila expandida.

2.1.2 UTILIZAÇÃO DE ARGILA EXPANDIDA EM PAVIMENTAÇÃO

Conforme relatos do DNER (1981), em 1963 e 1964 foram construídos no 

estado  do  Texas  vários  trechos  experimentais  de  pavimentos  flexíveis, 

totalizando cerca de 20 km, empregando-se como base uma mistura de 70% de 

agregados de argila e 30% de areia siltosa (limite de liquidez menor do que 35 e 

índice de plasticidade menor que 10). Os trechos foram monitorados até 1968, 

sendo  constatado  que  todos  os  trechos  experimentais  apresentaram  bom 

desempenho. 

Experiências  posteriores  no  estado  Texas  enfatizaram  o  emprego  de 

agregados de argila em camadas de revestimento, como por exemplo:

 Recapeamento em 1975 da rodovia I-20, em Fort Worth próximo a 

Terrant  County,  onde  foram  empregados  2,5  cm  de  concreto 

betuminoso  usinado  a  quente  com  agregado  graúdo  de  argila 

expandida. Seu desempenho foi considerado muito satisfatório.

 Recapeamento  da  rodovia  I-30,  próximo  do  trecho  experimental 

anterior,  também  em  1975,  com  o  mesmo  tipo  de  revestimento. 

Devidamente  monitorado,  o  trecho  apresentou  excelente 

comportamento.

 Recapeamento  em 1978 da  rodovia US-377, próximo a Fort  Wort, 

com  2,5  cm  de  CBUQ  com  argila  expandida  com  desempenho 

satisfatório.

Os estudos desenvolvidos pelo Departamento de Estrada da Louisiana LDH 

(1969),  conduziram às seguintes  observações sobre o emprego de  Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) contendo argila expandida:
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 Em misturas contendo 30% de agregado graúdo de argila expandida, 

3% de fíler e teor de asfalto de 7,0% a 8,0%; o volume de vazios e os 

vazios preenchidos com asfalto variaram de 5,8% a 6,8% e 62,4% a 

69,1%, respectivamente;

  A estabilidade Marshall média das misturas estudadas foi de 1600 lbs 

(725 kgf) para 7,0% e 7,5% de asfalto, passando para 1200 lbs (780 

kgf) com 8,0% de asfalto, valores esses maiores do que os obtidos 

com misturas utilizando agregados naturais;

 Os valores de estabilidade Marshall  foram muito influenciados pelo 

teor  de  agregado  leve  da  mistura.  Para  misturas  com  25%  de 

agregado passando na peneira nº. 4 a estabilidade foi de 1180 lbs 

(535 kgf), passando para 1580 lbs (715 kgf) com 30% e para 2140 lbs 

(970 kgf) com 35%;

 Misturas  asfálticas  com  agregado  de  argila  expandida  sem  fíler 

mineral mostraram-se instáveis. Por exemplo, misturas sem fíler, com 

30% de agregado, apresentaram 980 lbs (445 kgf) de estabilidade, 

passando para 1600 lbs (725 kgf) quando se empregou 3 e 5% de 

fíler, com pouca variação nos resultados entre os dois teores de fíler.

Baseado nesse  estudo,  o Departamento  de Estradas da Louisiana (LDH, 

1969), recomendou a utilização dos seguintes critérios de projeto numa mistura 

betuminosa do tipo CBUQ com agregado de argila expandida:

 O teor de asfalto deve ficar entre 6% e 8,5%;

 O volume de vazios deve estar entre 5% e 8%;

 Os vazios preenchidos com asfalto (VFA) devem variar entre 55% e 

75%;

 A estabilidade Marshall a 140ºF (60ºC) não deve ser inferior a 1200 

lbs (544 kgf);

A TAB.  2 .2 mostra a faixa granulométrica proposta pelo Departamento de 

Estradas da Louisiana (LDH, 1969).

Os critérios adotados pelo Departamento de Estradas da Louisiana (LDH) 

foram baseados em misturas contendo porcentagens inferiores a 35% de argila 

expandida logo, para percentuais diferentes nada se pode afirmar tendo que ser 
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revistos estes critérios.

TAB. 2.2 Faixa granulométrica proposta. LDH (1969)

Peneiras Limite inferior Limite superior
3/4 pol 100% 100%
1/2 pol 80% 100%
3/8 pol - -
Nº. 4 55% 80%
Nº. 10 45% 75%
Nº. 40 20% 55%
Nº. 80 10% 30%

Nº. 200 4% 15%

Os limites adotados como critério de projeto para a determinação do volume 

de  vazios  e  os  vazios  preenchidos  com  ligante,  dependem  do  método 

selecionado para a determinação da densidade teórica da mistura. Podem ser 

calculados valores diferentes de volume de vazios para o mesmo corpo-de-prova 

com a utilização de métodos diferentes. Para a determinação da densidade do 

agregado leve a ser  utilizada no cálculo da densidade máxima  da mistura,  o 

Departamento  de  Estradas  da  Louisiana  (LDH)  utilizou  um  método  próprio 

denominado TR-312/69.

No  Brasil  a  argila  expandida  é  produzida  por  uma  única  empresa,  a 

CINEXPAN (antiga CINASITA).  O agregado da CINEXPAN se apresenta  em 

forma de bolinhas de cerâmica  leves e arredondadas (FIG.  2 .2),  com uma 

estrutura interna formada por  espuma cerâmica com micro poros e com uma 

casca rígida e resistente. As características principais são: leveza, resistência, 

inércia  química,  estabilidade  dimensional,  incombustível,  além de  excelentes 

propriedades de isolamento térmico e acústico (CINEXPAN, 2004).

FIG. 2.2 Agregado leve CINEXPAN (2004)

A  experiência  brasileira  no  emprego  de  agregados  de  argila  em 

pavimentação  rodoviária  é  bastante  limitada.  Merecem destaque  os  estudos 

realizados pelo IPR, nos anos de 1978 a 1981 (DNER, 1981), sobre a viabilidade 
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de implantação da fábrica de argila expandida na região amazônica. Como parte 

dessa  pesquisa  foram  realizados  levantamentos  geológicos,  prospecção  de 

jazida e coleta de cerca de 200 amostras em onze áreas diferentes.

Ainda como parte do estudo do IPR (Instituto de Pesquisas  Rodoviárias) 

foram  construídos  três  trechos  experimentais  de  pavimentos  utilizando 

agregados de argila expandida comercial CINASITA, na rodovia BR-116, trecho 

Santa  Guilhermina  –  Parada  Modelo,  na  pista  de  sentido  Rio  de  Janeiro  – 

Teresópolis. Apesar da falta de dados referentes ao desempenho desses trechos 

e  a  conseqüente  inexistência  de  relatórios  do  comportamento  dos  diversos 

segmentos,  a experiência foi  considerada satisfatória,  não sendo observadas 

diferenças iniciais de comportamento  entre os trechos adjacentes executados 

com agregados naturais, e um comportamento inicial satisfatório sob o tráfego, 

evidenciando a viabilidade técnica da solução testada.

Nos dias atuais, a tecnologia de produção e emprego de agregados de argila 

expandida  é  conhecida  pelo  meio  técnico.  Porém,  os  elevados  custos  de 

produção desse agregado têm inviabilizado economicamente o seu emprego em 

serviços de pavimentação rodoviária.

2.1.3  AGREGADO ARTIFICIAL DE ARGILA CALCINADA

Com a finalidade de se buscar um agregado com custo menor,  tornou-se 

interessante  estudar  o  agregado  artificial  de  argila  calcinada.  A  principal 

característica deste  material  é  que não  necessita que  a matéria-prima tenha 

propriedades piroexpansivas e a temperatura para produção é menor do que a 

da argila expandida. Pelo fato de não exigir características piroexpansivas em 

sua  matéria-prima,  aumenta  a  possibilidade  de  se  encontrarem  jazidas  que 

venham a produzir agregados com boa qualidade.

A produção deste material é feita em temperaturas superiores a 760ºC por 

aproximadamente 30 minutos, não atingindo características expansivas.

A matéria-prima para a produção do agregado de argila calcinada deverá 

atender a certos requisitos físicos, químicos e mineralógicos, como explicados 

adiante.

Como primeira avaliação, para se saber se um solo possui características 
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favoráveis  à  produção  de  argila  calcinada,  devem ser  feitos  os  ensaios  de 

caracterização, conforme mostrado na TAB.  2 .3.

 

TAB. 2.3 Ensaios para a caracterização do solo (CABRAL, 2005)

ENSAIO DISCRIMINAÇÃO
DNER ME 041/94 Preparação de amostras para caracterização
DNER ME 051/94 Análise granulométrica
DNER ME 082/94 Determinação do limite de plasticidade
DNER ME 122/94 Determinação do limite de liquidez

A granulometria do solo deverá está enquadrada em regiões específicas do 

diagrama granulométrico de Winkler, mostrado na  FIG.  2 .3. A região “B” do 

diagrama granulométrico de Winkler é a mais indicada, e de maior facilidade de 

ser encontrada. Ressalta-se ainda que, para materiais da região “A”, pode ser 

obtido um agregado de argila calcinada de melhor  qualidade, mas o controle 

tecnológico durante a sua produção deverá ser mais rigoroso, principalmente no 

tocante ao controle de temperatura (CABRAL, 2005).

Com materiais das regiões “C” e “D”, da mesma forma, consegue-se produzir 

agregado  de  argila  calcinada  de  qualidade  satisfatória,  porém  deverá  ser 

necessário que se atinja uma temperatura mais elevada durante a queima, a fim 

de alcançar a qualidade obtida na faixa “B”. Em uma escala preferencial, indica-

se em primeiro lugar a região “B” e em seguida, as regiões “A”, “C” e por último a  

região “D” (CABRAL, 2005).

Quanto à plasticidade dos solos, deverão ser utilizadas argilas ou misturas 

argilosas que possuam índice de plasticidade (IP) superiores a 15%, valor este 

que é obtido da diferença entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade 

(LP)  (CABRAL, 2005).
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Em relação às características químicas, a matéria-prima para a produção 

do  agregado  de  argila  calcinada  deverá  conter,  pelo  menos,  e  não 

exclusivamente os argilos-minerais listados nas faixas indicadas na TAB.  2 .4.
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FIG. 2.3 Diagrama granulométrico de Winkler com faixas para a escolha de solo 
para a fabricação de argila calcinada (PRACIDELLI e MELCHIADES, 
1997)

TAB.  2.4 Faixas de especificação para a composição química para materiais 

para a fabricação de argila calcinada (CABRAL, 2005)

Perda ao fogo (%) 0,10 a 27,00

SiO2 (%) 15,0 a 77,8

Al2O3 (%) 11,9 a 56,0

TiO2 (%) 0,01 a 3,5

Fe2O3 (%) 0,08 a 9,62

CaO (%) 0,01 a 20,1

MgO (%) 0,10 a 16,3

Na2O (%) 0,01 a 11,8

K2O (%) 0,01 a 16,9

A  constituição  mineralógica  do  solo  exerce  forte  influência  nas 
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características do agregado. Solos com mesmas características de plasticidade 

e elevados teores de argila produzem agregados com propriedades totalmente 

diferentes se os argilo-minerais forem diferentes. 

A  matéria-prima  para  a  produção  de  argila  calcinada  com  qualidade 

satisfatória deve conter, pelo menos, de forma predominante, a ilita, caulinita ou 

a  montmorilonita,  independente  do  percentual  que  esta  predominância  seja 

observada (CABRAL, 2005).

Após  a  caracterização  física,  química  e  mineralógica  e  aprovação  da 

matéria-prima  selecionada,  deverão  ser  realizados  ensaios  de  resistência 

mecânica com os agregados de argila calcinada. Estes agregados deverão ser 

produzidos,  preferencialmente,  em  laboratório  de  materiais  cerâmicos,  que 

possua uma máquina  extrusora  capaz de  compactar  e  conformar  a  matéria-

prima (CABRAL, 2005). Para avaliar a qualidade do agregado produzido deverão 

ser realizados os ensaios apresentados na TAB.  2 .5.

TAB.  2.5 Ensaios para avaliar a qualidade do agregado artificial de argila 

calcinada produzido (CABRAL, 2005)

Ensaio Discriminação Limites
DNER-ME 

222/94

Agregado sintético fabricado com argila – 

desgaste por abrasão
Menor que 50%

DNER-ME 

225/94

Agregado sintético de argila -determinação da 

perda de massa após fervura
Menor que 6%

DNER-ME 

197/97

Agregados – determinação da resistência ao 

esmagamento de agregados graúdos
Menor que 40%

DNER-ME 

081/98

Agregados – determinação da absorção e da 

densidade de agregado graúdo

Absorção menor que 
18%

DNER-ME 

096/98

Agregado graúdo – avaliação da resistência 

mecânica pelo método dos 10% de finos
Maior que 60 kN

DNER-ME 

399/99

Agregados – determinação da perda ao 

choque no aparelho Treton
Menor que 60%

Uma vez que atenda aos ensaios apresentados na  TAB.  2 .5, deverá ser 

escolhido  o  modelo  de  produção  do  agregado,  podendo  ser:  usinas  pré-

fabricadas  ou  unidades  de  produção  de  peças  cerâmicas  convencionais 

(olarias).
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A  escolha  pela  produção  em  olarias  facilita  o  uso  deste  agregado  em 

pavimentação,  uma  vez  que  não precisará  de  grandes investimentos  para  a 

construção de uma usina especialmente para a sua produção. A utilização de 

linhas de produção prontas com pequenas adaptações no processo de produção 

de olarias é muito mais vantajosa para uma aplicação imediata deste agregado.

A temperatura e o tempo de calcinação são variáveis muito importantes que 

devem  ser  determinadas  na  fase  preliminar.  A  temperatura  influencia 

diretamente nas características físicas e mecânicas do agregado produzido, ou 

seja, aumentando-se a temperatura melhora-se a qualidade final do agregado. 

Em relação ao tempo de calcinação, deverá ser determinado o ponto ótimo, pois 

um valor excessivo não melhorará a qualidade do agregado e um valor pequeno 

pode não ser suficiente para o agregado atingir suas melhores condições para 

uma dada temperatura (CABRAL, 20005).

Estudos  realizados  por  Nascimento  (2005)  mostraram  que  existe  uma 

tendência em aumentar a densidade, diminuir a porosidade e a absorção com o 

aumento da temperatura de queima. Verificou-se que este fato se intensifica a 

1050ºC para  as  amostras  ensaiadas.  Esta  observação também foi  feita nos 

estudos realizados pela Divisão de Engenharia Mecânica do IPT-SP (FUNTAC e 

IEL, 1990) sobre os processos térmicos em massas cerâmicas, ou seja, acima 

de 1000ºC, os silicato-aluminatos que estão na forma vítrea amolecem e dão ao 

corpo maior dureza, compacidade e impermeabilidade.

  A TAB.  2 .6 e a  mostram a variação da absorção de água para diversas 

amostras e temperaturas de calcinação nos agregados produzidos.

A porosidade de um agregado é geralmente indicada pela quantidade de 

água  que  absorve  quando  embebido  na  água.  O  agregado  poroso  também 

absorve  asfalto  o  que  pode  resultar  numa  mistura  asfáltica  seca  e  menos 

coesiva caso não seja considerada esta absorção de ligante (INSTITUTO DE 

ASFALTO, 1989). 

Misturas  asfálticas  contendo  agregados  com  alta  absorção  exigem 

quantidade  de ligante  asfáltico adicional a  fim de  compensar  a  absorção  de 

ligante  pelos  agregados.  Os  agregados  muito  porosos  não  são  usados 

normalmente  a  não  ser  que  possuam  algumas  qualidades  ou  propriedades 

adicionais que os tornem aceitáveis apesar da elevada absorção (INSTITUTO 
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DE ASFALTO, 1989).

 TAB. 2.6 Variação da absorção com a temperatura de calcinação para diversas 

amostras (NASCIMENTO, 2005 e CABRAL, 2005)

Amostras T(ºC) Absorção de 

água

Fonte

AM-01 850 17

Nascimento, 2005

AM-01 950 15
AM-01 1050 11
AM-01 1200 5
AM-03 850 16
AM-03 950 15
AM-03 1050 6
MT-23 850 15
MT-23 950 13
MT-23 1050 7
MT-23 1200 4
MT-13 850 14
MT-13 950 13
MT-13 1050 9
MT-13 1200 5
IME-01 900 16,08

Cabral, 2005
IME-01 950 15,8
IME-01 1000 5,18
IME-01 1050 5,01
IME-01 1100 4,88

FIG. 2.4 Gráfico da absorção de água versus temperatura de calcinação para as 
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diversas amostras mostradas na TAB. 2.5

Como se pode verificar na TAB.  2 .6, mesmo para temperaturas elevadas os 

agregados de argila calcinada apresentaram absorção elevada. Para utilização 

deste material em misturas asfálticas o consumo de ligante será maior, uma vez 

que deverá ser compensada a perda por absorção. As absorções apresentadas 

na TAB. 2.5 são de água e deverá ser avaliada a de ligante asfáltico.

A aplicação do agregado de argila calcinada torna-se viável, então, somente 

em áreas onde o agregado pétreo é escasso ou a distância de transporte do 

material pétreo é muito grande. 

  

2.2 AGREGADOS EM MISTURAS ASFÁLTICAS A QUENTE

2.2.1 COMPORTAMENTO DE AGREGADOS EM MISTURAS ASFÁLTICAS A 

QUENTE

Os agregados usados em pavimentação podem ser classificados segundo a 

natureza como agregado natural ou artificial (PINTO, 1996).

Independente da fonte, método de processamento ou mineralogia, espera-se 

que o agregado seja resistente (duro e durável) e que o esqueleto mineral resista 

à  aplicação  de  cargas  repetidas.  Agregados  cúbicos  e  de  textura  áspera 

proporcionam um maior  intertravamento  do  que  agregados  lisos  e  redondos 

(seixos rolados e argila expandida) (FIG.  2 .5). Mesmo que um agregado cúbico 

e  um  agregado  redondo  possuam  a  mesma  dureza  intrínseca,  agregados 

cúbicos tendem a travarem-se entre si, resultando em uma massa de material 

mais forte. Os agregados arredondados, ao invés de intertravarem-se, tendem a 

deslizar uns sobre os outros (MOTTA et al, 1996).
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               Agregados cúbicos                                        Agregados arredondados

FIG. 2.5 Esqueleto do agregado pétreo (MOTTA et al, 1996)

Quando  uma  massa  de  agregados  é  carregada,  pode  ocorrer  que  uma 

camada de agregado comece a deslizar ou “cisalhar” uma em relação à outra 

(FIG.   2  .6),  o  que  resulta  em deformação permanente  da  massa.  Neste,  a 

tensão  de  cisalhamento  excede a  resistência  ao  cisalhamento  da  massa  de 

agregado. A resistência ao cisalhamento do agregado é de importância crítica 

para o CBUQ (MOTTA et al, 1996).

                                                        Plano de cisalhamento

        Antes do carregamento                                    Após o carregamento 

FIG.  2.6 Comportamento  do  agregado  quanto  ao  carregamento  cisalhante 
(MOTTA et al, 1996)

Para assegurar misturas de agregados mais resistentes para uso em CBUQ, 

têm  sido  especificadas  propriedades  de  agregados  que  aumentem  o  atrito 

interno.  Normalmente  isto  é  conseguido  especificando-se  certa  porcentagem 

mínima de faces fraturadas na porção grossa da mistura de agregados. Como a 

areia natural tende a ser arredondada, com atrito pequeno, a quantidade deste 

componente é frequentemente limitada (MOTTA et al, 1996).

Para os agregados de argila calcinada a preocupação deve ser a mesma. Os 

agregados produzidos deverão procurar uma forma cúbica e devem-se evitar 

faces  não  britadas  para  que  não  prejudique  o  atrito  interno  da  mistura  de 

agregados e não prejudique a resistência ao cisalhamento da massa.
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2.2.2 GRANULOMETRIA

A Composição granulométrica de um agregado classifica as suas partículas 

pelos respectivos tamanhos e as frações percentuais em peso correspondentes 

a  cada  tamanho.  A  distribuição  dos  tamanhos  de  partículas,  expressa  em 

porcentagem do peso total, é chamada de graduação do agregado. A graduação 

é  obtida  fazendo-se  passar  o  material  através  de  uma  série  de  peneiras 

empilhadas com aberturas progressivamente menores, e pesando-se o material  

retido em cada uma.

Para ROBERTS et al (1996), no entanto, expressar a graduação como uma 

porcentagem do volume total é mais importante, porém a graduação como uma 

porcentagem do peso é mais fácil e já é um padrão tradicional. As graduações 

pelo volume e peso são aproximadamente iguais. Se existem grandes diferenças 

nos pesos específicos aparentes dos agregados usados em uma mistura em 

particular, então a graduação deve ser determinada como uma porcentagem do 

volume total.

As especificações de graduação dos agregados foram desenvolvidas pelo 

Instituto de Asfalto (1989) pelas seguintes razões:

 Controlar  os  materiais  de  construção  para  obter  um  pavimento 

adequado e de qualidade;

 Obter a utilização ótima de materiais locais disponíveis;

 Reduzir custos pela padronização dos tamanhos.

A graduação é talvez a propriedade mais importante de um agregado. Ela 

afeta quase todas as propriedades importantes de uma mistura incluindo rigidez,  

estabilidade, durabilidade, permeabilidade, trabalhabilidade, resistência à fadiga, 

resistência por atrito e resistência ao dano por umidade. Por isso, a graduação é 

a primeira consideração num projeto de mistura asfáltica e as especificações 

usadas  pela  maioria  dos  estados  norte-americanos  colocam  limites  na 

graduação do agregado que pode ser usado numa mistura asfáltica (MARQUES, 

2001).

