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RESUMO 

 

A pavimentação utiliza grandes volumes de recursos naturais requerendo ações que 

mitiguem os consequentes danos ambientais. Observando-se uma obra rodoviária, 

pode-se destacar aspectos que afetam o meio ambiente, como: desmatamento, 

extrativismo mineral para a produção de agregados e extração e refino de petróleo 

para utilização em camadas asfálticas. Esta atividade faz uso ainda de processos 

que geram grandes volumes de passivos ambientais, tais como: fresagem e 

demolições.  O material fresado pode ser reciclado e reaproveitado, por exemplo, na 

produção de Misturas Asfálticas Recicladas a Quente (MARQs). As altas 

temperaturas que as misturas asfálticas exigem para tornarem-se trabalháveis 

submetem o ambiente a sua volta, especialmente os operários que trabalham na 

produção do revestimento asfáltico na usina, à condições insalubres. Tendo em vista 

que o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), quando submetido a altas temperaturas, 

libera fumos que são sabidamente nocivos. Para mitigar estes malefícios, pode-se 

utilizar as Misturas Asfálticas Mornas (MAMs).Essas misturas requerem 

temperaturas mais baixas do que as temperaturas normalmente empregadas na 

produção de Concretos Asfálticos (CAs).É possível, ainda,combinar as duas 

técnicas (MARQs e MAMs) utilizando as Misturas Asfálticas Recicladas Mornas 

(MARM).O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar MARMs no que diz 

respeito a trabalhabilidade, a compactabilidade e ao comportamento mecânico das 

mesmas. Para isso, foram dosadas e caracterizadas em laboratório 14 misturas do 

tipo CA, quais sejam: (i) duas misturas de referência (uma dosada através da 

metodologia de dosagem Marshall e outra através da metodologia Superpave), (ii) 

três MAMs (dosadas através da metodologia de dosagem Marshall) com, 

respectivamente, 20, 30 e 40ºC de diminuição das temperaturas utilizadas em todas 

as etapas do processo de dosagem, (iii) três MAMs (dosadas através da 

metodologia de dosagem Superpave) com as mesmas diminuições nas 

temperaturas já mencionadas, (iv) três MARQs (dosadas através da metodologia de 

dosagem Superpave) com 15, 35 e 50% de fresado em suas composições e (v) três 

MARMs com os mesmos percentuais de fresado utilizados nas MARQs e com a 

diminição de temperatura de 40ºC em todas as fases do processo. Além das 14 

misturas aqui descritas que foram avaliadas na fase de laboratório do presente 

trabalho, foram dosadas outras quatro misturas em laboratório para serem testadas 



em campo com a construção de trechos experimentais.Analisando-se os resultados 

encontrados percebe-se que as MARMs tem um potencial promissor, tendo em vista 

que as mesmas apresentaram parâmetros volumétricos encontrados durante o 

processo de dosagem e comportamento mecânico similares se comparados aqueles 

obtidos para as misturas asfálticas convencionais. Tais parâmetros foram 

alcançados sem a necessidade de mudanças nos equipamentos utilizados para a 

produção dessas misturas. Foi possível atingir patamares de economia no consumo 

de CAP virgem de até 45% e de agregados convencionais virgens de até 50%, além 

de uma possível diminuição do consumo energético durante o processo de produção 

dessas misturas asfálticas devido a redução das temperaturas em até 40ºC. 

 

 

Palavras-chave: Concreto Asfáltico, Fresagem, Reciclagem, Misturas Mornas, 

Misturas Asfálticas Recicladas Mornas. 

  



ABSTRACT 

 

The paving process uses large amounts of natural resources thus requiring actions to 

mitigate the resulting environmental damage. Observing a road section, you can 

highlight activities that affect the environment, such as deforestation, mineral 

extraction for the production of aggregates and petroleum extraction and refining for 

use in asphalt layers. This activity also uses processes that generate large volumes 

of environmental liabilities, such as milling and demolition material. The reclaimed 

asphalt pavement (RAP) can be recycled and reused, for example in the production 

of RAP hot mixtures asphalts (HMA). The high temperatures that need to be used to 

produce acceptable workability of the asphalt mixtures can affect the environment 

and the workers on the construction site. The asphalt binder when subjected to high 

temperatures releases fumes known to be health hazardous. To mitigate these 

hazards, one can use the warm mixtures asphalt (WMA). This technology uses lower 

temperatures than the ones normally applied for HMA, thereby aforementioned 

emissions can be mitigated. It is also possible that the asphalt mixtures can be 

implemented with lower energy consumption. One can still use RAP WMA making 

use of both solutions already mentioned, RAP HMA and WMA. This work aims to use 

both techniques together and evaluate RAP WMA with respect to its workability, 

compactability and mechanical behavior. In order to achieve this objective it will be 

characterized in the laboratory HMAs with different RAP percentages and WMA 

additive. Such mixtures are also subsequently tested in the field using experimental 

sections. Analyzing the results it is noticed that the RAP WMAs has a promising 

potential since they presented the same volumetric parameters and mechanical 

behavior when compared to those obtained for the conventional asphalt mixtures. 

These parameters have been achieved without the need for changes in the 

equipment used for the production of these mixtures. It was possible to attain savings 

in binder consumption of up to 45% and conventional aggregates of up to 50%.A 

reduction in energy consumption is also achieved during the production of asphalt 

mixtures due to reductions in temperature to 40°C. 

 
Key-words: Hot Mixture Asphalt, Milling, Recycling, Warm Mixture Asphalt, RAP 

Warm Mixture Asphalt.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se definir pavimento como sendo uma estrutura de múltiplas 

camadas de espessuras finitas, construída sobre a superfície final de terraplenagem. 

Tal estrutura deve ser técnica e economicamente viável, além de resistir aos 

esforços oriundos do tráfego de veículos e do clima, e propiciar aos usuários 

melhoria nas condições de rolamento, com conforto, economia e segurança 

(BERNUCCI et al., 2007). 

 

Os pavimentos rodoviários podem ser divididos em asfálticos e de 

concreto de cimento Portland. Os pavimentos asfálticos normalmente apresentam 

quatro camadas, quais sejam: revestimento asfáltico, base, subbase e reforço do 

subleito. A depender das condições de tráfego e de clima que o revestimento 

asfáltico será submetido, este pode ser composto pela camada de rolamento e por 

uma camada intermediária normalmente composta por agregados com uma 

granulometria mais graúda do que aqueles que compõem a camada de rolamento. O 

revestimento asfáltico é a camada superior destinada a resistir diretamente às ações 

do tráfego e transmiti-las, de forma atenuada, às camadas inferiores, 

impermeabilizar o pavimento, além de melhorar as condições de rolamento.  

 

A sociedade atual apresenta um aumento dos níveis de consumo de 

produtos e de serviços, contribuindo,assim,para uma maior demanda de novas 

matérias primas, bem como para uma maior destruição dos recursos naturais 

existentes. Objetivando um crescimento sustentável, é necessária uma busca 

constante por novas matérias primas e por meios de produção mais eficientes, que 

minimizem os desperdícios e os danos causados, contribuindo, dessa forma,para 

que os bens naturais não se esgotem. 

 

A construção civil e a pavimentação fazem uso de técnicas danosas ao 

meio ambiente, quais sejam: exploração de pedreiras e de jazidas de solos, extração 

de petróleo, desmatamento de áreas a serem pavimentadas e descarte de diversos 

resíduos. Em contrapartida, nos últimos anos, estas duas áreas têm investido no 

reaproveitamento de resíduos ambientais diversos. 
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Na pavimentação, vários estudos já foram desenvolvidos sobre a 

viabilidade técnica da aplicação de diferentes resíduos. Castelo Branco (2004) e 

Castelo Branco, Motta e Soares (2004) avaliaram o efeito da heterogeneidade da 

escória de aciaria nos parâmetros volumétricos e no desempenho mecânico de 

misturas asfálticas que utilizaram este resíduo em sua composição. As misturas 

asfálticas dosadas com escória de aciaria apresentaram parâmetros relacionados à 

caracterização mecânica (Módulo de Resiliência – MR, Resistência a Tração – RT e 

vida de fadiga) similares aqueles encontrados para misturas asfálticas que fizeram 

uso apenas de materiais convencionais. Estes autores ainda destacaram os 

cuidados que devem ser tomados para a correta utilização deste material com 

relação, principalmente, ao potencial expansivo do mesmo. 

 

Aldigueri, Parente e Soares (2004) e Onofre et al. (2009) estudaram a 

incorporação de Solo Contaminado por Derivados de Petróleo (SCDP) em misturas 

asfálticas dos tipos Concreto Asfáltico (CA) e Areia Asfáltica Usinada a Quente 

(AAUQ). Estes estudos mostraram que o SCDP pode ser usado em Rodovias 

classificadas como de Baixo Volume de Tráfego (RBVT) para os dois tipos de 

misturas asfálticas avaliadas. 

 

Ron et al. (2008) e Oliveiraet al.(2009) investigaram a utilização de 

Resíduo de Construção e Demolição (RCD) como agregado em misturas do tipo CA. 

Estes autores concluíram que este material pode ser usado em substituição aos 

agregados convencionais gerando misturas asfálticas com desempenho mecânico 

satisfatório (com relação as exigências do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes – DNIT) e, algumas vezes, superiores às suas respectivas misturas 

de controle (sem o uso de resíduo em sua composição). 

 

Vasconcelos et al. (2009) e Oliveira et al. (2010) utilizaram o Líquido da 

Castanha de Caju (LCC) como aditivo para ligantes asfálticos modificados também 

com o polímero Esterino-Butadieno-Esterino (SBS). Estes autores concluíram que o 

LCC promoveu uma maior afinidade entre o ligante asfáltico e o polímero evitando 

assim a ocorrência da separação de fases entre esses componentes. Além dos 

resíduos abordados nos trabalhos já citados, pode-se apontar, ainda, como exemplo 

de resíduos utilizados em serviços de pavimentação: borracha de pneu moída 
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(PINHEIRO, SOARES e NASCIMENTO, 2004), fibra de coco (VALE, CASAGRANDE 

e SOARES, 2007a) e borra asfáltica (VALE, CASAGRANDE e SOARES, 2007b). 

Além dos resíduos aqui citados, junta-se a essa lista o material fresado (objeto de 

estudo desse trabalho). Dentre outros autores, Castro Neto (2000) estudou a 

utilização do material fresadoem misturas asfálticas. Este autor concluiu que a 

substituição de parte dos agregados e de parte do Cimento Asfáltico de Petróleo 

(CAP) virgens por material fresado é viável tanto econômica quanto tecnicamente. 

 

Com o surgimento da técnica de fresagem na década de 1970, e com a 

chegada e a popularização desse processo no Brasil a partir da década seguinte, 

essa atividade começou a gerar um volume cada vez maior depassivo ambiental 

(material fresado) (BONFIM, 2011). É evidente que com o aumento do uso dessa 

tecnologia, e, consequentemente, com o aumento da quantidade de material 

fresado, foi necessário o desenvolvimento de processos que pudessem reutilizar tal 

material, tendo em vista que a simples estocagem do mesmo acarretaria em gastos 

financeiros desnecessários e que o descarte desse tipo material traria uma série de 

danos ao meio ambiente. As misturas asfálticas que usam o material fresado em sua 

composição, sem diminuição de temperatura, são denominadas de Misturas 

Asfálticas Recicladas a Quente (MARQs). 

 

O material oriundo dos processos de fresagemde revestimentos asfálticos 

também é citado como um resíduo que pode ser reaproveitado em misturas 

asfálticas.Diversos autores apontamalgumasmotivações para a reciclagem desse 

resíduo. Pode-se citar como exemplo: diminuição do passivo ambiental gerado pelo 

processo de fresagem, mitigação do extrativismo de matérias primas virgens, 

economia com relação a compra de insumos novos como o CAP e os agregados 

que são normalmente utilizados em serviços de pavimentação eeconomia com o 

transporte de materiais, pois normalmente as operações de fresagem ocorrem mais 

próximas aos locais que receberão o material fresado se comparadosa localização 

das pedreiras. 

 

Vários autores investigaram o uso desse material (fresado) em misturas 

asfálticas, podendo-se citar como exemplo: Asphalt Institute (1990), Castro Neto 

(2000), Silveira et al. (2002), Lima (2003), Vasconcelos e Soares (2003), 
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Vasconcelos e Soares(2004), Mallick, Bradley e Bradbury (2007), Kristjánsdóttir et 

al.(2007), Mallick, Kandhal e Bradbury (2008), Howard, Allen Cooley e Doyle (2009), 

Mallick et al.(2010), Bennert e Dongré (2010), Enviromental Protection Agency 

(2010), Oliveira, Castelo Branco e Soares (2011), Porto, Richetti e Rosa (2011), 

Oliveira et al. (2012) eRocha Segundo et al. (2012).Esses autores investigaram a 

viabilidade técnica e econômica da substituição completa ou parcial dos materiais 

virgens (agregados e CAP) por fresado, observando a diminuição de gastos, a 

capacidade de se dosar misturas asfálticas com a presença de material fresado em 

sua composição, além do desempenho mecânico desses materiais. 

 

O CA é uma das soluções mais empregadas mundialmente quando se 

trata de revestimentos asfálticos.Normalmente essa solução faz uso de materiais 

asfálticos em altas temperaturas. O aquecimento de derivados de petróleo, de uma 

forma geral, traz malefícios ao meio ambiente, seja devido a queima de 

combustíveis fósseis, como a gasolina, que contribui para a poluição do ar (dessa 

forma trazendo malefícios a saúde dos usuários dessas comunidades),ou através da 

realização de uma prática corriqueira nos serviços de execução de pavimentos, ou 

seja, o aquecimento do CAP. Oaquecimento do CAP faz com que esse material 

libere vapores de asfalto nocivos.Após a liberação, esses vapores perdem calor e se 

transformam nos fumos de asfalto, que são inalados pelos indivíduos que têm 

contato direto com tais substâncias que possuem reconhecido poder 

carcinogênico(NATIONAL INSTITUTE for OCCUPATION SAFETY and HEALTH, 

2000;RAVINDRA, SOKIA e VAN GRIEKEN, 2007;MINISTÉRIO DA SAÚDE DO 

BRASIL, 2011;SHU et al.,2012). 

 

Nota-se,com o que foi exposto anteriormente, que há a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas que propiciem uma forma de uso do CAP sem que esta 

traga tantos prejuízos ao meio ambiente. As misturas asfálticas que utilizam 

temperaturas inferioresàs convencionais (por exemplo, 165ºC no processo de 

usinagem) são divididas em: misturas asfálticas semi-mornas, Misturas Asfálticas 

Mornas (MAMs) e misturas asfálticas frias. Acredita-se que as MAMs (técnica 

abordada nesse trabalho) tenham seoriginado no ano de 1995 (Al-RAWASHDEH, 

2008). Pode-se ressaltar algumas características quecolaboram para ouso dessa 

técnica, quais sejam:possibilidade deredução do consumo de energia na produção 
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dos CAs, diminuição dos custos com controle de emissões, possibilidade de 

instalação de usinas de asfalto em áreas onde normalmente esses equipamentos 

são proibidos (HAMPTON, 2003;HURLEY e PROWELL, 2006). 

 

Segundo Oliveira et al. (2012), a técnica de MAMé uma importante 

ferramenta para a redução do consumo de energia e de emissões de gases durante 

a fase de produção de misturas asfálticas.Porém, tal técnica pode ter seus 

benefícios maximizadosquando esta é aplicadajuntamente com o uso de material 

fresado, ou seja, conjuntamente com a técnica de reciclagem de revestimentos 

asfálticos. Ainda segundo Oliveira et al. (2012), vários autores estudam as técnicas 

de MARQ e de MAM separadamente, porém o conhecimento sobre a junção dessas 

duas técnicas ainda se encontra em fase inicial. 

 

Com a junção das duas metodologias, MARQ e MAM, origina-se a técnica 

aqui denominada de MARM. Entre os autores que já investigaram tal técnica, podem 

ser citados: Kristjánsdóttir et al. (2007), Mallick et al. (2007, 2008 e 2010), Howard et 

al. (2009), Bennert e Dongré (2010) e Oliveira et al. (2012). Todos os autores 

citadosanteriormente concluíram que as MARMs podem ser usadas com sucesso 

(apresentaram desempenho mecânico similar se comparadas às misturas asfálticas 

convencionais) em laboratório e em campo com poucas ou nenhuma modificação 

nos equipamentos normalmente utilizados para executar revestimentos compostos 

porCAs convencionais. Na maioria dos casos é necessário, apenas, a aquisição do 

aditivo para MAM, sendo que, a depender da tecnologia adotada, este pode 

sersimplesmente a água (através do uso de agregados úmidos). 

 

1.1. Problema de pesquisa 

 

A indústria da pavimentação no Brasil vem se expandindo nos últimos 

anos com o crescimento da demanda por qualidade e por quantidade de malha 

viária, seja para o escoamento de produção, ou o trânsito de pessoas e de veículos 

em vias já existentes que passam por manutenção ou em novas vias que serão 

construídas. Com isso, o uso de materiais derivados do petróleo, em muitos casos 

danosos ao meio ambiente, também foi aumentado. O CAP, material largamente 

utilizado na pavimentação asfáltica,é normalmente usado aquecido. Este fato 
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propicia a liberação de fumos que são sabidamente agentes carcinogênicos. Com a 

já mencionada expansão do setor de pavimentação, a técnica de fresagem de 

revestimentos asfálticos também se expandiu. Tal técnica é bastante adotada nas 

operações de conservação de pavimentos asfálticos, porém seu uso gera um grande 

volume de passivo ambiental (material fresado) que, quando não recebe um destino 

adequado, acaba gerando problemas ambientais como o acúmulo e o descarte 

inadequado, além de um possível custo econômico associadoa estocagem do 

mesmo. Nesse panorama,o uso de técnicas de MARMs é apresentado como uma 

solução que pode contribuir para a mitigação dos problemas anteriormente citados. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliaro desempenhoem laboratório e 

em campo de MARMs confeccionadas com diferentes percentuais de fresado em 

sua composição.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral da presente pesquisa, os seguintes objetivos 

específicos foram delimitados: 

 

a) comparar as propriedades do CAP virgem utilizado nas misturas 

asfálticas com amostras de CAP extraídas das MARQs e das MARMs 

com diferentes percentuais de material fresado em suas composições; 

b) avaliar o efeito da metodologia (Marshall ou Superpave) na dosagem 

deMAMse MARMs; 

c) comparar a compactabilidade e a trabalhabilidade de misturas 

asfálticas convencionais, MARQs e MARMs com adição de diferentes 

percentuais de fresado em suas composições; 

d) avaliar o efeito da adição de diferentes percentuais de fresado 

nosparâmetros da dosagem (teor de ligante e parâmetros volumétricos) 
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e no comportamento mecânico de MARQs e de MARMsavaliadas em 

laboratório; 

e) comparar os resultados (parâmetros volumétricos e mecânicos) obtidos 

em campo com aqueles obtidos em laboratório a partir da construção 

de trechos experimentais com revestimentos compostos pelas 

tecnologias avaliadas no presnete trabalho (CA, MAM, MARQ e 

MARM). 

 

1.3. Organização da dissertação 

 

O presente trabalho encontra-se organizado conforme descrito a seguir:  

 

Capítulo 1: apresenta as considerações iniciais relacionadas com o 

trabalho desenvolvido, contextualizando o problema de pesquisa e apresentando os 

objetivos geral e específicos que deverão ser atingidos ao final da dissertação; 

Capítulo 2: traz uma revisão bibliográfica realizada através da busca na 

literatura por trabalhos que tratam do tema geral da presente pesquisa, 

apresentando, também, informações referentes aos principais conceitos a serem 

abordados, como: fresagem, quantidade de resíduos asfálticos gerados na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), potencial de aplicação de materiais recicláveis em 

serviços de pavimentação, reciclagem de revestimentos asfálticos, MARQs, danos 

causados ao meio ambiente decorrente do uso de materiais asfálticos aquecidos, 

MAMs e MARMs. 

Capítulo 3: apresenta a caracterização básica dos materiais usados no 

programa experimental, bem como a metodologia adotada, como os ensaios e os 

equipamentos utilizados no desenvolvimento da presente pesquisa; 

Capítulo 4: apresenta os resultados obtidos para todos os materiais 

analisados, o que inclui desde a caracterização dos agregados, dos CAPs, do 

aditivopara mistura morna e das misturas asfálticas, atéa discussão a respeito das 

relações existentes entre esses resultados, além dos resultados referentes a 

construção e ao posterior monitoramento dos trechos experimentais avaliadosnesse 

trabalho; 
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Capítulo 5: traz as principais conclusõesque puderam ser delimitadas a 

partir dos resultados encontrados nesta pesquisa, além de sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica abrangendo os 

seguintes temas: fresagem; potencial de aplicação de materiais recicláveis em 

pavimentação; reciclagem de revestimentos asfálticos; MARQs; danos causados ao 

meio ambiente decorrente do uso de materiais asfálticos aquecidos; MAMs e 

MARMs. 

 
2.1. Fresagem 

 

O antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atual 

DNITdefiniu fresagem de pavimentos como sendo o desbaste a quente ou a frio da 

superfície asfáltica, como parte de um processo de reciclagem de pavimentos 

asfálticos(REZENDE e WAINER, 1997). Segundo Bonfim (2011), o processo de 

fresagem teve início na década de 1970 motivado pela escassez de materiais 

asfálticos e pela crise econômica internacional. Nesse panorama, surgiu o 

reprocessamento dos materiais asfálticos deteriorados.Inicialmente, esse material 

era extraído dos pavimentos com o auxílio de escarificadores.Porém, o processo de 

escarificação extraía por completo a camada de revestimento asfáltico do 

pavimento, dando origem a grandes blocos de material asfáltico que demandavam 

um posterior processo de britagem,pois os mesmos deveriam ser novamente 

processados nas usinas de asfalto. O equipamento de fresagem, como hoje é 

conhecido, capaz de realizar um desbaste do revestimento asfáltico em 

profundidade predeterminada, teve origem na metade da década de 1970. No Brasil, 

essa técnica foi utilizada pela primeira vez na década de 1980 com o emprego de 

uma fresadora norte-americana na obra de restauração da Via Anchieta, no estado 

de São Paulo (BONFIM, 2011). 

 

Segundo Bonfim (1999), existem três tipos de fresagem, quais sejam: (i) 

fresagem superficial, também conhecida como fresagem de regularização, que é o 

procedimento de fresagem destinado apenas à correção de defeitos existentes na 

superfície do pavimento, não se fazendo necessário um posterior recapeamento da 

via fresada; (ii) fresagem rasa, tipo de fresagem que atinge normalmente a camada 

de revestimento do pavimento, em alguns casos podendo chegar até a camada de 
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ligação, ecomumente adotada para correção de defeitos funcionais e em remendos 

superficiais; (iii) fresagem profunda, nesse tipo de tecnologia o corte pode atingir até 

a camada de sub-base do pavimento, sendo normalmente usada para corrigir 

defeitos estruturais ou para a incorporação dos materiais do revestimento a camada 

de base. Ainda segundo este autor,alguns benefícios que advém do uso das 

técnicas de fresagem são: a praticidade e a rapidez na execução dos serviços. Esta 

técnica possibilita a manutenção dos greides originais da pista, evitando a elevação 

dos mesmos nos procedimentos de reaplicação do revestimento asfáltico, a 

correção ou a alteração da inclinação da pista e o nivelamento dos tampões de ferro. 

A fresagem é apontada,também, como a melhor opção para pavimentos que 

receberam sucessivos recapeamentos sem a retirada do revestimento anterior, com 

o alívio do peso sobre pontes e viadutos, no restabelecimento da altura original dos 

greides dentro de túneis, sob pontes e viadutos para posterior aplicação de uma 

nova camada de revestimento. 

 

Bonfim (1999) estudou a granulometria resultante do processo de 

fresagem de revestimentos asfálticos. Este autor escolheu dois trechos 

experimentais na mesma pista, sendo que um dos trechos apresentava-se mais 

trincado do que o outro. Esses trechos passaram por processos de fresagens. 

Nesses processos três profundidades de corte foram adotadas (3, 5 e 8cm), além de 

três velocidades de avanço da fresadora (3, 6 e 10m/min). Tais variações foram 

adotadas para verificar o impacto desses parâmetros na granulometria do material 

fresado. Nas amostras de material fresado foram executados ensaios de 

granulometria com e sem a extração do CAP. 

 

Após a realização do ensaio de granulometria em amostras com e sem a 

extração do CAP, o autor (BONFIM, 1999) concluiu que as amostras de material 

fresado que passaram pela extração do CAP tiveram seus TMNs diminuídos, ou 

seja, suas curvas granulométricasforam deslocadas para cima, e foram 

posicionadasacima da curva granulométrica dos agregados que não sofreram o 

processo de fresagem. Acredita-se que tal fato se deve a quebra dos agregados 

através do uso da fresadora. Já as amostras que não passaram pela extração do 

CAP tiveram seus TMNs aumentados, ou seja, suas curvas granulométricas foram 

deslocadas para baixo da curva granulométrica dos agregados que não foram 
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submetidos ao processo de fresagem. Porém, esse aumento dos TMNs dos 

materiais sem extração do CAP se deve provavelmente à presença de grumos 

formados por agregados e CAP. 

 

Araújo et al. (2013) investigaram a influência do processo de fresagem de 

revestimentos asfálticos nas características de forma desses materiais, através do 

Processamento Digital de Imagens (PDI). As amostras de materiais fresados 

utilizadas pelos citados autores foram obtidas em um trecho urbano localizado na 

cidade de Fortaleza. Tais amostras foram extraídas da via por duas técnicas 

distintas: escarificação e fresagem. Esta última foi realizada com configurações 

variadas: a 23% e a 46% da velocidade máxima do equipamento (30m/min).As 

amostras de materiais fresados foram ainda analisadas antes e após a extração do 

CAP. Esses autores concluíram que os parâmetros de forma das partículas foi 

insensível à mudança na velocidade da fresadora. Já os parâmetros de textura 

foram fortemente influenciados (diminuíram aproximadamente 50%) quando se 

analisou amostras antes e após a extração do CAP. Segundo os autores, este fato 

ocorreu principalmente devido a adesão de agregados miúdos ao CAP. 

 
2.2. Reciclagem de revestimentos asfálticos 

 

O processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo, 

é chamado de reutilização. Por sua vez, o processo de reaproveitamento de um 

resíduo, após este ter sido submetido à transformação, recebe o nome de 

reciclagem (CONSELHO NACIONAL do MEIO AMBIENTE, 2002). Na pavimentação, 

é comum considerar-se reciclagem somente quando há regeneração, ou 

rejuvenescimento, dos materiais asfálticos, com a aplicação do material que deverá 

exercer a mesma função inicial. Normalmente, a reciclagem de um revestimento 

asfáltico é feita misturando-se agregados e ligante asfáltico novos à um material 

fresado, que normalmente tem origem em um revestimento asfáltico deteriorado 

(VASCONCELOS e SOARES, 2004). Além do uso do material fresado (passivo 

ambiental), Silveira, Moreira e Soares (2002) apontam a diminuição nos custos de 

produção da nova camada de revestimento, a redução dos impactos ambientais 

devido ao reaproveitamento do material fresado e a diminuição do descarte 

inadequado destes materiais como vantagens do processo de reciclagem de 
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revestimentos asfálticos. Segundo Brosseaud (2011), mais de 80 milhões de 

toneladas de misturas asfálticas são recicladas por ano nos Estados Unidos, esse 

número equivale a mais de duas vezes o total dos quatro resíduos notadamente 

mais reciclados, que são:papel, vidro, plástico e alumínio (40 milhões de toneladas 

por ano). 

 

Segundo a European Asphalt Pavement Association(2011), na Europa a 

situação é bem variável, a depender do país analisado. A Alemanha encabeça a lista 

dospaíses que mais faz uso de material fresado em misturas asfálticas, com o 

emprego de aproximadamente 80% de todo material fresado disponível. Por sua vez 

a Itália utiliza apenas 20% deste material, já a Holanda e a França, fazem uso de, 

respectivamente, 75 e 40% do material fresado. Analisando-se a Europa inteira a 

utilização de material fresado fica próxima dos 50%. 

 

Castro Neto (2000), Silveira, Moreira e Soares (2002), Vasconcelos e 

Soares (2003), Oliveira, Castelo Branco e Soares (2011), Porto et al. (2011) e Rocha 

Segundo et al. (2012) apontam a reciclagem como uma ação que pode propiciar o 

aproveitamento dos materiais resultantes de fresagens de revestimentos asfálticos, 

minimizando as alterações dos greides dos pavimentos, principalmente onde 

existem locais com restrições de drenagens, como sarjetas e gabaritos sob 

viadutos.Segundo Bennert e Dongré (2010), o uso de materiais disponíveis mais 

próximos da obra pode diminuir a energia necessária para mover grandes 

quantidades de material por longas distâncias. O uso de material asfáltico reciclado 

diminui tanto a quantidade de agregado como a de CAP a serem transportados, o 

que pode contribuir para a viabilidade econômica da obra. Porém, esses mesmos 

autores alertam que existem questões a serem respondidas relativas à compreensão 

do efeito que o uso destes resíduos exerce sobre o desempenho final da mistura 

asfáltica. Pode-se citar como exemplo dessas questões a interação do CAP oriundo 

do fresado com o CAP virgem que é adicionado a mistura asfáltica e a própria 

heterogeneidade do resíduo dado que o fresado pode possuir diferentes graus de 

envelhecimento e ser oriundo de diferentes revestimentos. 

 

Segundo Kandhal (1997)apud Lima (2003), a Associação Americana de 

Reciclagem Asfáltica, do inglês The Asphalt Recycling and Reclaiming Association 



30 

(ARRA), aponta cinco categorias distintas de metodologia de reciclagem. Quais 

sejam: 

a) Reciclagem a frio (cold planning); 

b) Reciclagem a quente (hot recycling); 

c) Reciclagem a quente in situ (hot in-place recycling); 

d) Reciclagem a frio in situ (cold in-place recycling); 

e) Reciclagem de camadas do pavimento (full depth reclamation). 

 

Lima (2003) define reciclagem a quente como uma técnica que faz uso do 

material previamente fresado e estocado em usina de asfalto. Segundo o Asphalt 

Institute (1990),as usinas do tipo gravimétricas ou verticais (batch plants) ou do tipo 

horizontais (drum mixer) podem ser utilizadas para a realização da incorporação do 

material fresado em misturas asfálticas. Na Figura 1 pode-se observar um exemplo 

de usina do tipo drum mixer adaptada para utilização de material fresado. A 

incorporação do material fresado no tambor secador se dá após a chama.Dessa 

forma, busca-se evitar o contato direto do material fresado com a chama e, 

consequentemente, evitar o aumento da oxidação do CAP presente no material 

fresado. Destaca-se, na Figura 1,circulado em vermelho,a inserção do fresado no 

tambor, fora da ação da chama. 

 

Figura 1 – Exemplo de usina drum mixer com fluxo paralelo 

 

Fonte: Adaptado de Environmental Protection Agency(2010) 

 

O percentual de material fresado a ser adicionado às MARQs depende de 

três fatores: teor de umidade do material fresado, temperatura desejada para a 
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mistura asfáltica e temperatura dos agregados novos previamente aquecidos. Se a 

temperatura do material fresado for próxima à temperatura ambiente, e se o seu teor 

de umidade for próximo a zero, na década de 80 recomendava-se o uso de até 50% 

de material fresado na nova mistura asfáltica reciclada (ASPHALT INSTITUTE, 

1990). Porém, nos dias atuais já se sabe que é possível usar percentuais de material 

fresado ainda mais elevados, como pode ser observado nos trabalhos desenvolvidos 

por Mallick et al. (2007, 2008 e 2010). Estes autores dosaram misturas recicladas 

composta por 100% de material fresado. 

 

Castro Neto (2000) avaliou quatro MARQs (dosadas através da 

metodologia de dosagem Marshall) mantendo constante a granulometria e a 

quantidade de material fresado utilizado (50%). Este autor relatou que este 

percentual de material fresado era tipicamente adotado no estado de São Paulo. A 

única diferença existente entre as quatro dosagens executadas foi a variação na 

quantidade de Agente Rejuvenescedor (AR) (AR-75, derivado de óleo de xisto). Os 

teores adotados foram de 0,0%, 0,3%, 0,6% e 0,9%, em relação à quantidade de 

CAP do material fresado. Os resultados obtidos com relação aos ensaios de MR e 

de RT não apresentaram uma tendência de aumento ou de diminuição com a 

variação do percentual de AR utilizado. Foram encontrados valores de MR entre 

5.000 e 7.000MPa, o que, segundo o autor, pode ser considerada uma variação 

pequena. Com relação aos resultados dos ensaios de RT, os valores encontrados 

estavam compreendidos entre 1,7 e 2,1MPa. 

 

Castro Neto (2000) também avaliou outras três MARQs (dosadas através 

da metodologia Marshall), porém para essas misturas asfálticas o autor optou pelo 

uso do AR-5 (derivado do petróleo). Tal mudança foi motivada porque não foi 

possível perceber mudanças na caracterização mecânica das misturas que fizeram 

uso do AR-75. Foram utilizados os teores de 0,0%, 0,4% e 0,8% do AR-5.Os 

percentuais de AR-5 adotados na pesquisa foram obtidos através de uma equação, 

função do percentual de material fresadopresente na mistura asfáltica, do teor de 

ligante e da quantidade de CAP presente no material fresado. Os valores de MR e 

de RT apresentaram uma tendência a diminuir com o incremento do percentual de 

AR utilizado. Os resultados de MR apresentaram os seguintes valores: 4.878, 2.666 

e 1.789MPa, respectivamente, para os percentuais de AR avaliados (0%, 0,4% e 
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0,8%). Os valores de RT foram de 1,8; 1,3 e 1,1MPa para os teores de AR de 0; 0,4 

e 0,8%, respectivamente. 

 

Daniel et al. (2012) produziram misturas asfálticas fazendo uso de dois 

tipos de materiais asfálticos reciclados, quais sejam: material fresado convencional e 

material asfáltico reciclado oriundo de serviços de impermeabilização de telhados, 

do inglês Recycled Asphalt Shingles (RAS). Estes autores alertam que o CAP 

oriundo dos materiais asfálticos reciclados adicionados a uma mistura asfáltica 

soma-se apenas parcialmente ao CAP virgem. Os mesmos alertam ainda que o 

proporcionamento entre os CAPs virgem e reciclado ainda não é conhecido. O CAP 

virgem apresentou PG(do inglês Performance Grade) 64-28 e foi modificado por 

acido polifosfórico. Já o CAP extraído do material fresado apresentou PG 88-22. Por 

sua vez o PG do CAP oriundo do RAS não pôde ser determinado devido à rigidez 

elevada desse material. Foram produzidas dez misturas asfálticas, todas 

compactadas no Compactador Giratório Superpave (CGS). Das dez misturas 

avaliadas, uma mistura era de referência e continha como material reciclado apenas 

o fresado, seis misturas continham ambos os materiais reciclados e três misturas 

continham apenas o RAS. Para essas nove misturas foram variadas as 

granulometrias e as quantidades de CAP virgem, CAP oriundo do fresado e CAP 

oriundo do RAS. O total de CAP dessas misturas foi equivalente a soma das três 

diferentes fontes de CAP previamente citadas. Para caracterizar mecanicamente 

essas misturas foram executados ensaios de Módulo Dinâmico(MD) e de fadiga. 

Inicialmente, foram comparadas as misturas que continham material fresado 

convencional com as misturas que continham somente CAP oriundo do RAS. É 

importante ressaltar que a quantidade de RAS adicionadaàs misturas asfálticas foi 

função da quantidade de CAP oriundo desse material que se desejava adicionar a 

estas misturas. 

 

Daniel et al. (2012) concluíram que a mistura que continha somente 

material fresado (sem RAS) foi a que apresentou a maior rigidez.Esses autores 

concluíram ainda que o CAP oriundo do material fresado tem maior capacidade de 

ser mobilizado e se juntar ao CAP virgem, o que acarreta um menor consumo de 

CAP na mistura.Sobre as misturas que continham o RAS em sua composição, os 

autores verificaram que misturas com menores percentuais de RAS se apresentaram 
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mais rígidas em altas frequências (baixas temperaturas). As misturas com maior 

quantidade deRAS em sua composição apresentaram maior rigidez em baixas 

frequências (altas temperaturas). Já com relação aos ensaios de fadiga, as misturas 

com maior quantidade de RAS se apresentaram mais resistentes. Estes autores 

propuseram ainda a comparação de três diferentes granulometrias de RAS.Eles 

concluíram que, para as granulometrias avaliadas, não foi observadaa influência 

desse parâmetro na caracterização mecânica das misturas. Segundo esses autores, 

o RAS é um material alternativo com possibilidade de utilização em misturas 

asfálticas, tendo em vista que as misturas compostas com este material 

apresentaram características comparáveis àquelas observadas em misturas 

asfálticas que contêm material fresado convencional. 

 

2.3. Impactos ambientais decorrentes do usode materiais asfálticos aquecidos 

 

O CAP, em suas diversas formas de aplicação, é um material que exige 

uma série de cuidados e de precauções por parte dos trabalhadores que atuam em 

contato direto com este insumo ou no ambiente onde o mesmo é aplicado. No caso 

da pavimentação, que faz uso de técnicas de aplicações a quente, estes cuidados 

devem ser ainda mais rígidos, tendo em vista que os trabalhadores que estão 

inseridos em tal ambiente têm contato, não só com o derivado do petróleo em si, 

mas também com os vapores por ele liberados quando este é aquecido. 

 

Segundo oNational Institute for Occupation Safety and Health (2000), ao 

se aquecer um produto asfáltico são liberados vapores e, a medida que esses 

vapores perdem temperatura, os mesmos passam por um processo de condensação 

e dão origem aos fumos de asfalto. É sabido que ligantes asfálticos podem ter 

composições distintas e, por sua vez, os vapores e os fumos oriundos desse 

material também podem apresentar composições diferenciadas a medida que estes 

são liberados a partir do aquecimento desses materiais. Na Figura 2,pode-se 

observar a diferença de emissões entre uma mistura produzida à quente e uma 

mistura morna. 
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Figura 2 – Detalhe das emissões para uma mistura à quente e para uma MAM 

 

Fonte: Prowell e Hurley (2007) 

 

Asphalt Institute (1990) apudNational Institute for Occupation Safety and 

Health (2000)destaca fatores que podem modificar a composição química do 

material asfáltico, quais sejam: a complexidade química do petróleo que deu origem 

a este material e os processos industriais envolvidos em sua produção. É destacado 

ainda que o petróleo bruto consiste, principalmente, de compostos alifáticos, alcanos 

cíclicos, Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), compostos heterocíclicos 

contendo nitrogênio, oxigênio, enxofre e metais (ferro, níquel e vanádio). 

 

Ravindra, Sokia e Van Grieken (2007) apontam os HPAs como um dos 

primeiros poluentes atmosféricos identificados como possíveis agentes 

carcinogênicos. Tais substâncias são formadas por dois ou mais anéis de benzeno 

fundidos. Neoplasias de pâncreas, de brônquios e de pulmões, hipotireoidismo, 

transtornos mentais decorrentes de lesão e de disfunções cerebrais, labirintite, 

parada cardíaca, arritmias cardíacas e doença tóxica do fígado com necrose 

hepática são alguns dos problemas de saúde relacionados com a exposição humana 

aos HPAs (MINISTÉRIO da SAÚDE DO BRASIL, 2011).  

 

Além dos problemas de saúde associados ao contato humano com os 

vapores de asfalto mencionados anteriormente, deve-se citar, também como dano 

ambiental, a contribuição que tais gases dão para o agravamento do efeito estufa, 

que, por sua vez, acredita-se que é um dos agentes com contribuição mais 

significativa para o aquecimento global. Dessa forma, pode-se agrupar os vapores 

de asfalto juntamente com os demais gases que contribuem para tal dano ambiental, 

como sendo os chamados Gases do Efeito Estufa (GEEs). 
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Em dezembro de 1997 foi assinado o Protocolo de Quioto, que teve 

validade até o ano de 2012. Segundo este protocolo, os países industrializados 

deveriam reduzir as emissões de GEE em, no mínimo, 5% em comparação aos 

níveis encontrados em 1990 no prazo máximo de 15 anos. Dessa forma, técnicas 

inovadoras que viessem a corroborar com essa diminuição foram incentivadas. A 

Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a18ª Conferência das Partes 

(COP18). Nessa conferência, cerca de 200 países concordaram em estender a 

validade do Protocolo de Quioto até 2020. Nos anos que sucederem a nova data 

limite para o término desse protocolo os países pretendem por em ação um novo 

acordo que estabelecerá metas de diminuição de poluição para todas as nações. Em 

2015 ocorrerá a próxima grande reunião para debater as ações que devem ser 

colocadas em prática após 2020 (MINISTÉRIO do MEIO AMBIENTE, 2013). 

 

Mais especificamente na pavimentação, podem-se citar as tentativas de 

se baixar as Temperaturas de Usinagem e Compactação(TUCs) das misturas 

asfálticas a quente, originando, assim, as MAMs, sem prejudicar o desempenho 

desses materiais, como uma ação que visa minimizar as emissões dos GEEs. O uso 

das MAMs pode colaborar também para reduzir o consumo de energia e a emissão 

de gases poluentes na atmosfera, melhorando as condições de trabalho nas usinas 

de misturas asfálticas e nos canteiros de obras. Além disso, estas podem ser usadas 

em rodovias que requerem a abertura ao tráfego mais rapidamente (CERATTI et al., 

2007). 

 
2.4. Mistura Asfáltica Morna (MAM) 

 

Segundo Hampton (2003), Hurley e Prowell (2006), Kristjánsdóttir et al. 

(2007), Silveira et al. (2007), Al-Rawashdeh (2008), Sargand et al. (2009), Motta 

(2011), Oliveira et al. (2012) e Shu et al. (2012), o uso das MAMs, do inglês Warm 

Mixture Asphalt (WMA), é uma tecnologia que possibilita a execução de misturas 

asfálticas com temperaturas inferiores se comparadas aquelas temperaturas 

normalmente empregadas para a produção das misturas asfálticas à quente. Essa 

técnica pode resultar em menores emissões de vapores de asfalto, menor gasto com 

combustível e diminuição da oxidação do CAP presente nessas misturas asfálticas. 
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Segundo Al-Rawashdeh (2008), essa técnica é relativamente nova, tendo sua 

origem na Europa no ano de 1995. Hampton (2003) afirma ainda que, tendo em vista 

que os custos com o controle de emissões em uma unidade de produção 

representam de 30 a 50% dos custos totais, a diminuição de emissões pode 

representar um importante ganho financeiro. A Figura 3mostra um esquema que 

compara as temperaturas das misturas asfálticas frias, semi-mornas, mornas e 

quentes, além do consumo de combustível na produção das mesmas. 

 

Figura 3–Classificação das misturas asfálticas de acordo com as temperaturas ecom 
o consumo de combustível 

 

Fonte: Adaptado de D’Angelo et al.(2008) 

 

Cavalcanti, Motta e Oda (2010) apontam o intervalo de 20 a 50ºC como 

uma faixa de diminuição de temperatura normalmente usada em misturas mornas. 

Por sua vez, as misturas semi-mornas apresentam intervalos de temperaturas ainda 

mais baixos, de 70 a 100ºC. Ainda segundo Cavalcanti, Motta e Oda(2010), existem 

algumas tecnologias diferentes para a produção de misturas mornas. Estas 

tecnologias podem permitir a diminuição da viscosidade ou da tensão superficial do 

CAP. Dessa forma, há uma melhoria na trabalhabilidade da mistura, na redução da 

permeabilidade e na diminuição doendurecimento do CAP, que é o responsável pelo 

melhor desempenho em termos de resistência ao trincamento e a diminuição da 

susceptibilidade térmica das misturas asfálticas. 

 

Perkins (2009) classifica as MAMs pelo tipo de tecnologia empregada 

para propiciar a diminuição das temperaturas de trabalho, como se observa abaixo: 
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a) Uso de aditivos químicos para ligantesasfálticos (surfactantes, do 

inglês suface active agent) 

Os aditivos químicos para ligantesasfálticos agemnormalmente 

melhorando o recobrimento dos agregados e propiciando uma maior lubrificação 

dessas partículas. Seu uso é feito adicionando o produto diretamente ao ligante na 

hora da usinagem. São exemplos desses produtos:EvothermTM, RevixTM, Cecabase 

RT®e Gemul XT-14®. Ressalta-se, ainda, que os exemplos citados dessa tecnologia 

para MAMs também são classificados como aditivos surfactantes. 

 

Segundo Guyton e Hall (1977), substâncias surfactantes agem 

modificando a tensão superficial de líquidos. O surfactante é um agente tensoativo, o 

que significa que, quando o mesmo é espalhado sobre a superfície de um líquido, 

este reduz acentuadamente sua tensão superficial. As propriedades dos agentes 

surfactantes tornam essas substâncias adequadas para uma ampla gama de 

aplicações industriais, tais como: detergência, emulsificação, lubrificação, 

capacidade espumante, capacidade molhante, solubilização e dispersão de fases 

(RHODIA, 2012). 

 

Hanz et al.(2010) avaliaram a viscosidade de ligantes asfálticos com e 

sem a presença de aditivo surfactante (RevixTM) em um teor de 0,5% referente ao 

peso do CAP e verificaram que as viscosidades das amostras não foram impactadas 

pela presença do aditivo surfactante. No entanto, esses autores testaram suas 

amostras com e sem aditivo surfactante de MAM em um equipamento 

(normalmenteutilizado em ensaios para caracterização de lubrificantes) que verifica 

alubricidade.Esta propriedade pode ser definida como a dimensão do atrito entre os 

constituintes de alguma substância. Segundo esses autores os aditivos que 

propiciam a produção de misturas asfálticas com TUCs inferiores, sem que haja uma 

diminuição da viscosidade, agem diminuindo o atrito interno das moléculas de CAP. 

Este aumento na lubrificação reduz o esforço necessário para que os agregados se 

movam durante a compactação. Foram observadas diferenças significativas na 

propriedade acima citada, sobretudo nas temperaturas abaixo de 100ºC. Dessa 

forma, esses autores concluíram que a lubricidade pode ser um fator relevante com 

relaçãoàs MAMs e apontam esse como um tema que deve ser investigado de uma 

forma mais intensa. 
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Motta (2011) afirmou que os aditivos surfactantes Cecabase RT®e Gemul 

XT-14® são empregados, normalmente, em uma taxa de 0,2 a 0,5% em massa de 

ligante asfáltico. Esta autora afirma ainda que os projetos dasMAMsque fazem uso 

desses aditivos são executados em usinas sem nenhuma adaptação quando 

comparados aos projetos de misturas asfálticas convencionais. Dessa forma, essa 

tecnologia pode ser adotada sem que haja a necessidade de se fazer investimentos 

em equipamentos específicos. 

 

b) Uso de aditivos orgânicos 

Os aditivos orgânicos agem diminuindo a viscosidade do CAP e 

propiciando uma maior trabalhabilidade para as MAMs que usam ligantes asfálticos 

modificados por esses aditivos. É exemplo desse produto o Sasobit®. 

 

c) Uso de misturas com utilização de espuma de asfalto 

Normalmente, o uso da técnica asfalto espuma para MAMs é feito através 

da adição de um alumino silicato de sódio sintético, conhecido como zeólita. 

Segundo Hurley e Prowell (2006), as zeólitas são formadas por cadeias de silicatos 

com cerca de 20% de vazios em sua estrutura e com a presença de íons positivos 

que estão fracamente ligados à estrutura e assim permitem a absorção e a liberação 

de água.São exemplos desses produtos: Aspha-Min® e Advera®.A Tabela 1 traz um 

resumo do potencial das reduções de temperaturas, de emissões e do consumo de 

energia que podeser obtidoa partir do uso dasdiferentes tecnologias para produção 

das MAMs. 

 

Tabela 1 – Resumo das reduções de temperatura para diferentes tecnologias de 
MAMs 

Tecnologia Aditivo 

Redução da 
Temperatura 
de Usinagem 

(ºC) 

Redução 
das 

Emissões 
(%) 

Redução do 
Consumo 
de Energia 

(%) 
Espumação Água  43 – 63 30 – 98 30 – 40 
Espuma de asfalto Aspha-Min® 30 75 – 90 30 
Aditivo orgânico Sasobit® 18 – 54 * 20 
Aditivo químico EvothermTM 50 – 75 40 – 60 50 – 75 
* A redução das emissões não foram informadas. 
Fonte: Adaptado de Kristjánsdóttir et al.(2007) 



39 

Menores emissões, por conseguinte menor poluição do ar,facilitariam a 

instalação de usinas de asfalto em áreas onde normalmente esses equipamentos 

são proibidos, por exemplo, em áreas residenciais. Dessa forma, com as usinas de 

misturas asfálticas localizadas mais próximos ao local da obra, a produção pode ser 

melhorada, tendo em vista que os atrasos associados ao congestionamento do 

tráfego serão minimizados. Pode-se, ainda, apontar o menor enrijecimento oxidativo 

(envelhecimento) do ligante asfáltico como uma das vantagensdo uso das MAMs, 

tendo em vista que pavimentos que usam essa técnica devem apresentar um menor 

trincamento devido a sua menor rigidez (HURLEY e PROWELL, 2006). Cavalcanti, 

Motta e Oda (2010) ressaltam, ainda, que, quando uma mistura morna é aplicada 

em uma região que apresente clima frio, a menor diferença entre a temperatura da 

mistura e a temperatura do ambiente resulta em uma menor taxa de resfriamento, 

logo uma mistura morna pode usufruir de um maior período de tempo entre a 

produção e a compactação da mesma. 

 

Para os testes conduzidos por Hurley e Prowell (2006) em laboratório foi 

escolhidoo tipo de compactação por vibração. Os autores ressaltam que a 

compactação utilizando o CGS é insensível às variações de temperatura. Esses 

autores alertam ainda que, ao se executar uma MAM, deve-se ter cuidado extra no 

que diz respeito a secagem dos agregados, pois as temperaturas mais 

amenas,utilizadas para a produção desse tipo de mistura asfáltica, podem 

corroborar para a secagem apenas parcial dos agregados, o que pode acelerar os 

danos causados pela presença da água no revestimento asfáltico.Estes autores 

relatam, ainda, que independente de se estar trabalhando com misturas asfálticas a 

quente ou com MAMs, as rigidezes(avaliadas através dos resultados do ensaio de 

MD) desses materiaisnão sofreram alterações. Dessa forma, o uso de técnicas de 

MAM não deve trazer impacto na determinação das espessuras das camadas em 

projetos de pavimentação. 

 

Motta (2011) avaliou as MAMs com o intuito de verificar se estas misturas 

asfálticas apresentavam menores níveis de emissões poluentes e menor consumo 

energético. Para tal, esta autora executou seis misturas asfálticas que se distinguem 

pelo tipo de ligante asfáltico, pela granulometria, pela origem dos agregados e pela 

presença ou não do aditivo surfactante de MAM (Gemul XT-14®). Dessa forma 
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tiveram origem as Misturas IH, IIH e IIIH(quentes) e as Misturas IW, IIW e IIIW 

(mornas). 

 

As Misturas IH, IIH, IW e IIW apresentam granulometria contínua, sendo 

que estas diferem pela utilização, respectivamente, dos CAPs 50/70 e 30/45. Já as 

Misturas IIIQ e IIIW foram elaboradas com a utilização de ligante asfáltico modificado 

com 20% de borracha e granulometria com graduação descontínua.No que diz 

respeito às diminuições de temperaturasutilizadas nas MAMs, optou-se por uma 

redução de temperatura de cerca de 25 a 35ºC em relação às misturas 

convencionais. É importante ressaltar que o CAP não teve sua temperatura 

diminuída em nenhuma mistura asfáltica executada neste citado trabalho, sendo 

adotados 160ºC para os CAPs 50/70 e 30/45 e 175ºC para o CAP modificado por 

borracha. Ressalta-se ainda que as características de viscosidade e de consistência 

das amostras de CAP não sofreram alterações significativas devido a presença do 

aditivo surfactante de MAM Gemul XT-14®. Tal tendência é normalmente relatada na 

literatura técnica e foi confirmada pela autora (MOTTA, 2011). 

 

As misturas asfálticas estudadas por Motta (2011) foram avaliadas em 

laboratório e em campo.Neste último caso através da aplicação das misturas 

asfálticas em trechos experimentais localizados na Rodovia Presidente Dutra e na 

Rodovia dos Bandeirantes, São Paulo. Em laboratório, essas misturas foram 

compactadas por três metodologias distintas, quais sejam: como preconiza a 

metodologia de dosagem Marshall, através da mesa compactadora e atravésda  

prensa de cisalhamento giratório (compactador giratório francês). Tendo em vista 

que a autora não executou o processo de dosagem das MAMs, os teores de projeto 

de CAP das misturas asfálticas à quente foram adotados nas MAMs. Além desses 

teores de CAP, foram testados teores com incrementos de 0,2 e 0,4% em relação 

aos teores de projeto das misturasasfálticas à quente. 

 

Em ambas as situações avaliadas (laboratório e campo) as MAMs 

avaliadas por Motta (2011) apresentaram desempenhos mecânicos semelhantesse 

comparadas a mistura asfáltica convencional, independente da metodologia de 

compactação utilizada e do teor de CAP avaliado. A autora destaca as diminuições 

de emissões de gases poluentes em aproximadamente três vezes e a diminuição do 
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consumo energético como vantagens das MAMsavaliadas.Kristjánsdóttir et al. 

(2007) relatam diminuições nas emissões nocivas ainda maiores do que as 

mencionadas por Motta (2011),podendo chegarde 30 à 98%. 