Para  ROBERTS  et  al  (1996)  a  melhor  graduação  para  uma  mistura 

betuminosa é aquela que proporciona um arranjo das partículas mais denso. 
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Com  a  máxima  densidade  ter-se-ia  aumento  na  estabilidade,  através  do 

aumento  dos  contatos  inter-partículas  e  se  reduziria  os  vazios  no  agregado 

mineral. Porém, deverão existir suficientes espaços vazios para permitir que o 

cimento  asfáltico  seja  incorporado  para  assegurar  durabilidade  e  evitar 

exsudação e/ou baixa estabilidade. Misturas densas também são mais sensíveis 

a pequenas variações do teor de asfalto.

Têm sido propostas numerosas graduações ideais para densificação máxima 

de um agregado. Uma das mais conhecidas é a proposta por Fuller e Thompson 

em 1907, conhecida por Curva de Fuller na qual a equação para a densificação 

máxima é dada pela equação 1. Para se obter a máxima densificação de um 

agregado o coeficiente n deve ser igual a 0,5.

n

D

d
P 





 100                                                                                                 (1)

Onde: 

P = percentagem, em peso, que passa na peneira de diâmetro d;

d = diâmetro da peneira em questão;

D = diâmetro máximo;

Segundo  PINTO  (1996),  uma  outra  equação  capaz  de  identificar  a 

graduação de uma curva granulométrica é dada pela equação 2.

n

dD
dd

P 








0

0100                                                                                         (2)

Onde:

P = percentagem, em peso, que passa na peneira de diâmetro d;

d = diâmetro da peneira em questão;

D = diâmetro máximo;

d0 = Diâmetro mínimo;

n = constante utilizada para classificar os agregados.

Segundo PINTO (1996), o diâmetro máximo de um agregado é a abertura da 

menor  peneira  na  qual  passam,  no  mínimo,  95%,  do  material.  O  diâmetro 
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mínimo é a abertura da malha da maior peneira na qual passam, no máximo, 5% 

do material.

Pode-se verificar que a diferença entre a equação 1 e 2 é a inclusão de um 

diâmetro  mínimo  na  equação,  o  que  na  equação  1  é  considerado  como 

desprezível.

Em relação às  características das  equações 1 e 2 o agregado pode ser 

classificado como:

 Agregado de graduação densa: 0,35 < n < 0,55;

 Agregado de graduação aberta: 0,55 < n < 0,75;

 Agregado tipo macadame: dD  2  e 1n ;

No início dos anos 60, a FHWA (Federal Highway Administration) utilizou um 

gráfico  de  graduação de  agregados,  baseado na  Curva  de  Fuller,  mas  com 

expoente  n  =  0,45  na  equação.  Este  gráfico  é  muito  conveniente  para  se 

determinar  a linha de densificação máxima e para se ajustar a graduação do 

agregado. Usado este gráfico, a linha de densidade máxima  pode ser  obtida 

facilmente ligando-se, através de uma reta, a origem do gráfico com o ponto da 

porcentagem total do tamanho nominal máximo, definido como o menor tamanho 

de peneira acima do qual nenhum material é retido. A FHWA recomenda que 

este  gráfico  seja  usado  como  parte  do  processo  de  dosagem  de  misturas 

asfálticas. 

Graduações de densidade máxima podem não produzir vazios suficientes 

nos agregados para acomodar o cimento asfáltico de modo a obter espessuras 

de  filmes  asfálticos  adequados  para  máxima  durabilidade  sem  exsudação 

(MARQUES, 2001).

Em tais casos, derivações das curvas de densidade máxima são necessárias 

para aumentar os vazios totais no agregado mineral (VMA). Exigências mínimas 

para  o  VMA  são  sugeridas  e  variam  com  o  tamanho  nominal  máximo  do 

agregado. A maioria das agências norte-americanas de pavimentação preferem 

que a graduação seja aproximadamente paralela à curva de graduação máxima, 

mas que esteja  defasada de poucos pontos  percentuais acima ou abaixo  da 

linha de densidade máxima. As duas linhas se interceptam no tamanho nominal 

máximo e estarão a poucos pontos percentuais diferentes na metade das curvas. 

As exigências para o VMA mínimo são necessárias para assegurar que existam 
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vazios  suficientes  nos  agregados  para  permitir  que  o  cimento  asfáltico  seja 

adicionado e se produza uma mistura durável e vazios de ar suficientes para 

manter  estabilidade.  O  projeto  de  mistura  Superpave  desenvolvido  pelo 

programa SHRP requer um número selecionado de pontos de controle sobre o 

gráfico de graduação (ROBERTS et al, 1996).

Segundo  os  requisitos  Superpave,  a  granulometria  de  uma  mistura  é 

baseada em quatro peneiras de controle: a peneira máxima, a peneira máxima 

nominal, a peneira de 2,36mm e a peneira de 0,075mm de abertura, que formam 

os  pontos  de  controle.  Estes  funcionam como  pontos  mestres  onde a curva 

granulométrica deve passar. A peneira de tamanho máximo nominal (TMN) é 

uma peneira de tamanho imediatamente acima da primeira peneira que retiver 

mais de 10% do agregado combinado e a peneira máxima é um tamanho acima 

da  peneira  de  tamanho  máximo  nominal.  A  FIG.   2  .7 ilustra  os  requisitos 

Superpave para granulometria de misturas contínuas com 19 mm de tamanho 

máximo nominal, como exemplo. 

Especificação SUPERPAVE para Tamanho nominal máximo de 19 mm
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FIG.  2.7 Requisitos  Superpave  para  granulometria  de  misturas  contínuas 
(MOTTA et al, 1996)

Uma  característica  do  gráfico  contendo  a  distribuição  granulométrica 

segundo as especificações Superpave é a linha de densidade máxima (LDM). 

Em  referência  ao  trabalho  original  de  GOODE  e  LUFSEY  (1962)  apud 

ROBERTS et  al.  (1996),  existem três  métodos  para  traçar  a  LDM.  A opção 
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recomendada pelos autores é a de que essa linha seja obtida construindo-se 

uma reta da origem ao ponto referente à peneira de maior abertura que ainda 

retém material. Porém, a LDM é uma linha reta que parte da origem e vai até o  

ponto de agregado de tamanho máximo, sendo essa definição uma das descritas 

no trabalho de GOODE e LUFSEY (1962). 

A zona restrita repousa sobre a linha de densidade máxima e nas peneiras 

intermediárias (tanto 4,75 ou 2,36 mm) e o tamanho 0,3 mm. Forma uma região 

em que a granulometria não pode passar. As granulometrias que cruzam a zona 

restrita  são  chamadas  de  "granulometria  corcunda"  devido  a  corcunda 

característica na curva granulométrica, indicando a presença de muita areia fina 

em  relação  a  areia  total.  Esta  granulometria  geralmente  apresenta 

comportamento  frágil,  dificultando  a  compactação  e  oferecendo  pouca 

resistência à deformação permanente durante a vida útil.  Granulometrias que 

violam a zona restrita possuem esqueleto pétreo frágil, que dependem muito da 

rigidez  do  ligante  para  terem  resistência  ao  cisalhamento.  Estas  misturas 

também são muito sensíveis ao teor de ligante e podem facilmente deformar 

(MOTTA et al, 1996).

A especificação SUPERPAVE segue com a adoção da zona de restrição 

(ZR). Esta é a parte mais questionável das exigências da graduação, segundo 

ROBERTS et al. (1996). Os questionamentos vêm sendo feitos principalmente 

pelo fato de que muitas misturas densas, realizadas antes das especificações 

SUPERPAVE,  violam  a  zona  de  restrição,  mas  vêm  apresentando  bom 

desempenho em campo (WATSON et al., 1997 apud CHOWDHURY et al., 2001; 

HAND e EPPS, 2001; KANDHAL e COOLEY JR., 2002a). A zona de restrição é 

uma  área  formada  em  ambos  os  lados  da  LDM,  limitada  nas  peneiras 

intermediárias (2,36 ou 4,75mm) e na peneira de 0,3mm de abertura. A zona de 

restrição foi  proposta a fim de evitar que uma quantidade excessiva de areia 

natural seja usada na mistura, além de assegurar que um mínimo de vazios no 

agregado mineral (VAM) seja atingido. 

Não somente a graduação, mas, também o tamanho máximo do agregado 

influencia no desempenho de uma mistura asfáltica.

Para  ROBERTS et  al  (1996)  o  tamanho  máximo  de  agregado  em uma 

mistura  é  importante  para  assegurar  bom  desempenho.  Se  o  tamanho  de 
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partícula máximo é pequeno, a mistura poderá ser instável, se é muito grande, a 

trabalhabilidade e a segregação podem ser problemas. 

A  TAB.  2 .7 mostra as composições granulométricas para utilização em 

concreto asfáltico adotadas pela especificação DNIT 031/2004 – ES.

TAB.  2.7 Limites  das  faixas  granulométricas  de  concreto  asfáltico  (DNIT 

031/2004 – ES)

Peneiras
Diâmetro

mm

Faixa A Faixa B Faixa C
Tolerância

%
Mín. 

%

Máx. 

%

Mín. 

%

Máx. 

%

Mín. 

%

Máx. 

%
2 pol 50,8 100 100 100 100 100 100 7

1 ½ pol 38,1 95 100 100 100 100 100 7
1 pol 25,4 75 100 95 100 100 100 7

3/4 pol 19,1 60 90 80 100 100 100 7
1/2 pol 12,7 - - - 100 80 100 7
3/8 pol 9,5 35 65 45 80 70 90 7
Nº 4 4,8 25 50 28 60 44 72 5

Nº 10 2 20 40 20 45 22 50 5
Nº 40 1,2 10 30 10 32 8 26 5
Nº 80 0,18 5 20 8 20 4 16 3
Nº 200 0,074 1 8 3 8 2 10 2

Por várias razões, principalmente aquelas associadas à obtenção da máxima 

densidade e propriedade de vazios desejada, certos limites de graduação são 

usualmente exigidos dos agregados para uso em misturas asfálticas.  Por ser 

improvável  que  um  simples  material  natural  ou  britado  alcance  estas 

especificações,  dois  ou  mais  agregados  de  diferentes  graduações  são 
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comumente  misturados para  alcançarem os  limites  especificados.  Agregados 

são também separados em tamanhos para produzir características de manuseio. 

Misturas  de  agregados  graúdos  e  miúdos  em  um  estoque  resultam  em 

segregação.  Consequentemente,  agregados  devem  ser  separados  em 

tamanhos, por exemplo, 3/4” a 3/8” (19 a 9,5 mm), 3/8” a nº. 4 (9,5 a 4,8 mm) e 

menor que nº. 4 (4,8 mm)  antes de transportar e estocar. Outra razão para a 

mistura  de  agregados  é  que  é  frequentemente  mais  econômico  (nos  EUA) 

combinar materiais naturais e processados para alcançar as especificações do 

que usar materiais totalmente processados (ROBERTS et al, 1996).

2.3 ENVELHECIMENTO DE MISTURAS ASFÁLTICA

O envelhecimento é um fenômeno irreversível que resulta da interação do 

cimento  asfáltico  com  o  meio  ambiente.  Seu  mecanismo  ainda  não  é  bem 

conhecido  e  resulta  em  endurecimento  da  mistura  betuminosa  em  serviço, 

contribuindo para deterioração de pavimentos, levando inicialmente à formação 

de  trincas,  podendo  provocar  desagregação  e  panelas.  O  processo  de 

envelhecimento  acarreta modificações na  composição química  e na estrutura 

coloidal  do ligante. Várias técnicas aceleradas de  curto  e  longo prazo  foram 

desenvolvidas por pesquisadores em todo o mundo com a finalidade de simular 

envelhecimento em laboratório e assim avaliar as causas deste processo e seus 

efeitos em ligantes oriundos de diferentes petróleos/processos e em misturas 

betuminosas (LEITE et al, 2005).

O envelhecimento de um ligante asfáltico pode ser dividido em duas fases:  

envelhecimento  de  curto  prazo,  devido à  usinagem da  mistura  asfáltica,  seu 

espalhamento e até o término da sua compactação; e, envelhecimento de longo 

prazo,  que ocorre durante a vida útil  do revestimento  (MIRZA & WITCZACK, 

1995).

No  envelhecimento  de  curto  prazo  o  ligante  asfáltico  é  exposto  a  altas 

temperaturas e grande superfície de exposição, pois há pequena espessura de 

ligante sobre o agregado aquecido (MORILHA, 2004).

TONIAL  (2001)  relaciona  como  fatores  importantes  no  envelhecimento  a 

curto prazo os seguintes: temperatura de usinagem, espessura da película, tipo 
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de usina e tempo de espalhamento e compactação. Para o envelhecimento a 

longo  prazo  os  fatores  mais  importantes  são:  teor  de  vazios,  espessura  de 

película, absorção e profundidade na camada asfáltica.

A  variação  do  comportamento  apresentada  pela  mistura  pode  ser 

ocasionada  por  fatores  relacionados  às  características  da  mistura 

especificamente  como,  por  exemplo,  observa-se  em agregados  porosos.  Os 

agregados porosos apresentam maior capacidade de absorção, sendo assim, ao 

se definir um teor de trabalho é imprescindível que seja descontada a parcela de 

asfalto absorvida, caso contrário, a mistura asfáltica passa a exibir propriedades 

diferentes antes mesmo da ação do envelhecimento.

SANTANNA-GRECO et al. (2004), avaliaram misturas asfálticas virgens e 

envelhecidas natural e artificialmente, e constataram que os valores de módulo 

de resiliência maiores foram obtidos para misturas envelhecidas sob a ação do 

clima,  seguidas  por  misturas  asfálticas  que  sofreram  algum  tipo  de 

envelhecimento acelerado e por misturas não envelhecidas. Assumindo que o 

grau  de  enrijecimento da  mistura  asfáltica seja  proporcional à severidade da 

condição  imposta,  os  autores  concluíram que  a  exposição  à  ação  do  clima 

causou o efeito mais acentuado na propriedade da mistura.

Devido à dificuldade de se prever o comportamento de misturas asfálticas 

em  serviço,  alguns  métodos  de  simulação  do  envelhecimento  vêm  sendo 

propostos e aplicados, e tem-se constatado um aumento significativo dos valores 

das propriedades relacionadas à flexibilidade da mistura asfáltica. BELL (1989) 

afirmou que o aumento do módulo de resiliência decorrente do envelhecimento 

da mistura asfáltica é uma tendência geral de comportamento, que não se aplica 

à vida de fadiga. Em concordância com BELL, KIM et al (1987) verificaram que 

as  misturas  asfálticas  envelhecidas  apresentaram  módulos  de  resiliência 

maiores, sem com isso, exibirem aumento da vida de fadiga medida por tensão 

controlada.

Para os agregados com alta absorção uma grande quantidade de ligante 

asfáltico é absorvido. Com isso, existe uma mudança nas características físicas 

da mistura asfáltica, como por exemplo, o volume de vazios e a relação betume 

vazios. A quantidade de ligante asfáltico absorvido no envelhecimento deve ser 

levada em conta e a mistura final envelhecida deve atender às solicitações do 
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tráfego.

2.4 PROPRIEDADES DO AGREGADO QUANTO À ABSORÇÃO E À ADESÃO

A adesão é um fenômeno que ocorre no contato entre a superfície de dois 

materiais diferentes e se dá pela afinidade desenvolvida entre elas. Acredita-se 

que a perda de adesividade está associada, principalmente, às características do 

agregado,  particularmente  regidas  pela  “química”  da  superfície do  agregado, 

enquanto que o asfalto desempenha um efeito menor (CURTIS, 1990).

A  absorção  de  asfalto  pelo  agregado  pode  influenciar  positivamente  no 

fenômeno  de  adesividade,  caso  a  absorção  ocorra  em  pequena  magnitude 

melhorará o travamento mecânico da mistura. Por outro lado, se a absorção for  

muito alta, há diminuição da espessura de película de asfalto sobre o agregado, 

tornando  a  mistura  mais  suscetível  à  ação  deletéria  da  água.  As  principais 

propriedades  dos  agregados  em  relação  ao  processo  da  absorção  são:  a 

porosidade, a  distribuição do tamanho dos  poros e  a composição  química  e 

mineral do agregado (GOUVEIA et al, 2004).

A absorção de asfalto pelo agregado não depende somente da porosidade, 

mas, também, do tamanho e distribuição dos poros, pois a taxa e a extensão da 

absorção de asfalto dependem não somente do total de vazios, mas também do 

tamanho real  do  poro  no  agregado,  sob  os  efeitos  da  pressão  capilar  e  da 

viscosidade (GOUVEIA et al, 2004).

Uma  outra  conseqüência  do  efeito  da  absorção  de  ligante  asfáltico  é  a 

absorção  seletiva,  que  causa  modificações  no  asfalto  absorvido  e  no  não 

absorvido  (ou  efetivo).  Alguns  componentes  do  asfalto  podem  penetrar  nos 

poros de forma diferenciada, dependendo do tamanho dos poros. Por exemplo, 

grandes moléculas,  como as dos  asfaltenos,  ficam concentradas no filme de 

asfalto  efetivo,  enquanto  moléculas  menores,  como  as  dos  maltenos,  são 

preferencialmente absorvidas dentro dos poros. Portanto, o filme de asfalto que 

cobre o agregado pode ter suas propriedades reológicas, físicas, químicas e de 

envelhecimento diferentes das do asfalto original adicionado à mistura (LEE et  

al, 1990).

Segundo  KANDHAL  et  al  (1997)  não  existem  dados  de  pesquisa  que 
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mostrem a relação entre a absorção de água pelos agregados e o desempenho 

da mistura asfáltica. O valor máximo permitido para a absorção de água pelos 

estados americanos varia muito, de 2 a 6%.

As normas ASTM C 128 / AASHTO T 84 “Densidade específica e absorção 

de agregados finos”  e ASTM C127 /  AASHTO T 85 ”Densidade específica e 

absorção de agregados graúdos” indicam os procedimentos para a medição da 

absorção de agregados.

No Brasil, a absorção de agregados graúdos é determinada pela norma ME 

081/98 e, também, a NBR 9937/87 “Agregados - determinação da absorção e da 

massa específica de Agregado graúdo”.

As normas DNER ME 084/95 e NM 52 da ABNT que tratam da determinação 

da densidade de agregados miúdos não tratam da determinação da absorção. 

Mas para agregados miúdos existe a NM 30 da ABNT denominada “Agregado 

miúdo – Determinação da absorção de água”.

A  quantidade  de  asfalto  absorvido  pelo  agregado  também  é  função  de 

algumas  propriedades  do  asfalto,  tais  como  viscosidade,  composição, 

distribuição do tamanho molecular e propriedades de molhamento (ângulo de 

contato e tensão superficial), fatores estes que se interrelacionam e dependem 

de outras variáveis, como a temperatura e o tempo. Wingrave et al. (1978) e 

Wade (1974), que estudaram a absorção de vários hidrocarbonetos e da água 

em esferas porosas de vidro no vácuo, mostram que a taxa de absorção, em um 

dado volume, numa esfera porosa de vidro é dada por:

  rtAA 



  11

2

1

3

1
3

2

                                                                                (3)

Onde: A = fração preenchida do volume do poro (0 ≤ A ≤ 1);

           tr = tempo reduzido, dado por:

2R

Kpt
t r                                                                                                                (4)

Onde: K = coeficiente de permeabilidade de Darcy;

           p = pressão de capilaridade;

           t = tempo de absorção;
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           R = raio de partícula;

            = viscosidade do fluido.

Para  um poro circular  de  raio r  os  valore de  p  e  K  são  mostrados nas  

equações 5 e 6.

r
p

 cos2                                                                                                          (5)

8

2r
K                                                                                                                   (6)

Onde: tensão superficial;

           ângulo de contato;

           r = raio do poro ou tamanho do poro.

As equações 3, 4, 5 e 6 mostram que o processo de absorção é governado 

pela tensão  superficial, ângulo de contato,  viscosidade, raio do poro,  raio da 

partícula e permeabilidade (K). Geralmente, a absorção aumenta com o tempo e 

com a  diminuição  da  viscosidade do  asfalto  (KANDHAL  &  LEE,  1972;  LEE, 

1969).  Essas  conclusões,  baseadas em resultados experimentais,  concordam 

qualitativamente com as equações apresentadas.

Os valores da absorção de asfalto versus tempo podem ser ajustadas a uma 

curva hiperbólica.  Essa constatação  também fora verificada por  KANDHAL  & 

KHATRI  (1991),  que  apresentam  equações  para  a  obtenção  da  absorção 

estimada  de  asfalto  para  qualquer  tempo  de  absorção,  sendo  conhecidas  a 

absorção  para  o  tempo zero  e  em mais  dois pontos  de  tempo  nos  quais  a 

absorção é conhecida. As equações estão apresentadas a seguir.

bta

t
AA


 0                                                                                                                (7)
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Onde: A = absorção de asfalto para qualquer tempo t;

           A0 = absorção de asfalto para o tempo zero;

           A1 = A1 – A0;

           A2 = A2 – A1;

           A1 e A2 = taxas de absorção para os tempos t1 e t2;

           AL = absorção limite ou absorção última, para quando o tempo tende 

ao infinito.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O presente capítulo apresenta as características dos agregados, dos ligantes 

asfálticos e das misturas asfálticas selecionadas para os ensaios laboratoriais 

bem como os métodos e procedimentos empregados durante toda a pesquisa.

3.1 AGREGADOS

3.1.1 ORIGEM

O  agregado  de  argila  calcinada  utilizado  na  pesquisa  é  proveniente  da 

cidade de Santarém, no Pará. O agregado foi produzido em uma olaria da cidade 

sob temperatura de 950ºC. Santarém é uma das cidades da região Amazônica 

onde é difícil a obtenção de agregados naturais, sendo por este motivo escolhida 

para  obtenção  dos  agregados  e  da  matéria-prima  para  produção  da  argila 

calcinada.

A areia utilizada na pesquisa é proveniente da cidade de Santarém. Este 

material foi fornecido pelo 8º Batalhão de Engenharia de Construção do Exército 

Brasileiro sediado na própria cidade.

O fíler  utilizado na pesquisa é o cimento  portland  (CP II  –  F – “Mauá”),  

adquirido comercialmente em loja de material de construção da cidade do Rio de 

Janeiro.