 

2.5. Mistura Asfáltica Reciclada Morna (MARM) 

 

Kristjánsdóttir et al. (2007) apresentaram um estudo onde foi utilizado um 

aditivo de mistura morna (Sasobit®) em um teor de 1,5% em relação à massa de 

CAP (PG 64-22) como um possível melhorador de trabalhabilidade para duas 

MARMs (MARM I e MARM II), sendo que cada MARMfoi comparada com sua 

respectiva Mistura de Controle (MC) (MC I e MC II), confeccionadas apenas com 

materiais e temperaturas convencionais.Os percentuais de material fresado 

utilizados nas MARMs, e nas suas respectivas misturas asfálticas de controle, foram 

de 35%(MARM I – MC I) e 45% (MARM II – MC II).Já as temperaturas de usinagem 

apresentaram os valores:(i) 166ºCe157ºC,respectivamente, para as misturas MARM 

I e MC I e (ii) 160ºC e 140ºC,respectivamente, para as misturas MC II e MARM II.Por 

sua vez,as temperaturas de compactação apresentaram os seguintes valores: (iii) 

142ºC, respectivamente, para as misturas MARM I e MC I e (iv) 154ºC e 132ºC, 

respectivamente, para as misturas MARM II e MC II. 

 

Ainda sobre o estudo desenvolvido por Kristjánsdóttir et al. (2007), para 

as misturas MARM I e MC I (com 35% de fresado em sua composição) foram 

adotados alguns parâmetros para a comparação dos desempenhos das mesmas, 

quais sejam: rigidez, resistência à deformação permanente, vida de fadiga e 

resistência ao trincamento térmico. Os autores concluíram que a presença do 

Sasobit® não alterou as propriedades avaliadas para a MARM I. Porém, a rigidez das 

misturas que utilizaram o CAP modificado com 1,5% de Sasobit® se mostrou 

ligeiramente maior para altas temperaturas e não apresentou variação para 

temperaturas intermediárias e baixas (os autores não relatam exatamente de quanto 

foi o aumento na rigidez). Com esta quantidade de Sasobit®, as propriedades 

relacionadas à resistência adeformação permanente, avida de fadiga e aresistência 

ao trincamento térmico da MARM I se mostraram insensíveis à presença do aditivo. 

Foram efetuadas comparações, também, sobre a trabalhabilidade das misturas 

(MARM I e MC I) em campo. Ambas as misturas atingiram o grau de compactação 
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exigido (92%), porém a MARM I atingiu esse grau de compactação com 40% menos 

passadas do rolo compactador se comparada a MC I. Os autores relatam, ainda, 

que a MC I apresentou dificuldade para ser espalhada na pista mesmo estando à 

temperatura de 166ºC. Já a MARM I, à 154ºC,mostrou-semaistrabalhável no 

momento do espalhamento na pista.Este parâmetro foi avaliado apenas pela 

observação da aplicação da mistura em campo por parte da equipe que trabalhou na 

obra. 

 

As misturas MARM II e MC II foram caracterizadas em laboratório 

utilizando-se os mesmos parâmetros citados anteriormente para as misturas MARM I 

e MC I. As mesmas tendências de comportamento foram observadas para todos os 

critérios avaliados.Para os critérios de trabalhabilidade em campo pode-se destacar 

o fato da MC II não poder ser compactada na temperatura de 157ºC.Para que esta 

fosse compactada a temperatura da mesmafoi elevada para 177ºC. Já a MARM II foi 

compactada a 154ºC. Esses autores não encontraram restrições no que diz respeito 

a um limite máximo de material fresado a ser empregado nas 

MARMs(KRISTJÁNSDÓTTIR et al., 2007). 

 

Os custos adicionais para a produção das MAMsou das MARMs se 

mostraram maiores do que a economia gerada pela diminuição do consumo de 

energia na produção.Tal fato desestimula a utilização das tecnologias de MAMs. 

Contudo, esses autores relatam que existem áreas (por exemplo Havaí e Islândia) 

onde os custos de energia são mais elevados. Nesses locais, as técnicas de MAMs 

se mostraram vantajosas economicamente. Estes autores afirmam ainda que, 

apesar dos bons resultados na caracterização mecânica das MAMs e das MARMs 

encontradosaté o momento,essas tecnologias ainda não foram avaliadas 

suficientemente em campo por um longo período de vida de serviço. Segundo eles, 

a utilização de ensaios acelerados pode contribuir com esse 

ponto(KRISTJÁNSDÓTTIR et al., 2007). 

 

Mallick, Bradley e Bradbury (2007) compararam, em laboratório,três 

misturas asfálticas integralmente compostas por material fresado. Este material 

fresado apresentava um teor de CAP de 5,5%. Uma mistura de referência (Mistura I) 

e duas MARMs foram avaliadas.Aestas misturas asfálticas foi adicionadoum teor de 
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1,5% de CAP virgem(em massa da mistura) com um grau de desempenhoPG 64-28. 

Tais misturas foram denominadas de: (i) Misturas II e III,respectivamente,com a 

adição de 1% e 1,5% (em massa de CAP) de Sasobit®. Os resultados da 

caracterização mecânica realizada para as misturas avaliadas por esses autores 

estão apresentados naTabela 2. 

 

Tabela 2–Resumo dos resultados dos ensaios mecânicos encontrados para 
asmisturas asfálticas avaliadas por Mallick, Bradley e Bradbury (2007) 

Mistura Gmb MR (MPa) RT (MPa) RTu* (MPa) RTu/RT (%) 
I (0% Sasobit®) 2,380 3.612 1,13 1,04 92 
II (1% Sasobit®) 2,388 3.578 0,73 0,68 93 
III (1,5% Sasobit®) 2,385 3.145 ** ** ** 
Fonte: Mallick, Bradley e Bradbury (2007) 
* Resistência a Tração (RT) por Compressão Diametral após Condicionamento 
**As amostras referentes à Mistura III não foram ensaiadas com relação aos ensaios 
de RT e RTu 
 

As amostras da Mistura III não foram testadas atravésdo ensaio de 

Lottman por apresentarem fissuras em suas superfícies. Os autores relatam que, 

provavelmente, estas fissuras foram formadas durante a compactação, devido a 

diminuição da temperatura e ao aumento da rigidez da mistura.Os resultados de MR 

encontrados para as três misturas apresentaram diferençaspouco 

significativas(12%).Por sua vez o resultado de RT foi maior (35%) para a mistura 

sem o uso do aditivo. As misturas avaliadas apresentaram um bom comportamento 

(maior do que 80%) com relação à resistência ao dano por umidade induzida.  

 

Mallick, Kandhal e Bradbury (2008) executaram quatro tipos de misturas 

asfálticas, quais sejam: (i) mistura asfáltica convencional, sem a presença de 

material fresado e de aditivo para mistura morna e um teor de CAP de 4,7% (PG 64-

28).Para tal mistura foi adotada uma temperatura de usinagem de 150ºC (Mistura I), 

(ii) MARQ com 75% de material fresado sem a presença de aditivo para mistura 

morna e um teor de CAP virgem (PG 52-28) de 1,5%, em massa da mistura 

asfáltica. Para o processo de usinagem dessa mistura foi adotada a temperatura de 

135ºC (Mistura II), (iii) MARM com 75% de material fresado com a presença de 1,5% 

do aditivo de mistura morna Sasobit®, teor de CAP virgem (PG 52-28) de 1,5% 

etemperatura de usinagem de 125ºC (Mistura III) e (iv) MARM com 75% de material 
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fresado com a presença de 1,5% (referente à massa de CAP) do aditivo para 

mistura morna Sasobit®, teor de CAP virgem (PG 42-42) de 1,5% referente à massa 

da mistura e temperatura de usinagem de 125ºC (Mistura IV).A Mistura IV sofreu 

uma variação e também foi dosada sem a presença do Sasobit® mantendo-se 

constantes todas as demais variáveis. É importante ressaltar que para todas as 

misturas executadas pelos autores foram usados75 giros no CGS. 

 

Os citados autores (MALLICK, KANDHAL e BRADBURY, 2008) relatam 

que não observaram diferenças no Volume de vazios (Vv) das misturas avaliadas 

(Vv entre 3 e 5%), com exceção da mistura que fez uso do CAP com PG 42-42 a 

125ºC sem a presença do Sasobit® que apresentou valores de Vv mais elevados 

(acima de 7%). O maior e o menor valor de RT foram, respectivamente, observados 

para as misturas que fizeram uso do CAP com PG 64-28 sem o uso do 

Sasobit®(3,52MPa) e para a mistura que fez uso do CAP com PG 42-42 e do 

Sasobit® (3,17MPa). Não foram observadas diferenças significativas na resistência à 

deformação permanente (avaliada com o uso doasphalt pavement analizer – APA) 

para as misturas avaliadas.Todas as misturas apresentaram um comportamento 

adequado com relação a este parâmetro (deformações inferiores a 4mm).  

 

Mallick, Kandhal e Bradbury (2008) alertamainda que a utilização de altos 

teores (acima de 50%) de material fresado nas MARQs podeacarretar também na 

elevação da rigidez das misturas asfálticas, e com isso contribuir para que essas se 

tornemsuscetíveis ao trincamento térmico e por fadiga. Para evitar esta situação, 

Carpenter e Wolosick (1980), Kandhal (1997), Solyeimani et al. (1999), McDaniel e 

Anderson (2001) e Lenters e Deme (2002) apudMallick, Kandhal e Bradbury 

(2008)recomendaram que fosse utilizado um CAP virgem menos consistente do que 

aquele que seria utilizado normalmente no processo de dosagem. 

 

Mallick et al.(2010)avaliaram, em laboratório,misturas asfálticas 

integralmente compostas por material fresado.Tais misturas continham na sua 

constituição AR (Reclamite®) em um teor de 0,9%, em massa da mistura asfáltica. O 

CAP,proveniente do material fresado, foi classificado com PG64-28.O teor de CAP 

presente nomaterial fresado foi de 5,0% e seus agregados apresentaram Tamanho 

Máximo Nominal (TMN) de 12,5mm. Três misturas asfálticas diferentes foram 
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dosadas, quais sejam: (i) contendo apenas material fresado (Mistura I), (ii) contendo 

material fresado e AR (0,9%) (Mistura II), (iii) contendo material fresado, AReaditivo 

de mistura morna (1,5% de Sasobit®) (Mistura III). Para as três misturas, a 

temperatura de 125ºC foi utilizada para o aquecimento da mistura do material 

fresadocom os aditivos.Logo após o processo de mistura do material fresado com os 

aditivos, as amostras foram compactadas a uma temperatura de 60–70ºC.Visava-se, 

nesse processo de compactação,obter Vv entre 6 e 8%. Após a compactação das 

amostras, o MD das mesmas foi obtido paracincotemperaturas (-10; 4,4; 21,1; 37,8 e 

54,4ºC) e para quatro frequências (10, 5, 1 e 0,1Hz). Após a moldagem das 

amostras, as mesmas foram condicionadas por cinco semanas à uma temperatura 

de 60ºC para potencializar a ação do AR.Ao final de cada semana,o MD foi 

determinado. Após a execução dos ensaios de MD, foram realizados os ensaios de 

RT e de creep dinâmico (executados com amostras condicionadas na temperatura 

de -10ºC). 

 

Os resultados obtidos por Mallick et al. (2010), no que diz respeito ao Vv, 

apontam para uma dificuldade maior de compactaçãopara a Mistura I (mistura 

composta somente por material fresado).Foram necessários 75 giros para atingir o 

Vv de 6,6%. A Mistura III demandou 35 giros para atingir Vv igual a 6,8% e, por 

último, a Mistura II foi submetida a aproximadamente 25 giros para atingir Vv 

equivalente a 6,5%.Os valores de MD encontrados para a Mistura II (material 

fresado + AR), para as temperaturas (-10, 4,4, 21,1, 37,8 e 54,4ºC) e frequências 

(0,1; 1; 5 e 10Hz) avaliadas, são inferiores aqueles encontrados para a Mistura I 

(material fresado), o que, segundo os autores, indica a eficácia do AR. Contudo, 

exceções a esses efeitos podem ser notadas nos casos de frequências baixas (1 e 

0,1 Hz) e temperaturas altas (54,4ºC), onde a adição de AR aumentou a rigidez das 

misturas. Já os valores de MR das três misturas avaliadas ficaram entre 2.000 e 

2.500MPa.Os resultados encontrados para as Misturas I e II se posicionaram mais 

próximos de 2.500MPa e os resultados encontrados para a Mistura III foram mais 

próximos de 2.000MPa (MALLICK et al., 2010). Acredita-se que os resultados de MR 

não apresentaram a mesma tendência observada para os resultados de MD devido 

a forma de execução desse ensaio, apenas com uma temperatura e uma 

frequência.Os resultados de creep dinâmico estão expostos na Figura 4.Analisando-
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se esta figura percebe-sea eficácia do AR na melhoria do desempenho deste ensaio 

para baixas temperaturas. 

 

Figura 4–Resultados dos ensaios de creep dinâmico realizados por Mallick et 
al.(2010) 

 

Fonte: Adaptado de Mallick et al. (2010) 

 

Oliveira et al.(2012) avaliaram diferentes misturas asfálticas(metodologia 

de dosagem Marshall) com e sem a presença de material fresado (50%) em sua 

composição.Tais autores afirmam que é importante que o material fresado esteja 

com um nível muito baixo de umidade para ser utilizado na dosagem de 

MARMs.Omaterial fresado adotado na referida pesquisa foi submetido a um 

condicionamento em estufa à 120ºC por 24h.Estes autores afirmam, ainda, que não 

se deve executar uma mistura asfáltica com agregados (agregados virgens 

adicionados dematerial fresado) que apresentem um teor de umidade acima de 

0,5%. O teor de CAP do material fresado adotado nessa pesquisa foi de 6,2%.Neste 

trabalho, considerou-se que 100% do CAP oriundo do fresado foi incorporado nas 

misturas que continham esse material. Foi utilizado, também,um aditivo tensoativo 

surfactante (comercializado com o nome de Cecabase®) para mistura morna (teor de 

0,3% em relação à massa de CAP).Esse aditivo não altera a viscosidade e nem as 

propriedades reológicas do CAP.Por sua vez, o CAP virgem adotado na pesquisa foi 

um CAP 50/70. Foram testados alguns percentuais de Cecabase® (0,2 a 0,5%, com 

acréscimos de 0,1%).Optou-se pelo menor percentual de aditivo (0,3%) que 

garantisse as propriedades volumétricas da mistura.Para se determinar as TUCs das 

MAMs foram compactadas (200 golpes, compactação Marshall) amostras em 
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diferentes temperaturas.A temperatura escolhida foi aquela que resultou em um Vv o 

mais próximo possível do valor observado para a mistura de referência. A Tabela 

3apresenta o resumo das dosagens executadas e as TUCs utilizadas. 

 

Tabela 3 – Misturas executadas e TUCs utilizadas por Oliveira et al. (2012) 

Mistura Tipo 
Temperatura (ºC) 

Agregados Fresado Mistura Compactação 

A 
Referência 160 - 160 150 
MAM (0,3% 

aditivo) 125 - 125 115 

B 

MARQ (50% 
de fresado) 200 120 140 130 

MARM (50% 
de fresado e 

0,3% de 
aditivo) 

160 120 130 120 

Fonte: Oliveira et al. (2012) 

 

Para se definir as TUCs da MAM avaliada no estudo conduzido por 

Oliveira et al. (2012)três temperaturas de usinagemdiferentes foram testadas (140, 

130 e 120ºC). Os desempenhos das misturas executadas foram avaliados através 

do Vv das mesmas. Os Vvs dasmisturas do tipoA (Referência e MAM) foram, 

respectivamente, 3,6 e 3,4%, já os Vvs das misturas do tipo B (MARQ e MARM) 

foram, respectivamente, 4,6 e 4,7%. Por sua vez, os valores de RT e RTu para as 

misturas do tipoB (MARQ e MARM)foram equivalentes, respectivamente,a 2,5 e 

3,0MPa (RT) e bem próximos ao valor de 2,5MPa (RTu).Já as misturas do tipo A 

(Referência e MAM) apresentaram resultados inferiores para estes parâmetros, os 

valores de RT e de RTu foram, respectivamente, 2,0 e 2,5MPa (RT) e próximos de 

1,0MPa (RTu). Com relação a resistência a deformação permanente, as misturas do 

tipo B  apresentaram melhores resultados (35%) se comparadas às misturas do tipo 

A. Por sua vez as misturas que fizeram uso do aditivo Cecabase® tiveram um 

desempenho superior (30%) quando comparadas àquelas que não usaram este 

aditivo. A presença do aditivo não alterou os valores de MD das misturas.As 

misturas do tipo B (com material fresado) apresentaram um valor, aproximadamente, 

300% superior quando comparadas às misturas do tipo A (sem material fresado) 

(OLIVEIRA et al., 2012). 
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Shu et al. (2012) conduziram um estudo que visou avaliar, em laboratório, 

a resistência ao dano por umidade induzida de algumas MARMs. Nesse estudo não 

foi utilizado aditivo para MAM, optou-se pela tecnologia de espumação do CAP com 

adição de água. As condições de inserção da água nesse trabalho foram 

controladas, a temperatura foi de 40ºC e a pressão foi de 40psi. Nesse estudo foram 

adotados dois tipos de condicionamento, quais sejam: (i) congelamento e 

descongelamento (AASHTO T283-89) e (ii) o teste de tensão por umidade induzida, 

do inglês moisture-induced stress tester (MIST). 

 

Foram executados os seguintes ensaios para a caracterização mecânica 

das amostras (condicionadas e não condicionadas): MR, resistência à deformação 

permanente (APA) e MD. No processo de dosagem das misturas avaliadas nocitado 

trabalho, foram usados agregados de origem calcária e CAP com PG 64-22, além de 

material fresado com percentuais variando de 0 a 50%. Independente do teor de 

material fresado adicionado a mistura, o teor de projeto de CAP (CAP virgem mais 

CAP oriundo do fresado) foi mantido constante e igual à 4,2%. As seguintes misturas 

foram avaliadas: (i) CA convencional sem adição de material fresado (Mistura I), (ii) 

MARQ com 30% de material fresado (Mistura II), (iii) MAM sem material fresado 

(Mistura III), (iv) MARM com 30% de material fresado (Mistura IV), (v) MARM com 

40% de material fresado (Mistura V), (vi) MARM com 50% de material fresado 

(Mistura VI). 

 

Os resultados do ensaio de MR apontam que o condicionamento MIST se 

mostrou mais severo para as misturas analisadas quando comparado ao outro 

método de condicionamento (AASHTO T283-89). As misturas dosadas a quente 

(Misturas I e II) apresentaram mitigação dos seus valores de MR mais acentuada 

(perdas em torno de 50%) se comparadas às MAMs e às MARMs (perdas em torno 

de 25%). Sobre os resultados dos ensaios para avaliação da resistência a 

deformação permanente, os autores relatam que com o aumento do teor de material 

fresado, os valores de Afundamento de Trilha de Roda (ATR) diminuíram (Figura 5). 

O ensaio de MD foi realizado apenas para as amostras de misturas asfálticas 

quentes e mornas sem adição de fresado na composição das mesmas.Observou-se 

um decréscimo de aproximadamente 25% nos resultados desses ensaios. 
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Figura 5 – Resultados dos ensaios de resistência a deformação permanente 
encontrados por Shu et al. (2012) 

 

Fonte: Adaptado de Shu et al. (2012) 

 

Segundo Bennert e Dongré (2010), uma questão ainda não respondida na 

literatura é o percentual mais adequado de fresado a ser incorporado nasMARMs. 

Outra questão relevanteé o entendimento da interação entre o CAP virgem e aquele 

oriundo do fresado, haja vista que não se tem certeza sobre a integração do CAP 

oriundo do material fresado com o CAP virgem. 

 

Segundo o NCAT (2012) (do inglês National Center for Asphalt Technology), a 

junção das técnicas de reciclagem de pavimentos asfálticos e de misturas mornas é 

uma combinação interessante, pois as temperaturas mais baixas das misturas 

mornas resultam em um menor envelhecimento do CAP durante a usinagem e, 

consequentemente, em uma mistura menos rígida. Dessa forma uma mistura 

reciclada produzida com temperaturas usualmente utilizadas para misturas mornas 

deve apresentar rigidez suficiente para resistir à deformação permanente, bem como 

o comportamento viscoelástico adequado para resistir ao trincamento por fadiga. 

 

Rashwan e Williams (2012) desenvolveram um programa experimental que 

visou avaliar o desempenho mecânico de misturas asfálticas mornas que foram 

dosadas com três diferentes aditivos comerciais de mistura morna em comparação 

às misturas convencionais.Além da caracterização mecânica, este estudo verificoua 

possibilidade de se produzir MARMs(com 30% de material fresado) que 

apresentassem um desempenho mecânico comparável ao desempenho de misturas 

a quentes convencionais.As misturas mornas(sem e com fresado) fizeram uso de 
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aditivos comerciais, quais sejam: Advera® (tal material é uma zeólitaque é 

adicionada à mistura em um teor de 0,25% em relação à massa da mistura), 

EvothermTM(aditivo químico surfactante, adicionado à mistura, em relação à massa 

de CAP, nos teores de 0,3 e 0,4% a depender da quantidade de material fresado 

adicionado à mistura) e Sasobit®(aditivo orgânico adicionado à mistura em um teor 

de 1,5% em relação à massa de CAP). Todos os aditivos aqui citados foram 

misturados ao CAP em uma temperatura de 120ºC. Além dos tipos de aditivos de 

mistura morna foram avaliados, também, dois tipos de agregados e a presença ou 

não de material fresado. Nesse estudo foi adotado um CAP com PG 64-22.As 16 

misturas asfálticas dosadas no trabalho em questão, estão expostas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Misturas executadas por Rashwan e Williams (2012) 

Mistura 
Aditivos de Mistura Morna (%) 

RAP 
Agregados 

Advera® EvothermTM Sasobit® Calcário Quartzito 
1 0,25 - - X X - 
2 0,25 - - X - X 
3 0,25 - - - X - 
4 0,25 - - - - X 
5 - X - X X - 
6 - X - X - X 
7 - X - - X - 
8 - X - - - X 
9 - - 1,5 X X - 
10 - - 1,5 X - X 
11 - - 1,5 - X - 
12 - - 1,5 - - X 
13 - - - X X - 
14 - - - X - X 
15 - - - - X - 
16 - - - - - X 
Fonte: Rashwan e Williams (2012) 

 

A usinagem de todas as misturas mornas foi executada na temperatura de 

120ºC. Após a usinagem, as misturas asfálticas passaram por um processo de cura 

e, posteriormente, foram compactadas a temperatura de 110ºC. Já para a produção 

das misturas a quente, os agregados e o CAP foram pré-aquecidos a 163ºC e a 

150ºC, respectivamente,e em seguida foram misturados. Na sequência, as misturas 

asfálticas foram envelhecidas em estufa durante duas horas a 140ºC.Estas misturas 
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asfálticas foram avaliadas mecanicamente com relação à rigidez (MD) e à 

resistência à deformação permanente (Flow Number). 

 

Rashwan e Williams (2012) concluíram que foi possível executar MARMs sem 

prejuízos no que diz respeito a trabalhabilidade e a compactabilidade quando 

comparadas às misturas a quente com ou sem a presença de 30% de material 

fresado em sua composição.Os resultados deste estudo sugerem que há uma 

diferença no desempenho mecânico das misturas a quente quando essas são 

comparadas às misturas mornas avaliadas nesse citado trabalho. Quando se 

observa os valores de MD das misturas mornas, percebe-se que esses valores 

foram consistentemente menores se comparados com aqueles encontrados para as 

misturas a quente. É importante ressaltar que as misturas executadas com o uso do 

EvothermTM em sua composição apresentaram os menores valores de rigidez. 

 

Ainda segundo Rashwan e Williams (2012), as misturas mornas são mais 

apropriadas para serem empregadas em climas frios devido à menor rigidez  das 

mesmas em temperaturas mais baixas. Com essa condição espera-se que essas 

misturas apresentem uma maior resistência ao trincamento térmico. No que diz 

respeito a incorporação do material fresado nas misturas asfálticas, pode-se afirmar 

que os valores de MD aumentaram para todas as misturas. Com relação à 

resistência à deformação permanente das misturas mornas percebe-se que estes 

valores apresentam uma tendência de serem menores quando comparados com 

aqueles encontrados para as misturas a quente. Embora a inclusão do material 

fresado tenha aumentado o FN das misturas avaliadas, os valores deste ensaio 

ainda foram sensivelmente menores se comparados aqueles encontrados para as 

misturas a quente. Estes autores concluíram que a tecnologia de mistura morna tem 

que ser melhor avaliada para a aplicação em locais de clima quente. 

Hajj, Sebaaly e Morian (2012) desenvolveram um estudo abordando 

diferentes MARMs (dosadas através da metodologia Marshall). Tal pesquisa se 

concentrou principalmente na avaliação dos impactos do uso de RAPs oriundos de 

diferentes fontes e do efeito do percentual de fresado adicionado no desempenho de 

MARMs. Foram utilizadas três fontes de RAP, quais sejam: (i) resíduos da produção 

de usina local, (ii) RAP oriundo de um trecho com quinze anos de serviço e (iii) RAP 
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oriundo de um trecho com vinte anos de serviço. Essas fontes de RAP 

apresentavam, respectivamente, 4,6, 5,4 e 5,8% de ligante asfáltico. O ligante 

asfáltico das três fontes de RAP foi extraído e todas as amostras, independente do 

tempo de envelhecimento, apresentaram PG 82-16.Além dos RAPs foram utilizados 

também agregados virgens e dois CAPs (PG64-22 e PG 64-28).Todas as misturas 

asfálticas executadas nessa pesquisa continham 1,5% (em massa dos agregados 

virgens) de cal em sua composição. Esses autores dosaram 14misturas asfálticas, 

sete misturas asfálticas com cada tipo de ligante asfáltico (Tabela 5). 

Tabela 5–Dosagens executadas por Hajj, Sebaaly e Morian (2012) 

CAP virgem PG 64-22 CAP virgem PG 64-28 

Mistura 
% 

CAP 

PG do CAP 
extraído da 

mistura 
Mistura 

% 
CAP 

PG do CAP 
extraído da 

mistura 
Referência 4,5 - Referência 4,7 - 
15% de Fresado I 4,4 70-22 15% de Fresado I 4,3 64-34 
30% de Fresado I 4,5 70-22 30% de Fresado I 4,5 70-34 
15% de Fresado II 4,4 70-22 15% de Fresado II 4,2 70-34 
30% de Fresado II 4,5 70-22 30% de Fresado II 4,3 70-34 
15% de Fresado III 4,2 76-22 15% de Fresado III 4,2 70-34 
30% de Fresado III 4,4 76-22 30% de Fresado III 4,4 70-34 

Fonte: Hajj, Sebaaly e Morian (2012) 

 

Com o intuito de avaliar as misturas foram executados os seguintes ensaios 

mecânicos: dano por umidade induzida, resistência à deformação permanente, vida 

de fadiga e resistência ao trincamento térmico. Foram executados ensaios de RT em 

amostras sem e com condicionamento para avaliar o dano por umidade induzida, 

considerando-se um valor mínimo de 80% para a razão entre os resultados desses 

testes. Observou-se que as misturas de referência geraram valores superiores ao 

limite. Já as misturas que continham RAP em sua composição apresentaram valores 

variando entre 66 e 89%. Observou-se, ainda, que, para a mesma fonte de RAP e 

para o CAP virgem com PG 64-22, as misturas que continham o menor percentual 

de fresado (15%) apresentaram razão sempre superior se comparadas às misturas 

que continham o maior percentual (30%) de fresado. Esta tendência não se repetiu 

para as misturas que continham o CAP com PG 64-28. 
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Para avaliar a resistência à deformação permanente das misturas deste 

estudo, o ensaio APA foi escolhido. As misturas de referência apresentaram valores 

de 4,6 e 2mm, respectivamente, quando os CAPs com PGs 64-22 e 64-28 foram 

utilizados. Já as misturas com RAP em suas composições apresentaram uma 

tendência de aumento do valor do ATR quando se elevou o teor de RAP de 15% 

para 30%. 

 

2.6. Avaliação de MAMs e MARMs em campo 

 
Diefenderfer, McGhee e Donaldson (2007) monitoraram trechos 

experimentais com revestimentos compostos por MARMs com adição de 10 e 20% 

de material fresado em suas composições e 1,5% de Sasobit® em relação à massa 

de CAP (PG 64-22). Os citados autores relataram que as propriedades volumétricas 

e a resistência à deformação permanente não sofreram alteração independente da 

presença ou não de material fresado e da diminuição de temperatura no caso das 

misturas mornas. Os valores de resistência a deformação permanente foram 

encontrados através de ensaios com o APA. 

 

Dinis-Almeida, Castro-Gomes e Antunes (2012) avaliaram a execução de 

um trecho experimental que apresentava como camada de revestimento uma MARM 

com a utilização do material fresado oriundo da fresagem de aproximadamente 

25km da Estrada Nacional de Portugal (EM 244) na reabilitação da própria estrada 

que originou o material fresado. As MARMs foram produzidas em usina de CA 

convencional, porém algumas modificações foram executadas. Foram instalados 

sensores de temperatura na saída do secador, no elevador, na entrada e na saída 

do tambor de mistura. A mistura avaliada nesse estudo era composta por 100% de 

material fresado, sendo ainda adicionado a este material 2% de emulsão asfáltica 

catiônica de ruptura lenta (Recielmul 90). Após a produção da MARM em usina, a 

mesma foi espalhada na pista por uma máquina pavimentadora convencional e 

compactada com rolo vibratório de chapa de aço e em seguida por rolos de pneus. A 

mistura asfáltica foi compactada a aproximadamente 90ºC. 

 

Após a aplicação em campo foram extraídas amostras da mistura asfáltica 

e, em seguida, essas amostras foram serradas no formato de vigotas para serem 
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ensaiadas (a mistura de campo foi denominada de Mistura V). Tais amostras foram 

submetidas a um período de cura de 11 meses antes de serem ensaiadas. Nesse 

período foram dosadas em laboratório quatro misturas, quais sejam: (i) duas 

misturas (com 1,5 e 2,0% de emulsão asfáltica, Misturas I e II, respectivamente) com 

a mesma composição da mistura executada em campo (100% de material fresado), 

tais misturas foram compactadas com um compactador de laboratório de rolos, (ii) 

uma mistura com 100% de material fresado e 2% de emulsão asfáltica, compactada 

por vibração (Mistura III) e (iii) uma mistura com 75% de material fresado e 25% de 

agregados virgens, compactada pelo compactador de rolos (Mistura IV). 

 

As amostras da mistura executada em campo (Mistura V) apresentaram 

rigidez superior para todas as frequências avaliadas. Por sua vez, a mistura com 

100% de material fresado, com 2% de emulsão e que foi compactada por vibração 

apresentou rigidez inferior (Mistura III) para todas as frequências avaliadas. As 

demais misturas apresentaram valores de rigidez próximos para todas as 

frequências (Misturas I, II, IV). Tomando como referência a frequência de 10Hz, os 

valores de rigidez para essas misturas foram: 6.000MPa, 5.500MPa, 4.500MPa, 

5.500MPa e 7.000MPa, respectivamente,para as Misturas I (1,5% de emulsão, 

mesma composição da mistura executada em campo), II (2,0% de emulsão, mesma 

composição da mistura executada em campo), III (100% de material fresado, 2% de 

emulsão asfáltica e compactada por vibração), IV (75% de material fresado, 25% de 

agregados virgens e compactada pelo compactador de rolos) e V (mistura de 

campo). 

 

No estudo desenvolvido pelo NCAT (2012) foram construídos três trechos 

experimentais com os revestimentos constituídos por: (i) mistura convencional de 

controle (Trecho I), (ii) mistura reciclada (50% de material fresado) a quente (Trecho 

II) e (iii) mistura reciclada (50% de material fresado) morna (Trecho III). Ao final de 

10 milhões de aplicações do eixo padrão não foram observadas trincas em nenhum 

dos três trechos.A deformação permanente foi menor (1,8mm) no Trecho II (mistura 

a quente com 50% de fresado). Em segundo lugar no que diz respeito a este 

parâmetro ficou a mistura aplicada no Trecho III (mistura morna com 50% de 

fresado) que apresentou uma deformação permanente de 3,7mm. A mistura que 
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mais apresentou deformações do tipo permanente foi a de controle, que apresentou 

deformação permanente de 7,1mm. 

 

No estudo desenvolvido por Austroads (2013) três empresas (A, B e C) 

produziram e avaliaram em campo misturas asfálticas à quente e mornas. É 

importante ressaltar que cada empresa tinha sua própria combinação de agregados 

e que todas as misturas asfálticas foram concebidas para tráfego pesado. Ressalta-

se ainda que as misturas a quente (misturas de controle) são misturas comerciais 

comumente aplicadas em campo. Foram testados dois aditivos de mistura morna, 

quais sejam: Sasobit® eCecabase RT®. 

 

Ainda no trabalho citado foram testadas dez misturas asfálticas, produzidas 

por três empresas distintas. Essa divisão com os detalhes referentes a cada mistura 

pode ser observado na Tabela 6. Por sua vez a Figura 6 apresenta alguns detalhes 

referentes a dosagem e a aplicação destas misturas em campo. 

 

Tabela 6 – Dosagens executadas por Austroads (2013) 

 Mistura Metodologia CAP 
(%) 

Vv 
(%) 

Gmm Estabilidade 
(kN) 

Fluência 
(mm) 

A
 

A1 CA 5,1 1,4 2,545 13,6 3,2 
A2 MAM 4,9 1,4 2,547 13,6 3,2 

A3 MARM (10%Fresado) - - 2,560 15,6 1,5 

B
 

B1 CA 4,6 5,1 2,454 - - 
B2 MAM 4,7 5,3 2,471 - - 

B3 MARM (10% 
Fresado) 

4,8 5,1 2,459 - - 

C
 

C1 CA 5,2 3,0 2,470 12,1 2,4 
C2 MAM 5,2 2,5 2,471 9,2 2,4 

C3 
MARM (50% 

Fresado) 5,3 0,2 2,487 10,0 3,0 

C4 MAM 5,3 2,7 2,462 11,0 2,7 
Fonte: Austroads (2013) 
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Figura 6 – Detalhes da produção das misturas mornas executadas porAustroads 
(2013) 

  
(a) Viscosidade versustemperatura do 

CAPe do CAP espumado 
(b) Emissões de voláteis efumos 

de asfalto 

  
(c) Aplicação damistura morna (d) Mistura mornaapresentando 

boatrabalhabilidade 

Fonte: Austroads (2013) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Fase de laboratório 

 

3.1.1. CAP 

 

Para esta pesquisa foi adotado um CAP fornecido pela Lubnor – 

Petrobras. Este material foi refinado em Fortaleza-CE a partir de um petróleo com 

origem no Campo Fazenda Alegre no Espírito Santo. A Tabela 7apresentaos 

ensaios de caracterização do CAP fornecido pela Lubnor no ato da entrega do 

material. 

 

Tabela 7 – Características do CAP utilizado na pesquisa 

Característica Método Especificação Resultado Unidade 
Penetração D5 50 a 70 60 0,1 mm 
Ponto de Amolecimento D36 46 min 51 ºC 
Viscos. Saybolt Furol a 135ºC E102 141 mm 229 S 
Viscos. Brookfield 135ºC-sp21 20rpm D4402 274 min 450 cp 
Viscos. Brookfield150ºC-sp21 D4402 112 min 221 cp 
Viscos. Brookfield 177ºC sp21 D4402 57 a 285 79 cp 
RTFOT penetração retida D5 55 min 65 % 
RTFOT aumento do ponto de 
amolecimento D36 8 max 7,6 ºC 

RTFOT ductilidade a 25ºC D113 20 min >150 cm 
RTFOT variação em % massa D2872 0,5 max -0,038 % 
Dutilidade a 25ºC D113 60 min >150 cm 
Solubilidade no Tricloroetileno D2042 99,5 min 100,0 % massa 
Ponto de Fulgor D92 235 min >300 ºC 
Índice de Suscetibilidade Térmica X018 -1,5 a 0,7 -0,5 N/A 
Aquecimento 177ºC X215 Não espuma NESP N/A 
Fonte: Petrobras, certificado de ensaio número: 0397-12 G 

 

Além dos resultados dos ensaios fornecidos pela Lubnor outros testes 

foram realizados nas amostras de CAP adotadas na presente pesquisa, quais 

sejam: ponto de amolecimento (método do anel e bola) (DNIT-ME 131/2010), 

penetração (DNIT-ME 155/2010), viscosidade rotacional (com o viscosímetro 

Brookfield) (ASTM 4402/2007), envelhecimento de curto prazo no RTFOT(ASTM 

2872/2004), além da Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier 

(FTIR)(ASTM D 2702/2005). A Figura 7 apresenta os equipamentos utilizados nos 

ensaios de caracterização das amostras de CAP. 
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Figura 7 – Detalhes dos equipamentos utilizados na caracterização do CAP adotado 
na presente pesquisa 

(a) Penetrômetro (b) Infravermelho 
(c) Ponto de 

amolecimento* 

 
(d) Viscosímetro Brookfield (e) RTFOT 

Fonte: (a), (b), (d) e (e) próprio autor e (c) adaptado de Wargha Filho (2013) 

 

3.1.1.1. Viscosidade Rotacional 

 

Para determinar a viscosidade foi utilizado o viscosímetro Brookfield. Este 

equipamento permite medir as propriedades de consistência relacionadas ao 

bombeamento e à estocagem.Permite ainda obter gráficos de temperatura versus 

viscosidade para projeto de misturas asfálticas, por meio de medida do 

comportamento do fluido a diferentes taxas de cisalhamento e a diferentes tensões 

de cisalhamento, obtidas por rotação de cilindros coaxiais que ficam mergulhados na 

amostra em teste. 
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3.1.1.2. Rolling Thin Film Oven Test (RTFOT) 

 

O RTFOT (do português, estufa de filme fino rotativo) provoca um 

envelhecimento por oxidação e evaporação, porém de forma mais severa por estar 

continuamente expondo nova porção do ligante ao efeito do ar. Nesse ensaio,uma 

fina película de asfalto de 35g é continuamente girada dentro de um recipiente de 

vidro a 163ºC por 85 minutos, com injeção de ar a cada 3 a 4 segundos. O 

endurecimento do ligante asfáltico durante o ensaio, que causa diminuição na 

penetração e aumento no ponto de amolecimento, de acordo com dados reportados 

na literatura, tem-se correlacionado bem com o endurecimento do ligante que ocorre 

durante a usinagem da mistura asfáltica. 

 

3.1.1.3. Extração do CAP 

 

Com o intuito de caracterizar as amostras de CAP oriundas das 

tecnologias de dosagens (MARQs e MARMs com os diferentes percentuais de 

material fresado) estudadas no presente trabalho foi adotada uma metodologia para 

extração do CAP dessas amostras. CPs foram compactados em laboratório para a 

execução dos diversos ensaios mecânicos avaliados no presente trabalho. Após a 

utilização desses CPs, os mesmos foram aquecidos à 100ºC por aproximadamente 

30 minutos e em seguida o material foi destorroado. Com as amostras das diferentes 

misturas asfálticas devidamente destorroadas foram preparados cartuchos (CPs 

destorroados envolvidos por papel filtro devidamente lacrados) com 

aproximadamente 500g. O papel filtro foi usado para que as amostras de CAP não 

fossem contaminadas por finos provenientes dos agregados dos CPs. Em seguida, 

esses cartuchos foram depositados dentro do equipamento Soxhlet e o mesmo foi 

sucessivamente lavado pelo solvente tricloroetileno para que o CAP fosse separado 

dos agregados. Ao final do processo de extração, as amostras de CAP 

encontravam-secompletamente dissolvidas no solvente (DNIT ME 158/2011). 

 

Em seguida, as amostras (solvente mais CAP dissolvido) passaram por 

um processo de destilação. Nesse processo as amostras foram aquecidas 

(aproximadamente a 130ºC) para que o solvente passasse para o estado físico de 

vapor e em seguida, com o auxílio de um condensador, este solvente voltou ao 
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estado líquido e foi separado das amostras de CAP. Ao final do processo de 

destilação, o CAP foi levado à estufa de secagem para que qualquer resquício de 

solvente, ainda presente nas amostras de CAP, fosse retirado. A Figura 8 traz o 

detalhe das etapas desses processos. 

 

Figura 8 – Etapas do processo de extração do CAP das amostras de misturas 
asfálticas 

(a) amostra destorroada (b) amostra sendo lavada 
no Soxhlet 

(c) Destilador montado 

 

3.1.1.4. Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Foram analisados os espectros das amostras de CAP puro, CAP mais 

aditivo de MAM (antes e após o RTFOT), além de amostras de CAP extraídas de 

CPs de todas as dosagens executadas no presente trabalho que continham material 

fresado em suas composições (MARQs e MARMs). Foi analisado, ainda, o aditivo de 

MAM. Tais espectros foram obtidos numa faixa de 400 a 4.000cm-1, em uma célula 

líquida. Para tal, foi utilizado o solvente dissulfeto de carbono. Para a obtenção dos 

espectros de FTIR foi utilizado o equipamento espectrômetro de marca Shimadzu 

(modelo IR-Prestige-21). O método espectrométrico do FTIR permite identificar 

grupamentos característicos das amostras de CAP avaliadas, destacando-se com 

maior relevância para a presente pesquisa os grupamentos funcionais: carbonila 

(região em torno de 1.700cm-¹) e sulfóxido (região em torno de 1.030cm-1). A análise 

do envelhecimento das amostras foi feita por meio da variação da intensidade das 

bandas das carbonilas e de sulfóxidos, decorrentes do processo oxidativo sofrido 

pelos materiais. Portanto, aqueles materiais que estiverem mais envelhecidos 

apresentarão uma maior absorbância nas bandas citadas. 



61 

Ainda com o intuito de avaliar o envelhecimento das amostras de CAP 

optou-se por avaliar a área abaixo da curva do espectro na banda de interesse 

(sulfóxidos e carbonilas). Com o auxílio de um software de análise de dados (Origin), 

os gráficos com os limites de absorção da radiação infravermelha apresentados por 

cada amostra foram gerados. Além de fornecer os gráficos, esse software permite 

ainda o cálculo da área compreendida entre a linha de base (linha na qual o índice 

de absorção no infravermelho é igual a zero) e a linha limite de absorção da 

radiação infravermelha dentro da faixa requisitada (1.650 – 1.780 para carbonilas e 

1.007 – 1.065 para sulfóxidos).Essa área foi denominada área de oxidação.De 

posse desses resultados, o envelhecimento de cada amostra de CAP foi calculado 

subtraindo-se a área referente às bandas de sulfóxido e de carbonila, após o 

envelhecimento, pela área das mesmas bandas antes do processo de 

envelhecimento.Em seguida, foi dividido esse resultado pelo valor das áreas das 

bandas analisadas antes do envelhecimento. Dessa forma, aquela amostra de CAP 

que apresentasse o maior resultado, seria a mais envelhecida segundo a análise 

utilizada na presente pesquisa (FERNANDES, 2011). 

 

3.1.2. Aditivo de mistura morna e modificação do CAP 

 

Para o programa experimental, aqui proposto, foi adotado um aditivo 

surfactante de MAM, comercializado com o nome de Gemul XT-14®. Segundo 

Quimigel (2010), este aditivo age melhorando a trabalhabilidade das misturas 

asfálticas, podendo possibilitar uma redução nas TUCsde até 40ºC.Com a utilização 

do aditivo Gemul XT-14® é possível reduzir o consumo energético durante o 

processo de usinagem do CA em até 56% (Quimigel, 2010).A Tabela 8 traz algumas 

informações fornecidas pelo fabricante do aditivo adotado nessa pesquisa. 

 

Tabela 8– Características do aditivo Gemul XT-14® 

Característica Resposta 
Aparência a 25ºC Líquido viscoso âmbar 
Ponto de fulgor (ºC) > 179 
Densidade específica a 25ºC 0,94 
Índice de aminas (mg KOH/g) 160 – 210 
Fonte: Quimigel (2010) 
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Neste estudo foi utilizado, para executar a mistura do aditivo Gemul XT-

14® ao CAP, um misturador de alto cisalhamento da marca Silverson® e modelo L4R. 

Para garantir a homogeneização do aditivo, a temperatura do CAP foi estabilizada 

em 150ºC. Essa temperatura foi escolhida por ser menor do que a temperatura que 

o CAP será submetido durante o processo de usinagem (160ºC). Esperava-se, com 

essa escolha de temperatura, garantir as condições necessárias de fluidez do CAP e 

do aditivo para que fosse possível obter uma mistura satisfatória desses materiais. 

Objetivava-se, ainda, não superaquecer o aditivo e não comprometer assim as suas 

propriedades. Motta (2011) utilizou em sua pesquisa este mesmo aditivo e na 

mesma concentração (0,3%) utilizada no presente trabalho. Essa autora modificou 

suas amostras de CAP submetendo-as às temperaturas de trabalho do CAP (160 e 

175ºC), temperaturas estas mais elevadas do que a utilizada no presente trabalho 

(150ºC). Dessa forma, espera-se ter garantido o não superaquecimento do aditivo de 

mistura morna. Já Wargha Filho (2013) optou por uma temperatura ainda menor 

para a modificação do CAP com o mesmo aditivo de MAM (Gemul XT-14®). Este 

autor adotou um intervalo de temperaturas entre 130 e 132ºC. Ressalta-se que este 

autor adotou um teor mais elevado (0,4% de aditivo) do que o teor adotado no 

presente trabalho, bem como por Motta (2011).  

 

Foi adicionado 0,3% deste aditivo em relação à massa do CAP.Essa 

mistura foi submetida à uma rotação de 1.500rpm por 20 minutos. Tal percentual de 

aditivo foi usado após verificação na literatura de que este é um teor, ou teores 

próximos a este, normalmente empregado em pesquisas com uso de MAM. Motta 

(2011) e Wargha Filho (2013) comprovaram que este aditivo, nessa concentração, é 

capaz de propiciar uma redução nas TUCs sem prejuízos na caracterização 

mecânica das misturas asfálticas. 

 

3.1.3. Agregados 

 

Para desenvolver o programa experimental aqui proposto foram 

escolhidos alguns agregadosminerais provenientes da RMF.Os agregados graúdos 

utilizados foram as britas de 1/2" e de 3/8” (origem fonolítica).Já como agregados 

miúdos foram utilizados o pó de pedra (origem gnáissica) e a areia de campo.Tais 

agregados foram caracterizados com relação à distribuição granulométrica por 
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peneiramento (DNER-ME 083/1998), absorção e densidade do agregado graúdo 

(DNER-ME 081/1998), densidade real do agregado miúdo (DNER-ME 084/1995), 

abrasão Los Angeles (DNER-ME 035/1998), índice de forma (DNER-ME 086/1994), 

propriedades de forma, de angularidade e de textura com a utilização do Aggregate 

Image Measurement System (AIMS), além do ensaio de fluorescência de Raio-

X.Este último ensaio foi executado com o intuito de se obter a caracterização 

química dos agregados utilizados no presente trabalho e a proporção entre seus 

elementos,tendo sido realizado no Departamento de Física da UFC. Neste ensaio, é 

realizado o mapeamento químico e a varredura da amostra através de uma técnica 

que permite uma análise química semi-qualitativa (identificação dos elementos 

presentes) e semi-quantitativa (proporção de cada elemento). Essa técnica permite 

identificar somente os elementos químicos compreendidos entre o flúor e o urânio. 

Neste ensaio pode ser usado uma fonte de radiação gama ouradiação X, onde estas 

devem ser de elevada energia para provocar excitações nos átomos da substância 

que se desejaanalisar. A fonte emite fótons que são absorvidos pelos elétrons da 

amostra através do efeito fotoelétrico fazendo-os deslocar para uma camada 

eletrônica mais interna. Assim, ao retornar a sua camada de origem, o elétron libera 

uma energiaem forma de fóton correspondente a transição eletrônica. O espectro de 

energia correspondente a essa transição é únicopara cada elemento, o que 

possibilita a sua identificação (SILVA, 2002).A Figura 9 traz o detalhe dos agregados 

utilizados na presente pesquisa. 

 

Figura 9 – Agregados adotados na fase de laboratório da presente pesquisa 

(a) Brita 1/2" (b) Brita 3/8" (c) Pó de Pedra (d) Areia de campo 

Fonte: Próprio autor 

 

3.1.4. Fresado 

 
O material fresado utilizado nesta pesquisa foi fornecido pela empresa 

Insttale Engenharia Ltda., tendo sido oriundo do processo de fresagem de avenidas 



da RMF e da britagem de blocos de revestimento asfáltic

o auxílio de rompedores hidráulicos

Asfáltico Demolido (PAD)

de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)

de britagem para a homogeneização da granulometria

fresado teve o teor de betume determinado (

granulometria (DNER-ME 083/98

realizadas ainda análises com o auxí

Raio-X. A Figura 10 traz o detalhe do fresado adotado na pesquisa

PAD e o britador que foi utilizado para h

 

Figura 10 – Material fresado 

(a) Depósito de material 
fresado 

(d) Britador

Fonte: Próprio autor 

 

3.1.5. Caracterização dos agregados 

 
O Processamento 

capazes de digitalizar e analisar partículas de agregados. Neste trabalho

de PDI adotada foi a que faz uso do equipamento denominado de 

al. (2004) descrevem o equipamento AIMS como um sistema capaz de obter e 

da RMF e da britagem de blocos de revestimento asfálticos extraídos de campo com 

lio de rompedores hidráulicos.Esses blocos recebem o nome de Pavimento 

Asfáltico Demolido (PAD) e são oriundos de serviços executados pela Compan

de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Estes materiais passaram

homogeneização da granulometria dos mesmos

fresado teve o teor de betume determinado (DNER-ME 053/94

ME 083/98) e da densidade real (DNER-

realizadas ainda análises com o auxílio do AIMS e o ensaio de 

traz o detalhe do fresado adotado na pesquisa

e o britador que foi utilizado para homogeneizar o fresado com o PAD

Material fresado e britador utilizado na presente pesquisa

 
rial (b) Material fresado antes 

da britagem 
(c) Detalhe do PAD

(d) Britador (e) Material fresado e PAD 
a britagem

dos agregados com o uso do AIMS 

rocessamento Digital de Imagens (PDI) faz uso de ferramentas 

capazes de digitalizar e analisar partículas de agregados. Neste trabalho

de PDI adotada foi a que faz uso do equipamento denominado de 

descrevem o equipamento AIMS como um sistema capaz de obter e 
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) Material fresado e PAD após 

a britagem 

faz uso de ferramentas 

capazes de digitalizar e analisar partículas de agregados. Neste trabalho, a técnica 

de PDI adotada foi a que faz uso do equipamento denominado de AIMS. Chandan et 

descrevem o equipamento AIMS como um sistema capaz de obter e 
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processar imagens, com o intuito de caracterizar agregados graúdos e miúdos com 

respeito às propriedades de forma, de angularidade e de textura dos mesmos. O 

equipamento AIMS tem a capacidade de captar imagens dos agregados de forma 

simultânea e independente em três eixos (250mm nos eixos “x” e “y” e 50mm no eixo 

“z”). 

 

O equipamento é composto por uma câmera de vídeo microscópico com 

razão de zoom de 16:1, uma câmera em preto e branco com controle externo, 

controle de movimentação manual e automático (com controle de contraste incluso), 

sistema de operação dividido em dois módulos: (i) módulo para agregados miúdos 

(menores do que 4,75mm): captura imagens em preto e branco utilizando câmera e 

microscópio; analisa forma, angularidade e textura e (ii) módulo para agregados 

graúdos (maiores do que 4,75mm): captura imagens em preto e branco e imagens 

em escala de cinza; analisa forma, angularidade e textura. 

 

Além do já descrito, o equipamento possui um software de análise escrito 

em linguagens C e C++ operando em plataforma Windows (CASTELO BRANCO et 

al., 2006). A Figura 11mostra o equipamento AIMS utilizado na pesquisa. 

 

Figura 11 – Detalhe do equipamento AIMS 

 
Fonte: Próprio autor 

 

3.1.6. Misturas asfálticas – fase de laboratório 

 

Para a realização das dosagens das misturas asfálticas avaliadas nesse 

trabalho a seguinte metodologia foi adotada. Inicialmente, foi definida uma curva 

granulométrica de projeto que se enquadrasse na Faixa C do DNIT para CAs, 
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conforme DNIT ES 031/2006. Após a definição da curva granulométrica, foi estimado 

um Teor Central (TC) de ligante asfáltico. Também foram analisados teores 

próximos ao TC (±1,0 e ±0,5%). Como preconizam as metodologias de dosagem 

Marshall e Superpave (considerando as particularidades de cada uma delas), foram 

executadas sequências de pesagens a fim de se obter os parâmetros volumétricos 

e, finalmente, os teores de projeto de CAP. 

 

 O teor de projeto de CAP deve ser aquele que proporcione um Vv de 4% 

±0,4%. Para cada teor de ligante estimado, e para as duas metodologias de 

dosagem, determinaram-se a Densidade Aparente (Gmb), além da Densidade 

Máxima Teórica (DMT) para a metodologia Marshall e da Densidade Máxima Medida 

(Gmm) para a metodologia Superpave. Para a execução de todas as misturas 

avaliadas nesse trabalho, o CAP foi aquecido à temperatura de 160ºC. Já os 

agregados foram aquecidos a 175ºC no caso das misturas à quente. Estas 

temperaturas foram obtidas através da curva de viscosidade versus temperatura do 

CAP puro. A temperatura do ligante na hora de ser misturado ao agregado deve ser 

tal que a sua viscosidade esteja situada entre 75 e 150SSF (Segundos Saybolt-

Furol), de preferência entre 75 e 95SSF (BERNUCCI et al., 2007).  

 

Para a execução desse trabalho foram dosadas 14 misturas asfálticas 

(Tabela 9): Misturas I, Ti, Tii e Tiii seguindo a metodologia de dosagem Marshall.Para 

a compactação dos CPs referentes a essas misturas foram usados 75 golpes do 

soquete Marshall por face de cada CP. Já as Misturas de II a VIII, além das Misturas 

Tiv, Tv e Tvi,foram dosadas seguindo a metodologia de dosagem Superpave, no 

processo de compactação dessas misturas foram utilizados 100 giros no 

CGS.Inicialmente, foram dosadas duas misturas asfálticas de referência com a 

mesma granulometria (Misturas I e II, respectivamente, seguindo as metodologias de 

dosagem Marshall e Superpave).Tais misturasnão utilizaram material fresado em 

suas composições e foram dosadas utilizando as TUCs convencionais (155 e 150ºC, 

para o ato da mistura e da compactação,respectivamente). 