 

3.1.2 GRANULOMETRIA E CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS

O agregado de  argila  calcinada  foi  britado  na  própria  olaria  em que  foi  

produzido,  e  enviado  para  o  Instituto  Militar  de  Engenharia  (IME)  em sacos 

plásticos. Pôde-se verificar uma diferença muito grande de granulometria entre 

os  sacos,  optando-se  por  separar  os  agregados por  passante  e  retidos  nas 

mesmas  peneiras  apresentadas  na  TAB.   2  .7.  O  material  foi  utilizado 

separadamente  de  acordo  com a  necessidade de cada curva.  O material  foi  
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separado nas peneiras: 3/4"; 1/2”; 3/8”; nº. 4; nº. 10; nº. 40; nº. 80; nº. 200.

Pode-se  perceber  que  a  granulometria  criada  é  artificial,  porém como  o 

agregado também é artificial estes poderão ser produzidos de acordo com as 

proporções das misturas desejadas, dentro dos limites da unidade de produção 

(olaria ou usina). 

A granulometria da areia e do fíler foi feita de acordo com o ME 083/98. A 

TAB.   3  .8 mostra  os  resultados  obtidos.  A  FIG.   3  .8 mostra  as  curvas 

granulométricas dos agregados. 

TAB. 3.8 Granulometria, em % de peso passante, da areia e do cimento portland 

utilizada neste estudo

Peneiras Composição granulométrica
mm Pol. / nº. Areia Cimento Portland
4,8 N0 4 100 -
2 N0 10 99 -

0,42 N0 40 54 -
0,18 N0 80 6 100

0,075 N0 200 1 95

FIG. 3.8 Curva granulométrica da areia e do fíler utilizados neste estudo
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Foram feitos ensaios de  caracterização em todos os agregados.  Para os 

agregados  de  argila  calcinada,  por  simplificação,  foi  feito  quarteamento  do 

material  adquirido  (todas  as  frações)  e  separado  em  retido  e  passante  na 

peneira nº. 4. Para a determinação das densidades dos agregados foi adotado 

para os agregados graúdos o método de ensaio DNER-ME 081/98 e para os 

agregados miúdos o método  de  ensaio ASTM C 128-01.  Não foi  utilizado o 

método DNER-ME 084/94 pois este só determina a densidade real. A  mostra os 

valores das densidades aparentes,  reais e absorção dos agregados utilizados 

nesta pesquisa.

Para avaliar  a resistência mecânica e a qualidade do agregado de argila 

calcinada foram realizados os ensaios descritos na  TAB.  2 .5. A  TAB.  3 .10 

apresenta  os  valores  encontrados  nos  ensaios,  incluindo  o  ensaio  de 

adesividade do agregado de argila calcinada.

Pode-se  verificar  na  TAB.   3  .10 que  os  resultados  encontrados  foram 

satisfatórios segundo os critérios de aceitação propostos por CABRAL (2005).

TAB. 3.9 Densidades, massa específica e absorção dos agregados utilizados

Agregado Característica Resultado Método

Graúdo de argila calcinada 

(retido # nº. 4)

Densidade real 2,70
DNER-ME 

081/98

Densidade 

aparente
1,91

Absorção 15%

Miúdo de argila calcinada 

(passante # nº. 4)

Densidade real 2,70

ASTM C 128-

01

Densidade 

aparente
1,79

Absorção 18,98%

Areia

Densidade real 2,74
Densidade 

aparente
2,68

Absorção 1%

Cimento Portland
Massa específica 

real

3,11 

g/cm3

DNER-ME 

085/94

 TAB. 3.10 Ensaios de caracterização dos agregados de argila calcinada

Método Característica
Valores 

encontrados

Limites de 

aceitação
DNER-ME Desgaste por abrasão 31 % Menor que 50%
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Método Característica
Valores 

encontrados

Limites de 

aceitação
222/94

DNER-ME 

225/94
Perda de massa após fervura 1,85 % Menor que 6%

DNER-ME 

197/97

Determinação da resistência ao 

esmagamento de agregados 

graúdos

23 % Menor que 40%

DNER-ME 

081/98

Determinação da absorção e da 

densidade de agregado graúdo
15 %

Absorção 
menor que 18%

DNER-ME 

096/98

Avaliação da resistência 

mecânica pelo método dos 10% 

de finos

102 KN
Maior que 60 

kN

DNER-ME 

399/99

Determinação da perda ao 

choque no aparelho Treton
21 % Menor que 60%

DNER-ME 

078/94
Adesividade Satisfatória Satisfatória

3.2 MATERIAIS ASFÁLTICOS

Os ligantes asfálticos utilizados nesta pesquisa foram os seguintes:

 Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 20. Este material foi fornecido 

pela Refinaria de Petróleo de Duque de Caxias (REDUC) – Petrobras;

 Cimento Asfáltico de Petróleo – CAP 40. Este material foi fornecido 

pela Refinaria de Petróleo de Duque de Caxias (REDUC) – Petrobras;

 ECOFLEX B (ligante asfáltico modificado por borracha) – Fornecido 

pela empresa GRECA ASFALTO Ltda.;

 STYLINK  TR  (ligante  modificado  com  polímero)  –  Fornecido  pela 

empresa BETUNEL KOCH.

Os ligantes CAP 20 e CAP 40 não foram caracterizados, uma vez que foram 

feitos  apenas  testes  visuais  do  comportamento  da  mistura  pelo  efeito  do 

condicionamento (duas horas na temperatura de compactação).

A caracterização dos ligantes ECOFLEX B e STYLINK TR está apresentada 
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na  TAB.  3 .11. Os ensaio foram realizados CENPES, Centro de Pesquisas e 

Desenvolvimento  Leopoldo  Américo  M.  de  Mello,  da  PETROBRAS  com  o 

equipamento da modelo RV DV – II.

TAB. 3.11 Caracterização dos ligantes ECOFLEX B e STYLINK TR

Características UN
ECOFLEX 

B

STYLINK 

TR

Penetração, 25ºC, 100 g, 5 s
0,1 

mm
50 48

Ponto de amolecimento ºC 57 67
Recuperação elástica % 56 88

Viscosidade Brookfield, 175º C, ASTM 

D 2196
cP 2510

Não 

ensaiado

Viscosidade Brookfield, 175º C, ASTM 

D 4402
cP 1820 3458

Ponto de Fulgor º C >245 >245

Penetração, 25ºC, 100 g, 5 s (após ECA)
0,1 

mm
24 30

Ponto de amolecimento (após ECA) ºC 65 68
Recuperação elástica (após ECA) % 68 83

Recuperação elástica (após RTFOT) % 78 73
Densidade Relativa à 25ºC/25ºC - 1,034 1,030
Temperatura do ligante – mistura º C 175 190

Temperatura do agregado – mistura º C 185 203
Temperatura de compactação - mistura º C 175 175

3.3 MISTURAS ESTUDADAS

No presente trabalho, foram utilizadas duas misturas diferentes: a primeira 

apresentando  uma  granulometria  aberta,  apenas  com  agregado  de  argila 

calcinada, de menor superfície específica e a segunda uma granulometria densa 

com a presença de areia e cimento portland.

Optou-se por  trabalhar com granulometrias contínuas,  por  serem as mais 

utilizadas,  no  Brasil,  em misturas  do  tipo  concreto  asfáltico.  As  duas curvas 

foram caracterizadas de acordo com a equação 2, sendo que foram procuradas 

proporções para os agregados a fim de que a curva resultante se aproximasse 

ao máximo de uma curva dada por esta equação. 
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3.3.1 MISTURA 1

A mistura designada por “Mistura 1” apresenta uma granulometria contínua e 

aberta. Esta mistura é constituída, apenas, por agregados de argila calcinada.  

Na  mistura  não  foi  utilizado material  de  enchimento,  pois  foi  verificada  uma 

grande quantidade de material pulverulento nos agregados graúdos e miúdos de 

argila calcinada, ocasionado, muito provavelmente, pela britagem dos mesmos.

Com  base  nos  resultados  obtidos  nos  trabalhos  anteriores  de  misturas 

asfálticas com agregado de argila calcinada pode-se também observar um alto 

teor  de  ligante  nas  misturas.  Com  objetivo  de  buscar  uma  situação  que 

consumisse  menos  ligante,  optou-se,  primeiramente,  por  uma  mistura  de 

granulometria aberta com uma proporção maior de agregados mais graúdos e 

consequentemente uma menor superfície específica. 

 As características da curva utilizada estão apresentadas na TAB.  3 .12.

TAB. 3.12 Características da curva utilizada na mistura 1

Características da curva 

2

UN Valor utilizado

D (diâmetro máximo) mm 19,1
d0 (diâmetro mínimo) mm 0,074

n (expoente) - 0,8

A TAB.  3 .13 mostra a granulometria da mistura 1 e a FIG.  3 .9 mostra a 

curva  granulométrica  comparada  com  os  limites  da  faixa  B  do  DNIT  (DNIT 

031/2004 – ES).

Como dito no item 3.1.2 os agregados de argila calcinada foram separados 

nas  peneiras  apresentadas  e  o  material  foi  utilizado  de  acordo  com  a 

necessidade.

Pode-se perceber pela FIG.  3 .9 que a curva granulométrica da mistura 1 

não se enquadra na faixa B do DNIT, pois a parte mais fina da composição de 

agregados está abaixo do limite inferior da faixa. Este fato foi devido à escolha 

de utilizar uma mistura com pouca presença de material miúdo. 
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TAB. 3.13 Composição granulométrica da mistura 1

Peneiras
Diâmetro

mm

Agregados de argila Calcinada

 % Passante

3/4 pol 19,1 100
1/2 pol 12,7 72,03
3/8 pol 9,5 57,01
Nº 4 4,8 32,82

Nº 10 2 16
Nº 40 1,2 4,05
Nº 80 0,18 1,57

Nº 200 0,074 0

A FIG.  3 .10 mostra a comparação entre a curva granulométrica da mistura 

1 e as especificações SUPERPAVE para o tamanho nominal máximo de 19 mm.  

Pode-se perceber que a mistura em estudo, por ser uma mistura muito aberta 

(grossa), também não atende a estas especificações, passando fora de 2 (dois) 

pontos de controle.

Comparação com a Faixa B do DNIT
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FIG. 3.9 Curva granulométrica da mistura 1 comparada com a faixa B do DNIT 
(DNIT  031/2004 – ES)
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Especificação SUPERPAVE para Tamanho nominal máximo de 19 mm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

d^0,45

%
 P

as
s

a
n

te

FIG. 3.10 Curva granulométrica da mistura 1 comparada com as especificações 
SUPERPAVE

3.3.2 MISTURA 2

A mistura designada por mistura 2 apresenta uma granulometria contínua e 

densa.  Esta mistura  é constituída por  agregados de argila calcinada, areia e 

cimento portland.

Para a mistura 2, tentou-se buscar uma curva de máxima densificação, uma 

vez que o volume de vazios obtidos em estudos anteriores de misturas asfálticas 

com agregados de argila calcinada foram altos. Buscou-se uma proporção de 

agregados que resultasse em uma curva granulométrica que se aproximasse ao 

máximo de uma curva dada pela a equação 2 e tivesse um n (expoente) próximo 

de 0,5, situação em que se dá a maior densificação dos agregados

A TAB.  3 .14 mostra a granulometria da mistura 2 (em volume) e a FIG.  3 .

11 mostra a curva granulométrica comparada com os limites da faixa C do DNIT 

(DNIT  031/2004 – ES). Pode-se verificar que a curva granulométrica da mistura 

2 atende a estas especificações.

TAB. 3.14 Composição granulométrica da mistura 2 em volume
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Peneira

s

Diâm.

mm

Agregados de argila Calcinada

Areia
  Cimento 

Portland Curva de 

Projeto

Passante

3/4” 1/2” 3/8” nº. 4
nº. 

10
Retido

1/2" 3/8"
nº. 

4
nº.10 nº.40

Proporções dos agregados (%) – (em volume)
11,7 13,0 24,1 19,8 8,4 20,0 2,9

 % Passante
3/4 pol 19,1 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1/2 pol 12,7 0 100 100 100 100 100 100 88,3
3/8 pol 9,5 0 0 100 100 100 100 100 75,3
Nº. 4 4,8 0 0 0 100 100 100 100 51,1

Nº. 10 2 0 0 0 0 100 99 100 31,1
Nº. 40 1,2 0 0 0 0 0 54 100 13,7
Nº. 80 0,18 0 0 0 0 0 6 100 4,1
Nº. 200 0,074 0 0 0 0 0 1 95 3,0

As  graduações  dos  agregados  e  as  curvas  granulométricas  são 

determinadas e expressas, em laboratório, em porcentagem do peso total. As 

especificações  de  graduação,  entretanto,  são  estabelecidas  para  atender  a 

requisitos volumétricos na mistura asfáltica de pavimentação. Na medida em que 

a  densidade  relativa  dos  materiais  dos  agregados  combinados  seja 

razoavelmente  próxima,  as  porcentagens  em  peso  podem  ser  interpretadas 

como  porcentagens  em  volume  para  fins  práticos.  Quando  as  densidades 

relativas dos agregados individuais diferem significativamente (usualmente  de 

0,20 ou mais), devem-se ajustar as proporções (Instituto de Asfalto, 1989).

As  densidades  da  argila  calcinada  e  da  areia  utilizadas para  ajustar  as 

proporções foi a densidade efetiva calculada pela equação 15, uma vez que para 

estes  agregados  existe  diferença  entre  as  densidade  reais  e  aparente.  A  

apresenta as densidades utilizadas para ajustar as proporções.

TAB. 3.15 Densidades efetiva dos agregados

Materiais
Agregados de argila calcinada

Areia Cimento Portland
Graúdo Miúdo

Densidade real 2,70 2,70 2,74 -
Densidade aparente 1,91 1,79 2,68 -

Massa específica real - - - 3,11 g/cm3

Densidade efetiva 2,18 2,09 2,7 3,11 g/cm3

Para  o  ajustamento  das  proporções é  calculada  a média  ponderada  das 

densidades efetivas dos agregados, como indicado na equação 11. O percentual 
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em peso e determinado pela equação 12.

100
1
 



N

iefi DPv
MPD

                                                                                           (11)

MPD

DPv
Pw iefi

i


                                                                                                  (12)

Onde: MPD = média ponderada das densidades efetivas dos agregados;

           Pvi = percentual em volume do agregado i;

           Pwi = percentual em peso do agregado i;

           Def i = densidade efetiva do agregado i;

           N = quantidade de agregados na mistura.

A TAB.  3 .16 mostra a granulometria da mistura 2, dada em peso, e a FIG.

 3 .11 mostra a curva granulométrica comparada com os limites da faixa C do 

DNIT (DNIT  031/2004 – ES). Pode-se verificar que a curva granulométrica da 

mistura  2  atende a  estas  especificações,  tanto  para a  composição  em peso 

quanto a em volume.

TAB. 3.16 Composição granulométrica da mistura 2 em peso

Peneira

s

Diâm.

mm

Agregados de argila Calcinada

Areia
  Cimento 

Portland Curva de 

Projeto

Passante
3/4” 1/2” 3/8” nº. 4 nº. 10

Retido
1/2" 3/8" nº. 4 nº.10 nº.40

Proporções dos agregados (%) – (em peso)
11,1 12,3 22,8 18,7 7,7 23,4 4,0

 % Passante
3/4 pol 19,1 100 100 100 100 100 100 100 100,0
1/2 pol 12,7 0 100 100 100 100 100 100 88,9
3/8 pol 9,5 0 0 100 100 100 100 100 76,6
Nº. 4 4,8 0 0 0 100 100 100 100 53,8
Nº. 10 2 0 0 0 0 100 99 100 34,8
Nº. 40 1,2 0 0 0 0 0 54 100 16,6
Nº. 80 0,18 0 0 0 0 0 6 100 5,4

Nº. 200 0,074 0 0 0 0 0 1 95 4,0
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FIG. 3.11 Curva granulométrica da mistura 2 comparada com a faixa C do 

DNIT (DNIT  031/2004 – ES)

A FIG.  3 .12 mostra a comparação entre a curva granulométrica da mistura 

2 e as especificações SUPERPAVE para o tamanho nominal máximo de 19 mm.  

Pode-se verificar que a curva granulométrica atende as estas especificações, 

tanto para o traço em volume quanto em peso.

Especificação SUPERPAVE para Tamanho nominal máximo de 19 mm
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FIG. 3.12 Curva granulométrica da mistura 2 comparada com as especificações 
SUPERPAVE (MOTTA et al, 1996)

As características da curva granulométrica dada pela equação 2 que mais se 
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aproximam da mistura de agregados está apresentada na TAB.  3 .17.

TAB. 3.17 Características da curva utilizada na mistura 2

Características da curva 

2

UN Valor utilizado Valor alternativo utilizado

D (diâmetro máximo) mm 19,1 15,82
d0 (diâmetro mínimo) mm 0,066 0,056

n (expoente) - 0,48 0,56

A diferença  entre  os  dois valores  apresentados na  TAB.   3  .17,  o  valor 

utilizado  e  o  alternativo utilizado,  é  devido o  primeiro  utilizar  como  diâmetro 

máximo um valor padronizado de peneira e o segundo um valor qualquer. Pode-

se verificar que o expoente n está próximo do valor esperado para a situação de 

máxima densificação, porém este valor não é idêntico devido ao fato que para 

esta situação a curva granulométrica da mistura de agregados não apresentou 

uma forma contínua e optou-se por fazer uma pequena variação no valor de n 

para resultar em uma curva granulométrica mais contínua.

3.4 ENSAIOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS

3.4.1 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA

No Brasil, a densidade máxima teórica é obtida por meio de uma equação 

que é função das massas específicas dos componentes das misturas asfálticas 

(agregados graúdos, miúdos, material de enchimento e ligante betuminoso) e da 

proporção com que cada um contribui na mistura total.

A densidade máxima teórica é uma propriedade fundamental cujo valor é 

influenciado pelo tipo e quantidade dos componentes da mistura, agregados e 

ligantes. É usada nos cálculos dos vazios das misturas asfálticas compactadas e 

no cálculo da quantidade de asfalto absorvido pelo agregado.

A determinação da Densidade Máxima Teórica (DMT) é feita mediante a 

seguinte equação 13:
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                                                                                                (13)

Onde:

DMT = densidade máxima teórica

Ps = teor de agregado, % em relação à massa total da mistura;

Pb = teor de asfalto, % em relação à massa total da mistura;

Dr = densidade real da mistura de agregados;

Db = densidade do ligante asfáltico.

A  Densidade real  da  mistura  de  agregados  é  determinada  mediante  a 

equação 14:
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100

                                                                                                   (14)

Onde:

Pi = % de massa do agregado i;

Dri = densidade real do agregado i;

n = quantidade de agregado existente na mistura.

A  finalidade  principal  da  determinação  das  densidades  é  o  cálculo  de 

densidades  teóricas  de  misturas  betuminosas.  Uma  parcela  do  material 

betuminoso penetra nos poros do agregado e outra parcela envolve o agregado. 

Como  o  veículo  para  a  determinação  das  densidades  é  a  água  e, 

consequentemente, o volume de poros preenchidos pelo asfalto é menor do que 

o volume de poros preenchidos pela água, logo deverá ser considerado uma 

média ponderada entre as densidades real e aparente, denominada densidade 

efetiva (Def) (PINTO, 1996).

A densidade efetiva é obtida a partir da equação 15.
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Onde:  Da = densidade aparente do agregado.

Logo, com objetivo de levar em conta a absorção de ligante pelos agregados 

a densidade real dos agregados é substituída pela densidade efetiva no cálculo 

da densidade máxima teórica.

3.4.2 DETERMINAÇÃO DENSIDADE MÁXIMA MEDIDA

A Densidade Máxima Medida, designada neste trabalho por DMM é obtida 

por  meio  do  método  de  ensaio ASTM D 2041-00  (Standart  Test  Method  for 

Theoretical  Maximum  Specific  Gravity  and  Density  of  Bituminous  Paving 

Mixtures).  Este  método  de  ensaio  destina-se  à  determinação  da  densidade 

máxima “teórica” de misturas betuminosas não compactadas a 25° C, levando 

em conta a absorção de ligante.

A partir do resultado deste ensaio pode-se obter o valor da densidade efetiva 

dos agregados usados na mistura que deverá ser um valor intermediário entre a 

densidade real e aparente da mistura de agregados.

A aparelhagem exigida no ensaio consiste dos seguintes componentes:

 Recipientes para aplicação de vácuo: podem-se usar frascos de metal 

ou  plástico  quando  se  utilizam  pesagens  na  água  (pesagem 

hidrostática)  ou  frascos  de vidro,  tipo kitazato  com saída  superior, 

quando  se  utilizam  pesagens  ao  ar.  Nesta  pesquisa  foi  utilizado 

somente o procedimento de pesagem ao ar. O frasco kitazato deve ter 

capacidade de aproximadamente  4000 ml,  com tampa de borracha 

para conexão à linha de vácuo.

 Balança  com  precisão  de  0,1g  e  com  dispositivo  para  pesagem 
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hidrostática.

 Bomba  de  vácuo  capaz  de  evacuar  o  ar  do  recipiente  com  uma 

pressão residual de 4 kPa (30 mm de Hg) ou menos.

 Manômetro para medição da pressão residual.

 Termômetro com precisão de 0,5° C.

 Banho de água (banho maria) para imersão do recipiente de vácuo 

capaz de manter a temperatura constante do meio líquido entre 20° e 

30° C.

 Agitador mecânico capaz de aplicar agitação constante na amostra.

 Estufa capaz de manter a temperatura entre 110 ± 5° C.

A quantidade da  amostra  a ser  ensaiada  depende do diâmetro  nominal 

máximo do agregado usado na mistura. Se a quantidade indicada for maior que 

dois  terços  do  volume  do  recipiente  para  aplicação  de  vácuo,  deverá  ser 

separada em porções com peso não inferior a 1250 g. As quantidades indicadas 

são apresentadas na .