 

 

 



67 

Tabela 9 – Dosagens executadas no presente trabalho 

Tipo de Dosagem Mistura Tipo de Mistura Diminuição de 
Temperatura (ºC) 

% Fresado 

Marshall 
(sem fresado) I 

Referência - - 
Superpave 
(sem fresado) II 

Marshall 
(sem fresado) 

Ti 

MAM 

- 20 

- 

Tii - 30 
Tiii - 40 

Superpave 
(sem fresado) 

Tiv - 20 
Tv - 30 
Tvi - 40 

Superpave 
(com fresado) 

III MARQ - 
15 

IV MARM - 40 
V MARQ -  

35 
VI MARM - 40 
VII MARQ - 

50 VIII MARM - 40 
Fonte: Próprio autor 

 

Após a execução de tais misturas de referência, foram dosadas três 

MAMs através da metodologia Marshall, respectivamente com diminuições de20, 30 

e 40ºC (Misturas Ti, Tii e Tiii) e três MAMs através da metodologia de dosagem 

Superpave com as mesmas diminuições de temperaturas (Misturas Tiv, Tv e Tvi). 

Optou-se por dosar misturas asfálticas seguindo diferentes metodologias de 

dosagem (Marshall e Superpave) para se verificar se essas metodologias são 

sensíveis as diminuições de temperatura. Ambas as metodologias de dosagem 

avaliadas se mostraram sensíveis às diminuições de temperaturas empregadas, ou 

seja, foi possível executar as MAMs com ambas as metodologias de dosagem. 

 

As diminuições de temperatura mencionadas foram aplicadas nas 

temperaturas de todas as etapas do processo de dosagem e em todos os materiais 

adotados, com exceção do CAP que não teve sua temperatura alterada. Essas seis 

MAMs foram realizadas para determinar a redução das temperaturas das MARMs, 

ainda não dosadas nessa etapa do trabalho. Nesse panorama, como, independente 

da diminuição de temperatura empregada, foi possível concluir a dosagem sem 

impactos significativos nos parâmetros volumétricos.A maior diminuição de 
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temperatura (40ºC) foi adotada para as dosagens das MARMs. A Tabela 10 expõe 

as temperaturas adotadas em todas as dosagens executadas nesse trabalho. 

 

Tabela 10 – Temperaturas empregadas nas dosagens das misturas asfálticas de 
referência e das MAMs 

Mistura 
Diminuição de 

Temperatura (ºC) 
Temperaturas (ºC) 

Agregados Mistura Envelhecimento* Compactação 
I** - 175 155 - 150 
II** - 175 155 150 150 
Ti -20 155 135 - 130 
Tii -30 145 125 - 120 
Tiii -40 135 115 - 110 
Tiv -20 155 135 130 130 
Tv -30 145 125 120 120 
Tvi -40 135 115 110 110 
Fonte: Próprio autor 
* Envelhecimento de curto prazo (2h) em estufa 
** Misturaasfáltica de referência 

 

Em seguida, foram dosadas outras três MARQs (seguindo a metodologia 

de dosagem Superpave) com 15, 35 e 50% de fresado em suas composições 

(Misturas III, V e VII, respectivamente). Após essa etapa, foram dosadas três 

MARMs com os mesmos percentuais de fresado utilizados nas MARQs (seguindo a 

metodologia de dosagem Superpave), descritos anteriormente, e com as mesmas 

diminuições de temperatura, dessa forma dando origem as Misturas IV, VI e VIII. É 

importante ressaltar que as granulometrias das MARQs e das MARMs são iguais 

quando se mantém constantes as quantidades de fresado durante as dosagens. 

 

3.1.7. Caracterização mecânica das misturas asfálticas da fase de laboratório 

 

Os ensaios realizados com o intuito de avaliar o comportamento mecânico 

das misturas asfálticas dosadas em laboratório, para a presente pesquisa, foram os 

ensaios de MR, RT, vida de fadiga e creep dinâmico.Os ensaios de MR (ASTM 

D4123-82/1995) foram realizados no equipamento UTM-25 (do inglês,Universal 

Testing Machine) aplicando-se uma carga repetida nos CPs, e, com o auxílio de 

LVDTs (Linear Variable Differrential Transformers) foram medidos os deslocamentos 

horizontais. Para cada mistura avaliada, três CPs, com diâmetro de 10,15 ± 0,02cm 

e altura de 6,65 ± 0,02cm, foram colocados em uma câmara com temperatura 
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controlada a 25ºC durante duas horas. Em seguida, as amostras foram posicionadas 

diametralmente e submetidas à aplicação de golpes com 0,1s de aplicação de carga 

e 0,9s de repouso. 

 

O ensaio brasileiro de compressão diametral para determinação indireta 

da RT foi desenvolvido pelo professor Lobo Carneiro no Rio de Janeiro, inicialmente 

para ser usado em amostras de concreto de cimento Portland, porém, desde a 

década de 1970, o mesmo vem sendo usado em misturas asfálticas. O ensaio de RT 

(DNIT ME 136/2010) é um ensaio de ruptura, realizado em uma prensa modelo 

Marshall, com CPs posicionados na posição diametral apoiados em frisos metálicos 

de 12,7mm de corda. À estes CPs são aplicadas duas cargas estáticas de 

compressão, diametralmente opostas, em CPs cilíndricos. Tais cargas geram, ao 

longo do diâmetro solicitado, tensões de tração uniformes perpendiculares a este 

diâmetro.  

 

A fadiga é um processo de mudança estrutural permanente, progressiva e 

localizada que ocorre em um ponto do material sujeito a tensões de amplitudes 

variáveis, que produzem as fissuras que conduzem para provocar a falha após a 

aplicação de determinado número de ciclos (BERNUCCI et al., 2007). Embora ainda 

não normatizado no Brasil, o ensaio de vida de fadiga é geralmente realizado à 

compressão diametral sob tensão e temperatura controladas. Utiliza-se uma 

frequência de 60 aplicações por minuto com 0,1 segundo de duração do 

carregamento repetido (BERNUCCI et al., 2007). Na presente pesquisa foram 

adotados três valores de tensões: 30, 40 e 50% do valor de RT. Para cada valor de 

tensão,e para cada mistura,três CPs foram submetidos a sucessivos carregamentos 

até à ruptura. Os ensaios foram realizados a 25ºC. 

 

Segundo Bernucci et al. (2007), o ensaio de creep dinâmico consiste na 

aplicação de pulsos de carregamento ao CPs, com frequência, tempo de aplicação e 

intervalo de carga e temperatura predeterminadas. Este ensaio tem como objetivo a 

medição da deformação permanente acumulada.Para a execução desse ensaio,o 

CP é submetido à aplicação de uma carga de compressão axial transiente. A 

seguinte combinação foi empregada: cada carregamento tem uma duração de 0,10 
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segundo e os intervalos entre as aplicações de carga são de 0,90 segundo. O 

ensaio foi realizado à 60ºC. 

 

Durante a compactação de CPs no CGS pode-se observar a curva que é 

formada pela relação entre o percentual da Gmm versus o número de giros. Segundo 

Bahia e Mahmoud (2004),estes dados podem ser correlacionados com a 

trabalhabilidade e com algumas propriedades mecânicas de misturas asfálticas, 

podendo-se citar como exemplo à resistência à deformação permanente. 

 

3.1.8. Análise de tensões e deformações obtidas com o auxílio do CAP3D 

 

Para a avaliação dos efeitos das diferenças encontradas nos resultados 

foi realizada a análise das tensões e das deformações nas camadas de possíveis 

pavimentos que fizeram uso das misturas asfálticas dosadas no presente trabalho 

através do software CAP3D (HOLANDA et al., 2006). Este software foi desenvolvido 

pelo Laboratório de Mecânica dos Pavimentos (LMP) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Tal programa é capaz de executar análises de pavimentos asfálticos 

através do método dos elementos finitos, atualmente sendo capaz de tratar modelos 

planos, axissimétricos e tridimensionais, com a utilização de elementos de diferentes 

formas (triangulares, quadriláteros, tetraédricas e hexaedros) e ordens de 

interpolação (linear e quadrática) (BASTOS, HOLANDA e BARROSO, 2012). 

 

Para execução de todas as análises foi escolhido uma estrutura similar à 

adotada no trabalho desenvolvido por Ponteet al. (2013), composta por um 

revestimento asfáltico (10cm) e uma base (20cm), assentados sobre a camada de 

subleito. Ressalta-se ainda que o coeficiente de Poisson da camada de revestimento 

e de base são iguais (0,3), enquanto para a camada de subleito adotou-se um valor 

de 0,4. A carga adotada foi o eixo padrão com um valor de 560KPa e raio de 

0,108m. Ponte et al. (2013) adotaram características similares (geometria, 

características dos materiais granulares e carregamento axissimétrico) aquelas 

utilizadas no trabalho desenvolvido por Silva e Holanda (2011). Esse padrão de 

estrutura e de características de materiais foi adotado por se tratar de características 

tipicamente encontradas no estado do Ceará. Para a modelagem do problema, 

utilizou-se uma malha mista, onde as camadas de revestimento e de base foram 
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modeladas com uma malha de elementos finitos, enquanto o subleito foi modelado 

como uma malha de elementos finitos e infinitos, para melhor representação da 

realidade. AFigura 12 traz uma representação do pavimento padrão utilizado para a 

análise e suas características. 

 

Figura 12 – Estrutura adotada nas análises 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Foram realizadas oito análises mantendo-se constante a estrutura padrão 

do pavimento, uma para cada mistura asfáltica avaliada na fase de laboratório. Para 

os dados de entrada referentes à camada de revestimento considerou-se E=MR (ou 

seja, foi realizada uma análise elástica linear).  

 

3.2. Fase de campo 

 

O CAP, o material fresado e o aditivo para mistura morna adotados na 

fase de campo são os mesmos utilizados na fase de laboratório dessa pesquisa. Os 

procedimentos utilizados para a caracterização desses materiais já foram 

previamente descritos. 

 

3.2.1. Agregados 

 

Para desenvolver o programa experimental específico da fase de 

campoforam escolhidos alguns agregados provenientes da RMF. Os agregados 

graúdos utilizados foram as britas de 1/2" e de 3/8”, além do pó de pedra e da areia 

de campo como agregados miúdos (Figura 13). Tais agregados foram 

caracterizados com relação à distribuição granulométrica por peneiramento (DNER-

ME 083/98), absorção e densidade do agregado graúdo (DNER-ME 081/98), 
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densidade real do agregado miúdo (DNER-ME 084/95), abrasão Los Angeles 

(DNER-ME 035/98), índice de forma (DNER-ME 086/94) e propriedades de forma, 

de angularidade e de textura com a utilização do Aggregate Image Measurement 

System (AIMS). 

 

Figura 13 – Agregados adotados na fase de campo da presente pesquisa 

    
(a) Brita 1/2” (b) Brita 3/8” (c) Pó de pedra (d) Areia de campo 

Fonte: Próprio autor 

 

3.2.2. Misturas asfálticas – fase de campo 

 

Igualmente a fase de laboratório, inicialmente foi definida uma curva 

granulométrica de projeto que se enquadrasse na Faixa C do DNIT para CAs, 

conforme DNIT 031/2006. Após a definição da curva granulométrica, foi estimado 

um Teor Central (TC) de ligante asfáltico. Também foram analisados teores 

próximos ao TC (±1,0 e ±0,5%). Como preconizam a metodologiade dosagem 

Marshall (metodologia de dosagem escolhida para a fase de campo do presente 

trabalho), foram executadas sequências de pesagens a fim de se obter os 

parâmetros volumétricos e, finalmente, os teores de projetos de CAP. O teor de 

projeto deve ser o teor que proporcione um Vv de 4% ± 0,4%. 

 

Para a execução da fase de campo desse trabalho foram dosadas,em 

laboratório,duas misturas asfálticas: Mistura CI (mistura de referência) e Mistura CII 

(MAM). É importante relatar que não foram dosadas em laboratório, para a fase de 

campo, nenhuma mistura que contenha material fresado em sua composição. Este 

fato se deve à forma como a usina que será usada na fase de campo insere o 

material fresado durante o seu processo de usinagem. Com a finalização da 

usinagem, em campo, da Mistura CI o operador da usina libera a inserção do 

material fresado (em um percentual de 15%) e, dessa forma, sem uma execução 
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prévia em laboratório, foi usinada a Mistura CIII (MARQ). Visando não superaquecer 

demasiadamente os agregados naturais e devido ao tipo de usina disponível para a 

fase de campo optou-se pelo menor teor de fresado testado (15%) nas misturas da 

fase de laboratório. 

 

Da mesma forma, quando a usinagem da Mistura CII (MAM) foi 

encerrada, o operador da usina liberou a inserção do material fresado e, da mesma 

forma ocorrida para a Mistura CIII (MARQ), a Mistura CIV (MARM) foi usinada sem 

uma dosagem prévia em laboratório. Essa metodologia foi escolhida para aproximar 

o máximo possível da forma como costuma-se trabalhar em campo.A caracterização 

mecânica das misturas de campo foi executada a partir de CPs extraídos de campo 

e consistiu na realização de ensaios de RT e de MR, além da checagem das 

granulometrias e dos teores de CAPs de todas as misturas utilizadas nessa fase. A 

Tabela 11 apresenta as temperaturas adotadas durante a usinagem das misturas 

utilizadas na fase de campo. Ressalta-se que não foi possível repetir em campo a 

exatidão do controle de temperatura que se obteve em laboratório, por isso foi 

colocada na Tabela 11 uma coluna com as temperaturas praticadas em campo.  

 

Tabela 11 – Temperaturas empregadas nas misturas asfálticas utilizadas na fase de 
campo da presente pesquisa 

Mistura Tipo de 
Mistura 

% 
Fresado 

Redução de 
Temperatura (ºC) 

Temperatura (Cº) 
Usinagem Compactação 

CI Referência - - 155 150 
CII MAM - -40 115 110 
CIII MARQ 15 - 155 150 
CIV MARM 15 -40 115 110 
Fonte: Próprio autor 

 

3.2.3. Trechos experimentais 

 

Os trechos experimentais foram executados em uma área de 

aproximadamente 800m² de um total de aproximadamente 5.000m² cedidos para 

este fim pela empreiteira cearense Insttale Engenharia Ltda. localizada no município 

de Maracanaú-CE, na RMF. 
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3.2.4. Camadas granulares e imprimação betuminosa dos trechos 

experimentais 

 

Foram executadas três camadas granulares, quais sejam: (i) reforço do 

subleito com uma areia de campo local da própria empreiteira (20cm); (ii) sub-base 

com uma areia de campo da região de Maracanaú (15cm) e (iii)  base em solo-brita 

na proporção de 50% de solo adicionados à 50% de brita (15cm). Foi utilizada uma 

brita de 3/4" para a mistura da camada de base. Em seguida, foi aplicada uma 

imprimação betuminosa com asfalto diluído (CM-30). A Figura 14apresenta detalhes 

da construção das camadas granulares e da camada de imprimação apresentada 

nesta pesquisa e descrita por Pereira et al. (2012). 

 

Figura 14 – Detalhes da construção das camadas granulares dos 
trechosexperimentais 

   
(a) Vista aérea da área de 
testes 

(b) Área de testes (c) Execução da camada 
de sub-base 

   
(d) Execução da camada 
de base 

(e) Compactação da 
camada de base 

(f) Imprimação betuminosa 

Fonte: Próprio autor 

 

3.2.5. Misturas asfálticas utilizadas nos revestimentos dos trechos 

experimentais 

 

Foram executadas quatro misturas asfálticas em campo para serem 

avaliadas em escala real, quais sejam:Mistura CI(CA convencional), Mistura 

CII(MAM com -40ºC), Mistura CIII(MARQ com 15% de material fresado) e Mistura 
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CIV(MARM com -40ºC e 15% de material fresado), já descritas anteriormente.É 

importante ressaltar que as quatro misturas utilizadas na fase de campo são 

misturas distintas daquelas mencionadas na fase de laboratório. As misturas 

asfálticas utilizadas na fase de campo foram exclusivamente testadas em campo 

com a construção de trechos experimentais.Tal situação foi motivada pelo fato da 

empreiteira, que construiu os trechos experimentais, não dispor dos mesmos 

agregados utilizados na fase de laboratório, logo, as duas fases do trabalho 

(laboratório e campo) utilizaram agregados provenientes de diferentes fontes. 

Porém, foram extraídos CPs das misturas de campo para serem avaliados em 

laboratório.AFigura 15apresenta um esboço de como foram construídos os trechos. 

Já a Figura 16 traz uma seção transversal das camadas executadas nos trechos 

experimentais. As espessuras das camadas granulares são 15cm, com exceção do 

reforço do subleito que apresenta 20cm de espessura. A camada de revestimento 

apresenta 5cm de espessura. Por sua vez a Figura 17apresentadetalhes da 

construção das camadas de revestimento dos trechos experimentais. 

 

Figura 15–Trechos experimentais (vista superior) 

 
 

Mistura de Referência 
 
 

MAM (-40ºC) 

  
 
 

MARQ (15% fresado) 
 
 

MARM (-40ºC, 15% fresado) 

 
 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 16 – Seção transversal dos trechos experimentais 

 
Fonte: Próprio autor 

40 m 

4 m 
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Figura 17 – Detalhe da construção das camadas de revestimento dos trechos 
experimentais 

   
(a) Produção da mistura 
asfáltica em usina 

(b) Aplicação do 
revestimento asfáltico 

(c) Compactação do 
revestimento asfáltico 

Fonte: Próprio autor 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Fase de laboratório 

 

4.1.1. CAP 

 

Com relação ao CAP adotado nessa pesquisa, o mesmo é classificado 

por penetração como 50/70 de acordo com as especificações brasileiras (ANP, 

2005) e possui PG 70-28.Foram executados ensaios em amostras de CAP antes e 

após o envelhecimento de curto prazo (RTFOT) e em amostras sem e com o aditivo 

de mistura morna Gemul XT-14® (0,3% de massa em relação ao CAP). Foram 

ensaiadas também amostras de CAP extraído das misturas asfálticas que continham 

material fresado em suas composições (MARQs e MARMs). A Tabela 12 apresenta 

os resultados dos ensaios de ponto de amolecimento e de penetração executados 

nessas amostras. Por sua vez, a Figura 18 expõem esses mesmos resultados em 

forma de gráficos. Para facilitar o entendimento,as Figuras 19 e 20 trazem as 

comparações entre os resultados desses mesmos ensaios obtidos no presente 

trabalho e no trabalho desenvolvido por Wargha Filho (2013). Em ambos os 

trabalhos foram adotadas as mesmas amostras de aditivo de MAM e de CAP, além 

de agregados semelhantes. Porém, Wargha Filho (2013) adotou em seus estudos 

um teor de aditivo de MAM maior (0,4%) do que o teor adotado no presente trabalho 

(0,3%). AFigura 21 apresenta as curvas de viscosidade versus temperatura das 

amostras de CAP puro e do CAP modificado com o aditivo de MAM, em amostras 

antes e após o envelhecimento de curto prazo (RTFOT). 

 

Tabela 12 – Ponto de amolecimento e penetração das amostras de CAP com e sem 
aditivo de MAM 

Ensaio Ponto de Amolecimento (ºC) 
 (DNIT-ME 131/2010) 

Penetração (0,1mm) 
(DNIT-ME 155/2010) 

Tipo de amostra CAP CAP + Gemul XT-14 CAP CAP + Gemul XT-14 
Antes do RTFOT 52 44 56 77 
Após o RTFOT 55 50 42 69 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 18 – Resultados dos ensaios de penetração e de ponto de amolecimentopara 
o CAP convencional e modificado por aditivo de mistura morna 

  
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se os resultados dos ensaios de ponto de amolecimento e de 

penetração percebe-se que independente da presença ou não do aditivo de MAM 

(Gemul XT-14®) as amostras ensaiadas se mostraram mais rígidas após o 

envelhecimento de curto prazo (RTFOT), ou seja, o ponto de amolecimento 

aumentou e a penetração diminuiu. Tal comportamento segue a mesma tendência 

dos resultados obtidos no ensaio de viscosidade que serão apresentados em 

seguida. Já quando se analisa o resultado do ensaio de ponto de amolecimento de 

forma isolada percebe-se que a presença do aditivo de MAM no CAP faz com que 

este material necessite de uma temperatura menor para se tornar menos 

consistente, independente das amostras terem passado pelo processo de 

envelhecimento. Da mesma forma, os ensaios de penetração apresentaram valores 

mais elevados para as amostras com a presença do aditivo de MAM, tanto para as 

amostras que passaram pelo RTFOT como para as que não passaram. 

 

Quando se comparam os resultados do ensaio de penetração e ponto de 

amolecimento obtidos no presente trabalho com aqueles obtidos por Wargha Filho 

(2013) percebe-se que esses resultados apresentam a mesma tendência de 

aumento da rigidez (menor penetração e maior ponto de amolecimento)após o 

envelhecimento de curto prazo (RTFOT), tanto para as amostras de CAP puro como 

para as amostras que continham aditivo de MAM. Wargha Filho (2013) utilizou o 

Gemul XT-14® (0,4% da massa de CAP) e outros aditivos de MAM, porém as 

amostras que estão tendo seus resultados comparados são apenas as que foram 

modificadas com o mesmo aditivo de MAM da presente pesquisa (Gemul XT-14®) 
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(Figuras 19 e 20). Contudo, quando se analisa os mesmos ensaios, sem o 

condicionamento no RTFOT, e sim comparando-se as amostras de CAP com e sem 

aditivo de MAM percebe-se que os resultados obtidos nos testes executados para o 

presente trabalho e os resultados obtidos por Wargha Filho (2013) não 

apresentaram a mesma tendência, pelo contrário, apresentaram tendências 

inversas. Mesmo mantendo-se constantes as condições de envelhecimento 

(amostras envelhecidas comparadas somente com amostras envelhecidas) das 

amostras comparadas, os resultados obtidos pelo autor citado (Wargha Filho, 2013) 

para os ensaios de penetração e de ponto de amolecimento têm valores menores ou 

iguais para as amostras modificadas pelo aditivo de MAM. 

 

Figura 19 – Comparação entre os resultados encontrados no presente trabalho e os 
resultados encontrados por Wargha Filho (2013) para o ensaio de penetração do 
CAP 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Comparando-se os resultados obtidos no ensaio de penetração no 

presente trabalho (0,3% de Gemul XT-14®) com os resultados obtidos para o mesmo 

ensaio por Wargha Filho (2013) (0,4% de Gemul XT-14®) percebe-se que as 

amostras antes do RTFOT sem aditivo de MAM do presente trabalho apresentaram 

valores menores (aproximadamente 27%) se comparados as amostras com aditivo 

de MAM.Já nas amostras avaliadas por Wargha Filho (2013) (submetidas às 

mesmas condições, sem e com aditivo de MAM e antes do RTFOT) essa tendência 

se mostrou de forma inversa, ou seja, as amostras com aditivo de MAM (antes do 

RTFOT) apresentaram valores iguais. Da mesma forma, quando se analisa os 

resultados obtidos após o RTFOT percebe-se que a tendência acima relatada foi 

aumentada. Amostras sem aditivo de MAM avaliadas no presente trabalho 
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apresentam valores menores (aproximadamente 45%) quando comparadas às 

amostras com aditivo de MAM. Já para os valores de Wargha Filho (2013), esta 

tendência foi inversa, ou seja, amostras sem aditivo de MAM apresentaram valores 

maiores do que as amostras com aditivo (aproximadamente 36%). 

 

É importante ressaltar que as amostras de CAP e Gemul XT-14® 

utilizadas no presente trabalho e por Wargha Filho (2013) são oriundas da mesma 

fonte e ambos os trabalhos foram desenvolvidos no mesmo laboratório com a 

utilização dos mesmos equipamentos. Nesse panorama, acredita-se que as 

diferenças aqui mencionadas no comportamento das amostras dos dois trabalhos 

tenham sido motivadas pela quantidade diferente de aditivo adotada pelos autores. 

 

Figura 20 – Comparação entre os resultados encontrados no presente trabalho e os 
resultados encontrados por Wargha Filho (2013) para o ensaio de ponto de 
amolecimento do CAP 

 

Fonte: Próprio autor 

 

A mesma comparação feita para os valores de penetração foi feita para 

os valores de ponto de amolecimento para os mesmos trabalhos. Percebe-se que as 

amostras avaliadas antes do RTFOT sem aditivo de MAM do presente trabalho 

apresentaram valores superiores (aproximadamente 20%) se comparadas as 

amostras com aditivo de MAM. Já as amostras avaliadas por Wargha Filho (2013) 

(submetidas às mesmas condições, sem e com aditivo de MAM e antes do RTFOT), 

para o critério ponto de amolecimento, não tiveram seus valores alterados. Da 

mesma forma, as amostras do presente trabalho avaliadas após o RTFOT 

apresentaram a mesma tendência observada para as amostras avaliadas antes do 

RTFOT, valores superiores foram encontrados para as amostras do CAP sem aditivo 
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de MAM (aproximadamente 22%). Já as amostras avaliadas por Wargha Filho 

(2013) apresentaram tendência oposta, valores inferiores foram encontrados para as 

amostras sem aditivo de MAM (aproximadamente 2%). Contudo, é importante 

ressaltar que as amostras (sem e com aditivo de MAM e antes e após o RTFOT) 

estudadas por Wargha Filho (2013) apresentaram-se praticamente insensíveis para 

o critério ponto de amolecimento. Mais uma vez acredita-se que este fato se deve a 

diferença referente ao teor de aditivo de MAM adotado pelos dois autores. 

 

Figura 21 – Curvas de viscosidade versus temperatura do CAP puro e do CAP 
modificado com o aditivo de MAM, antes e após o envelhecimento de curto 
prazo(ASTM 4402/2007) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se a Figura 21percebe-se que a presença de 0,3% do aditivo 

de MAM (Gemul XT-14®) não alterou a curva de viscosidade versus temperatura de 

forma a impactar na determinação das TUCs quando se observa as amostras sem 

envelhecimento. Tais resultados seguem as mesmas tendências observadas por 

Motta (2011) e Wargha Filho (2013). Dessa forma pode-se apontar o intervalo de 

155 à 162 para a temperatura de usinagem e o intervalo de 144 à 147 para a 

temperatura de compactação. Lopes (2013), em seu programa experimental, 

encontrou resultados que seguiram a mesma tendência, porém esta tendência foi 

observada quando se analisou a mistura asfáltica completa, esta autora ainda não 

executou as análises apenas em amostras de CAP.Dessa forma, é possível que 

misturas asfálticas dosadas com a utilização de CAP modificado com aditivo 

surfactante para MAM apresentem um nível mais elevado de rigidez após a 
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aplicação em campo (período equivalente ao envelhecimento de curto prazo)se 

comparadas às misturas que não utilizaram aditivos de MAM. Tal característica pode 

favorecer à resistência a deformação permanente dessas misturas (LOPES, 2013). 

Já quando se analisa as amostras após o envelhecimento de curto prazo, simulado 

em laboratório através do uso do RTFOT, observa-se um aumento da viscosidade 

acentuado na amostra com a presença do aditivo de MAM. Essa rigidez maior do 

CAP modificado por Gemul XT-14® envelhecido pode favorecer o aumento também 

da rigidez das misturas asfálticas que venham a utilizar esse aditivo. Essa 

característica pode interferir positivamente no que diz respeito a resistência à 

deformação permanente das mesmas logo após a execução do revestimento em 

campo. Essa rigidez deve aumentar ao longo dos anos de serviço e pode se mostrar 

excessiva no longo prazo e vir a prejudicar a resistência ao trincamento por 

fadigadesse material. A Tabela 13apresenta as TUCs empregadas em todas as 

dosagens executadas no presente trabalho. 

 

Tabela 13 – Temperaturas empregadas nas dosagens das misturas asfálticas 
executadas no presente trabalho. 

Mistura 
Diminuição de 

Temperatura (ºC) 
Temperatura (ºC) 

Agregados Mistura Envelhecimento* Compactação 
I** - 175 155 - 150 
II** - 175 155 150 150 
Ti -20 155 135 - 130 
Tii -30 145 125 - 120 
Tiii -40 135 115 - 110 
Tiv -20 155 135 130 130 
Tv -30 145 125 120 120 
Tvi -40 135 115 110 110 
III (MARQ) - 175 155 150 150 
V (MARQ) - 175 155 150 150 
VII (MARQ) - 175 155 150 150 
IV (MARM) -40 135 120 110 110 
VI (MARM) -40 135 120 110 110 
VIII (MARM) -40 135 120 110 110 
Fonte: Próprio autor 
* Envelhecimento de curto prazo (2h) em estufa 
** Misturas asfálticas de referência 

 

No que diz respeito às análises executadas no infravermelho, objetivou-se 

analisar o envelhecimento das amostras de CAP com e sem aditivo de MAM antes e 

após o envelhecimento no RTFOT. As Figuras 22 e 23 apresentam o comparativo de 

absorção de espectro infravermelho entre as amostras de CAP puro antes e após o 



RTFOT e entre as amostras de CAP mais adit

respectivamente. 

 

Figura 22 – Comparativo de absorção de espectro infravermelho entre o CAP puro

antes e após o envelhecimento no

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 23 –Comparativo 

modificado com aditivo de MAM

Fonte: Próprio autor 

 

Tomando como referência a área sob o gráfico, define

substância envelheceu mais 

linhas dos espectros nas etapas antes do envelhecimento e 

é maior, o que representa uma maio

intensidade do envelhecimento de uma amostra em relação a outra.

 

e entre as amostras de CAP mais aditivo de MAM antes e após o RTFOT, 

Comparativo de absorção de espectro infravermelho entre o CAP puro

envelhecimento noRTFOT 

 

Comparativo de absorção de espectro infravermelho entre o CAP 

com aditivo de MAM, antes e após o envelhecimento no 

 

Tomando como referência a área sob o gráfico, define

substância envelheceu mais do que a outra quando a área compreendida entre as 

linhas dos espectros nas etapas antes do envelhecimento e após 

é maior, o que representa uma maior oxidação. Desta forma, é possível 

envelhecimento de uma amostra em relação a outra.

 
CAP + Gemul XT-14® 

CAP + Gemul XT-14®após RTFOT

83 

antes e após o RTFOT, 

Comparativo de absorção de espectro infravermelho entre o CAP puro, 

de absorção de espectro infravermelho entre o CAP 

envelhecimento no RTFOT 

Tomando como referência a área sob o gráfico, define-se que uma 

outra quando a área compreendida entre as 

após o envelhecimento 

é possível quantificar a 

envelhecimento de uma amostra em relação a outra. 

após RTFOT 
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Para tal foram observados dois intervalos de número de onda (cm-1) para 

a análise do envelhecimento. O primeiro intervalo é entre 1.653 e 1.752cm-1.Tal 

intervalo corresponde aquele referente a absorção das carbonilas, e o segundo é 

entre 1.007 e 1.065cm-1, que,por sua vez,corresponde ao intervalo de absorção dos 

sulfóxidos. A soma das áreas compreendidas nesses dois intervalos permite uma 

avaliação quantitativa do envelhecimento de cada amostra. A Tabela 14quantifica as 

oxidações nas amostras de CAP sem e com aditivo de MAM e antes e após o 

RTFOT. 

 

Tabela 14 – Oxidação das amostras de CAP com e sem aditivo de MAM antes e 
após o envelhecimento no RTFOT 

Grupo Funcional Amostra 
Área de Oxidação 

Antes do RTFOT Apóso RTFOT 

Carbonila 
CAP Puro 21,71 22,01 

CAP + Gemul XT-14® 18,70 21,23 

Sulfóxido 
CAP Puro 7,55 9,59 

CAP + Gemul XT-14® 4,92 6,26 
Fonte: Próprio autor 

 

A área de oxidação é definida como sendo a área abaixo do gráfico do 

espectro do infravermelho que corresponde aos limites das bandas de absorção da 

carbonila e do sulfóxido.De posse dos valores das áreas de oxidação de cada 

amostra é possível estabelecer uma comparação entre os processos de  

envelhecimentos ocorridos nas amostras. A Tabela 15 apresenta a diferença entre 

as áreas oxidadas nas amostras de CAP sem aditivo de MAM antes e após o 

envelhecimento, além do percentual oxidado dessas amostras. 

 

Tabela 15 – Diferença entre as áreas oxidadas e percentual oxidado das amostras 
de CAP com e sem aditivo de MAM e antes e após o envelhecimento no RTFOT 

Amostras 
Diferenças entre as 
áreas de oxidação % Oxidado 

CAP  2,34 8,00 
CAP + Gemul XT-14® 3,87 16,39 

Fonte: Próprio autor 

 

Nesta etapa define-se que a área de oxidação é dada pela diferença entre 

a soma das áreas de oxidação de cada amostra após o envelhecimento e a soma 
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das áreas de oxidação das amostras antes do envelhecimento ocasionado pelo 

RTFOT. O percentual oxidado (%O) é definido como sendo o quociente entre a área 

de oxidação e a área de oxidação antes do envelhecimento da respectiva amostra, 

de modo que o %O do CAP puro foi de8,00% e o do CAP com aditivo de MAM foi de 

16,39%, gerando assim um indicativo de que a amostra de CAP mais aditivo de 

MAM envelheceu mais do que a amostra de CAP puro.Muito embora esses valores 

possam representaro grau de envelhecimento das amostras, faz-se necessário 

observar que o aditivo também influenciará na absorção da radiação infravermelha 

nas faixas analisadas. Porém, isso dependerá, além de sua composição, da 

concentração do aditivo na amostra.  

 

4.1.2. CAP extraídos das MARQs e das MARMs 

 

Os resultados dos ensaios de viscosidade realizados nas amostras de 

CAP extraídas de CPs de misturas asfálticas estão expostos na  

Figura 24.A Figura 24 apresenta ainda os resultados dos ensaios de 

viscosidade das amostras de CAP puro e CAP mais aditivo de MAM, antes e após o 

RTFOT. Já a Tabela 16 expõe as TUCs das mesmas amostras de CAP. 

 

Figura 24 – Curvas de viscosidade versus temperatura das amostras de CAP 
extraídas de CPs das MARQs e MARMs 

 
 

Fonte: Próprio autor 
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Observando-se as curvas de viscosidade versus temperatura das 

amostras de CAP extraído das MARQs e das MARMs percebe-se que, 

independente da quantidade de material fresado utilizada,todas as MARQs (Misturas 

III, V e VII, respectivamente com 15, 35 e 50% de material fresado) e a MARM com 

15% de fresado apresentaram curvas similares, praticamente sobrepostas. Acredita-

se que durante o processo de preparação dos CPs todas as amostras citadas 

tiveram seus níveis de viscosidade elevados a patamares similares. Porém, pode-se 

observar ainda nesta citada Figura as curvas referentes as MARMs com 35 e 50% 

de material fresado (Misturas VI e VIII). Essas duas misturas apresentaram valores 

de viscosidades similares para duas temperaturas (135 e 175ºC) avaliadas, o 

mesmo não ocorreu com a temperatura de 150ºC. Acredita-se que esta 

característica foi motivada pela ação conjunta da presença dos maiores percentuais 

de material fresado e da presença do aditivo de MAM (Gemul XT-14®). Foram 

adicionadas ainda a esta Figura as curvas de viscosidade das amostras de CAP 

com e sem aditivo de MAM, antes e após o RTFOT.É importante ressaltar que estas 

curvas foram obtidas a partir de amostras que não passaram pelo processo de 

extração no soxhlet, sendo ensaiadas durante o processo de dosagem das misturas. 

Já foi relatado no presente trabalho que as misturas com a presença do referido 

aditivo envelhecem mais do que as misturas que não contém esse material em suas 

composições. É importante relatar que os processos de extração e de destilação das 

amostras de CAP envolvem etapas com a presença de calor. Acredita-se que tal fato 

pode também ter aumentado o nível de envelhecimento das misturas analisadas. 
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Tabela 16 – TUCs das amostras de CAP extraídas de CPs das MARQs e das 
MARMs 

CAP oriundo 
da Mistura 

Tipo de Mistura % Fresado 
Temperatura (ºC) 

Usinagem Compactação 
II Referência 

- 

155 162 144 147 
Tvi MAM 155 162 144 147 
II* Referência 160 167 147 149 
Tvi* MAM 163 168 149 157 
III 

MARQ 
15 174 175 163 169 

V 35 176 182 164 170 
VII 50 176 182 164 170 
IV 

MARM 
15 178 182 166 172 

VI 35 176 178 168 172 
VIII 50 178 180 171 174 
Fonte: Próprio autor 
*Amostras de CAP da fase de dosagem das misturas, ou seja, não extraídas de CPs 

 

4.1.3. Agregados 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados são 

apresentados na  

Figura 25e nas Tabelas 17 e 18. 

 

Figura 25 – Granulometria dos agregados utilizados na pesquisa 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 17 – Caracterização dos agregados adotados na presente pesquisa 

Parâmetro Brita 1/2" Brita 3/8” Pó de Pedra Areia 
Mineralogia Fonolítica Fonolítica Gnaíssica - 
Densidade Real 2,482 2,485 2,726 2,634 
Densidade Aparente 2,432 2,433 - - 
Absorção (%) 0,88 1,12 - - 
Abrasão Los Angeles (%) 20 19 - - 
Índice de Forma 0,91 0,80   
Adesividade Insatisfatória - - 
Fonte: Próprio autor 
 

Tabela 18 – Resultados dos ensaios de fluorescência de Raio-X realizados nos 
agregados do presente trabalho 

Material 
Elemento Químico (%)  

Si Al K Fe Ti Ca Zr Mn S P 
Britas 47,8 7,4 11,5 18,6 2,8 10,2 - 0,4 - 0,5 
Pó de Pedra 50,0 13,5 17,3 10,8 1,6 4,9 0,5 0,6 - - 
Areia 74,4 8,1 5,9 5,8 4,0 1,1 0,6 0,2 0,1 - 
Fresado 55,1 7,9 13,3 11,1 2,2 6,9 0,1 0,3 - - 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se a caracterização dos agregados graúdos,percebe-se que 

os valores de densidades reais são mais baixos se comparados aqueles 

provenientes da pedreira MFT (agregados graníticos comumente adotados na RMF), 

quais sejam: 2,665 e 2,664, respectivamente,para as britas3/4" e 3/8”. Acredita-se 

que esta característica esteja associada ao tipo de mineral (fonólito) que constitui os 

agregados adotados nessa pesquisa. Para o teste de abrasão Los Angeles, as britas 

apresentaram valores mais baixos (aceitáveis) do que o limite superior recomendado 

pelo DNIT (DNER-ME 035/98),que é de 50%. Para o ensaio de índice de forma as 

mesmas britas apresentaram valores também satisfatórios considerado que o 

mínimo aceitável pelo DNIT (DNER-ME 086/94) é de 0,5, o que indica agregados 

não lamelares e de forma cúbica. 

 

Acredita-se que os resultados insatisfatórios do teste de adesividade 

foram motivados pela elevada presença de Silício (Si) na composição deste 

agregado (Tabela 18).Tal característica dá aos agregados um caráter ácido, contudo 

é importante ressaltar a subjetividade dos resultados desse ensaio. Mesmo diante 

do exposto, optou-se por continuar com a utilização destes agregados devido a 
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dificuldade de se encontrar na RMF outros agregados com um melhor resultado em 

relação a esse critério. 

 

No que diz respeito à caracterização da forma dos agregados através do 

AIMS, Al Rousan (2004) desenvolveu uma metodologia de classificação de 

agregados de acordo com os valores fornecidos por este equipamento para cada 

parâmetro analisado (Tabela 19). Na Tabela 20 são apresentados os resultados das 

análises realizadas nos agregados investigados,incluindo o material fresado.Os 

termos ‘fresado antes’ e ‘fresado depois fazem referência, respectivamente, às 

amostras de fresado analisadas antes da extração do CAP e depois da extração do 

CAP. Optou-se por realizar as análises no AIMS dessa forma porque suspeitava-se 

que a presença do CAP alteraria os resultados das análises. É importante atentar 

para o fato de que esta classificação tem seus limites baseados nas médias dos 

resultados dos ensaios fornecidos pelo AIMS, o que pode não representar 

adequadamente as características dos materiais avaliados nesta pesquisa. O AIMS 

é capaz de fornecer a distribuição estatística de cada uma das propriedades 

apresentadas na Tabela 19. Maiores detalhes sobre essa classificação podem ser 

obtidos em Bessa, Castelo Branco e Soares (2011) e Bessa (2012). 

 

Tabela 19 – Limites da classificação para os parâmetros de forma, de angularidade 
ede textura provenientes do AIMS (Al Rousan,2004) 

Propriedade Valores / Classificação 

Forma 2D 
< 6,5 6,5 – 8,0 8,0 – 10,5 > 10,5 - 

Circular Semicircular Semialongada Alongada - 

Esfericidade 
< 0,6 0,6 – 0,7 0,7 – 0,8 > 0,8  

Achatada / 
Alongada 

Baixa 
esfericidade 

Esfericidade 
moderada 

Alta 
esfericidade - 

Angularidade 
< 2.100 2.100 – 4.000 4.000 – 5.400 > 5.400 - 

Arredondada Subarredondada Subangular Angular  

Textura 
Superficial 

< 165 165 – 275 275 – 350 350 – 460 > 5.400 

Polido Liso Baixa 
rugosidade 

Rugosidade 
moderada 

Alta 
rugosidade 

Fonte: Al Rousan (2004) 
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Tabela 20 –Classificação dos agregados obtida com a utilização do AIMS 

Propriedade Material Média Classificação 

Forma 2D 
(agregados graúdos e 
miúdos) 

Fresado antes 7,4 

Semicircular 
Fresado depois 7,9 
Britas 1/2" e 3/8” 7,9 

Pó de pedra 7,9 
Areia de campo 7,3 

Esfericidade 
(agregados graúdos) 

Fresado antes 0,6 
Baixa esfericidade 

Fresado depois 0,6 
Britas 1/2" e 3/8” 0,5 Achatado / Alongado 

Angularidade 
(agregados graúdos e 
miúdos) 

Fresado antes 4.038 Subangular 
Fresado depois 3.433 

Subarredondado Britas 1/2" e 3/8” 3.333 
Pó de pedra 3.423 

Areia de campo 3.293 

Textura Superficial 
(agregados graúdos) 

Fresado antes 785 Alta rugosidade 
Fresado depois 272 

Liso Britas 1/2" e 3/8” 243 
Fonte: Próprio autor 

 

Analisando-se a propriedade de forma 2D, percebe-se que os materiais 

apresentam valores consideravelmente próximos (diferença de aproximadamente 

7% entre o maior e o menor valor) o que pode ser consequência dos processos de 

britagem semelhantes a que estes são submetidos. Já para o parâmetro 

esfericidade, as britas foram classificadas como achatadas/alongadas, o que pode 

favorecer à quebra desses agregados e, consequentemente, à mudança da 

granulometria original da mistura durante a compactação em campo.Já os 

agregados oriundos do material fresado, independente, se antes ou depois da 

extração do CAP, foram melhores classificados (baixa esfericidade) se comparados 

aos demais agregados analisados de acordo com a classificação adotada pelo 

AIMS. Analisando-se os valores da forma 2D do material fresado antes e após a 

extração do CAP percebe-se que esta grandeza aumentou o seu valor em 0,5. 

Diferentemente do observado por Araújo et al. (2013), esses autores também 

analisaram materiais fresados antes e após a extração do CAP e, nos dois casos 

analisados por esses autores, a forma 2D teve seus valores diminuídos (em 

aproximadamente 0,4).É possível citar alguns fatores que podem ter contribuído 

para esta diferença, quais sejam: diferenças na fresadora utilizada, no tipo de 

revestimento que foi fresado e até na metodologia adotada para a extração do CAP. 
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Para o critério angularidade, observando-se os valores médios fornecidos 

pelo AIMS, nota-se que todos os materiais testados deixam a desejar no que diz 

respeito a esta característica, pois todos foram classificados como subarredondados, 

quando o ideal é que os agregados sejam classificados como angulares.A exceção 

foi o agregado do fresado antes da extração de CAP. É provável que o resultado 

encontrado para este material (fresado com o CAP) esteja sendo impactado pela 

presença do CAP nas amostras de fresado. Acredita-se que esse material se 

comportará da mesma forma dos agregados do fresado após a extração do CAP 

quando este estiver compondo uma mistura reciclada em campo. Durante a etapa 

de usinagem, o CAP do material fresado é mobilizado e passa a se juntar com o 

CAP virgem adicionado a mistura. Já quando se compara a angularidade obtida na 

análise do material fresado antes e após a extração do material avaliado no presente 

trabalho e no trabalho desenvolvido por Araújo et al. (2013) percebe-se que em 

ambos os trabalhos as amostras foram classificadas da mesma forma 

(Subarredondado). 

 

Os agregados adotados foram classificados como lisos no que diz 

respeito a textura superficial dos mesmos.O ideal seria que tais agregados tivessem 

sido classificados como rugosos. Os agregados oriundos do fresado antes da 

extração do CAP foram classificados como altamente rugosos o que é considerado 

positivo com relação à essa propriedade de forma. Tais resultados devem ter sido 

impactados pela presença do CAP adicionado de agregados miúdos no material 

fresado e, quando aplicado em uma mistura reciclada, este deve ter seus valores 

aproximados aos valores encontrados para a amostra de fresado após a extração do 

CAP. Quando se faz uma analogia entre os resultados obtidos no presente trabalho 

com os resultados obtidos por Araújo et al. (2013), para o material fresado analisado 

antes e após a extração do CAP,percebe-se que em ambos os trabalhos esta 

grandeza (textura) apresentou valores expressivamente menores após a extração. O 

maior valor de textura superficial encontrado para o material fresado antes da 

extração do CAP é explicado, possivelmente, pela aglomeração de partículas 

pequenas com as partículas maiores (ARAÚJO et al., 2013). Contudo, ressalta-se a 

importância de analisar outros fatores que podem ter contribuído, para este fato, 

sobretudo, a forma que o AIMS analisa a textura superficial. Tal análise se dá 

através do reconhecimento pelo equipamento dos diversos tons de cinza presentes 
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na filmagem da superfície de cada agregado. Dessa forma uma imagem que se 

apresente com uma coloração mais uniforme (menos tons de cinza) na filmagem do 

AIMS poderá apresentar um valor inferior para a textura superficial se comparada a 

uma imagem que apresente mais tons de cinza. Nesse panorama, acredita-se que, 

possivelmente, o valor fornecido pelo AIMS para a textura superficial pode ter sido 

influenciado por uma homogeneização das cores superficiais percebidas pela 

câmera do equipamento após a extração do CAP das amostras de material fresado.  

 

Quando se observa os valores de textura superficial e a angularidade dos 

agregados adotados nessa pesquisa nota-se valores relativamente baixos para 

estes parâmetros. Segundo Bessa (2012) e Sousa et al,. (1991 apud BESSA, 2012) 

tais características podem prejudicar a capacidade de resistir a deformação 

permanente de misturas asfálticas que tenham o esqueleto pétreo formado por estes 

agregados.Já quando se faz uma comparação com os resultados encontrados no 

ensaio de índice de forma e os resultados encontrados no AIMS para a 

característica de forma 2D, percebe-se que estes resultados concordam, tendo em 

vista que os valores do ensaio de índice de forma apontam para agregados graúdos 

com forma cúbica e os resultados da forma 2D também apresentam esta mesma 

tendência. 

 

4.1.4. Fresado 

 

O teor médio de ligante asfáltico encontrado para as amostras de fresado 

foi equivalente a 5,9%. A densidade real do material fresado foi de 2,343 antes da 

extração do CAP e de 2,626 após a extração do CAP. O aumento do valor da 

densidade após a extração do CAP das amostras de fresado, se dá devido ao fato 

da densidade do ligante asfáltico ser inferior (aproximadamente igual à 1) se 

comparada a densidade dos agregados. A curva granulométrica do fresado,após a 

extração do CAP,é apresentada na Figura 26.Percebe-se que o material fresado 

adotado na presente pesquisa é um material miúdo que apresentou granulometria 

homogênea entre as amostras avaliadas. 
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Figura 26 – Granulometria dos agregados provenientes do material fresado 

 
Fonte: Próprio autor 

 

4.1.5. Misturas asfálticas 

 

4.1.5.1. Misturas asfálticas convencionais 

 

A Figura 27 apresenta a curva granulométrica utilizada nas dosagens 

Marshall e Superpave das misturas de referência denominadas, respectivamente, de 

Misturas I e II. Tal curva apresenta o TMN de 12,7mm. Já a Tabela 21 trás a 

composição de agregados dessas misturas de referência e os seus parâmetros 

volumétricos encontrados durante o processo de dosagem. 

 

Figura 27 – Curva granulométrica das misturas asfálticas de referência 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 21 – Composição granulométrica e parâmetros volumétricos das misturas 
asfálticas de referência 

Mistura 
Brita 
1/2" 
(%) 

Brita 
3/8" 
(%) 

Pó de 
Pedra 

(%) 

Areia 
de 

Campo 
(%) 

CAP 
(%) Gmm DMT Gmb 

RBV 
(%) 

Vv 
(%) 

I (Marshall) 40 25 20 15 5,3 - 2,342 2,248 74 4,0 
II (Superpave) 40 25 20 15 5,0 2,356 - 2,259 73 4,1 
Fonte: Próprio autor 

 

As Misturas I e II (dosadas, respectivamente, através das metodologias 

Marshall e Superpave) apresentam a mesma granulometria e o mesmo tipo de CAP. 

Dessa forma, as duas diferem, exclusivamente, pela metodologia de dosagem 

adotada.A literatura técnica, normalmente, descreve a metodologia de dosagem 

Superpave como uma tecnologia que consome menos CAP se comparada a 

metodologia de dosagem Marshall. Tal tendência se confirmou nas misturas 

avaliadas nesse trabalho.Percebe-se que os valores de RBV ficaram abaixo, e bem 

próximos, do valor mínimo solicitado pelo DNIT que é de 75%. Porém,existem 

entidades (Prefeitura do Rio de Janeiro) que defendem o uso de valores menores de 

RBV para CAs, pois estas entidades acreditam que os valores de RBV apontados 

pelo DNIT conduzem a misturas com excesso de CAP, dessa forma essas misturas 

seriam suscetíveis a defeitos como exsudação (RAMOS, 2013). Já o Instituto do 

Asfalto tem como limites para a RBV os valores de 65% e 75% (65% ≤ RBV ≤ 75%). 

 

4.1.5.2. MAMs 

 

As MAMs (Misturas de Ti a Tvi),dosadas neste trabalho,adotaram as 

mesmas curvas granulométricas utilizadas para as misturas de referência. Portanto, 

a Figura 27, apresentada anteriormente, também representa a curva granulométrica 

utilizada para essas misturas. A Tabela 22 trás a diminuição de temperatura 

implementada em cada MAM, bem como os parâmetros volumétricos encontrados 

durante as dosagens das mesmas. 
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Tabela 22 – Diminuições de temperaturas e parâmetros volumétricos de dosagens 
das MAMs 

Mistura Tipo de 
Dosagem 

Diminuição 
de 

Temperatura 
(ºC) 

CAP 
(%) Gmm DMT Gmb 

RBV 
(%) 

Vv 
(%) 

Ti 
Marshall 

- 20 
5,5 

- 
2,335 

2,246 75 3,8 
Tii - 30 - 2,246 76 3,8 
Tiii - 40 - 2,249 76 3,7 
Tiv 

Superpave 
- 20 

5,0 
2,388 - 2,244 73 4,0 

Tv - 30 2,338 - 2,241 72 4,1 
Tvi - 40 2,335 - 2,244 74 3,9 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se os resultados encontrados para os teores de projeto de 

CAP para as seis MAMs executadas,percebe-se que as Misturas Ti, Tii e Tiii 

(dosagem Marshall) apresentaram o mesmo teor de projeto (5,5%), independente 

das TUCs empregadas. Essa tendência também ocorreu quando as Misturas Tiv, Tv 

e Tvi (dosagem Superpave) foram analisadas. Porém, no caso das três últimas 

misturas (dosagem Superpave) o teor de projeto foi inferior (-0,5%) se comparado 

aqueles encontrado para as três primeiras misturas (dosagem Marshall). A tendência 

observada nessas dosagens, que aponta para um menor consumo de CAP para 

misturas dosadas através da metodologia Superpave, é comumente encontrada na 

literatura técnica. 

 

Os parâmetros RBV, Vv e Gmb (médias de três valores) se 

mantiveram,aproximadamente,constantes (considerando a variação de ±0,3% para o 

Vv) quando as misturas foram analisadas separadamente por metodologia de 

dosagem empregada. Já a Gmm, critério utilizado apenas nas dosagens do tipo 

Superpave,apresentou uma variação considerável (0,050) para a Mistura Tiv (-20ºC) 

em comparação as demais misturas dosadas através da metodologia de dosagem 

Superpave (Tv e Tvi), que mantiveram praticamente o mesmo valor (diferença de 

aproximadamente 2%). Segundo Vasconcelos e Soares (2003), uma variação de 

0,040 no valor da Gmm pode acarretar mudanças significativas (aproximadamente 

0,5%) no teor de projeto de CAP. 

 

Quando se faz uma análise do teor de projeto de CAP das misturas 

(referência e MAMs), dosadas a luz da metodologia de dosagem Marshall, percebe-



96 

se um consumo de CAP levemente mais elevado (0,2%) quando a tecnologia das 

misturas mornas é utilizada. Contudo, normalmente consideram-se diferentes 

apenas os teores de CAP que apresentarem uma diferença superior à 0,3%. Já 

quando é realizada a mesma análise com as misturas dosadas através da 

metodologia de dosagem Superpave percebe-se que a dosagem da mistura de 

referência e as MAMs apresentaram o mesmo teor de projeto de CAP (5,0%). Dessa 

forma, pode-se concluir que as MAMs e as suas respectivas misturas de referência 

apresentam praticamente o mesmo consumo de CAP. É comum encontrar autores 

na literatura técnica que se referem à metodologia de dosagem Superpave como 

insensível às mudanças de temperaturas. Acredita-se que tais afirmações sejam 

motivadas por resultados similares aos encontrados nesta seção do presente 

trabalho. 