TAB. 3.18 Tamanho mínimo de amostra para o ensaio da DMM

Diâmetro nominal máximo 

(mm)

Tamanho mínimo da amostra (g)

37,5 ou mais 5000
19 a 25 2500

12,5 ou menos 1500

O kitazato deve ser calibrado com acurácia por meio da determinação da 

massa do frasco preenchido com água na temperatura de 25°C (± 0,5°C). Esta 

massa é designada por D (peso do frasco preenchido com água a 25°C).

O procedimento para a realização do ensaio foi o seguinte:

 Preparar a mistura dos agregados e ligantes seguindo as proporções 

em peso indicadas pela dosagem ou necessidade do executante e 

utilizando as temperaturas indicadas para cada componente.

 Com a mistura preparada e ainda quente,  separar as partículas da 

mistura  com as  mãos,  tomando  cuidado  para  evitar  a  quebra  de 

partículas, tal que as porções de partículas de agregados finos não 
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sejam maiores que 6mm. Após esta separação física das partículas, 

deixá-las esfriando à temperatura ambiente. Ao atingir a temperatura 

ambiente,  colocar  a  amostra  desagregada  no  recipiente  de  vácuo 

(kitazato) devidamente tarado e pesar, designando esta massa por A 

(peso da amostra seca).

 Adicionar  água  a  uma  temperatura  de  aproximadamente  25°C  até 

cobrir a amostra completamente, dentro do kitazato.

 Colocar o recipiente com a amostra e água sobre o agitador mecânico 

e conectá-lo na mangueira proveniente da bomba de vácuo. Ligar o 

agitador mecânico e iniciar a remoção de ar da amostra pelo aumento 

gradual da pressão de vácuo até o manômetro indicar uma pressão 

residual de 3,7 ± 0,3 kPa (27,5 ± 2,5 mm de Hg). Esta pressão de 

vácuo deve ser atingida em 2 min. Após atingida, deverá ser mantida 

por 15 min ± 2 min.

 Após o término da aplicação do vácuo aliviar a pressão usando uma 

válvula de sangria.

 Preencher vagarosamente o kitazato com água tomando cuidado para 

não introduzir ar na amostra. Colocar o frasco em um banho de água 

por 10 ± 1min para estabilizar as temperaturas sem submergir o topo 

do frasco. Medir e registrar a temperatura da água dentro do frasco. 

Enxugar qualquer umidade no exterior do frasco. Determinar a massa 

do frasco, contendo a amostra e água e designa-la por E (Peso do 

frasco, água e amostra).

A Densidade Máxima Medida deverá ser  calculada, com precisão de três 

casas decimais, pela equação 16:

EDA

A
DMM


                                                                                               (16)

Onde:

DMM = densidade máxima medida;

A = peso da amostra seca ao ar (g);

D = peso do frasco preenchido com água a 25º C (g);
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E = peso do frasco com amostra preenchida com água a 25º C (g).

Se a amostra for testada em várias proporções, registrar a média da DMM 

para  todas  as  porções  testadas.  Se  a  temperatura  da  água  após  o 

preenchimento final não estiver em 25°C, multiplicar o valor obtido pela DMM 

pelo fator de correção de densidade apropriado dado pela TAB.  3 .19.

O critério adotado para julgar a aceitabilidade dos resultados obtidos para a 

DMM  fixa  uma  diferença  máxima  de  0,023  entre  dois resultados da  mesma 

amostra obtidos por um mesmo operador. Se os resultados de dois laboratórios 

forem comparados, a diferença não deverá ser superior a 0,044.

TAB. 3.19 Fator de correção das densidades pela temperatura da água

Temperatura (º 

C)

Fator de 

correção

Temperatura (º 

C)

Fator de 

correção
21 1,000951 25,5 0,99987

21,5 1,00084 26 0,999738
22 1,000728 26,5 0,999604

22,5 1,000613 27 0,999466
23 1,000495 27,5 0,999327

23,5 1,000375 28 0,999186
24 1,000253 28,5 0,999042

24,5 1,000127 29 0,998897
25 1,000000 29,5 0,998748

Se os poros dos agregados não forem completamente selados pelo filme 

asfáltico, poderão tornar-se saturados durante a aplicação do vácuo. Para esta 

verificação basta drenar completamente a água do frasco com amostra após a 

determinação  da  massa  E,  decantando  a  água através  de  uma  peneira  de 

abertura de 0,075 mm. Quebrar os pedaços maiores de agregados e examinar a 

superfície  quebrada.  Verificando  a  presença  de  água,  seguir  os  seguintes 

procedimentos:

 Espalhar a amostra sobre uma bandeja plana e colocar em frente de 

um ventilador para remover a umidade. Quebrar as aglomerações de 

mistura com as mãos. Agitar a amostra intermitentemente de modo 

que as partículas de agregados sejam roladas umas sobre as outras e 

não simplesmente movidas dentro da bandeja. Este processo leva em 

torno de duas horas.
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 Pesar  a bandeja  e a amostra em intervalos de  15 min.  Quando a 

perda de massa for menor que 0,05% neste intervalo, a amostra pode 

ser considerada com a superfície seca.

 Substituir o valor de A usado no denominador da expressão da DMM 

pelo valor da massa obtida com a superfície seca final.

3.4.3 PROCEDIMENTO  ADOTADO  NA  USINAGEM  E  MOLDAGEM  DOS 

CORPOS-DE-PROVA

Devido à  menor  densidade dos  agregados de  argila,  os  corpos-de-prova 

foram  moldados  com  900g  de  mistura  pronta.  Basicamente  a  usinagem  e 

moldagem dos corpos-de-prova consistiu em:

 Montar  misturas  de  agregados  nas  proporções  especificadas  da 

mistura;

 Aquecer o ligante e os agregados separadamente nas temperaturas 

especificadas;

 Adicionar  o  ligante  e  os  agregados  em  um  tacho  previamente 

aquecido e misturá-los durante dois ou três minutos;

 Realizar  o  condicionamento  térmico  por  2h  +  5  min  em  estufa 

apropriada, na temperatura de compactação + 3ºC para os corpos-de-

prova  na  condição  de  condicionamento  e  pular  esta  etapa  para 

condição sem condicionamento;

 Realizar a compactação em compactador Marshall automático duplo 

com 60 golpes em cada face, procedimento utilizado pelo IPR/DNIT.

3.4.4 DETERMINAÇÃO  DO  MÓDULO  RESILIENTE  DE  MISTURAS 

ASFÁLTICAS

O módulo de resiliência (MR) para as misturas asfálticas estudadas nesta 

pesquisa  foi  determinado  através  de  ensaios  dinâmicos  de  compressão 

diametral, e obtido pela relação entre a tensão de tração normal ao plano vertical 

diametral (t)  e a respectiva deformação específica resiliente nesse plano (t), 
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numa dada temperatura, conforme a equação 17.

Tt

tMR 










                                                                                                       (17)

Os  ensaios  foram  realizados  no  equipamento  do  Instituto  Militar  de 

Engenharia (IME),  que  se  encontra configurado para realizar  três ciclos  com 

apenas 5  (cinco)  golpes  de condicionamento  e mais  10  (dez)  golpes  para  a 

determinação  do  módulo  resiliente.  O  software  do  equipamento  calcula 

automaticamente o módulo resiliente através da equação 18 e o resultado final é 

a  média  aritmética  dos  três  ciclos.  Todas  as  considerações  sobre  o 

funcionamento  do equipamento e do software são apresentadas em VIANNA 

(2002).

MR =  0,2692μ0,9976
HΔ100

F                                                                    (18)

Onde:

MR – módulo de resiliência, MPa;

F – carga vertical repetida aplicada diametralmente no corpo de prova, N;

∆  –  deformação  elástica  ou  resiliente  horizontal  correspondente  à  carga 

aplicada, cm;

H – altura do corpo de prova, cm;

µ – coeficiente de Poisson (geralmente adota-se µ = 0,30).

3.4.5 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO POR COMPRESSÃO 

DIAMETRAL

A realização dos ensaios de resistência à tração por compressão diametral 

executados  nesta  pesquisa  seguiu  os  procedimentos  do  ensaio  DNER  ME 

138/94. Esta norma prescreve o método pelo qual se determina a resistência à 

tração  por  compressão  diametral  de  corpos-de-prova  cilíndricos  de  misturas 

asfálticas moldados em laboratório ou extraídos de revestimentos asfálticos de 

pavimentos. A resistência à tração é determinada pela equação 19.
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F
R 

 2                                                                                                       (19)

Onde:

R = resistência à tração por compressão diametral expressa em MPa, com 

precisão de 0,01 MPa;

F = carga de ruptura em N, com precisão de 1 N;

D = diâmetro do corpo-de-prova em mm, com precisão de 0,1mm;

H = altura do corpo-de-prova em mm, com precisão de 0,1mm.

3.4.6 ENSAIO  PARA  A  DETERMINAÇÃO  DA DENSIDADE APARENTE  DE 

MISTURAS ASFÁLTICAS

Após  a  compactação  dos  corpos-de-prova,  procedem-se  à  extração  dos 

mesmos  dos  respectivos  cilindros  de  compactação,  após  o  esfriamento.  As 

medições das densidades aparentes são iniciadas em seguida. 

A determinação da densidade aparente das misturas asfálticas deste estudo 

foi feita segundo o procedimento ASTM D 2726-00, executando-se o seguinte 

roteiro de medições:

 Pesar o corpo-de-prova ao ar (Ps);

 Colocar o corpo-de-prova em um cesto metálico adaptado na parte 

inferior da balança para pesagem imersa em água;

 Deixar  o corpo-de-prova em imersão por 3 a 5 minutos.  Para este 

estudo todos os corpos-de-prova foram imersos por 5 minutos;

 Anotar o peso do corpo-de-prova imerso (Pi);

 Retirar  o  corpo-de-prova  da  água,  colocá-lo  sobre  uma  superfície 

seca e proceder a uma secagem superficial com tecido absorvente. 

Esta secagem é para deixar o corpo-de-prova na condição saturada e 

superfície seca;

 Pesar o corpo de prova úmido na condição saturada e superfície seca 

(Pu).

Com  estas  três  determinações,  pode-se  calcular  a  densidade  aparente 

designada por “Gmb” através da equação 20 indicada na ASTM D 2726-00.
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(20)

3.4.7 RESISTÊNCIA À FADIGA

Para  a realização do ensaio de fadiga o corpo de prova foi  colocado na 

mesma  posição  do  ensaio  para  determinação  do  módulo  de  resiliência, 

retirando-se somente os LVDTs e o seu suporte de fixação.

Os ensaios de fadiga foram realizados sob  tensão  controlada, com uma 

freqüência de 60 aplicações por minuto e 0,1 s de duração do carregamento 

repetido. Os ensaios foram realizados a 25ºC após os corpos-de-prova terem 

sido mantidos nesta temperatura, no interior da capela, por 02 (duas) horas.

Determinou-se o número de repetições necessárias à ruptura completa do 

corpo-de-prova  correspondente  a  níveis  de  carregamento  de 10% a 50% da 

resistência à tração estática. Foram ensaiados 02 (dois) corpos-de-prova para 

cada nível de tensão atuante. Em alguns casos, onde a dispersão dos resultados 

foi elevada foi incluído mais um corpo-de-prova.

Para  o  início  do  ensaio,  o  software  do  equipamento  solicita  o  valor  da 

resistência à tração e a porcentagem desejada desta. Com isso, é calculada a 

carga F que deve ser aplicada para obter-se este nível de tensão, conforme a  

equação 21.

F =  RT%
2

HD100π                                                                                          (21)

Onde:

F – carga aplicada, N;

RT – resistência à tração estática, MPa; 

D – diâmetro do corpo de prova, cm;

H – altura do corpo de prova, cm.

O programa calcula também a diferença de tensões (∆σ) e a deformação 

resiliente inicial (εi) utilizando as equações 22 e 23, respectivamente.
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∆σ  = HDπ
F8

σT4                                                                                               (22)

Onde:

∆σ – diferença de tensões no centro do corpo de prova, kgf/cm2;

F – carga aplicada, kgf;

D – diâmetro do corpo de prova, cm;

H – altura do corpo de prova, cm.

εi = 
 

MR
RT%

                                                                                                        (23)

      Onde:

εi – deformação resiliente inicial;

RT – resistência à tração estática, kgf/cm2; 

MR – módulo de resiliência, kgf/cm2.

Tradicionalmente, a vida de fadiga expressa pelo número N de solicitações 

necessárias  para  a  conclusão  do  ensaio  tem sido  modelada  em termos  da 

deformação específica de tração, da  diferença de tensões (estado  biaxial  de 

tensões) e da tensão de tração conforme mostram as equações 24, 25 e 26, 

respectivamente. 

        

N = 
n

i

K 







1

                                                                                                    (24)

N = 
n

K 







1

                                                                                                (25)

N = 
n

T
K 








1

                                                                                                 (26)

Onde:

N – vida de fadiga expressa em número de solicitações da carga;

εi – deformação específica resiliente inicial;

∆σ – diferença de tensões (∆σ = σC – (-σT) = 4σT);
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σT – tensão de tração;

K, n – parâmetros de fadiga determinados experimentalmente.

Segundo PORTER & KENNEDY (1975) apud PINTO et al. (1983), o modelo 

de fadiga em função da diferença de tensões possibilita comparar  resultados 

obtidos a partir de diferentes tipos de ensaios.

Para transpor os dados do laboratório para o campo, PINTO (1991) propôs 

a adoção de um fator laboratório-campo (shift factor), ou seja, o número N de 

golpes do ensaio deve ser multiplicado por este fator  para que seja  obtido o 

número de passagens do eixo padrão na rodovia. PINTO (1991) sugere um fator  

de 104 para o caso dos ensaios e pavimentos trabalhando à tensão controlada, 

onde a área trincada seria de, no máximo, 20%. Em termos de pavimentos cujo  

comportamento é regido pela deformação específica de tração, o pesquisador 

sugere um fator de 105. 

                                 

3.4.8 DANO POR UMIDADE INDUZIDA

O ensaio de resistência à tração retida (AASHTO T-283/89) visa identificar 

misturas que possam apresentar  uma degradação prematura devido ao dano 

causado  pela  umidade.  O  método  utilizado  neste  estudo  apresentou  uma 

pequena modificação do método AASHTO T-283/89 quanto à consideração do 

teor de vazios e condicionamento dos corpos-de-prova.

No método tradicional, o efeito danoso da água é avaliado através do ensaio 

de RT em corpos-de-prova com volume de vazios entre 6,0% e 8,0%. Moldam-

se dois grupos de corpos-de-prova. No primeiro grupo, realiza-se o ensaio de RT 

sem que seja feita qualquer alteração prévia nos mesmos. Já o segundo grupo é 

submetido  aos  efeitos  de  saturação  e  de  condicionamento  acelerado  na 

presença de água. A Razão de Resistência à Tração Retida por compressão 

diametral (RRT) é obtida dividindo-se o valor da RT dos corpos-de-prova com 

condicionamento  (média  de  três  determinações)  pelo  valor  da  RT  sem 

condicionamento. O valor mínimo recomendado pelo SUPERPAVE para a RRT 

é 70% para o ensaio com condicionamento severo (Magalhães, 2004).

O processo  de  saturação  e  condicionamento  severo  descrito no  método 
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(AASHTO T-283/89) consiste em:

 Submeter  os  corpos-de-prova,  imersos  em  água  a  25ºC,  a  uma 

pressão de vácuo de 254mm - 660mm de Hg por aproximadamente 5 

minutos, para garantir que a saturação dos mesmos fique entre 55% 

e 80%. Para o presente estudo os corpos-de-prova foram deixados 

na  pressão  indicada,  porém os  valores  obtidos  para  a  saturação 

foram muitos diferentes do intervalo indicado;

 Emergi-los durante 24 ± 1 hora em água a temperatura de 60ºC ±1ºC;

 Envolvê-los em filme plástico e colocá-los em um saco plástico com 

10 ml  de água (25ºC), refrigerar os mesmos a -18ºC ±3ºC por, no 

mínimo, 16 horas;

 Submergi-los em água (60ºC ±1ºC) por 24 horas, depois de retiradas 

às proteções (filme e saco plástico);

 Submergi-los  em água (25ºC)  por  duas  horas  para  condicioná-los 

para a temperatura de realização do ensaio de RT.

No presente estudo, não foi atendido o intervalo fixado do volume de vazios, 

pois os vazios encontrados para o material em estudo se mostraram diferentes 

das misturas convencionais com agregado pétreo, indicando que o procedimento 

de ensaio precisa ser adaptado a esse tipo de misturas. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados os resultados dos ensaios e as análises 

realizadas nesta pesquisa.

4.1 EFEITO DO CONDICIONAMENTO DA MISTURA ASFÁLTICA A QUENTE 

UTILIZANDO AGREGADO DE ARGILA CALCINADA

O agregado de argila calcinada utilizado neste estudo tem como principal 

característica a alta absorção. Devido a este fato, foi feita uma análise do seu 

comportamento, simulando-se as condições do transporte da mistura asfáltica a 

quente da usina até o local da obra. Para este fim, a mistura asfáltica a quente 

com agregado de argila calcinada foi condicionada em estufa, na temperatura de 

compactação, por tempos de 2 e 4 horas.

Como ensaio preliminar, foi realizado o ensaio DNER-ME-078/94 (agregado 

graúdo – adesividade a ligante betuminoso) com o agregado de argila calcinada 

com os ligantes CAP-20 e CAP-40 da REDUC (Refinaria Duque de Caxias). Os 

resultados foram satisfatórios para os dois ligantes.

Para efeito de comparação, foi utilizado, também, um agregado de gnaisse 

do  Rio  de  Janeiro,  que  apresentou,  como  resultado,  uma  adesividade  não 

satisfatória.

Com a finalidade de avaliar  o efeito do  condicionamento,  foi  selecionada 

uma amostra de agregado de argila calcinada nas mesmas características da 

utilizada no ensaio de adesividade (DNER-ME-078/94) e, ao invés de realizar o 

ensaio de adesividade, o agregado foi previamente misturado com ligante CAP-

20 e, em seguida, colocado na estufa na temperatura de compactação por um 

período de duas horas. A FIG.  4 .13 mostra a situação dos agregados de argila 

calcinada antes e depois do condicionamento, após as duas horas na estufa.

Pode-se observar que grande parte do ligante que envolvia o agregado foi 

absorvido e/ou  escoado pela sua  superfície.  A alta absorção  diminuiu o teor 

efetivo de ligante na mistura asfáltica a quente, prejudicando suas características 

mecânicas.
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FIG.  4.13 Situação  dos  agregados  de  argila  calcinada  antes  e  após  o 
condicionamento

O  efeito  do  condicionamento  analisado  com  agregado  de  gnaisse,  em 

substituição  ao  de  argila  calcinada,  não  apresentou  a  mesma  absorção.  A 

situação para este último está ilustrada na  FIG.  4 .14. Mesmo este agregado, 

tendo uma má adesividade, não apresentou problemas com o condicionamento.

FIG. 4.14 Situação dos agregados de gnaisse antes e após o condicionamento 
de 2 horas

Com a finalidade de melhor  investigar os efeitos do condicionamento  em 

misturas com agregados de argila calcinada foi utilizada a mistura 1, detalhada 

no item 3.3.1. A situação antes e após o condicionamento está ilustrada nas FIG.

 4 .15 e  FIG.  4 .16.  Tanto a mistura  com diversas  frações granulométricas 

quanto aquela com apenas agregados graúdos, foi deixada por períodos de 2 e 
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4 horas na estufa, na temperatura de compactação. Foram utilizados os ligantes 

CAP-20  e  CAP-40, sendo que  para as  duas situações o  descobrimento  dos 

agregados ocorreu já no período de 2 horas.

FIG. 4.15 Situação da mistura antes do condicionamento

FIG. 4.16 Situação da mistura depois do condicionamento de 2 horas

Foram estudadas várias alternativas para amenizar o efeito da absorção e 

do escoamento. A  TAB.  4 .20 mostra as tentativas feitas para o tempo de 2 

horas de condicionamento. 

A FIG.  4 .17 mostra, como exemplo, a situação da mistura asfáltica após o 

condicionamento para a alternativa de banho nos agregados graúdos com uma 

solução de água com 3 % de cal. Para esta alternativa foi dissolvido em 1 litro de  

água  uma  quantidade  de  3%,  em  peso,  de  cal  hidratada,  deixando-se  os 

agregados graúdos imersos por 24 horas. Após esse tempo, os agregados foram 

levados à estufa até massa constante, sendo em seguida misturado ao ligante 

(CAP-20).
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TAB. 4.20 Resumo das alternativas para solucionar o efeito do condicionamento
Alternativas Resultado

Adição de 1% de dope no ligante CAP-20 Não foi observada melhoria
Os agregados foram lavados para retirar os 

materiais pulverulentos presentes
Não foi observada melhoria

Os agregados foram lavados para retirar os 

materiais pulverulentos presentes e foi 

adicionado 1% de dope no ligante CAP-20

Não foi observada melhoria

Adição de 3% de fibra de celulose na mistura Não foi observada melhoria
Adição de 6% de cal na mistura Não foi observada melhoria

Adição de 6% de cal na mistura mais 3 % de 

fibra de celulose
Não foi observada melhoria

Banho nos agregados com uma solução de 

água com 3 % de cal, levando-os à estufa até 

massa constante

Não houve descobrimento dos 

agregados, embora tenha 

absorvido uma parte do ligante
Utilização de ligantes asfálticos com 

viscosidade elevada. Os ligantes asfálticos 

utilizados foram:

 ECOFLEX B (ligante asfáltico 

modificado por borracha) – 

Fornecido pela empresa GRECA 

ASFALTO Ltda.;

 STYLINK TR (ligante modificado 

com polímero) – Fornecido pela 

empresa BETUNEL KOCH

Não houve descobrimento dos 

agregados, embora tenha 

absorvido uma parte do ligante
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FIG.  4.17 Situação da mistura após o condicionamento para a alternativa de 
banho nos agregados com solução de água e 3% de cal

Este  procedimento,  apesar  de apresentar  melhores  resultados quanto  ao 

condicionamento,  poderá  elevar  excessivamente  o  custo  final  da  mistura 

asfáltica e ser de difícil execução, principalmente em grande escala.