 

4.1.5.3. MARQs 

 

Neste trabalho foram dosadas três MARQs, Misturas III, V e VII, 

respectivamente, com 15, 35 e 50% de fresado em suas composições e com TUCs 

(Tabela 23) iguais àquelas utilizadas na respectiva mistura de referência (Mistura II) 

(sem a adição de fresado). É importante ressaltar que na presente pesquisa 

considerou-se que todo o CAP oriundo do material fresado foi mobilizado e misturou-

se ao CAP virgem durante o processo de usinagem. Considerou-se ainda que as 

TUCs não se alteraram com a presença dos percentuais de fresado nas misturas. 

Ressalta-se que o material fresado foi aquecido, em todas as misturas que contém 

esse material, à 110ºC por, no mínimo, duas horas, independente do fato dessas 

misturas serem quentes ou mornas. As granulometrias dessas misturas foram 

obtidas somando-se os percentuais de fresado (15, 35 e 50%) em suas 

composições de agregados. Para que os 100% de agregados das misturas fossem 

mantidos, foram retirados os mesmos percentuais de cada um dos demais 

agregados. O TMN não sofreu alteração (12,5mm). Alguns ajustes tiveram que ser 

implementados nas curvas granulométricas das Misturas V e VII. Tais ajustes tinham 

duas finalidades, quais sejam: (i) manter essas curvas enquadradas na faixa de 

trabalho (Faixa C do DNIT) e (ii) manter as três curvas granulométricas o mais 

próximo possível entre si.É importante ressaltar que todas as misturas que contém o 

material fresado em suas composições passaram a apresentar uma granulometria 
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mais fina se comparadas com a granulometria da mistura de referência, pois a 

granulometria do material fresado é miúda, como já foi relatado anteriormente. As 

curvas granulométricas utilizadas para as Misturas III, V e VII e para a mistura de 

referência (além das suas curvas de variação toleradas pelo DNIT 031/2006) são 

apresentadas na  

Figura 28.Esta Figura também apresenta as curvas granulométricas das 

MARMs que serão comentadas no próximo tópico (Misturas IV, VI e VIII). A Tabela 

24traz os percentuais dos agregados adotados em cada mistura e os parâmetros 

volumétricos das mesmas. 

 

Tabela 23 – Temperaturas empregadas nas etapas das dosagens das MARQs e das 
MARMs 

Mistura 
Diminuição de 

Temperatura (ºC) 
Temperatura (ºC) 

Agregados Mistura Envelhecimento* Compactação 
MARQ - 175 160 147 147 
MARM -40 135 120 107 107 
Fonte: Próprio autor 
* Envelhecimento de curto prazo (2h) 

 

Figura 28 – Curvas granulométricas das Misturas III, V e VII 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se as curvas granulométricas das MARQs percebe-se que as 

mesmas estão posicionadas fora da tolerância de variação referente a curva 

granulométrica da mistura de referência, ou seja, a granulometria da mistura de 

referência é significativamente diferente da granulometria das MARQs. Tal fato pode 

acarretar em diferenças na caracterização mecânica dessas misturas. 
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Tabela 24 – Composição granulométrica e parâmetros volumétricos das MARQs 

Mistura 
Brita 
1/2" 
(%) 

Brita 
3/8" 
(%) 

Pó de 
Pedra 

(%) 

Areia 
de 

Campo 
(%) 

Fresado 
(%) 

CAP* 
(%) Gmm Gmb 

RBV 
(%) 

Vv 
(%) 

III 34 21 17 13 15 4,0 2,360 2,273 74 3,7 
V 26 29 5 5 35 3,0 2,356 2,264 74 3,9 
VII 20 30 - - 50 2,3 2,366 2,275 74 3,8 
Fonte: Próprio autor 
*Teor de CAP virgem 
 

Analisando-se os teores de projeto de CAP encontrados nas MARQs 

percebe-se que com o aumento do teor de material fresado na composição dessas 

misturas o consumo de CAP virgem diminuiu, porém de uma forma não linear. Tal 

fato pode ser justificado pela mobilização do CAP do material fresado, que durante o 

processo de usinagem deve se misturar ao CAP virgem e passar também a recobrir 

e a aglomerar os agregados. Ressalta-se que o teor de CAP apresentado na Tabela 

24 é o teor de CAP virgem adicionado às MARQs. Esse CAP virgem deve se juntar 

ao CAP oriundo do material fresado. Dessa forma, o real teor de CAP considerado 

para as MARQs é o mesmo teor da mistura de referência (5,0%). Pode-se analisar, 

ainda, os valores encontrados para as Gmm e as Gmb das MARQs. Percebe-se que 

estes valores estão todos próximos (variação máxima de 0,010). Acredita-se que 

este fato seja um indício de que o CAP oriundo do material fresado esteja de fato 

sendo completamente mobilizado, tendo em vista que se alguma das MARQs 

estivesse estas teriam demandado mais CAP e isso impactaria a Gmm e Gmb, 

reduzindo o valor deste parâmetro.Já quando se analisa os valores encontrados 

para RBV percebe-se que esta variável não sofre variação quando se aumenta o 

teor de fresado, o que é mais um indicativo de que o CAP presente no material 

fresado está sendo realmente mobilizado. 

 

4.1.5.4. MARMs 

 

Foram avaliadas três MARMs: Misturas IV, VI e VIII. Essas misturas 

possuíam as mesmas curvas granulométricas das MARQs com as mesmas 

quantidades de fresado, 15, 35 e 50%, respectivamente, porém foram dosadas com 

diminuições de 40ºC nas temperaturas dos agregados e nas etapas do processo de 
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dosagem, quais sejam: 135ºC para os agregados, 115ºC para o ato da mistura e 

110ºC para os processos de envelhecimento e de compactação. É importante 

ressaltar que a diminuição de temperatura não se aplica ao CAP, que foi aquecido à 

160ºC em todas as dosagens executadas nesse trabalho. A Tabela 25 apresenta as 

temperaturas empregadas em cada etapa do processo de dosagem das MARMs e 

das MARQs. Na Tabela 26 são apresentados os percentuais dos agregados 

adotados em cada mistura e os parâmetros volumétricos encontrados. As curvas 

granulométricas das MARMs são as mesmas apresentadas na  

Figura 28. 

 

Tabela 25 – Temperaturas empregadas nas etapas das dosagem das MARMs e das 
MARQs 

Mistura 
Diminuição de 

Temperatura (ºC) 
Temperatura (ºC) 

Agregados Mistura Envelhecimento* Compactação 
MARQ - 175 160 147 147 
MARM -40 135 120 107 107 
Fonte: Próprio autor 
* Envelhecimento de curto prazo (2h) 
 

 

Tabela 26 – Composição granulométrica e parâmetros volumétricos das MARMs 

Mistura 
Brita 
1/2" 
(%) 

Brita 
3/8" 
(%) 

Pó de 
Pedra 

(%) 

Areia 
de 

Campo 
(%) 

Fresado 
(%) 

CAP 
(%)* Gmm Gmb 

RBV 
(%) 

Vv 
(%) 

IV 34 21 17 13 15 4,5 2,344 2,252 74 3,9 
VI 26 29 5 5 35 3,0 2,356 2,264 75 3,9 
VIII 20 30 - - 50 2,5 2,346 2,260 75 3,7 
Fonte: Próprio autor 
*Teor de CAP virgem 
 

Comparando-se os teores de CAP virgem encontrados para as MARMs 

com aqueles encontrados para as MARQs percebe-se que os mesmos foram 

levemente superiores em alguns casos (0,5% para as Misturas III e IV e 0,2% para 

as Misturas VII e VIII) e iguais no caso das Misturas V e VI. Tal comportamento era 

esperado, tendo em vista que um menor fornecimento de calor pode acarretar em 

um consumo de CAP superior para se obter o mesmo Vv, sobretudo nas misturas 

que contenham fresado. Se o fornecimento de calor não for suficiente para mobilizar 

o CAP presente nesse material o mesmo pode se comportar apenas como um 
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agregado negro e não exercer a função que se espera, que é a de aglomeração. 

Quando se observa a variação dos teores de CAP virgem com o aumento do teor de 

material fresado adicionado às MARMs percebe-se a mesma tendência observada 

para as MARQs, ou seja, a medida que se aumenta a quantidade de material 

fresado o consumo de CAP virgem é diminuído de uma forma não linear. É 

importante ressaltar que os teores de CAP apresentados na Tabela 26sãoos teores 

de CAP virgem adicionados às MARMs.Esse material virgem possivelmente se 

juntou ao CAP oriundo do material fresado durante o processo de mistura. Dessa 

forma, o real teor de CAP das MARMs é o teor encontrado para a mistura de 

referência,ou seja 5,0%. 

 

Observa-se que a tendência já observada nas MARQs, referente aos 

valores deGmm e de Gmb se repetiu para as MARMs.Percebe-se que os valores 

desses parâmetros se posicionaram próximos (também com variação máxima de 

0,010). Logo, da mesma forma, acredita-se que este fato seja um indício de que o 

CAP oriundo do material fresado está de fato sendo totalmente mobilizado. Haja 

vista que se alguma das MARMs estivesse com deficiência significativa de CAP (no 

caso da não mobilização completa do CAP oriundo do material fresado) as misturas 

com maiores percentuais de fresado em suas composições apresentariam tal 

deficiência, devido a pequena oferta de CAP virgem. Por sua vez, os valores deGmm 

e de Gmb também teriam sido influenciados tendo em vista que a quantidade de CAP 

em uma mistura asfáltica tem influência direta nesses índices. Já quando se analisa 

os valores encontrados para o RBV das MARMs percebe-se que, da mesma forma 

que ocorreu para as MARQs, este índice não é afetado pelo aumento do teor de 

fresado. 

 

4.1.6. Caracterização mecânica das misturas asfálticas avaliadas na fase de 

laboratório 

 

Nesta seção está apresentada a caracterização mecânica realizada para 

as misturas dosadas durante a fase de laboratório do presente trabalho, quais 

sejam: mistura de referência (Mistura II), MAM (Mistura Tvi), MARQs (Misturas III, V e 

VII) e MARMs (Misturas IV, VI e VIII). 
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4.1.6.1. Resistência à Tração (RT) e Módulo de Resiliência (MR) 

 

Os resultados dos ensaios de RT e de MR expostos na Tabela 27e 

nasFigura 29e 30são médias dos valores encontrados para três CPs. 

NessaTabelasão expostos os resultados encontrados para a mistura de referência, 

para a MAM, para as MARQs e para as MARMs. AsFigura 29 e 30 expõem os 

mesmos resultados em forma de gráficos para facilitar as comparações. 

 

Tabela 27 – Resultados dos ensaios de MR e de RT(MPa) para as misturas 
avaliadas na fase de laboratório 

Parâmetro 
Tipo de Mistura 

Referência MAM MARQ MARM 
Cód. da Mistura II Tvi III V VII IV VI VIII 
% Fresado - - 15 35 50 15 35 50 
% CAP virgem 5,0 5,0 4,0 3,0 2,3 4,5 3,0 2,5 
% CAP total 5,0 5,0 5,0 5,0 
Vv (%) 5,0 5,0 3,7 3,9 3,8 3,9 3,9 3,7 
MR (MPa) 3.809 3.266 6.056 7.144 8.435 2.672 3.921 4.786 
RT (MPa) 0,9 0,9 1,4 1,8 2,2 1,0 1,5 1,5 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 29 – Comparação dos resultados de MR entre a mistura de referência e as 
MARQs e entre a MAM e as MARMs 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 30 – Comparação dos resultados de RT entre a mistura referência e as 
MARQs e entre a MAM e as MARMs 

 
Fonte: Próprio autor 
 

Observando-se os valores dos resultados dos ensaios de RT e de MR das 

MARQs e das MARMs percebe-se uma tendência de aumento desses parâmetros 

com a adição de material fresado. Acredita-se que com o aumento do percentual 

deste material na composição das amostras estas tendem a apresentar uma rigidez 

mais elevada. Tal característica favorece o aumento nos valores de RT e de MR.À 

medida que se aumenta o teor de fresado, aumenta-se também a quantidade de 

CAP envelhecido (oriundo do material fresado) em relação ao CAP virgem.Essa 

relação favorece a tendência relatada nos resultados dos ensaios realizados para as 

MARQs e para as MARMs do presente estudo. 

 

As MARQs (Misturas III, V e VII) apresentaram valores superiores para os 

resultados dos ensaios de RT e de MR quando comparados com os valores obtidos 

nos mesmos ensaios realizados para a mistura de referência (Mistura II). Acredita-se 

que estes resultados tenham sido motivados pela presença do material fresado na 

composição das MARQs, que, por sua vez, age elevando a rigidez das misturas que 

contém esse material em suas composições. Já quando se compara a mistura de 

referência (Mistura II) com a MAM (Mistura Tvi) percebe-se que as mesmas 

apresentaram o mesmo resultado para o ensaio de RT e valores próximos (diferença 

de aproximadamente 15%) para os resultados de MR. 

 

Quando se compara os resultados dos ensaios de MR encontrados para a 

MAM (Mistura Tvi) e as MARMs (Misturas IV, VI e VIII) percebe-se que a presença 
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do material fresado,da mesma forma que ocorreu para as MARQs, elevou os 

resultados dos ensaios de MR realizados para as MARMs. Com o aumento 

gradativo do teor de material fresado na composição das MARMs, o valor do 

resultado deste ensaio também apresentou tendência de crescimento. Porém, é 

importante ressaltar que a MARM com 15% de material fresado (Mistura IV), 

apresentou um valor menor se comparado ao valor observado na MAM. Tal 

resultado causou estranheza, pois, esperava-se que os resultados de MR de todas 

as MARMs fossem mais elevados do que aqueles encontrados para as MAMs 

devido a presença do material fresado que eleva a rigidez das misturas. Já quando 

se analisa os resultados dos ensaios de RT, para as mesmas misturas, MAM 

(Mistura Tvi) versus MARMs (Misturas IV, VI e VIII) percebe-se que a MARM com 

15% de fresado (Mistura IV) apresentou valor superior, mas muito próximo, do valor 

observado para a MAM (RT 10% maior para a MARM). Já quando se comparam os 

resultados encontrados para as MARMs com 35% e 50% de material fresado 

(Misturas VI e VIII) percebe-se que estas misturas apresentaram valores iguais para 

o resultado do ensaio de RT. Esses valores são 50% maiores do que o valor 

observado para a MARM com 15% de material fresado (Mistura IV). Dessa forma 

percebe-se que os valores de RT encontrados para a MAM e para as MARQs 

apresentaram praticamente dois patamares de resultados. 

 

4.1.6.2. Vida de fadiga 

 

Os resultados dos ensaios de vida de fadiga estão expostos naFigura 31. 

Nessa Figura são expostos os resultados referentes a mistura de referência, 

MAM,MARQS e MARMs. Já a Tabela 28 apresenta as equações das linhas de 

tendências bem como seus R². 
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Figura 31 – Resultados dos ensaios de vida de fadiga 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 28 – Equações e R² das linhas de tendência encontradas para os ensaios de 
vida de fadiga 

Mistura Tipo % Fresado Equação da linha de tendência R² 
II Referência 

- � = 330,03���,	
� 0,66 
Tvi MAM � = 321���,��� 0,82 
III MARQ 

15 � = 1225,7��
,��� 0,98 
IV MARM � = 455,49���,��� 0,83 
V MARQ 

35 � = 20717��
,��� 0,96 
VI MARM � = 3429,5���,��� 0,89 
VII MARQ 

50 � = 43358���,���	 0,97 
VIII MARM � = 8097,4��
,��	 0,95 
Fonte: Próprio autor 
 

Para o ensaio de fadiga adotado na presente pesquisa espera-se que as 

misturas com maiores valores de rigidez apresentem linhas de tendência 

posicionadas acima dos resultados encontrados para as misturas que apresentem 

rigidezes menores. Partindo desse panorama, percebe-se que algumas misturas não 

seguiram essa tendência. Percebe-se ainda que a mistura de referência e a MAM se 

posicionaram, inesperadamente, abaixo (ou seja, apresentam pior vida de fadiga) se 

comparadas a mistura que apresentou menor valor de MR (MARM 15% de fresado). 

Acredita-se que esta tendência tenha sido motivada pela diferença na granulometria 
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dessas duas misturas (haja vista que a MARM com 15% de fresado contém fresado 

e a mistura de referência e a MAM não contém esse material). 

 

Quando observa-se as duas misturas com maiores valores de rigidez 

(MARQ com 35 e 50% de fresado) percebe-se que estas são as misturas que 

apresentaram o melhor comportamento com relação ao ensaio de fadiga (estão 

posicionadas acima das demais).Contudo, é importante ressaltar que para valores 

mais elevados de∆σ a MARQ com 50% de fresado se mostrou mais frágil do que a 

MARQ com 35% de fresado. Tal característica não se confirmou para os menores 

valores de ∆σ (menores valores de ∆σ são, geralmente, os valores que o pavimento 

será submetido em campo). 

 

4.1.6.3. Creep Dinâmico 

 

Os resultados dos ensaios de creep dinâmico estão expostos na Figura 

32 para a mistura de referência,MAM,MARQS e MARMs. Já os valores de FN 

dessas misturas são apresentados na Tabela 29, bem como uma comparação entre 

os valores obtidos no presente trabalho e aqueles obtidos por Wargha Filho (2013). 

 

Figura 32 – Resultados dos ensaios de creep dinâmico 

 

Fonte: Próprio autor  

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0 200 400 600 800 1000 1200

D
ef

or
m

aç
ão

 (
%

)

Ciclo

MISTURA REFERÊNCIA
MAM
MARQ 15%
MARM 15%
MARQ 35%
MARM 35%
MARQ 50%
MARM 50%



106 

 

 

Tabela 29 – Valores de Flow Number (FN)encontrados para as misturas avaliadas 
no presente trabalho, bem como para aquelas investigadas por Wargha Filho (2013) 

Mistura % Fresado FN Desvio Padrão CV (%) 
Referência (Mistura II) 

- 

75 13 17 
Referência (Wargha Filho, 2013)* 219 15 8 
MAM (Mistura Tiv) 59 10 5 
MAM (Wargha Filho, 2013)* 141 19 14 
MARQ (Mistura III) 15 186 16 9 
MARQ (Mistura V) 35 352 17 6 
MARQ (Mistura VII) 50 983 1 0 
MARM (Mistura III) 15 65 7 9 
MARM (Mistura V) 35 63 11 17 
MARM (Mistura VII) 50 64 11 16 
Fonte: Próprio autor 
*Misturas investigadas por Wargha Filho (2013) 

 

Percebe-se que as MARQs apresentaram maior resistência a deformação 

permanente se comparadas a mistura de referência. Tal resultado era esperado, 

tendo em vista que as MARQs são mais rígidas do que a mistura de referência e a 

rigidez é um fator relevante na capacidade das misturas asfálticas resistirem à 

deformação permanente. Observa-se ainda uma tendência de elevação da 

resistência a deformação permanente das MARQs a medida que se aumenta o 

percentual de material fresado em suas composições. 

 

Nascimento (2008) aponta o valor de FN equivalente a 300 como 

adequado para misturas asfálticas que estejam revestindo rodovias com tráfego 

médio. Nesse panorama observa-se que a mistura de referência (Mistura II) e a 

MARQ com 15% de material fresado (Mistura III) em sua composição não satisfazem 

essa condição. Já as MARQs com 35 e 50% de material fresado podem ser 

consideradas adequadas para esse uso. 

 

A mistura de referência do presente trabalho apresentou uma capacidade 

de resistir à deformação permanente (FN) mais elevada do que todas as misturas 

mornas (MAM e MARMs) executadas no presente trabalho. Tal comportamento 

também ocorreu quando se observa as misturas avaliadas por Wargha Filho (2013). 

Percebe-se que os valores de FN da mistura de referência e da MAM do presente 
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trabalho apresentaram valores abaixo da metade dos valores observados por 

Wargha Filho (2013).Acredita-se que esta tendência tenha se delimitado devido ao 

fato de Wargha Filho (2013) ter adotado a metodologia Bailey para a escolha da 

curva granulométrica. 

 

Era esperado que a mistura de referência apresentasse FN superior do 

que aquele observado para a MAM, devido ao menor aquecimento e por 

conseguinte menor envelhecimento do CAP na produção da MAM. Tal tendência 

também foi observada quando se compara a mistura de referência com as MARMs. 

Essa constatação porém não é trivial, haja vista que a presença do material fresado 

contribuiu para que as MARQs apresentarem um FN mais elevado e a utilização de 

TUCs menores contribuiu para que a MAM apresentasse um valor menor de FN. 

Posto isso, delimita-se uma tendência de que a utilização de TUCs menores 

(presença de aditivo de MAM) é mais relevante para implicar mudanças no FN do 

que a presença de material fresado, para os materiais avaliados nesse estudo. 

 

4.1.7. Resultados das análises de tensões e de deformações 

 

Para as análises das tensões e das deformações da estrutura padrão 

(pavimento) proposta no presente trabalho foram observados valores de tensões e 

deformações em pontos críticos da estrutura, quais sejam: (i) deflexão no topo do 

revestimento (δ), (ii) deformação de tração na fibra inferior do revestimento (ε) e (iii) 

tensão de compressão no topo do subleito (σ). A Figura 33 apresenta um esquema 

da estrutura adotada no presente trabalho. Os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 30. 
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Figura 33 - Estrutura padrão adotada no presente trabalho, com destaque para os 
critérios avaliados na análise 

 

 

Tabela 30– Resultado das análises das tensões e das deformações 

Mistura 
MR 

(MPa) 

δ (× ����)mm εt(× ��
��) σv(KPa) 

Config. 
FWD* 

Critério: 
<60 

Eixo 
Padrão 

Critério: 
< 100 

Eixo 
Padrão 

Critério: 
<105 

Referência (Mistura II) 3.809 61 Ruim 150 Ruim 35 Bom 
MAM (Mistura Ti) 3.266 63 Ruim 160 Ruim 36 Bom 
MARQ 15% (Mistura III) 6.056 56 Bom 120 Ruim 31 Bom 
MARQ 35% (Mistura V) 7.144 54 Bom 109 Ruim 29 Bom 
MARQ 50%(Mistura VII) 8.435 52 Bom 100 Bom 27 Bom 
MARM 15% (Mistura IV) 2.672 65 Ruim 173 Ruim 38 Bom 
MARM 35% (Mistura VI) 3.921 61 Ruim 148 Ruim 35 Bom 
MARM 50% (Mistura VIII) 4.786 58 Bom 135 Ruim 33 Bom 
Fonte: Próprio autor 

* FWD (do inglês Falling Weight Deflectometer) 

 

Analisando-se os resultados das três variáveis observadas nestas 

análises percebe-se que as mesmas se apresentam menos danosas (menores 

deflexões, deformações e tensões) às camadas dos pavimentos a medida que o MR 

das misturas aumenta. Tal resultado era esperado, haja vista que quanto mais rígida 

for uma camada de revestimento asfáltico mais esta deve absorver os esforços 

oriundos do tráfego. Dessa forma, estas camadas mais rígidas apresentaram 

menores deflexões no topo do revestimento, além de propiciar menores 

deformações na fibra inferior do revestimento e tensões no topo do subleito.  
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Normalmente no DER-CE valores de deflexões no topo do revestimento 

menores do que 60 × 10��"" são apontados como satisfatórios (CHAVES, 2013). 

Contudo,ressalta-se que essa referência é verdadeira para valores obtidos com o 

FWD em campo. Para simular essa situação, os valores de deflexão no topo do 

revestimento foram obtidos (com o auxílio do CAP3D) com a configuração de carga 

e raio da carga iguais as do FWD (761.600N/m² e 0,15m, 

respectivamente).Analisando-se os resultados encontrados percebe-se que todos os 

pontos se posicionaram próximos ao limite estabelecido. A análise que apresentou 

maior deflexão no topo do revestimento (65×10-2mm) foi a mistura com o menor 

valor de MR (MARM 15% de fresado). 

 

Já como critério para deformação na fibra inferior do revestimento foi 

escolhido o valor relatado por Carpenter et al.(2003) (ε < 100 × 10��), ou seja, 

deformações inferiores a este critério limite tendem a produzir pavimentos com boa 

durabilidade quanto a fadiga. Ressalta-se que para este critério e para o critério 

tensão no topo do subleito trabalhou-se com a configuração de carga do eixo padrão 

(carga e raio da carga com valores de 560.000N/m² e 0,108cm, respectivamente). 

Analisando-se os resultados encontrados percebe-se que apenas o ponto com maior 

MR (MARQ 50%) foi igual ao critério adotado, todos os demais pontos apresentaram 

valores menores do que o critério. Dessa forma acredita-se que as misturas 

avaliadas (com exceção da MARQ 50%), quando aplicadas em campo com esta 

configuração de sub-camadas apresentariam uma capacidade limitada de resistir a 

trincas por fadiga.Por sua vez, o critério adotado para a avaliação para o parâmetro 

tensão no topo do subleito foi encontrado de acordo com a Equação (1), 

estabelecida em 1962 por Heukelom e Klomp: 

 

σvadm =
0,006×MR

1+0,7× $%&'
  (1) 

 

Onde: 

σvadm: Tensão vertical admissível no topo do subleito, em kgf/cm²; 

MR: Módulo de Resiliência do subleito, em kgf/cm²; 

N: Número de aplicações de carga do eixo padrão(( = 5 × 10�). 
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Analisando-se os resultados obtidos para este parâmetro percebe-se que 

todas as situações simuladas no CAP3D apresentaram valores abaixo do critério 

adotado. Desta forma, acredita-se que os pavimentos propostos serão submetidos a 

valores baixos de tensão no topo do subleito. 

 

4.2. Fase de Campo 

 

4.2.1. Fase de pré-execução e execução – camadas granulares 

 

A construção das camadas granulares e da camada de ligação dos 

trechos experimentais já foi descrita por Pereira et al. (2012). Nas fases de pré-

execução e de execução foi utilizado um solo local,proveniente das imediações do 

terreno, para a camada de reforço do subleito. Para a camada de sub-base 

empregou-se um tipo de arisco com valor de CBR (do inglês, California Bearing 

Ratio) apropriado para uso nestas camadas (Tabela 31). Para a camada de base 

optou-se por uma mistura de solo-brita, na proporção de 50-50, atendendo a 

especificação técnica do DER-SP (ET-DE-P00/006) que determina que para bases 

de solo-brita a granulometria da brita deve ser tal que esta passe 100% na peneira 

de 19,0mm. Além disso, esta citada especificação determina ainda que na mistura 

de solo-brita a porcentagem de brita seja superior a 50% em peso da mistura, 

devendo apresentar valores de CBR superiores a 80% e expansão inferior a 0,5% 

na energia modificada. ATabela 31 apresenta, ainda, alguns resultados dos ensaios 

realizados nos materiais utilizados nas camadas granulares. Foi usada a energia de 

compactação normal para a regularização do subleito e a energia de compactação 

modificada para as camadas de sub-base e base. 