Uma alternativa que apresentou resultado satisfatório, ou seja, os agregados 

não ficaram descobertos pelo ligante após o condicionamento, foi a utilização de 

ligantes asfálticos com viscosidade elevada. As ilustrações da FIG.  4 .18 e FIG.

 4 .19 mostram a situação da mistura após o condicionamento com a utilização 

dos dois ligantes com viscosidade elevada, o ECOFLEX B e o STYLINK TR.

FIG.  4.18 Situação  da  mistura  após  o  condicionamento  com a  utilização  do 
ligante ECOFLEX B
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FIG.  4.19 Situação  da  mistura  após  o  condicionamento  com a  utilização  do 
ligante STYLINK TR

No presente estudo não foi  determinada a viscosidade do  ligante para a 

situação  onde  não  ocorra  o  descobrimento  dos  agregados,  porém  foi 

apresentada  uma  alternativa para  verificar  se  o  ligante é  adequado  ou  não, 

fazendo o condicionamento da mistura e avaliando se houve descobrimento dos 

agregados. Cabe ressaltar que o fato de não ocorrer o descobrimento não indica 

que o ligante seja adequado para utilização com o agregado, pois a quantidade 

de  ligante  absorvido  pode  prejudicar  as  características  mecânicas  com  a 

diminuição do teor efetivo de ligante.

Em função da utilização de ligantes asfálticos com viscosidade elevada ser 

uma  solução  mais  simples  de  ser  executada,  foi  esta  a  escolhida  para  os 

ensaios complementares, objeto desta pesquisa.

4.2 PROGRAMA EXPERIMENTAL

Para avaliar o comportamento da mistura asfáltica com o agregado de argila 

calcinada, foram utilizadas duas misturas, uma contendo apenas agregados de 

argila calcinada com uma proporção grande de agregados graúdos, denominada 

de mistura 1, e a segunda uma mistura mais densa e com a presença de areia e 

cimento Portland denominada de mistura 2, detalhadas no item 3.3. Para cada 

mistura  foram utilizados  dois  tipos  de  ligante  com  a  finalidade  de  avaliar  a 

influência do mesmo, sendo avaliados os parâmetros volumétricos e mecânicos 

em corpos-de-prova sem e com o condicionamento.

As  TAB.   4 .21 e  TAB.  4 .22 mostram as  combinações analisadas nas 

misturas 1 e 2.  Para cada combinação foram moldados 6 corpos-de-prova,  3 

para  determinação da resistência a tração  (RT)  e 3  para  a determinação do 
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módulo resiliente (MR). Os valores da estabilidade Marshall foram determinados 

com os corpos-de-prova utilizados para determinação do módulo resiliente. Em 

algumas combinações foi necessária a moldagem de 1 ou 2 corpos-de-prova a 

mais, devido à dispersão dos resultados.

Para a mistura 1 não foram realizadas as combinações para os teores de 

ligante correspondentes a 6%, 7%, 8% e 9% com o ligante STYLINK-TR com 

condicionamento,  pois  resultaram  em  corpos-de-prova  quebradiços  ao 

manuseio, tornando-se inviável a determinação dos parâmetros volumétricos e 

mecânicos.  

TAB. 4.21 Combinações analisadas para a mistura 1

Combinação Ligante Condicionamento
Teor de 

ligante
DMM RT MR

Estabilidade 

Marshall
1 B Sem 6% X X X X
2 B Sem 7% X X X X
3 B Sem 8% X X X X
4 B Sem 9% X X X X
5 G Sem 7% X X (1) (1)
6 G Sem 8% X X X X
7 G Sem 9% X X X X
8 G Sem 10% X X X X
9 G Com 7% X X (1) (1)

10 G Com 8% X X X X
11 G Com 9% X X X X
12 G Com 10% X X X X
X = Ensaio realizado;

(1) = Para estas combinações foi observada uma mistura com teor de ligante muito baixo, 

sendo assim não se achou necessidade de moldar os corpos-de-prova para a determinação do 

módulo resiliente e estabilidade Marshall; 

B – Ligante fornecido pela empresa BETUNEL KOCH (STYLINK TR);

G – Ligante fornecido pela empresa GRECA ASFALTO Ltda (ECOFLEX B).

TAB. 4.22 Combinações analisadas para a mistura 2

Combinação Ligante Condicionamento
Teor de 

ligante
DMM RT MR

Estabilidade 

Marshall
1 B Sem 6% X X X X
2 B Sem 7% X X X X
3 B Sem 8% X x X X
4 B Com 6% X X X X
5 B Com 7% X X X X
6 B Com 8% X X X X
7 G Sem 7% X X X X
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8 G Sem 8% X X X X
9 G Sem 9% X X X X

10 G Com 7% X X X X
11 G Com 8% X X X X
12 G Com 9% X X X X
X = ensaio realizado

Os menores teores de ligante utilizados nas misturas foram aqueles que, por 

primeiro,  cobriram totalmente  os  agregados.  A  partir  deste  teor  foram feitas 

misturas com dois ou três teores acima, variando 1% de um teor para outro.

Pode-se observar nas TAB.  4 .21 e TAB.  4 .22 que, para as misturas com o 

ligante STYLINK TR, o menor teor de ligante que conseguiu cobrir os agregados 

foi 1% menor que o das misturas com o ligante ECOFLEX B. 

4.3 PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS DAS MISTURAS ESTUDADAS

Antes de serem realizados os ensaios mecânicos, foram determinados os 

parâmetros  volumétricos  nas  diversas  combinações  de  dosagem.  Para  isto, 

foram  determinados,  para  os  corpos-de-prova,  suas  espessuras,  densidade 

aparente e volume de vazios.

Os valores das densidades aparentes (Gmb) foram obtidos de acordo com o 

item 3.4.7.

Os  valores  das  Densidades  Máximas  Teóricas  (DMT)  foram  obtidos  de 

acordo com o item 3.4.1 e os valores da Densidade Máxima Medida (DMM) de 

acordo com o item 3.4.2.

Para o cálculo do volume de vazios (Vv) foi utilizada a equação 27:

100
DMM

GmbDMM
Vv                                                                                       (27)

Para o cálculo dos vazios do agregado mineral (VAM) foi adotada a equação 

28:

100
bd

tGmb
VvVAM                                                                                     (28)

Onde: t = teor de asfalto em %
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           db = densidade específica do asfalto

Para o cálculo dos vazios cheios de betume (VCB) foi adotada a equação 29 

e para a relação betume vazios (RBV) a equação 30.

VAMVvVCB   

(29)

100
VAM

VCB
RBV                                                                                               (30)

O apêndice A apresenta os resultados de todos os parâmetros volumétricos 

para os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de resistência à tração, módulo 

resiliente e estabilidade (obtida com os corpos-de-prova utilizados no ensaio de 

módulo resiliente).

4.3.1 PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS DAS MISTURAS 1

A  seguir  serão  apresentadas  figuras  com  os  resultados  dos  parâmetros 

volumétricos encontrados para a mistura 1, para os teores de ligantes utilizados 

em cada situação estudada, bem como para o tempo de condicionamento.

O gráfico da FIG.  4 .20 mostra variação da densidade da mistura em função 

do  teor  de  ligante  para  a  mistura  1  com  o  ligante  STYLINK  TR  sem 

condicionamento,  e  do  ligante  ECOFLEX  B  sem  e  com  condicionamento. 

Observa-se que, sem condicionamento,  para ambos os ligantes, a densidade 

máxima medida (DMM) é menor que a densidade máxima teórica (DMT). Tal 

diferença  levará a  volumes de  vazios diferentes,  pois  o volume  de  vazios  é 

determinado a partir destas densidades. Pode-se observar uma diferença menor 

entre a DMM e a DMT para a situação com condicionamento,  com o ligante 

ECOFLEX B, devido a menor absorção de ligante pelos agregados durante o 

condicionamento da mistura.

Para  a  situação  sem  condicionamento,  observou-se  uma  diferença 

significativa entre os valores da DMM para a mistura com o ligante STYLINK TR 
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e com o ligante ECOFLEX B para os mesmos teores de ligante. Esta diferença 

ocorreu, provavelmente, devido à diferença entre as características dos ligantes, 

evidenciando uma influência do mesmo no valor da DMM.

Ainda  conforme  a  FIG.   4  .20,  observa-se  que  os  valores  da  densidade 

máxima teórica (DMT) para as misturas com os ligantes utilizados são muito 

próximos.  Logo,  pode-se  concluir  que  as  densidades  dos  ligantes  pouco 

influenciaram no valor da densidade da mistura, uma vez que a diferença entre 

os valores das densidades é pequeno. 

A  FIG.   4  .21 mostra  a  variação  da  DMM  em  função  do  tempo  de 

condicionamento. O aumento da DMM é devido à absorção de ligante ocorrida 

durante o condicionamento, alterando as características físicas das misturas. A 

determinação da DMM foi feita para os tempos de condicionamento iguais a zero 

e duas horas.
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FIG. 4.20 Densidade da mistura 1 em função do teor de ligante.
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FIG. 4.21 DMM x tempo de condicionamento para a mistura 1 utilizando o ligante 
ECOFLEX B

A FIG.  4 .22 mostra a variação do volume de vazios em função do teor de 

ligante para a mistura 1  nas  condições  estudadas.  Pode-se verificar  que em 

todas as situações os volumes de vazios não se enquadram nas especificações 

da norma DNIT 031/2004 – ES, que é de 3% a 5% para a camada de rolamento 

e de 4% a 6% para a camada de ligação. Tal fato já tinha sido observado por 

CABRAL (2005), BATISTA (2004) e NASCIMENTO (2005). O fato de os volumes 

de vazios não atenderem às especificações existentes não inviabiliza o uso da 

mistura asfáltica, deverá ser avaliado a permeabilidade, pois se os vazios não 

forem interconectados não há problema. 
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FIG. 4.22 Volume de vazios encontrados para a mistura 1

Os valores dos volumes de vazios apresentaram uma dispersão maior para 

os  corpos-de-prova  com  condicionamento,  (R2=0,18),  quando  comparado  ao 

sem condicionamento, (R2=0,76).

4.3.2 PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS DAS MISTURAS 2

A  seguir  serão  apresentados os  resultados  dos  parâmetros  volumétricos 

encontrados para a mistura 2.

O gráfico da FIG.  4 .23 mostra variação da densidade da mistura em função 

do teor de ligante STYLINK TR e ECOFLEX B, sem e com condicionamento. 

A densidade máxima  medida  (DMM)  foi  menor  que a densidade máxima 

teórica (DMT) em todas as situações estudadas. 
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FIG. 4.23 Densidade da mistura 2 em função do teor de ligante.

As variações das DMM em função do teor de ligante foram diferentes para 

as  misturas  com ligantes  diferentes,  evidenciando uma  influência do  tipo de 

ligante utilizado.

As  FIG.  4 .24 e  FIG.  4 .25 mostram a variação da densidade máxima 

medida em função do tempo de condicionamento com os dois ligantes utilizados. 

Houve um aumento da densidade máxima medida com o condicionamento para 

todas as situações estudas para a mistura 2.
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FIG.  4.24 Gráfico  da  DMM  x  tempo  de  condicionamento  para  a  mistura  2 
utilizando o ligante STYLINK TR
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FIG.  4.25 Gráfico  da  DMM  x  tempo  de  condicionamento  para  a  mistura  2 
utilizando o ligante ECOFLEX B

A FIG.  4 .26 mostra a variação do volume de vazios em função do teor de 

ligante  para  as  situações estudadas.  O volume  de  vazios  aumentou  com o 

condicionamento para todas as situações, devido à absorção de ligante pelos 

agregados.

O condicionamento da mistura levou a uma maior dispersão nos resultados, 
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quando comparado com a situação sem condicionamento, fato este que pode 

ser observado pelos coeficientes de determinação apresentados na FIG.  4 .26. 

Pode-se observar uma maior dispersão para a mistura 2 com o ligante STYLINK 

TR.

A maioria dos valores encontrados para o volume de vazios está acima do 

indicado  na  especificação  da  norma  DNIT   031/2004  –  ES.  Apenas  alguns 

pontos  do  teor  de  8%  para  a  mistura  com  o  ligante  STYLINK  TR  sem 

condicionamento  e  outros  para  o  teor  de  9% para  a  mistura  com o  ligante 

ECOFLEX B sem condicionamento apresentam valores de acordo com a norma.

Para a mistura com o ligante STYLINK TR houve maior aumento do volume 

de vazios com o condicionamento comparado com o aumento da mistura com o 

ligante ECOFLEX B, indicando uma mistura mais problemática e instável.

Os volumes de vazios encontrados para a mistura 2 foram menores do que 

para a mistura 1, fato este devido à composição granulométrica da mistura 2 ser 

mais densa, diminuindo os vazios entre os agregados e ter em sua composição 

um fração de areia.
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FIG. 4.26 Volume de vazios encontrados para a mistura 2
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4.4 ABSORÇÃO E TEORES DE ASFALTO EFETIVO DAS MISTURAS

Segundo Marques (2001) a porcentagem de ligante asfáltico absorvido em 

uma mistura pode ser determinada pela seguinte equação 31:

agef

agef
bab DD

DD
DP




 100                                                                           (31)

Onde:   Pab =  asfalto  absorvido  em relação  à  porcentagem  em peso  do 

agregado;

  Def = densidade efetiva da mistura de agregados;

  Dag = densidade aparente da mistura de agregados;

  Db = densidade do cimento asfáltico.

A Dag foi obtida a partir da equação 32:




n

i

i
ag

D

Pw
D

1

100

                                                                                                 (32)

Onde: n = número de agregados diferentes da mistura;

           Pwi = percentual em peso do agregado i na mistura;

           Di = densidade aparente do agregado i.

Segundo  Robert  et  al  (1996)  a  densidade  efetiva  (Def)  da  mistura  de 

agregados é determinada pela equação 33:

b

b

b
ef

D

P

DMM

P
D




1
1

                       

(33)

Onde: Pb = percentual de cimento asfáltico na mistura.

A porção de asfalto que recobre a parte externa dos agregados, ou seja, o 

teor de ligante responsável pelo desempenho da mistura asfáltica, é conhecido 

93



como teor de asfalto efetivo (Pef) (MARQUES, 2001). O teor de asfalto efetivo foi 

obtido pela equação 34:

 b
ab

bef P
P

PP  100
100

                                                                              (34)

As figuras FIG.  4 .27 e FIG.  4 .28 abaixo mostram os valores dos teores de 

ligante  efetivo  e  da  absorção  para  as  misturas  estudadas,  mistura  1  e  2, 

respectivamente.
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FIG. 4.27 Teor efetivo e absorção de ligante para a mistura 1
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FIG. 4.28 Teor efetivo e absorção de ligante para a mistura 2

Para todas as combinações a absorção diminui com o aumento do teor de 

ligante, menos para a situação com condicionamento para a mistura 1 com o 

ligante ECOFLEX B e com condicionamento  para  a mistura 2 com o ligante 

STYLINK TR.

Para a mistura 1 a absorção foi maior do que as encontradas para a mistura  
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2.  Este  fato  ocorreu  devido  à  mistura  1  conter  apenas  agregados  de  argila 

calcinada com alta absorção. A mistura 2 tem a presença de areia com absorção 

muito menor que a fração graúda dos agregados de argila calcinada.

A  mistura  2  com  o  ligante  STYLINK  TR  sofre  um  grande  aumento  da 

absorção  com  o  efeito  do  condicionamento,  indicando  uma  mistura  com 

comportamento inadequado.

Tanto para a mistura 1 como para a mistura 2 observaram-se diferenças 

significativas entre as absorções de ligante para misturas com o mesmo teor 

com ligantes diferentes, indicando uma forte influência do tipo de ligante.

Devido ao efeito da absorção  de ligante asfáltico pelos agregados foram 

determinados os teores efetivos de ligantes nas misturas, apresentadas nas FIG.

 4 .27 e FIG.  4 .28.

4.5 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PARA AS MISTURAS ESTUDADAS

Neste  item  são  apresentados  os  resultados  obtidos  nos  ensaios  de 

resistência à tração em função do teor de ligante, cujas planilhas constam no 

apêndice A.

4.5.1 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (RT) PARA A MISTURA 1

A FIG.  4 .29 mostra os valores da resistência à tração em função do teor de 

ligante para a mistura 1.

Os valores encontrados para a resistência à tração com o ligante STYLINK 

TR foram maiores do que os obtidos nas misturas com ECOFLEX B, observando 

assim uma grande influência do tipo de ligante utilizado. Para o teor  de 9%, 

observa-se um aumento de aproximadamente 100%.

Para  a  mistura  com o  ligante  ECOFLEX B  verifica-se  uma  mudança  de 

comportamento com o aumento do teor de ligante para a situação sem e com o 

condicionamento. Para teores maiores de ligante, a resistência à tração tende a 

aumentar para a situação sem condicionamento, e a diminuir quando se faz o 

condicionamento. 

Os  valores  da  resistência  à  tração  para  os  corpos  de  prova  com 
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condicionamento apresentaram maior dispersão. 
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FIG. 4.29 Resistência a tração em função do teor de ligante para a mistura 1

A TAB.  4 .23 mostra os valores médios obtidos e o desvio padrão para cada 

combinação para mistura 1.

TAB. 4.23 Valores médios de resistência à tração para a mistura 1

teor de 
ligante ligante

condicionament
o RT - MPa

desvio 
padrão

6%

STYLINK TR sem

0,29 0,10
7% 0,47 0,13
8% 0,59 0,06
9% 0,70 0,08
7%

ECOFLEX B

sem

0,23 0,05
8% 0,25 0,03
9% 0,31 0,05
10% 0,42 0,07
7%

com

0,25 0,13
8% 0,23 0,05
9% 0,49 0,16
10% 0,24 0,04
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4.5.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (RT) PARA A MISTURA 2

Os resultados para esta mistura são mostrados na FIG.  4 .30.

Para a situação sem condicionamento a mistura com o ligante STYLINK TR 

foram  obtidos  os  maiores  valores  de  RT,  sendo  que  houve  uma  grande 

diminuição da mesma para a situação com o condicionamento.

Houve  menor  diferença  nos  valores  de  resistência  à  tração  quando 

comparado à situação sem e com condicionamento para a mistura com o ligante 

ECOFLEX B, sendo que os resultados foram mais  dispersos para a situação 

com condicionamento.

Os  valores  da  resistência  à  tração  foram maiores  para  a  mistura  2  em 

relação à mistura 1. Pode-se verificar que a granulometria influenciou no valor da 

resistência à tração.
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FIG. 4.30 Resistência à tração em função do teor de ligante para a mistura 2

A TAB.  4 .24 mostra os valores médios obtidos e o desvio padrão para cada 

combinação para mistura 2.
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TAB. 4.24 Valores médios de resistência à tração para a mistura 2

teor de 
ligante

ligante
condicionament

o
RT - MPa

desvio 
padrão

6%

STYLINK TR

sem
0,94 0,10

7% 1,06 0,12
8% 1,09 0,08
6%

com
0,23 0,15

7% 0,27 0,25
8% 0,70 0,29
7%

ECOFLEX B

sem
0,63 0,05

8% 0,87 0,03
9% 0,74 0,10
7%

com
0,43 0,18

8% 0,68 0,31
9% 0,94 0,30

4.5.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA A RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

(RT)

Neste item serão mostrados os resultados finais das análises de regressão 

linear múltipla para a previsão da resistência à tração. São apresentadas tabelas 

com a análise de variância e coeficiente de regressão.  O nível  de  confiança 

considerado nas análises é de 95%.

Para a analise estatística foi utilizado a ferramenta de analise de dados do 

EXCEL. Para a seleção das variáveis relevante para os modelos foi utilizada a 

seleção progressiva.

As variáveis utilizadas para utilizadas para estimar  a resistência à tração 

são: Teor de ligante (t), Densidade Aparente (Gmb), Volume de Vazios (Vv) e 

Relação Betume Vazios (RBV).

4.5.3.1 Regressão Linear Múltipla para a mistura 1 com o ligante STYLINK TR - 

RT

A TAB.  4 .25 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística e pode-se verificar que a variável de maior correlação com a 

resistência à tração é o teor de ligante, porém os valores da correlação do teor 

de ligante, volume de vazios e relação betume vazios estão próximos.
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TAB. 4.25 Matriz de correlação das variáveis consideradas para mistura 1 

com ligante STYLINK TR

t Gmb Vv RBV RT

t 1

Gmb 0,644 1

Vv -0,930 -0,880 1

RBV 0,973 0,802 -0,989 1
RT 0,885 0,615 -0,845 0,882 1

A TAB.  4 .26 mostra a análise da variância e de coeficientes para o modelo 

de resistência à tração para a mistura 1 com o ligante STYLINK TR. A densidade 

aparente (Gmb) não foi uma variável relevante no modelo e não foi considerada.

TAB. 4.26 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o 

ligante STYLINK TR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,92

R-Quadrado 0,86
R-quadrado 

ajustado
0,80

Erro padrão 0,08
Observações 12

ANOVA

Grau de 
Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 3 0,2983 0,0994 15,78 0,0010
Resíduo 8 0,0504 0,0063

Total 11 0,3487

Coeficientes
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Interseção -11,882 6,038 -1,968 0,085 -25,804 2,041
t -0,430 0,282 -1,522 0,166 -1,081 0,221

Vv 52,962 28,132 1,883 0,096 -11,910 117,835
RBV 18,759 9,594 1,955 0,086 -3,366 40,884

O modelo  encontrado  pela regressão  linear  múltipla  não  sofreu  melhoria 

significativa em relação ao modelo apresentado no item 4.5.1, onde a resistência 

à tração é apresentada em função do teor  de ligante,  pois o  teor  de ligante 

possui uma alta correlação com a resistência à tração.
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4.5.3.2 Regressão Linear Múltipla para a mistura 1 com o ligante ECOFLEX B - 

RT

A TAB.  4 .27 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística para a situação sem condicionamento, e a TAB.  4 .28 para 

a situação com condicionamento e a TAB.  4 .29 para as situações com e sem 

condicionamento juntas, incluindo a variável tempo de condicionamento (Tcond). 

TAB. 4.27 Matriz de correlação das variáveis consideradas para mistura 1 

com ligante ECOFLEX B sem condicionamento - RT

t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb -0,027 1
Vv -0,889 -0,415 1

RBV 0,949 0,276 -0,987 1
RT 0,795 0,212 -0,802 0,831 1

TAB. 4.28 Matriz de correlação das variáveis consideradas para mistura 1 

com ligante ECOFLEX B com condicionamento - RT

t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb -0,108 1
Vv -0,423 -0,855 1

RBV 0,823 0,473 -0,862 1
RT 0,192 0,689 -0,730 0,569 1

TAB. 4.29 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 1 

com ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - RT

Tcond t Gmb Vv RBV RT
Tcond 1

t -0,033 1

Gmb 0,566 -0,079 1
Vv 0,623 -0,554 -0,046 1

RBV -0,392 0,827 0,045 -0,922 1
RT 0,003 0,418 0,453 -0,560 0,589 1

A matriz de correlação para a situação sem condicionamento mostra que as 

variáveis: teor de ligante, volume de vazios e relação betume vazios são as de 
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maiores  correlação  com  a  resistência  a  tração.  Para  a  situação  com 

condicionamento a variável de maior correlação é o volume de vazios e o teor de 

ligante é a variável de menor correlação entre as variáveis analisadas, fato este 

que explica a dificuldade de encontrar um modelo adequado em função do teor 

de ligante, como mostrado no item 4.5.1. 

Analisando os dados, com e sem condicionamento, as variáveis com maior 

correlação são: volume de vazios e relação betume vazios. Observou-se que o 

tempo  de  condicionamento  apresentou  uma  baixa  correlação  no  valor  da 

resistência  à  tração.  Porém,  a  mudança  nas  variáveis  de  maior  correlação 

evidencia a influência do condicionamento no estudo.

A TAB.  4 .30 mostra a análise da variância e de coeficientes para o modelo 

de  resistência  à  tração  para  a  mistura  1  com  o  ligante  ECOFLEX  B  sem 

condicionamento. A densidade aparente (Gmb) não foi uma variável relevante no 

modelo e não foi considerada.

TAB. 4.30 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o ligante 

ECOFLEX B sem condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,930

R-Quadrado 0,865
R-quadrado 

ajustado
0,824

Erro padrão 0,036
Observações 14

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 3 0,0815 0,0272 21,33 0,00012
Resíduo 10 0,0127 0,0013

Total 13 0,0942    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão Stat t valor-P
95% 

inferiores
95% 

superiores
Constante -13,443 3,676 -3,656 0,0044 -21,635 -5,251

t -0,455 0,131 -3,463 0,0061 -0,749 -0,162
Vv 54,141 15,077 3,590 0,0049 20,546 87,735

RBV 21,073 5,636 3,738 0,0039 8,514 33,632

O  modelo  encontrado  pela  regressão  linear  múltipla  apresentou  uma 

melhoria significativa em relação ao modelo apresentado no item 4.5.1, onde a 
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resistência  à  tração  é  apresentada  em  função  do  teor  de  ligante,  pois  o 

coeficiente de determinação aumentou de 0,69 para 0,824.

A TAB.  4 .31 mostra a análise da variância e de coeficientes para o modelo 

de  resistência  a  tração  para  a  mistura  1  com  o  ligante  ECOFLEX  B  com 

condicionamento. O teor de ligante não foi uma variável relevante no modelo e 

não foi considerada. Pode-se verificar na  TAB.  4 .28 que esta variável possui 

uma correlação bem menor que as demais variáveis em relação à resistência a 

tração.

TAB. 4.31 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o ligante 

ECOFLEX B com condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,78

R-Quadrado 0,61
R-quadrado 

ajustado
0,46

Erro padrão 0,11
Observações 12

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 3 0,139 0,046 4,08 0,049
Resíduo 8 0,090 0,011

Total 11 0,230    

 
Coeficiente

s
Erro  

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -182,542 169,050 -1,079 0,311 -572,374 207,289
RBV 38,081 35,503 1,072 0,314 -43,788 119,951
Vv 224,570 213,872 1,050 0,324 -268,620 717,760

Gmb 79,104 72,558 1,090 0,307 -88,215 246,424

A TAB.  4 .32 mostra a análise da variância e de coeficientes para o modelo 

de resistência à tração para a mistura 1 com o ligante ECOFLEX B com e sem 

condicionamento.

Os modelos para estimar a resistência à tração que possuem os dados dos 

corpos-de-prova  com  condicionamento  apresentaram  coeficiente  de 

determinação menor. 
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TAB. 4.32 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o ligante 

ECOFLEX B com e sem condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,727

R-Quadrado 0,529
R-quadrado 

ajustado
0,489

Erro padrão 0,081
Observações 26

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 2 0,172 0,0859 12,96 0,00017

Resíduo 23 0,152 0,0066
Total 25 0,324    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -3,359 1,061 -3,166 0,0043 -5,554 -1,165
RBV 0,926 0,232 3,984 0,0006 0,445 1,407
Gmb 1,893 0,633 2,987 0,0066 0,582 3,205

4.5.3.3 Regressão Linear Múltipla para a mistura 2 com o ligante STYLINK TR - 

RT

A TAB.  4 .33 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística para a situação sem condicionamento, e a TAB.  4 .34 para 

a situação com condicionamento e a TAB.  4 .35 para as situações com e sem 

condicionamento juntas, incluindo a variável tempo de condicionamento (Tcond). 

TAB. 4.33 Matriz de correlação das variáveis consideradas para mistura 2 

com ligante STYLINK TR sem condicionamento - RT

 t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb 0,482 1
Vv -0,906 -0,783 1

RBV 0,917 0,776 -0,998 1
RT 0,569 0,957 -0,835 0,818 1
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TAB. 4.34 Matriz de correlação das variáveis consideradas para mistura 2 

com ligante STYLINK TR com condicionamento - RT

t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb 0,311 1
Vv -0,277 -0,998 1

RBV 0,896 0,701 -0,674 1
RT 0,607 0,831 -0,820 0,844 1

TAB. 4.35 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante STYLINK TR sem e com condicionamento - RT

 Tcond t Gmb Vv RBV RT
Tcond 1

t 0,049 1
Gmb -0,872 0,152 1
Vv 0,897 -0,243 -0,950 1

RBV -0,789 0,447 0,903 -0,971 1
RT -0,794 0,286 0,901 -0,836 0,799 1

Pode-se  verificar  que  as  características  volumétricas  possuem  maior 

correlação do que o teor de ligante e o tempo de condicionamento. Para a matriz 

de correlação obtida analisando os dados sem e com condicionamento, juntos, o 

teor  de  ligante  foi  a  variável  de  menor  correlação  em comparação  com as 

demais. 

As TAB.  4 .36, TAB.  4 .37 e TAB.  4 .38 mostram a análise da variância e 

de coeficientes para o modelo de resistência à tração para a mistura 2 com o 

ligante  STYLINK TR sem condicionamento,  com condicionamento  e  com os 

dados sem e com condicionamento juntos respectivamente.

Para a mistura 2 a inclusão de variáveis no modelo de regressão aumentou  

sensivelmente o coeficiente de determinação em comparação aos encontrados 

no item 4.5.2.
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TAB.  4.36 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR sem condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,985

R-Quadrado 0,971
R-quadrado 

ajustado
0,941

Erro padrão 0,027
Observações 9

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 4 0,099 0,0249 33,18 0,0025
Resíduo 4 0,003 0,0007

Total 8 0,102    

 
Coeficiente

s
Erro  

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -7,460 3,245 -2,298 0,0831 -16,471 1,551
t 0,084 0,072 1,162 0,3098 -0,117 0,287

Gmb 5,944 1,819 3,267 0,0309 0,893 10,995
Vv -13,611 5,867 -2,320 0,0811 -29,901 2,678

RBV -3,068 1,414 -2,169 0,0959 -6,995 0,859

TAB.  4.37 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR com condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,908

R-Quadrado 0,824
R-quadrado 

ajustado
0,789

Erro padrão 0,142
Observações 13

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 2 0,9608 0,4804 23,5178 0,0002
Resíduo 10 0,2043 0,0204

Total 12 1,1651    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -21,205 7,048 -3,008 0,0132 -36,910 -5,499
Gmb 10,984 4,333 2,534 0,0296 1,329 20,638
RBV 4,471 1,613 2,771 0,0197 0,876 8,065
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TAB.  4.38 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR sem e com condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,966

R-Quadrado 0,934
R-quadrado 

ajustado
0,919

Erro padrão 0,114
Observaçõe

s
22

ANOVA

Grau de 
Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 4 3,2063 0,8016 60,7 7,6886E-10

Resíduo 17 0,2245 0,0132
Total 21 3,4308

Coeficiente
s

Erro  
padrão

Stat t valor-P
95% 

inferiores
95% 

superiores
Constante -20,774 4,795 -4,331 0,0005 -30,892 -10,655

t 0,434 0,078 5,520 0,0000 0,268 0,601
Gmb 14,218 2,460 5,778 0,0000 9,027 19,410
Vv -24,460 6,435 -3,800 0,0014 -38,038 -10,881

RBV -7,984 1,690 -4,724 0,0002 -11,550 -4,418

4.5.3.4 Regressão Linear Múltipla para a mistura 2 com o ligante ECOFLEX B - 

RT

A TAB.  4 .39 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística para a situação sem condicionamento, e a TAB.  4 .40 para 

a situação com condicionamento e a TAB.  4 .41 para as situações com e sem 

condicionamento juntas, incluindo a variável tempo de condicionamento (Tcond). 

Pode-se verificar que as características volumétricas são as variáveis que 

possuem  as  maiores  correlações  em  comparação  às  demais.  Para  as  três 

situações  o  teor  de  ligante  apresentou  correlação  menor  do  que  as 

características volumétricas.
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TAB. 4.39 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B sem condicionamento - RT

t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb 0,6252 1
Vv -0,9671 -0,7989 1

RBV 0,9651 0,7949 -0,9990 1
RT 0,3844 0,6020 -0,4461 0,4170 1

TAB. 4.40 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B com condicionamento - RT

 t Gmb Vv RBV RT
t 1

Gmb 0,6535 1
Vv -0,7688 -0,8832 1

RBV 0,8533 0,8662 -0,9832 1
RT 0,6881 0,9751 -0,9028 0,8943 1

TAB. 4.41 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - RT

 Tcond t Gmb Vv RBV RT
Tcond 1

t 0 1
Gmb -0,4175 0,5256 1
Vv 0,4585 -0,7542 -0,8513 1

RBV -0,3632 0,8464 0,7987 -0,9810 1
RT -0,1321 0,5461 0,8956 -0,7336 0,6962 1

As TAB.  4 .42, TAB.  4 .43 e TAB.  4 .44 mostram a análise da variância e 

de coeficientes para o modelo de resistência à tração para a mistura 2 com o 

ligante  ECOFLEX  B  sem condicionamento,  com  condicionamento  e  com  os 

dados sem e com condicionamento juntos, respectivamente.

A  inclusão  das  variáveis  volumétricas  no  modelo  de  regressão  para  a 

mistura 2 com o ligante ECOFLEX B aumentaram sensivelmente o coeficiente de 

determinação. Apenas para a situação sem condicionamento o teor de ligante é 

uma variável relevante no modelo de regressão.
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TAB.  4.42 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B sem condicionamento - RT

Estatística de regressão
R múltiplo 0,986

R-Quadrado 0,972
R-quadrado 

ajustado
0,956

Erro padrão 0,024
Observações 9

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 3 0,1107 0,0369 59,6470 0,0002
Resíduo 5 0,0031 0,0006

Total 8 0,1138    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -75,546 6,651 -11,357 0,0001 -92,645 -58,448
t 1,575 0,149 10,566 0,0001 1,192 1,959

Gmb 32,835 2,815 11,664 0,0001 25,599 40,072
Vv 55,834 5,269 10,595 0,0001 42,287 69,381

TAB.  4.43 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B com condicionamento - RT

Estatística de regressão
R múltiplo 0,975

R-Quadrado 0,951
R-quadrado 

ajustado
0,944

Erro padrão 0,076
Observações 9

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 1 0,7745 0,7745 135,2940 7,83622E-06
Resíduo 7 0,0401 0,0057

Total 8 0,8146    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -8,775 0,813 -10,783 0,00001 -10,699 -6,851
Gmb 5,359 0,460 11,631 0,00001 4,269 6,449
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TAB.  4.44 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento

Estatística de regressão
R múltiplo 0,934

R-Quadrado 0,872
R-quadrado 

ajustado
0,856

Erro padrão 0,089
Observações 18

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 2 0,8248 0,4124 51,5 1,91E-07

Resíduo 15 0,1201 0,0080
Total 17 0,9449    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -8,615 0,932 -9,242 1,39E-07 -10,602 -6,628
Tcond 0,067 0,023 2,891 0,0112 0,017 0,116
Gmb 5,193 0,518 10,048 4,69E-08 4,091 6,294

4.6 MÓDULO RESILIENTE PARA AS MISTURAS ESTUDADAS

Neste  item são apresentados os  ensaios  de  módulo  resiliente realizados 

nesta pesquisa, cujas planilhas constam no apêndice A. 

4.6.1 MÓDULO RESILIENTE PARA A MISTURA 1

A FIG.  4 .31 mostra a variação do módulo resiliente em função do teor de 

ligante para as situações estudadas.

O condicionamento ocasionou um aumento do módulo resiliente para todos 

os teores de ligante, sendo observada maior dispersão nos resultados para a 

situação com condicionamento. A mistura com o ligante STYLINK TR apresentou 

módulos maiores do que com o ligante ECOFLEX B para as situações com e 
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sem o condicionamento.

y = -246,67x2 + 4553,3x - 19820
R2 = 0,52

y = -333,33x2 + 6066,7x - 25600
R2 = 0,18

y = -363,96x2 + 5951,7x - 21838
R2 = 0,79

500

800

1100
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1700

2000

2300

2600
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Teor de ligante (%)
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R

 (
M

P
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ECOFLEX B - sem condicionamento
ECOFLEX B - com condicionamento
STYLINK TR - sem condicionamento

FIG. 4.31 Módulo resiliente para a mistura 1

A  TAB.   4  .45 mostra  os  valores médios  do  módulo  resiliente  paras  as 

combinações para a mistura 1.

TAB. 4.45 Valores médios do módulo resiliente para a mistura 1

teor de 
ligante ligante

condicionament
o MR - MPa

desvio 
padrão

6%
STYLINK 

TR
sem

755 79
7% 2050 661
8% 2438 48
9% 2267 129
8%

ECOFLEX 
B

sem
820 225

9% 1180 193
10% 1047 68
8%

com
1600 300

9% 2000 361
10% 1733 586
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4.6.2 MÓDULO RESILIENTE PARA A MISTURA 2

A FIG.  4 .32 mostra a variação do módulo resiliente em função do teor de 

ligante para a mistura 2 nas várias condições de estudo.

Para a mistura com o ligante STYLINK TR e com condicionamento o módulo 

resiliente diminuiu para os teores de 6% e 7%, sendo observado um aumento 

para o teor de 8%, em relação à situação sem condicionamento. Para a situação 

com o  condicionamento  os  corpos-de-prova  apresentaram,  visualmente,  uma 

quantidade muito pobre de ligante. Os corpos-de-prova ficaram quebradiços e de 

difícil  manuseio,  e  movimentos  bruscos  ocasionavam  a  desmoldagem  dos 

mesmos,  fato  este  que  proporcionou  grande diminuição  no  valor  do  módulo 

resiliente.

Para o ligante ECOFLEX B o módulo resiliente aumentou em todos os teores 

para  a  condição  com  condicionamento  em  relação  à  sem,  ocorrendo  um 

aumento menor para o teor de 8%. Nesta mistura, o efeito do condicionamento 

foi menor do que na mistura com o ligante STYLINK TR.

y = -307,86x2 + 5419,9x - 20840
R2 = 0,90

y = 507,28x2 - 7884,5x + 33522
R2 = 0,32

y = -342,11x2 + 4537,1x - 11530
R2 = 0,73

y = 1346,1x2 - 17302x + 56293
R2 = 0,93

500
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FIG. 4.32 Módulo resiliente em função do teor de ligante para a mistura 2

A mistura com o ligante STYLINK TR para a condição sem condicionamento 

foi  a  que  apresentou  maiores  valores  para  o  módulo  resiliente  com  menor 

dispersão, porém a grande variação observada nos valores do módulo resiliente 

inviabiliza tecnicamente o uso desta mistura.

A  TAB.   4  .46 mostra  os  valores médios  do  módulo  resiliente  paras  as 

combinações para a mistura 2.

TAB. 4.46 Valores médios do módulo resiliente para a mistura 2

teor de 
ligante

ligante
condicionament

o
MR - MPa

desvio 
padrão

6%
STYLINK 

TR
sem

3376 179
7% 3466 266
8% 2871 109
6%

STYLINK 
TR

com
832 190

7% 1137 758
8% 4026 270
7%

ECOFLEX 
B

sem
2014 113

8% 2816 104
9% 3002 246
7%

ECOFLEX 
B

com
3187 449

8% 2912 820
9% 3651 121

4.6.3 REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA PARA O MÓDULO RESILIENTE (MR)

Neste item são mostrados os resultados finais das análises de regressão 

linear múltipla para a previsão do módulo resiliente. São apresentadas tabelas 

com a análise de variância e coeficiente de regressão.  O nível  de  confiança 

considerado nas análises é de 95%.

Para a analise estatística foi utilizado a ferramenta de analise de dados do 

EXCEL. Para a seleção das variáveis relevante para os modelos foi utilizada a 

seleção progressiva.

As variáveis utilizadas para utilizadas para estimar o módulo resiliente são: 

Teor de ligante (t), Densidade Aparente (Gmb), Volume de Vazios (Vv), Relação 

Betume Vazios (RBV) e Estabilidade Marshall (estabilidade).
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4.6.3.1 Regressão Linear Múltipla para a mistura 1 com o ligante STYLINK TR - 

MR

A TAB.  4 .47 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística e pode-se verificar que a variável de maior correlação com o 

módulo resiliente é o volume de vazios.

A TAB.  4 .48 mostra a análise da variância e de coeficientes para o modelo 

de módulo resiliente para a mistura 1 com o ligante STYLINK TR.

TAB. 4.47 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 1 

com ligante STYLINK TR - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,6799 1
Vv -0,9438 -0,8840 1

RBV 0,9782 0,8162 -0,9914 1
Estabilidade 0,0932 0,2478 -0,1725 0,1563 1

MR 0,7588 0,7191 -0,8079 0,8046 0,5844 1

TAB.  4.48 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o 

ligante STYLINK TR - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,93

R-Quadrado 0,86
R-quadrado 

ajustado
0,83

Erro padrão 335,34
Observações 14

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática
Média 

Quadrática
F

F de 
significaçã

o
Regressão 2 7395673,791 3697836,896 32,883 2,29E-05

Resíduo 11 1237011,923 112455,629
Total 13 8632685,714    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t

valor-
P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante 2992,19 784,824 3,812 0,0029 1264,803 4719,577
Vv -33297,69 5294,529 -6,289 0,0001 -44950,878 -21644,51

Estabilidade 2,58 0,65 3,958 0,0022 1,148 4,024
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O teor de ligante não é uma variável relevante para o modelo encontrado 

para a mistura 1 com o ligante STYLINK TR, apesar de este ter uma correlação 

alta com o módulo resiliente. O fato da variável  teor  de  ligante ter  saído do 

modelo deve-se ao fato de possuir uma alta correlação com o volume de vazios.

Pode-se  verificar  que  a  inclusão  das  variáveis  volumétricas  aumentou  o 

coeficiente de determinação em comparação ao modelo, apenas, com o teor de 

ligante.

4.6.3.2 Regressão Linear Múltipla para a mistura 1 com o ligante ECOFLEX B - 

MR

Na TAB.  4 .49 mostra-se a matriz de correlação das variáveis consideradas 

para  a  análise  estatística  do  módulo  resiliente  para  a  situação  sem 

condicionamento, a TAB.  4 .50 para a situação com condicionamento e a TAB.

 4 .51 para as situações com e sem condicionamento juntas, incluindo a variável 

tempo de condicionamento (Tcond). 

TAB. 4.49 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 1 

com ligante ECOFLEX B sem condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,4055 1
Vv -0,8681 -0,7912 1

RBV 0,9271 0,7100 -0,9907 1
Estabilidade 0,2706 0,5658 -0,5307 0,4714 1

MR 0,4481 0,6577 -0,6854 0,6394 0,6709 1

TAB. 4.50 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 1 

com ligante ECOFLEX B com condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,3249 1
Vv -0,7453 -0,8708 1

RBV 0,9262 0,6550 -0,9414 1
Estabilidade 0,5417 -0,0835 -0,2110 0,3922 1

MR 0,1392 0,3809 -0,3566 0,2752 0,3689 1
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TAB. 4.51 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 1 

com ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - MR

 Tcond t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
Tcond 1

t 0 1

Gmb 0,8952 0,1633 1
Vv 0,4273 -0,7186 0,0608 1

RBV -0,2200 0,8856 0,0988 -0,9542 1
Estabilidade 0,9383 0,1474 0,8662 0,2975 -0,0748 1

MR 0,7731 0,1491 0,8205 0,0811 0,0671 0,8224 1

A  matriz  de  correlação  para  os  dados  sem  condicionamento  as 

características volumétricas apresentaram a maior  correlação. Para os dados 

com condicionamento  a  correlação é  baixa  com todas as  variáveis.  Para os 

dados  sem  e  com  condicionamento,  juntos,  a  Gmb,  Estabilidade  e  Tcond 

apresentaram a maior correlação com o MR.

As TAB.  4 .52, TAB.  4 .53 e TAB.  4 .54 mostram a análise da variância e 

de coeficientes para o  modelo  de  módulo resiliente para a mistura  1  com o 

ligante  ECOFLEX  B  sem condicionamento,  com  condicionamento  e  com  os 

dados sem e com condicionamento juntos respectivamente.

Pode-se verificar pela  TAB.  4 .52 que no modelo para a mistura 1, sem 

condicionamento,  não existe uma  relação  linear  entre a variável  de resposta 

(MR) e o subconjunto de regressores t, Gmb, Vv, RBV e Estabilidade, uma vez 

que o F de significação é maior do que 0,05.

Pode-se verificar pela  TAB.  4 .53 que no modelo para a mistura 1, com 

condicionamento,  não existe uma  relação  linear  entre a variável  de resposta 

(MR) e o subconjunto de regressores t, Gmb, Vv, RBV e Estabilidade, uma vez 

que o F de significação é maior do que 0,05.

Pode-se verificar que as variáveis relevantes para o caso dos dados juntos, 

sem e com condicionamento, são Gmb e estabilidade.
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TAB.  4.52 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o 

ligante com condicionamento ECOFLEX B - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,867

R-Quadrado 0,751
R-quadrado 

ajustado
0,336

Erro padrão 178,513
Observações 9

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 5 288221,89 57644,377 1,81 0,33

Resíduo 3 95600,34 31866,778
Total 8 383822,22    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t

valor
-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -4685,143 44346,990 -0,106 0,923 -145817,056 136446,771
t -3568,551 2894,397 -1,233 0,305 -12779,815 5642,712

Gmb -38096,615 31697,960 -1,202 0,316 -138973,670 62780,440
Vv 265439,994 253599,492 1,047 0,372 -541626,771 1072506,759

RBV 125377,727 109170,791 1,148 0,334 -222052,453 472807,907
Estabilidade 0,558 1,398 0,399 0,717 -3,892 5,008

TAB.  4.53 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o 

ligante sem condicionamento ECOFLEX B - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,805

R-Quadrado 0,648
R-quadrado 

ajustado
0,062

Erro padrão 401,638
Observações 9

ANOVA

 Grau de 
Liberdade

Soma 
Quadrática

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 5 891617,496 178323,499 1,105 0,499
Resíduo 3 483938,059 161312,686

Total 8 1375555,556    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t

valor
-P

95% 
inferiores

95% 
superiores
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Constante 676781,691 606854,230 1,115 0,346
-

1254499,310
2608062,693

t 794,475 5760,618 0,138 0,899 -17538,383 19127,334
Gmb -274738,37 222704,335 -1,234 0,305 -983482,964 434006,214
Vv -969975,96 1053622,064 -0,921 0,425 -4323071,60 2383119,681

RBV -180675,49 298685,153 -0,605 0,588 -1131224,95 769873,965
Estabilidade 3,202 1,754 1,826 0,165 -2,379 8,782

TAB.  4.54 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 1 com o 

ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,850

R-Quadrado 0,723
R-quadrado 

ajustado
0,686

Erro padrão 284,129
Observações 18

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrática

F
F de 

significaçã
o

Regressão 2 3162860,71 1581430,355 19,589 6,56E-05
Resíduo 15 1210939,29 80729,29

Total 17 4373800    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t

valor-
P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -10282,203 6638,015 -1,549 0,142 -24430,798 3866,392
Gmb 6576,871 4131,044 1,592 0,132 -2228,240 15381,982

Estabilidade 0,901 0,548 1,645 0,121 -0,266 2,068

4.6.3.3 Regressão Linear Múltipla para a mistura 2 com o ligante STYLINK TR - 

MR

A TAB.  4 .55 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística do módulo resiliente para a situação sem condicionamento, 

e a  TAB.  4 .56 para a situação com condicionamento, a  TAB.  4 .57 para as 

situações com e  sem condicionamento  juntas,  incluindo a  variável  tempo  de 

condicionamento (Tcond). 

TAB. 4.55 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante STYLINK TR sem condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV Estabilidad MR

117



e
t 1

Gmb 0,6757 1
Vv -0,9366 -0,8709 1

RBV 0,9494 0,8633 -0,9979 1
Estabilidade -0,7743 -0,1923 0,5347 -0,567 1

MR -0,6722 0,0262 0,3833 -0,424 0,9126 1

TAB. 4.56 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante STYLINK TR com condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,8057 1
Vv -0,8126 -0,9992 1

RBV 0,9669 0,9297 -0,9337 1
Estabilidade 0,6533 0,2845 -0,3016 0,5248 1

MR 0,8603 0,5912 -0,6094 0,7818 0,8781 1

TAB. 4.57 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante STYLINK TR sem e com condicionamento - MR

 Tcond t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
Tcond 1

t 0,078 1
Gmb -0,878 0,283 1
Vv 0,877 -0,324 -0,955 1

RBV -0,759 0,505 0,915 -0,976 1
Estabilidade -0,253 0,192 0,284 -0,179 0,172 1

MR -0,453 0,371 0,566 -0,435 0,428 0,868 1

A correlação entre a variável teor de ligante e módulo resiliente aumentou 

para a situação com condicionamento em relação à sem condicionamento. Este 

fato pode ter ocorrido devido ao maior tamanho da amostra.

A variável  Estabilidade é a de maior  correlação com o módulo resiliente, 

comparativamente com as demais. 

As TAB.  4 .58, TAB.  4 .59 e TAB.  4 .60 mostram a análise da variância e 

de coeficientes para o  modelo  de  módulo resiliente para a mistura  2  com o 

ligante  STYLINK TR sem condicionamento,  com condicionamento  e  com os 

dados sem e com condicionamento juntos respectivamente.

A regressão  linear  múltipla aumentou  consideravelmente o coeficiente de 

118



determinação em comparação com o modelo usando apenas o teor de ligante 

para estas situações.

TAB.  4.58 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR sem condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,993

R-Quadrado 0,987
R-quadrado 

ajustado
0,973

Erro padrão 53,113
Observações 9

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significação

Regressão 4 835028,808 208757,202 74,002 0,00053
Resíduo 4 11283,809 2820,952

Total 8 846312,617    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -17774,814 5292,344 -3,359 0,028 -32468,718 -3080,910
Gmb 18358,932 3183,047 5,768 0,004 9521,377 27196,486
Vv -62814,060 14336,673 -4,381 0,012 -102619,046 -23009,074

RBV -14185,483 2886,391 -4,915 0,008 -22199,389 -6171,577
Estabilidade 0,969 0,377 2,570 0,062 -0,078 2,017

TAB.  4.59 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR com condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,997

R-Quadrado 0,994
R-quadrado 

ajustado
0,986

Erro padrão 190,242
Observações 8

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 4 17749365,98 4437341,50 122,61 0,001
Resíduo 3 108575,89 36191,96

Total 7 17857941,88    
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Coeficiente

s
Erro padrão Stat t

valor-
P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante 196071,760 32899,549 5,960 0,009 91370,712 300772,809
t 14125,107 2239,109 6,308 0,008 6999,262 21250,953

Vv -938918,30 151564,040 -6,195 0,008 -1421262,72 -456573,89
RBV -368267,94 60910,324 -6,046 0,009 -562111,779 -174424,11

Estabilidade 2,104 0,375 5,605 0,011 0,910 3,299

TAB.  4.60 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante STYLINK TR sem e com condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,960

R-Quadrado 0,922
R-quadrado 

ajustado
0,896

Erro padrão 391,312
Observações 17

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática
Média 

Quadrática
F

F de 
significaçã

o
Regressão 4 21690552,69 5422638,173 35,41 1,48E-06

Resíduo 12 1837504,394 153125,3662
Total 16 23528057,08    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t

valor
-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -58514,184 15590,244 -3,753 0,003 -92482,408 -24545,960
t 493,420 170,666 2,891 0,014 121,571 865,269

Gmb 32386,711 9121,415 3,551 0,004 12512,854 52260,568
RBV -5260,794 2111,592 -2,491 0,028 -9861,558 -660,029

Estabilidade 3,419 0,477 7,169 0,000 2,380 4,458

4.6.3.4 Regressão Linear Múltipla para a mistura 2 com o ligante ECOFLEX B - 

MR

A TAB.  4 .61 mostra a matriz de correlação das variáveis consideradas para 

a análise estatística do módulo resiliente para a situação sem condicionamento, 

e a TAB.  4 .62 para a situação com condicionamento e a TAB.  4 .63 para as 

situações com e  sem condicionamento  juntas,  incluindo a  variável  tempo  de 

condicionamento (Tcond). 
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TAB. 4.61 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B sem condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,511 1
Vv -0,955 -0,739 1

RBV 0,963 0,703 -0,997 1
Estabilidade 0 0,259 -0,111 0,109 1

MR 0,885 0,534 -0,854 0,840 0,117 1

TAB. 4.62 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B com condicionamento - MR

 t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
t 1

Gmb 0,4600 1
Vv -0,690 -0,646 1

RBV 0,843 0,680 -0,967 1
Estabilidade 0,675 0,508 -0,780 0,791 1

MR 0,351 0,212 -0,542 0,503 0,856 1

TAB. 4.63 Matriz de correlação das variáveis consideradas para a mistura 2 

com ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - MR

 Tcond t Gmb Vv RBV
Estabilidad

e MR
Tcond 1

t 0 1
Gmb -0,375 0,449 1
Vv 0,430 -0,750 -0,740 1

RBV -0,344 0,848 0,724 -0,982 1
Estabilidade 0,684 0,307 0,019 -0,019 0,079 1

MR 0,537 0,501 0,077 -0,294 0,342 0,744 1

Para a situação sem condicionamento a variável de maior correlação é o teor 

de ligante e para as outras duas é a estabilidade.

As TAB.  4 .64, TAB.  4 .65 e TAB.  4 .66 mostram a análise da variância e 

de coeficientes para o  modelo  de  módulo resiliente para a mistura  2  com o 

ligante  STYLINK TR sem condicionamento,  com condicionamento  e  com os 

dados sem e com condicionamento juntos, respectivamente.

A regressão  linear  múltipla aumentou  consideravelmente o coeficiente de 
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determinação comparado com o modelo usando apenas o teor de ligante para 

estas situações.

TAB.  4.64 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B sem condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,994

R-Quadrado 0,989
R-quadrado 

ajustado
0,979

Erro padrão 65,443
Observações 10

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade

Soma 
Quadrátic

a

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 4 1849262,49 462315,62 107,95 4,9E-05

Resíduo 5 21413,61 4282,72
Total 9 1870676,1    

 
Coeficiente

s
Erro 

padrão
Stat t

valor-
P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -164450,30 17797,192 -9,240 0,000 -210199,441 -118701,16
t 4482,918 443,846 10,100 0,000 3341,975 5623,861

Gmb 66032,874 7216,770 9,150 0,000 47481,575 84584,173
Vv 139580,587 15407,989 9,059 0,000 99973,089 179188,085

Estabilidade 1,382 0,236 5,857 0,002 0,775 1,989

TAB.  4.65 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B com condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,972

R-Quadrado 0,944
R-quadrado 

ajustado
0,852

Erro padrão 220,313
Observações 9
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ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática

Média 
Quadrátic

a
F

F de 
significaçã

o
Regressão 5 2469435,40 493887,08 10,18 0,04
Resíduo 3 145613,51 48537,84

Total 8 2615048,91    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t valor-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante 12825,203 8021,754 1,599 0,208 -12703,599 38354,006
t -1762,835 776,257 -2,271 0,108 -4233,232 707,562

Gmb -20157,210 8434,983 -2,390 0,097 -47001,092 6686,671
Vv 104125,568 52297,545 1,991 0,141 -62308,561 270559,698

RBV 45415,489 22784,830 1,993 0,140 -27096,010 117926,989
Estabilidade 3,776 0,655 5,764 0,010 1,691 5,860

TAB.  4.66 Análise de variância e de coeficientes para a mistura 2 com o 

ligante ECOFLEX B sem e com condicionamento - MR

Estatística de regressão
R múltiplo 0,797

R-Quadrado 0,635
R-quadrado 

ajustado
0,589

Erro padrão 379,097
Observaçõe

s
19

ANOVA

 
Grau de 

Liberdade
Soma 

Quadrática
Média 

Quadrática
F

F de 
significaçã

o
Regressão 2 4000196,031 2000098,016 13,9 0,0003
Resíduo 16 2299438,051 143714,8782

Total 18 6299634,082    

 
Coeficiente

s
Erro padrão Stat t

valor
-P

95% 
inferiores

95% 
superiores

Constante -130,344 880,560 -0,148 0,884 -1997,046 1736,359
t 218,242 114,986 1,898 0,076 -25,517 462,002

Estabilidade 1,727 0,421 4,102 0,001 0,834 2,619

4.7 ESTABILIDADE MARSHALL PARA AS MISTURAS ESTUDADAS

Neste item são apresentados os resultados dos ensaios de estabilidade, os 

quais constam no apêndice A.

Para  a realização do ensaio de  estabilidade Marshall  foram utilizados os 

corpos-de-prova já empregados nos ensaios de módulo resiliente. 
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As  FIG.  4 .33 e  FIG.  4 .34 apresentam a variação da estabilidade em 

função do teor de ligante para as misturas 1 e 2, respectivamente.
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FIG. 4.33 Estabilidade Marshall versus teor de ligante para a mistura 1
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FIG. 4.34 Estabilidade Marshall versus teor de ligante para a mistura 2
As variações observadas nos valores de estabilidade foram muito parecidas 

com as variações verificadas para o módulo resiliente. O valor da estabilidade 

não é utilizado para dimensionamento de pavimento pelo método mecanístico,  

porém  será  analisada  nesta  pesquisa  a  influência  deste  valor  nos  ensaios 

mecânicos. 

Observou-se que, como no caso do módulo resiliente para as misturas com 

o  ligante  ECOFLEX  B,  houve  um aumento  da  estabilidade  Marshall  com o 

condicionamento.

4.8 DANO POR UMIDADE INDUZIDA

Neste  item são  apresentados  os  resultados  encontrados  para  razão  de 

resistência  a  tração  por  compressão  diametral  (RRT).  Os  ensaios  foram 

realizados segundo o procedimento apresentado no item 3.4.9. O apêndice D 

apresenta os resultados obtidos.

A RRT foi determinada para as combinações apresentadas na.
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TAB. 4.67 Características das misturas ensaiadas no dano por umidade induzida

Ensaio Granulometri

a

Ligante Condicionament

o

Teor de ligante

1 Mistura 2 STYLINK TR sem 6,8%
2 Mistura 2 ECOFLEX B sem 8%
3 Mistura 2 ECOFLEX B com 8%

Foi escolhida a mistura 2, por esta apresentar  os melhores resultados de 

resistência à tração e módulo resiliente, e menor diferença de valores para as 

condições sem e com o condicionamento.

Para a mistura com o ligante STYLINK TR, não foi realizado o ensaio para a 

condição  com  condicionamento,  pois  para  esta  combinação  os  valores  de 

volume de  vazios,  resistência à tração  e módulo  resiliente  sofreram grandes 

variações, tornando inviável a utilização desta mistura. Este ensaio foi realizado 

para a condição sem o condicionamento com objetivo de avaliar a influência do 

tipo de ligante comparando os ensaios 1 e 2.

A escolha do teor de projeto de ligante apresentou-se bastante difícil para as 

misturas estudadas. A mistura com agregados de argila calcinada não atende 

aos valores de volume de vazios impostos pela norma DNIT 031/2004 – ES, 

cabendo definir-se qual a faixa aceitável. 

A  escolha  do  teor  de  ligante  para  os  ensaios  apresentados  na foi  feita 

buscando  o  maior  valor  de  módulo  resiliente  para  a  condição  de  sem 

condicionamento, uma vez que os modelos de tendência para as situações com 

condicionamento  apresentaram  coeficiente  de  determinação  baixo.  Para  a 

mistura do ensaio 1 o módulo resiliente máximo está entre o teor de ligante de 

6,5% e 7%, e então foi escolhido o valor de 6,8%. 

Para a mistura dos ensaios 2 e 3 o módulo resiliente máximo está próximo 

ao teor de ligante de 9%, porém o valor do módulo resiliente do teor de 8% é, 

apenas, um pouco menor, e 1% de ligante é uma quantidade considerável no 

preço final da mistura. Devido a isto foi escolhido o teor de 8%.

A  apresenta os valores encontrados para os ensaios e a FIG.  4 .35 mostra 

graficamente os resultados da RRT para cada ensaio.

Comparando o ensaio 1 com o 2 observa-se a influência do tipo de ligante 

nos resultados encontrados para RRT devido à diferença de viscosidade entre 
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ambos, alterando a absorção e a resistência à tração da mistura final.

Nos ensaios  2  e  3 foi  utilizado  o mesmo  tipo de  ligante,  alterando-se  o 

condicionamento. Pode-se observar uma grande influência do condicionamento. 

Na  mistura  com  condicionamento  ocorreu  maior  absorção  de  ligante  e,  em 

termos de adesividade, houve uma melhora.

No ensaio 3 observou-se uma maior variação nos resultados, sendo esta 

variação  observada  durante  toda  a  pesquisa  devido  ao  efeito  do 

condicionamento.

Todos os  resultados  finais  não  atendem às  especificações SUPERPAVE 

para este ensaio com agregados convencionais, que exige RRT mínima de 70%. 

Para misturas com agregados de argila calcinada este valor poderá vir  a ser 

modificado.

Para  a  realização  deste  ensaio  não  houve  preocupação  em  atender  o 

volume de vazios exigido no ensaio que deve estar no intervalo de 6% a 8%. O 

volume de vazios para as misturas estudadas nesta pesquisa apresenta valores 

bem maiores que as misturas densas de concreto asfáltico tradicionais. 

Além da exigência do volume de vazios, existe a da saturação que deve 

estar  entre  55%  e  80%.  Para  os  ensaios  realizados  nesta  pesquisa  foram 

encontrados  valores  de  saturação  bem  maiores  que  100%,  devido  à  alta 

absorção do agregado, pois a água não penetra somente nos vazios da mistura 

(corpo-de-prova), mas sim nos poros dos agregados de argila calcinada.

TAB. 4.68 Resultados dos ensaios para a determinação da RRT

Ensaio 1
Corpo-de-

prova
RTM RTM-média RTS RTS-média RRT

1 0,36 MPa
0,40 MPa

- -

36,6 %

2 0,42 MPa - -
3 0,42 MPa - -
4 - - 1,08 MPa

1,08 MPa5 - - 1,08 MPa
6 - - 1,08 MPa

Ensaio 2
Corpo-de-

prova
RTM RTM-média RTS RTS-média RRT

7 0,23 MPa
0,23 MPa

- -

26,6 %
8 0,24 MPa - -
9 0,22 MPa - -

10 - - 0,90 MPa 0,86 MPa
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11 - - 0,83 MPa
12 - - 0,86 MPa

Ensaio 3
Corpo-de-

prova
RTM RTM-média RTS RTS-média RRT

13 0,40 MPa
0,43 MPa

- -

67,7 %

14 0,42 MPa - -
15 0,47 MPa - -
16 - - 0,69 MPa

0,63 MPa17 - - 0,91 MPa
18 - - 0,29 MPa

Obs.:  RTM  é  a  resistência  à  tração  dos  corpos-de-prova  submetidos  aos  efeitos  de 

saturação e de condicionamento acelerado na presença de água. RTS é a resistência à tração 

dos corpos-de-prova não submetidos aos efeitos de saturação e de condicionamento acelerado 

na presença de água.
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FIG. 4.35 Valores de RRT(%) para cada ensaio

4.9 RESISTÊNCIA À FADIGA

Os ensaios de fadiga por compressão diametral foram realizados conforme 

os procedimentos citados no item 3.4.7.

A  TAB.   4  .69 apresenta  as  combinações dos  ensaios  de  resistência à 

fadiga.  Os  resultados  dos  ensaios  permitiram  estabelecer  relações  entre  o 

número de repetições da carga à ruptura com o nível de tensões atuantes e com 

a deformação específica resiliente inicial, definida pela razão entre a tensão de 

tração  aplicada  (σT)  e  o  módulo  de  resiliência.  O  apêndice  B  apresenta  os 
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resultados completos obtidos.

Para a mistura com o ligante STYLINK TR, não foi realizado o ensaio para a 

condição  com  condicionamento,  pois  para  esta  combinação  os  valores  de 

volume de  vazios,  resistência à tração  e módulo  resiliente  sofreram grandes 

variações, tornando inviável a utilização desta mistura. 

Os  teores  de  ligante  foram  escolhidos  buscando-se  o  módulo  resiliente 

máximo  para  a  condição  sem  condicionamento.  Para  a  mistura  2  foram 

escolhidos 2 teores, todos próximos ao módulo máximo,  com a finalidade de 

avaliar a influência do aumento do teor de ligante na vida de fadiga.

TAB. 4.69 Combinações feitas no ensaio de resistência à fadiga

Combinação Granulometri

a

Ligante Condicionament

o

Teor de ligante

1 Mistura 1 B Sem 8%
2 Mistura 1 G Sem 9%
3 Mistura 1 G Com 9%
4 Mistura 2 G Sem 8%
5 Mistura 2 G Com 8%
6 Mistura 2 G Sem 9%
7 Mistura 2 G Com 9%
8 Mistura 2 B Sem 6,8%
9 Mistura 2 B Sem 8%

A  TAB.   4  .70 apresenta  as  características  de  fadiga  (constantes 

experimentais K e n dos modelos de fadiga) para as combinações de moldagem 

para as misturas 1 e 2, respectivamente. Os resultados indicaram que o ensaio 

de fadiga foi bastante sensível às condições de moldagem investigadas.

TAB. 4.70 Características das curvas de fadiga

Combinação

MR

(MPa

)

RT

(MPa

)

N = K1 (1/∆σ)n
1 N = K2 (1/εi)n

2

K1 n1 R2 K2 n2 R2

1 2583 0,593 2045,5 3,105 0,816 6,26 x 10-10 3,108 0,820
2 1180 0,311 117,33 4,025 0,882 1,878 x 10-13 4,027 0,881
3 2000 0,487 2357 -1,97 0,121 1,19 x 10+11 -1,97 0,121
4 2871 0,871 2399,4 4,069 0,961 7,38 x 10-14 4,067 0,961
5 4026 0,685 2508,1 4,856 0,242 9,363 x 10-18 4,856 0,242
6 3002 0,783 876,19 2,057 0,900 3,55 x 10-6 2,057 0,90
7 3651 0,941 1745,90 1,890 0,182 2,33 x 10-5 1,891 0,182
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8 3503 1,047 8223,7 3,529 0,85 1,87 x 10-11 3,5314 0,85
9 2871 1,092 18125 3,641 0,945 3,02 x 10-11 3,6399 0,945

As  FIG.  4 .36 e  FIG.  4 .37 mostram as variações da vida de fadiga em 

função da diferença de tensões e da deformação especifica resiliente inicial para 

a mistura 1 e as FIG.  4 .38 e FIG.  4 .39 para a mistura 2, respectivamente.

Todas  as  misturas  com  condicionamento  apresentaram  coeficiente  de 

determinação baixo. Este fato ocorreu devido à grande dispersão encontrada no 

ensaio  de  fadiga.  A  dispersão  para  as  misturas  com  condicionamento  foi 

observada em todos os ensaios feitos nesta pesquisa. O pior resultado para a 

situação com condicionamento foi  para a mistura com o ligante STYLINK TR 

para  a  mistura  1  que  apresentou  uma  grande  dispersão  nos  resultados, 

originando um modelo de fadiga inconsistente. A dispersão nos pontos pode ser 

observada pelo baixo coeficiente de determinação (R2=0,121).
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FIG. 4.36 Vida de fadiga versus Diferença de tensões – Mistura 1
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FIG.  4.37 Vida  de  fadiga  versus  Deformação  específica  resiliente  inicial  – 
Mistura 1
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FIG. 4.38 Vida de fadiga versus Diferença de tensões – Mistura 2
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Mistura 2
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FIG.  4.39 Vida  de  fadiga  versus  Deformação  específica  resiliente  inicial   – 
Mistura 2

Para a mistura 1, pode-se observar uma grande influência do tipo de ligante 

na vida de fadiga da mistura, mostrado na FIG.  4 .36. No FIG.  4 .37, observa-se 

uma  inversão  nas  posições  das  curvas  de  fadiga em relação  ao  gráfico em 

função da diferença de tensão.

Para a mistura 2,  o aumento do teor de ligante não aumentou a vida de 

fadiga da mistura.  O  FIG.  4 .40 mostra a influência do aumento do teor  de 

ligante. 

A TAB.  4 .71 mostra os valores do módulo resiliente (MR) e da resistência à 

tração (RT) e o valor da relação MR/RT.

TAB. 4.71 MR, RT e MR/RT para a mistura 2 com o ligante ECOFLEX B

Teor de ligante condicionament

o

MR (MPa) RT 

(MPa)

MR/RT

9% Sem 3002 0,738 4068
8% Sem 2871 0,871 3296
9% Com 3651 0,941 3878
8% Com 4026 0,685 5877
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Mistura 2
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FIG. 4.40 Influência do teor de ligante para a mistura 2 com o ligante   ECOFLEX 
B

Segundo  Magalhães  (2004),  quanto  menor  esta  relação,  melhor  o 

comportamento  mecânico  da  mistura,  garantindo  uma  combinação  de  boa 

flexibilidade para certa resistência à tração. Analisando os valores encontrados 

para esta relação observa-se que a resistência à tração não é constante para as 

quatro combinações para se buscar a melhor combinação baseado no menor 

valor de MR/RT. Cabe ressaltar que esta observação é só um indicativo quando 

não se tem a curva de fadiga e não dá para comparar entre materiais.

A escolha da melhor combinação, ou seja, de um teor de projeto de ligante 

tem que ser feito analisando separadamente os valores de MR e RT.

Para a mistura 2 com o ligante ECOFLEX B observa-se que para os teores  

de 9% e 8% para a situação sem condicionamento, houve uma diminuição da 

relação  MR/RT e  para a situação com condicionamento  houve  um aumento. 

Observa-se na FIG.  4 .40 que a vida de fadiga para o teor de 8% foi maior que o 

de 9% em quase toda a região do gráfico,  sendo menor para diferenças  de 

tensão maiores que 1 MPa. Esta situação indica que se esta mistura for utilizada 

em um pavimento com diferença de tensão menor que 1 MPa o teor de ligante 

de projeto seria o de 8% por apresentar maior vida de fadiga. Um gasto maior de 

ligante para a situação citada prejudicaria o revestimento asfáltico.

O módulo resiliente máximo para a mistura 2 com o ligante ECOFLEX B 
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acontece no teor de 9% para a condição sem condicionamento, o que pode-se 

concluir que uma dosagem buscando o valor máximo do módulo resiliente não é 

suficiente, pois o teor de 8% apresenta módulo menor e vida de fadiga maior. O 

valor da resistência à tração tem o seu ponto de máximo no teor de 8%, porém o 

teor ótimo deverá ser escolhido observando os valores de MR e RT juntos e não  

individualmente.

Para a mistura 2 com o ligante STYLINK TR, pode-se observar que tanto 

para a mistura com 6,8% de ligante quanto para 8% a vida de fadiga foi maior 

que  todas  as  demais  combinações  para  esta  mistura.  Para  esta  situação  o 

aumento do teor de ligante aumentou a vida de fadiga da mistura, porém teores 

maiores podem ser que venha a prejudicar a vida de fadiga, como aconteceu 

para a situação com o ligante ECOFLEX B.

Embora  a  mistura  2  com  o  ligante  STYLINK  TR  tenha  apresentado  os 

melhores resultados para a vida de fadiga, não foi ensaiado para a situação com 

condicionamento,  pois  esta  situação  apresentou  uma  grande  variação  nos 

valores de MR, RT  e volume de vazios,  indicando uma mistura problemática 

baseado no efeito no condicionamento.

Como verificado para a situação com condicionamento, a grande variação 

observada  nos  valores  de  MR  e  RT  acarreta  uma  grande  dispersão  nos 

resultados de resistência a fadiga, originando em uma região e não em uma 

curva tendência no gráfico.

4.10 COMPARAÇÕES COM OUTROS ESTUDOS

Para efeito de comparações com outros estudos foram escolhidos os teores 

de 6,8 % para a mistura 2 com o ligante STYLINK TR e o de 8% para a mistura 2  

com o ligante ECOFLEX B como teores de projeto.

Os  resultados  foram  comparados  com  uma  mistura  com  agregado 

convencional e com três misturas utilizando agregado de argila calcinada.

A mistura com agregado convencional trata-se de um CBUQ enquadrado na 

faixa  B  do  DNIT  e  composto  por:  brita1  (21,7%),   brita  0  (45,8%),  cimento 

portland (2,8%) e CAP-20 (5,5%). A mistura foi caracterizada por MAGALHÃES 

(2004).
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A  primeira  mistura  com  agregado  de  argila  calcinada,  utilizada  para 

comparação,  trata-se  de  um CBUQ  enquadrado  na  faixa  B  do  DNIT.  Essa 

mistura foi composta por 95% de agregados sintéticos de argila calcinada, 5% de 

cimento  portland  (fíler)  e  9,7%  de  CAP-20.  A  mistura  foi  caracterizada  por 

BATISTA (2004).

A  segunda  mistura  com  agregado  de  argila  calcinada,  utilizada  para 

comparação,  trata-se  de  um CBUQ  enquadrado  na  faixa  B  do  DNIT.  Essa 

mistura foi composta por 100% de agregados sintéticos de argila calcinada e 

8,7% de CAP-20. A mistura foi caracterizada por CABRAL (2005).

A  terceira  mistura  com  agregado  de  argila  calcinada,  utilizada  para 

comparação,  trata-se  de  um  CBUQ  enquadrada  na  faixa  granulométrica 

proposta pelo Departamento de Estradas da Louisiana (1969). Essa mistura foi 

composta por 79% de agregados de argila calcinada, 21% de areia e 7,5% de 

CAP-20. Esta mistura foi caracterizada por NASCIMENTO (2005).

A mistura 2, deste trabalho, com teor de 6,8% de ligante STYLINK TR foi  

identificado como “M2-S-6,8-SC” (mistura 2 com 6,8% de ligante STYLINK TR 

sem condicionamento térmico). A mistura 2 com 8 % de ligante ECOFLEX B foi  

identificada como “M2-E-8-SC” (mistura 2 com 8% de ligante ECOFLEX B sem 

condicionamento  térmico)  e  “M2-E-8-CC”  (mistura  2  com  8%  de  ligante 

ECOFLEX B com condicionamento térmico).

A  mistura  com  agregado  convencional  caracterizada  por  MAGALHÃES 

(2004) foi identificada como “MC” (mistura convencional).

As misturas com agregados de argila calcinada foram identificadas como 

“MAC-B” (mistura com agregado de argila calcinada caracterizada por BATISTA 

(2004)), “MAC-C” (mistura com agregado de argila calcinada caracterizada por 

CABRAL  (2005))  e  “MAC-N”  (mistura  com  agregado  de  argila  calcinada 

caracterizada por NASCIMENTO (2005)).

Os  agregados  de  argila  calcinada  utilizados  por  BATISTA  (2004)  e 

NASCIMENTO  (2005)  foram  produzidos  em  laboratório,  já  os  utilizados  por 

CABRAL (2005) igualmente aos utilizados neste estudo foram produzidos em 

uma olaria da cidade de Santarém no Pará.

Na  FIG.  4 .41 é feita uma comparação dos valores de módulo resiliente 

entre  as  misturas  “M2-S-6,8-SC”,  “M2-E-8-SC”  e  “M2-E-8-CC”  caracterizadas 
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neste  estudo  com  as  misturas  “MC”,  “MAC-B”,  “MAC-C”  e  “MAC-N” 

caracterizadas em outros estudos.
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FIG.  4.41 Média dos valores do módulo resiliente de misturas caracterizadas 

neste estudo com as de outros estudos diferentes

Na FIG.  4 .42 é feita uma comparação dos valores de resistência à tração 

entre  as  misturas  “M2-S-6,8-SC”,  “M2-E-8-SC”  e  “M2-E-8-CC”  caracterizadas 

neste  estudo  com  as  misturas  “MC”,  “MAC-B”,  “MAC-C”  e  “MAC-N” 

caracterizadas em outros estudos.

As misturas MAC-B e MAC-C não foi  realizado o envelhecimento a curto 

prazo (condicionamento térmico).

A  TAB.  4 .72 mostra uma comparação entre as equações das curvas de 

fadiga para as misturas utilizadas para comparação.

Pode-se verificar que se os valores médios de módulo resiliente e resistência 

à tração são satisfatórios, porém a dispersão observada para a condição com 

condicionamento prejudica o uso da mistura.
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FIG. 4.42 Média dos valores de resistência à tração de misturas caracterizadas 

neste estudo com as de outros estudos diferentes

TAB. 4.72 Comparação entre as curvas de fadiga

Mistura
N = K1 (1/∆σ)n

1

K1 n1 R2

“M2-S-6,8-

SC”

8223,7 3,529 0,85

“M2-E-8-SC” 2399,4 4,069 0,961
“M2-E-8-CC” 2508,1 4,856 0,242

“MC” 37000 4,52 0,99
“MAC-B” 540 2,89 0,96
“MAC-C” 671,42 3,63 0,83
“MAC-N” 2300 2,85 0,92

Observa-se  diferença  entre  os  coeficientes  das  equações de  modelo  de 

fadiga,  porém a  análise  comparativa  entre  as  curvas  de  fadiga  de  diversas 

misturas  só  pode  ser  feita  para  misturas  com  módulos  de  resiliência 

semelhantes. Para se fazer uma comparação entre a vida de fadiga de cada 

mistura apresentada na TAB. 4.53 deverão ser avaliadas as tensões geradas na 

estrutura do pavimento que serão aplicadas, utilizando-se os dados de módulo 

resiliente de cada um dos materiais.

A partir do valor de “n” pode-se observar que quanto maior este valor mais  

sensível será a variação de diferença de tensões.
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4.11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se verificar que em termos médios os valores para a mistura 2 foram 

satisfatório,  porém  a  dispersão  dos  resultados  para  a  condição  com 

condicionamento  prejudica  o  uso  desta  mistura,  com  agregado  de  argila 

calcinada  com  alta  absorção,  não  garantindo  uma  homogeneidade  no 

pavimento.

A  mistura  1  foi  estudada,  buscando  uma  situação  de  menor  superfície 

específica com o objetivo de diminuir o consumo de ligante na mistura. Verificou-

se  que  mesmo  assim os  teores  foram elevados em comparação  a  misturas 

asfálticas convencionais.  Concluindo que melhor  do que diminuir a superfície 

específica  é  aumentar  a  proporção  de  agregados  com  baixa  absorção  na 

mistura.

As características físicas apresentadas pelo agregado de argila calcinada 

utilizado  nesta  pesquisa  atende as  exigências  proposta  por  CABRAL  (2005) 

apresentadas na TAB. 2-4. E pode-se observar que não se conseguiu utilizar os 

ligantes CAP-20 e CAP-40 e mesmo com o uso de ligantes com viscosidade 

observou-se problemas de dispersão nos resultados. Logo, os valores propostos 

por CABRAL (2005) deverão ser revistos principalmente o limite fixado para a 

absorção de água.

Não foi  objetivo  deste trabalho avaliar  a produção do agregado de argila 

calcinada, porém como foi observado problemas o processo de produção deverá 

ser avaliado e melhorado.

Para a maioria das combinações se trabalhou com 3 corpos-de-prova. Este 

número  pequeno  de  corpos-de-prova  pode  ter  prejudicado  a  confiança  dos 

resultados. 

A  utilização  de  curvas  que  buscam máxima  densificação  dos  agregados 

pode ajudar  a propor uma faixa  granulométrica  para misturas  asfálticas com 

agregados de argila calcinada, mas não necessariamente a composição ótima 

de agregados deverá atender essa especificação. Pois, a validação da eficiência 

desta densificação deverá ser avaliada com ensaios mecânicos.
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS FUTURAS

As principais conclusões sobre o tema proposto, fundamentadas na 

literatura e nos ensaios realizados em corpos-de-prova são:

5.1 CONCLUSÕES

 Misturas  asfálticas  com  a  utilização  de  CAP-20  e  CAP-40  com  o 

agregado de argila calcinada, utilizado nesta pesquisa com elevada 

absorção,  não  apresentaram características  satisfatórias,  uma  vez 

que os agregados graúdos ficaram todos descobertos de ligante após 

o condicionamento da mistura.

 O condicionamento  da  mistura  foi  realizado  também,  para  fins  de 

comparação, com um agregado pétreo gnáissico de má adesividade e 

não foram observados problemas de escoamento de ligante, o que 

indica que a adesividade não é o fator determinante do problema de 

descobrimento dos agregados.

 A  utilização  de  banho  de  cal  nos  agregados  de  argila  calcinada 

resolveu visualmente  o problema de descobrimento  dos agregados 

pelo  ligante  asfáltico,  porém  não  foi  avaliado,  nesta  pesquisa,  o 

comportamento mecânico para validar a sua utilização.

 A utilização de  ligantes  com viscosidade elevada (asfalto  polímero 

STYLINK TR e asfalto-borracha ECOFLEX B) resolveu visualmente o 

problema de descobrimento dos agregados pelo ligante asfáltico após 

o condicionamento.

 As misturas asfálticas com o ligante STYLINK TR apresentaram os 

melhores  resultados  para  a  mistura  sem  condicionamento.  Já  as 
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misturas asfálticas com este ligante com condicionamento apresentou 

grandes  variações  no  volume  de  vazios  e  grande  dispersão  nos 

resultados de módulo resiliente e resistência à tração.

 As  misturas  asfálticas  com  o  ligante  ECOFLEX  B  apresentaram 

menor variação nos resultados para a situação com condicionamento 

em  comparação  com  a  sem  condicionamento.  No  entanto,  as 

misturas  com  condicionamento  apresentaram  dispersão  nos 

resultados de módulo resiliente e resistência à tração. Esta dispersão 

observada prejudicou o ensaio de resistência à fadiga, uma vez que o 

ensaio é realizado a partir de uma dada resistência à tração.

 Em algumas combinações onde se utilizou o ligante  ECOFLEX B, 

foram observados um aumento do módulo resiliente para a condição 

com  em  relação  à  sem  condicionamento.  Já  em  algumas 

combinações com o ligante STYLINK TR não se observou o aumento 

citado,  talvez devido à elevada absorção  de ligante e/ou efeito do 

envelhecimento do ligante asfáltico.

 As  misturas  asfálticas  realizadas  com  100%  de  argila  calcinada 

apresentaram elevada dispersão nos resultados. Foi observada uma 

melhoria nos resultados mecânicos  para  misturas  asfálticas com a 

presença de areia.

 O  volume  de  vazios  sofreu  aumento  para  a  situação  com 

condicionamento  em  relação  à  sem.  Devido  a  isto,  torna-se 

impraticável uma dosagem baseada em características volumétricas, 

uma vez que existe uma variação do volume de vazios em função do 

tempo de condicionamento.

 Todos  os  ensaios  de  resistência  à  fadiga  para  a  situação  com 

condicionamento  apresentaram  coeficiente  de  determinação  baixo, 

devido à dispersão nos valores de resistência à tração dos corpos-de-
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prova. A dispersão observada pode não garantir uma homogeneidade 

do revestimento asfáltico na pista.

 Os  agregados  de  argila  calcinada,  utilizados  neste  estudo,  não 

apresentaram  problemas  de  adesividade  avaliada  pelo  método 

DNER-ME 078/94. No entanto, os resultados obtidos nos valores de 

resistência à tração após os condicionamentos do método AASHTO 

T-283/89 não atingiram o valor mínimo recomendado.

 A composição granulométrica das misturas asfálticas com a presença 

de  areia  (mistura  2)  foi  determinada  buscando-se  uma  máxima 

densificação dos agregados.  Para a situação sem condicionamento 

observou-se  que  o  volume  de  vazios  estava  de  acordo  com  as 

misturas  asfálticas  convencionais  (3%  a  6%),  porém  o 

condicionamento elevou o volume de vazios.

 A  composição  granulométrica  deverá  ser  determinada  buscando 

ainda maior densificação dos agregados, a fim de diminuir o volume 

de  vazios,  utilizando  o  mínimo  possível  de  agregado  de  argila 

calcinada.  Embora  o  agregado de  argila calcinada,  utilizado  neste 

estudo,  possua  resistência  mecânica  satisfatória  para  uso  em 

pavimentação,  a  sua  absorção  causa  heterogeneidade  nos 

resultados.

 A utilização  de  uma  mistura  de  agregados  com  diâmetro  máximo 

menor  do  que  o  utilizado  nesta  pesquisa,  poderá  melhorar  o 

comportamento  da mistura asfáltica, pois diminuirá a proporção de 

agregados graúdos de argila calcinada na mistura.

 A granulometria da areia utilizada nas misturas asfálticas testadas era 

muito  fina,  o  que  aumentou  a  proporção  de  agregados  de  argila 

calcinada.  A  utilização  de  areia  mais  grossa  poderá  melhorar  o 

comportamento  da mistura asfáltica, pois diminuirá a proporção de 
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agregados miúdos de argila calcinada que possuem absorção maior 

do que a dos agregados graúdos.

 Foi  avaliado,  neste  trabalho,  o  efeito  do  condicionamento  para  os 

tempos de zero e duas horas na temperatura de compactação. Cabe 

ressaltar que a absorção de ligante pode aumentar para tempos de 

condicionamentos  maiores modificando o comportamento  mecânico 

da mistura.

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

 Realizar um estudo variando as condições de produção do agregado 

de  argila  calcinada  de  forma  a  determinar  qual  o  maior  teor  de 

absorção de água que viabiliza a utilização do CAP-20 e CAP-40, 

tanto em aspectos visuais, de descobrimento dos agregados, quanto 

mecânico. A variação da absorção poderá ser feita com o aumento da 

temperatura de calcinação ou com a utilização de argilas diferentes.

 Estudar misturas asfálticas com diferentes proporções de agregados 

de argila calcinada, para que seja avaliada a influência da proporção 

de argila calcinada nas misturas asfálticas.

 Estudar  o  comportamento  mecânico  de  misturas  asfálticas  com 

agregados  de  argila  calcinada  após  terem  sido  banhados  com 

solução de cal hidratada. 

 Estudar  a  influência  da  utilização  do  fíler  de  argila  calcinada  em 

comparação ao fíler de cimento Portland e Cal.

 Estudar  o  efeito  do  aumento  do  tempo  de  condicionamento  nas 

misturas asfálticas, visto que é necessário verificar para que tempo de 

condicionamento existe uma tendência de estabilização da absorção 
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de ligante asfáltico.

 Estudar o efeito da adição de fíler mais fino o que pode aumentar a 

viscosidade do ligante e diminuir a absorção.

 Estudar o critério Bailey de escolha de composição granulométrica 

para misturas com agregados de argila calcinada.

 Estudar  a  influência  da  britagem  na  qualidade  dos  agregados 

produzidos.
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7.1 APÊNDICE A: DADOS DOS CORPOS-DE-PROVA UTILIZADOS PARA OS 

ENSAIOS DE MR, RT E ESTABILIDADE MARSHALL
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7.2 APÊNDICE B: DADOS DOS ENSAIOS DE FADIGA

158



7.3 APÊNDICE C: ABSORÇÃO DE ASFALTO E TEOR DE LIGANTE

159



160



7.4 APÊNDICE D: DADOS DO ENSAIO DANO POR UMIDADE INDUZIDA
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