 

Tabela 31 – Caracterização das camadas granulares dos trechos experimentais 

Material Camada Umidade 
Ótima (%) 

Densidade 
Máxima 

CBR (%) 

Solo natural Regularização do subleito 8,9 2,400 6 
Solo puro (arisco) Sub-base 6,6 2,200 47 
Solo-brita (50-50) Base 5,0 2,260 152 
Fonte: Próprio autor 
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4.2.2. Fase de pré-execução e execução – revestimentos 

 

Foram construídos quatro trechos experimentais com as dimensões de 

20m de comprimento por 4m de largura e 55cm de espessura. Cada trecho 

experimental conta com uma solução distinta em sua camada de revestimento. 

Dessa forma, avaliou-se em escala real o processo de aplicação e de compactação 

das misturas asfálticas da fase de campo (metodologia Marshall) da presente 

pesquisa, quais sejam: mistura de referência (Mistura CI), MAM com diminuição de 

temperatura de 40ºC (Mistura CII), MARQ com a utilização de 15% de material 

fresado (Mistura CIII) e MARM com a diminuição de temperatura de 40ºC e com a 

utilização de 15% de material fresado (Mistura CIV). Ressalta-se que o CAP, o 

material fresado e o aditivo de mistura morna usados na fase de campo (execução 

dos trechos experimentais) são os mesmos adotados na fase de laboratório e já 

detalhados nesse trabalho. Por sua vez, os agregados utilizados nas fases de 

laboratório e de campo são distintos. 

 

É importante relatar que a primeira tentativa de construção das camadas 

de revestimento dos trechos experimentais não foi bem sucedida. Os trechos foram 

construídos com sucesso somente na segunda tentativa. Na primeira tentativa de 

construção,as pistas foram construídas de acordo com o planejado, sem que fosse 

possível perceber nenhuma falha durante o processo. Somente após a compactação 

dos revestimentos, extrações de CPs e posterior checagem do teor de CAP desses 

CPs foi possível perceber que a usina não adicionou às misturas a quantidade de 

CAP (4,8%) indicada na cabine de controle. Acredita-se que este fato ocorreu devido 

à quantidade mínima, aproximadamente 10 toneladas (abaixo da quantidade mínima 

que a usina tem capacidade de bombear) de CAP que foi deixada dentro do 

reservatório da usina. Essa quantidade foi escolhida para manter constante a 

proporção correta de aditivo de mistura morna (Gemul XT-14®) e de CAP. Nesse 

momento se dispunha de pouco aditivo. Para a segunda tentativa relativa a 

construção dos revestimentos dos trechos experimentais uma quantidade suficiente 

de aditivo foi utilizada (36kg). Essa quantidade de aditivo foi suficiente para modificar 

1.200 toneladas de CAP. 
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Ressalta-se que na segunda tentativa de construção dos revestimentos 

dos trechos experimentais os mesmos foram executados sem que fosse observado 

nenhum tipo de irregularidade. As pistas que foram construídas na primeira tentativa 

de execução dos revestimentos dos trechos experimentais foram fresadas e uma 

nova pintura de ligação foi aplicada. Não foram observadas diferenças na 

trabalhabilidade da MAM (Mistura CII) e nem da MARM (Mistura CIV) quando 

comparadas às misturas usinadas a quente. Todos os tipos de revestimento 

empregados nos trechos experimentais foram submetidos ao mesmo esforço de 

compactação. Foram utilizados para este processo um rolo de pneu e um rolo liso. A 

compactação foi iniciada pelo rolo de pneu (oito passadas), em seguida o rolo liso 

aplicou uma passada (sem vibração) e três passadas (com vibração). A Figura 34 

traz algumas fotos dosprocessos de construção dos revestimentos dos trechos 

experimentais. Já a Tabela 32 apresenta as temperaturas que se buscava atingir e 

as temperaturas atingidas na usinagem e na compactação das misturas asfálticas. 

 

Figura 34 – Detalhes da construção dos trechos experimentais 

  
(a) Detalhe das emissões na produção 
da MAM (Mistura CII) 

(b) Detalhe das emissões na produção da 
mistura de referência (Mistura CI) 

  
(c) Trechos experimentais (d) Aspecto final do trecho com MARM 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 32 – Temperaturas aplicadas na usinagem das misturas utilizadas na fase de 
campo do presente trabalho 

Mistura Tipo de 
Mistura 

% 
Fresado 

Redução de 
Temperatura (ºC) 

Temperatura 
Alvo (Cº) 

Temperatura 
Atingida (Cº) 

TU TC TU TC 
CI Referência - - 155 150 165 155 
CII MAM - -40 115 110 120 110 
CIII MARQ 15 - 155 150 170 150 
CIV MARM 15 -40 115 110 110 105 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se as TUCs empregadas na produção em campo das 

misturas asfálticas aplicadas nos revestimentos dos trechos experimentais percebe-

se que os valores atingidos diferem dos valores adotados em laboratório na fase de 

dosagem dessas misturas asfálticas. Contudo, acredita-se que essas variações não 

trouxeram impactos consideráveis para o desempenho das mesmas. 

 

4.2.2.1. Agregados 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização dos agregados utilizados 

nas misturas de campo são apresentados na Figura 35 e na Tabela 33. 

 

Figura 35 – Granulometrias dos agregados utilizados na fase de campo da presente 
pesquisa 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 33 – Caracterização dos materiais granulares utilizados na fase de campo da 
presente pesquisa 

Parâmetro 
Agregados 

Brita 1/2" Brita 3/8” Pó de Pedra Areia de Campo 
Densidade Real 2,677 2,667 2,569 2,610 
Densidade Aparente 2,622 2,693 - 
Absorção (%) 0,78 1,07 - 
Abrasão Los Angeles (%) 30 34 - 
Índice de Forma 0,85 0,78 - 
Adesividade Insatisfatória - 
Fonte: Próprio autor 

 

Observando-se a caracterização dos agregados graúdos adotados na 

fase de campo,percebe-se que os valores de densidade real apresentam valores 

semelhantes se comparados com aqueles provenientes da pedreira MFT (agregados 

graníticos comumente adotados na RMF), quais sejam: 2,665 e 2,664, 

respectivamente, para as britas de 3/4" e de 3/8”. Para o teste de abrasão Los 

Angeles, as britas adotadas nessa pesquisa apresentaram valores mais baixos 

(aceitáveis) do que o limite superior aceito pelo DNIT (DNER-ME 035/98) que é de 

50%. Já para o ensaio de índice de forma as mesmas britas apresentaram valores 

também satisfatórios considerado que o mínimo aceitável pelo DNIT (DNER-ME 

086/94) é de 0,5, o que indica agregados não lamelares e de forma cúbica.  

 

4.2.2.2. Misturas asfálticas 

 

A Figura 36 apresenta as curvas granulométricas das misturas asfálticas 

utilizadas em campo (Misturas CI, CII, CIII e CIV),dosadas através da metodologia 

de dosagem Marshall, respectivamente mistura de referência, MAM (40ºC de 

diminuição de temperatura), MARQ (15% de fresado) e MARM(40ºC de diminuição 

de temperatura e 15% de fresado). Tais curvas apresentam TMN de 12,7mm. Jáa 

Tabela 34trás a composição dos agregados utilizados nestas misturas e os seus 

parâmetros volumétricos. 
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Figura 36 – Curvas granulométricas das misturas asfálticas utilizadas na fase de 
campo 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 34 – Composição granulométrica e parâmetros volumétricos das misturas 
asfálticas utilizadas na fase de campo 

Mistura 
Brita 
1/2" 
(%) 

Brita 
3/8" 
(%) 

Pó de 
Pedra 

(%) 

Areia 
de 

Campo 
(%) 

Fresado 
(%) 

CAP 
Virgem 

(%) 
DMT Gmb 

RBV 
(%) 

Vv 
(%) 

CI 
(referência) 40 15 30 15 

- 
4,8 2,449 2,357 77 4,0 

CII 
(MAM) 40 15 30 15 5,3 2,432 2,322 73 4,0 

CIII 
(MARQ) 34 13 26 13 15 - 

CIV 
(MARM) 34 13 26 13 15 - 

Fonte: Próprio autor 

 

Da mesma forma que ocorreu para as misturas caracterizadas na fase de 

laboratório, a mistura de referência e a MAM têm a mesma curva granulométrica. No 

caso das misturas utilizadas em campo onde foi usado apenas um percentual de 

material fresado (15%) é apresentado apenas uma MARQ e uma MARM, ambas 

apresentam a mesma curva granulométrica. Observando-se as curvas 

granulométricas percebe-se que as misturas asfálticas que fizeram uso do material 

fresado em suas composições (MARQ e MARM) apresentam curva granulométrica 

mais fina, pois o material fresado também apresenta granulometria fina. Foi 
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traçado,ainda nessa Figura, a tolerância de variação da curva granulométrica das 

Misturas CI e CII (mistura de referência e MAM, respectivamente). Diante desse fato 

percebe-se que as duas curvas granulométricas são distintas, ou seja, a curva 

granulométrica das Misturas CIII e CIV está fora do intervalo de tolerância das 

curvas granulométricas das Misturas CI e CII. 

 

Percebe-se na Figura 36 que a curva granulométrica da MARQ e da 

MARM posicionam-se próximas ao limite superior da Faixa de C do DNIT. Tal fato 

não pôde ser evitado, pois, diferente das misturas asfálticas utilizadas na fase de 

laboratório, nas misturas utilizadas na fase de campo foi substituído igualmente 15% 

de cada material que compõe as misturas asfálticas (agregados graúdos e miúdos e 

CAP) por material fresado, não sendo possível, por exemplo, substituir apenas os 

agregados miúdos pelo fresado. 

 

Com esta metodologia de inserção do material fresado nas misturas 

asfálticas considera-se que o impacto do uso de 15% desse material nessas 

misturas é mínimo, não se sendo assim necessário nenhuma verificação mais 

detalhada sobre a qualidade dessas misturas asfálticas (nem mesmo no teor de 

CAP que também é diminuído em 15%, pois, considera-se que o CAP do fresado 

será totalmente mobilizado e suprirá essa deficiência), pois as mesmas teriam o 

mesmo desempenho das suas misturas semelhantes que passaram pelo processo 

de dosagem em laboratório (sem fresado). Devido a este fato, ressalta-se que 

apenas as Misturas CI e CII (mistura de referência e MAM) foram dosadas em 

laboratório, as Misturas III e CIV (MARQ e MARM, respectivamente) não foram 

dosadas, foram apenas produzidas na usina (tendo como base as Misturas CI e CII, 

respectivamente) e aplicadas em campo. Logo, os parâmetros volumétricos e o 

percentual de CAP serão expostos apenas na seção referente à pós-execução dos 

trechos experimentais. 

 

Observando-se os teores de projeto de CAP das misturas asfálticas 

dosadas a luz da metodologia Marshall para a fase de campo (Misturas CI e CII), 

percebe-se que a MAM apresentou um teor de projeto mais elevado (0,5%) se 

comparado aquele encontrado para a mistura de referência. Acredita-se que este 

fato tenha sido motivado pelas menores TUCs a que a MAM foi submetida. É 
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importante ressaltar que esse fato não ocorreu nas misturas da fase de laboratório 

investigadas no presente trabalho (metodologia de dosagem Superpave). Tal fato 

pode indicar que as misturas dosadas a luz da metodologia de dosagem Marshall 

são mais sensíveis à tecnologias de MAM do que a metodologia de dosagem 

Superpave. 

 

Já quando se analisa os parâmetros volumétricos, com exceção do Vv 

que se apresentaram semelhantes, observa-se que os demais parâmetros (DMT, 

Gmb e RBV) apresentaram valores inferiores para a MAM (Mistura CII). Acredita-se 

que este fato tenha sido motivado pelas menores temperaturas que esta mistura foi 

submetida. Esta tendência se repetiu parcialmente na fase de laboratório, tendo em 

vista que apenas o RBV não alterou seu valor (comparando-se com os valores 

obtidos para a mistura de referência e para a MAM). 

 

4.2.3. Caracterização mecânica das misturas asfálticas avaliadas na fase de 

campo 

 

4.2.3.1. Resistência à Tração (RT) e Módulo de Resiliência (MR) 

 

Os resultados dos ensaios de RT e de MR expostos na Tabela 35 são 

médias dos valores encontrados para três CPs. Nessa Tabela são expostos os 

resultados encontrados para as Misturas CI e CII. Ressalta-se que estes valores 

foram obtidos em CPs moldados em laboratório, logo fazem parte da fase de pré-

execução dos trechos experimentais. Na fase de pós-execução serão expostos 

outros valores de caracterização mecânica, obtidos a partir da análise de CPs 

extraídos de campo. 

 

Tabela 35 – Resultados dos ensaios de MR e de RT das misturas dosadas em 
laboratório da fase de campo 

Parâmetro Referência (Mistura CI) MAM(Mistura CII) 
% CAP 4,8 5,3 
MR (MPa) 2.493 3.658 
RT (MPa) 0,9 0,9 
Fonte: Próprio autor 
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Observando-se os valores dos resultados dos ensaios de MR 

encontrados para as misturas de referência e para a MAM utilizadas na fase de 

campo,percebe-se que a MAM apresentou valores mais elevados, aproximadamente 

30% superiores se comparados aos resultados encontrados para a mistura de 

referência. Já quando se compararam os valores encontrados para a mistura de 

referência e para a MAM avaliadas na fase de laboratório, observou-se uma 

tendência inversa, onde a MAM apresentou valores inferiores para os resultados dos 

ensaios de MR.Acredita-se que este fato tenha sido motivado pela diferença nas 

metodologias de dosagem utilizadas nas fases de laboratório e de campo do 

presente trabalho, metodologia de dosagem Superpave e Marshall, 

respectivamente.Já quando se analisa os resultados obtidos nos ensaios de RT para 

as mesmas misturas percebe-se que estas misturas apresentaram valores iguais. 

Ressalta-se que os valores obtidos nos ensaios de RT para as misturas (mistura de 

referência e MAM) da fase de campo são iguais aos obtidos na fase de laboratório 

para as mesmas misturas. Nesse panorama, delimita-se uma tendência de 

insensibilidade do parâmetro mecânico RT para as variáveis testadas, quais sejam: 

presença ou ausência de aditivo de MAM (Gemul XT-14®) e metodologia de 

dosagem (Marshall ou Superpave). 

 

4.2.4. Fase de pós-execução – revestimentos 

 

Na fase de pós-execução serão apresentados alguns ensaios que foram 

executados nos revestimentos dos trechos experimentais, quais sejam: a macro e a 

microtextura foram avaliadas pelo ensaio de mancha de areia(ASTM E-965-96/2006) 

e de pêndulo britânico (ASTM E-303-93/1998). Foram também extraídos CPs de 

campo, para verificação dos parâmetros volumétricos,teor de CAP (com a utilização 

do equipamento Rotarex), granulometria e caracterização mecânica (MR e RT).A 

Figura 37apresenta detalhes da extração de CPs dos trechos experimentais. A 

Tabela 36 apresenta os valores obtidos na fase de pós-execução para os seguintes 

critérios: micro e macro textura, RT, MR, percentual de CAP e parâmetros 

volumétricos. A Figura 38 apresenta a checagem das granulometrias aplicadas em 

campo. Já asFiguras 39 e 40 trazem, respectivamente,os valores de MR e de RT 

dos revestimentos dos trechos experimentais. Esses resultados são médias de três 

valores, tais ensaios foram realizados em CPs extraídos de campo. Estas Figuras 
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apresentam ainda os valores dos resultados dos ensaios executados em CPs 

confeccionados em laboratório para as misturas utilizadas na fase de campo para as 

misturas de referência e MAM, únicas misturas asfálticas que foram usadas na fase 

de campo do presente trabalho que foram previamente dosadas em laboratório. 

 

Figura 37 – Detalhes da extração de CPs das camadas de revestimento dos trechos 
experimentais 

  
(a) extração de CPs em 

campo 
(b) detalhes dos CPs 
extraídos de campo 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 36 – Parâmetros mecânicos e volumétricos das misturas asfálticas utilizadas 
nos revestimentos dos trechos experimentais 

Mistura 
% 

Fresado 

Textura 
MR 

(MPa) 
RT 

(MPa) 

CAP Virgem 
Dosagem 

(%) 

CAPCampo 
Total (%) 

DMT 
Proj. 

Gmb 
Vv 
(%) Micro Macro 

CA - 67 0,40 2.580 0,7 4,8 5,1 2,441 2,236 8,3 
MAM 75 0,49 2.633 0,5 5,3 5,0 2,442 2,212 9,4 
MARQ 15 71 0,33 2.907 0,7 - 5,1 - 2,264 - 
MARM 15 70 0,38 2.747 0,6 5,1 - 2,220 - 
Fonte: Próprio autor 

 

Figura 38 – Checagem das granulometrias das misturas asfálticas aplicadas na fase 
de campo 
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Observando-se as curvas granulométricas das amostras extraídas das 

misturas aplicadas em campo percebe-se que as mesmas diferem das suas curvas 

granulométricas (fase de projeto). Tal fato pode ter sido motivado pelo menor 

controle (comparando-se com o controle existente em laboratório) em campo das 

granulometrias dos materiais. É importante ressaltar que, entre a coleta dos 

materiais para a realização das dosagens das misturas asfálticas utilizadas na fase 

de campo e a execução dos trechos experimentais, decorreu um período de 

aproximadamente 45 dias. Nesse período algumas remessas de materiais foram 

recebidas pela Insttale Engenharia Ltda. (empresa que construiu os trechos 

experimentais). Acredita-se que a granulometria dos agregados (mesmo mantendo-

se constantes as fontes das mesmas) podem ter sofrido pequenas variações no 

decorrer das remessas. Tais variações podem ter contribuído para a diferença 

encontrada entre as granulometrias de projeto e aquelas realmente aplicadas em 

campo. 

 

Analisando-se os valores de microtextura (pêndulo britânico) dos 

revestimentos dos trechos experimentais percebe-se que todos eles se posicionam 

na categoria “rugosa”, de acordo com o DNIT (2006). Já quando se observa os 

valores de macro textura (mancha de areia) percebe-se que todos os cenários 

avaliados se posicionam dentro da categoria “fina”, também de acordo com o DNIT 

(2006). Tal fato indica que os fatores avaliados (presença ou não de 0,3% de Gemul 

XT-14® e a presença ou não de 15% de fresado) nas dosagens aplicadas em campo 

não exerceram grande influência. 

 

Quando se analisa os valores de Vv dos CPs extraídos de campo 

percebe-se que os mesmos apresentam valores bem superiores (aproximadamente 

o dobro) aos valores observados na fase de dosagem. Tal fato é comumente 

observado em CPs extraídos de campo, contudo, espera-se que com a pós-

compactação do tráfego os valores de Vv se aproximem dos valores obtidos na fase 

de dosagem. É importante ressaltar que a MAM apresentou um valor superior de Vv 

se comparada com os valores encontrados para o CA. Acredita-se que tal fato seja 

motivado pelo menor fornecimento de calor para a MAM.Este Vv menor pode indicar 

uma maior dificuldade de se compactar as misturas asfálticas que usem aditivos de 

MAM em suas composições. Comparando-se os valores de Gmb das misturas 
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mornas (MAM e MARM) com os valores de Gmb das misturas à quente (CA e 

MARQ), percebe-se que as misturas à quente apresentam valores de densidades 

superiores. Tal fato, pode indicar uma maior facilidade no processo de compactação 

dessas misturas asfálticas. 

 

Inicialmente, comparando-se os teores de projeto de CAP com os teores 

realmente aplicados em campo para as misturas de referência e na MAM percebe-

se que os mesmos estão dentro dos limites de variação (±0,3%) adotados para esse 

critério, logo podem ser considerados iguais. Comparando-se os teores de CAP 

obtidosnas amostras extraídas de campo (CA versus MARQ e MAM versus MARM) 

percebe-se que os mesmos são iguais. Tal fato indica que o CAP presente no 

material fresado adicionado à estas misturas provavelmente foi mobilizado 

completamente. 

 

Figura 39 – MRs (MPa) das amostras extraídas dos trechos experimentais 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 40 – RTs (MPa) das amostras extraídas dos trechos experimentais 

 

Fonte: Próprio autor 
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Observando-se os valores dos MRs obtidos em CPs extraídos de campo 

(barras cheias na Figura 38) percebe-se que quando se acrescentou fresado nas 

amostras o resultado desse ensaio também aumentou. Tal fato era esperado devido 

à presença do CAP mais consistente oriundo do fresado. É importante destacar que, 

nas amostras extraídas de campo, o valor do resultado do ensaio de MR para a 

MAM foi superior se comparado aquele encontrado para a mistura de referência 

(respectivamente 2.633MPa e 2.493MPa), tendência inversa do observado nas 

misturas avaliadas na fase de laboratório. Admite-seque, nesse caso (amostras 

produzidas em escala real em campo), tenha sido possível observar a característica 

observada em laboratório durante os ensaios de viscosidade(Figura 21). Nesses 

testes observou-se que as amostras de CAP com aditivo de MAM apresentaram 

valores de viscosidade mais elevadas se comparadas aquelas encontradas para as 

amostras de CAP que não continham esse modificador. Acredita-se que a forma 

como as amostras são produzidas e aplicadas em campo favoreçam tal 

característica. 

 

Pode-se ainda comparar os valores obtidos no ensaio de MR para as 

amostras compactadas em laboratório e para extraídas de campo (ambas avaliadas 

na fase de campo do presente trabalho). Nesse caso, percebe-se que, para a 

mistura de referência, os valores obtidos em CPs compactados em laboratório foram 

similares (aproximadamente 3% superior) aos valores obtidos em amostras 

extraídas de campo. Já quando se observa esses valores para as MAMs (amostras 

compactadas em laboratório versus amostras extraídas de campo) nota-se que os 

valores das amostras extraídas de campo são significativamente inferiores 

(aproximadamente 30%). Acredita-se que tal fato possa ter sido motivado por 

diferenças no comportamento de amostras que contêm aditivo de MAM em sua 

composição nesses cenários distintos (campo - laboratório). 

 

Observando-se os resultados dos ensaios de RT obtidos em CPs 

extraídos de campo (barras cheias) (Figura 40) percebe-se que as misturas que 

contêm fresado(MARQ e MARM) apresentaram resultados com valores superiores 

se comparados aqueles encontrados para as respectivas misturas asfálticas sem 

fresado (misturas de referência e MAM). Tal fato era esperado devido à presença do 

CAP mais consistente oriundo do fresado que age elevando a rigidez das misturas 
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asfálticas. É importante destacar que nas amostras extraídas de campo (fase de 

campo), bem como nas misturas avaliadas na fase de laboratório que apresentam o 

mesmo teor de fresado adotado na fase de campo (15%), o valor do resultado do 

ensaio de RT das misturas que contém aditivo de MAM (Gemul XT-14®) (MAM e 

MARM) apresentaram valores inferioresse comparados às misturas de referência, 

respectivamente mistura de referência e MARQ. Tal fato era esperado, pois as 

misturas que contêm o referido aditivo são menos aquecidas durante seus 

processos de usinagem/produção e, assim, apresentam menores níveis de 

envelhecimento que, por sua vez, implica em menores valores de rigidez. 

 

Pode-se ainda comparar os valores obtidos no ensaio de RT realizados 

em amostras compactadas em laboratório (processo de dosagem das misturas 

utilizadas na fase de campo) e em amostras extraídas de campo. Nesse caso, 

percebe-se que, para a mistura de referência e para a MAM, os valores obtidos a 

partir de CPs compactados em laboratório foram significativamente superiores 

(aproximadamente, 30% no caso da mistura de referência e 50% no caso da MAM) 

do que os valores obtidos em amostras extraídas de campo. Acredita-se que as 

características distintas dos cenários de produção (campo versus laboratório) das 

misturas asfálticas mencionadas tenham sido o fator preponderante para o quadro 

descrito. Acredita-se que essas características são: menor controle da umidade dos 

agregados e do material fresado em campo, além de um menor controle da 

granulometria dos agregados, haja vista que os agregados ficam acondicionados em 

pilhas expostas à intemperismos climáticos (vento e chuva) que podem modificar a 

granulometria dos mesmos através do carreamento de finos. 

 

Destaca-se que apenas duas das misturas avaliadas (mistura de 

referência e MARQ) na fase de campo do presente trabalho atingiram o valor 

mínimo (0,65) apontado pelo DNIT para o RT (DNIT 031/2006). Sendo que uma 

delas (mistura de referência) atingiu exatamente este valor. Acredita-se que as 

diferenças campo versus laboratório mencionadas anteriormente tenham 

contribuindo para o fato aqui destacado. Observa-se ainda que a presença do aditivo 

de MAM (Gemul XT-14®) agiu diminuindo os valores encontrados para os resultados 

deste ensaio (RT), o que era esperado tendo em vista que menores TUCs implicam 
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em menores níveis de envelhecimento e, por conseguinte, provavelmente em 

menores níveis de rigidez.   
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar em laboratório e em 

campo o desempenho de Misturas Asfálticas Recicladas Mornas(MARMs)com 

adição de diferentes percentuais de fresado em suas composições.Para o caso da 

avaliação em campo,trechos experimentais em escala real foram construídos. A 

partir dos resultados encontrados nesta pesquisa verificou-se que as MARMs 

apresentaram caracterização mecânica avaliada como positivas (valores próximos 

aos obtidos para as misturas de referência) para alguns dos testes realizados (RT, 

MR e vida de fadiga), mas, por outro lado, apresentam valores considerados ruins 

para os ensaios de deformação permanente (creep dinâmico). Já no que diz respeito 

aos parâmetros volumétricos,tais parâmetros foram alcançados sem a necessidade 

de mudanças nos equipamentos utilizados para a produção dessas misturas. Foi 

possível atingir patamares de economia no consumo de CAP virgem de até, 

aproximadamente, 45%e de 50% de agregados convencionais virgens, bem comoa 

possível diminuição do consumo energético durante o processo de produção dessas 

misturas asfálticas devido a redução das TUCsem até 40ºC. Pode-se apontar 

possíveis ganhos, ainda, com a diminuição das emissões nocivas que normalmente 

são oriundas do aquecimento do CAP e da diminuição da queima de combustível na 

usina. 

 

5.1. Conclusões a respeito da caracterização dos materiais 

 

O aditivo para MAM adotado (Gemul XT-14®) na pesquisa não alterou a 

curva de viscosidade versus temperatura do CAP modificado por se tratar de um 

aditivo tensoativo surfactante. Tal comportamento está de acordo com os dados 

reportados por Motta (2011) e Wargha Filho (2013). No entanto, esse 

comportamento foi observado somente quando se analisou as amostras sem 

envelhecimento. Já as amostras que passaram pelo envelhecimento de curto prazo, 

simulado em laboratório com o uso do RTFOT, apresentaram variação significativa 

para este parâmetro, sobretudo quando se analisou as temperaturas menores 

(temperaturas próximas à 135ºC). Tal tendência também foi observada nos ensaios 

conduzidos no infravermelho (FTIR). Dessa forma, é possível que as MAMs que 

usarem aditivo surfactante apresentem uma maior rigidez após alguns anos de 
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serviço se comparadas aos seus respectivos CAs dosados sem o uso do aditivo de 

MAM. Haja vista que os ensaios de viscosidade que apresentaram valores mais 

elevados foram os ensaios realizados em amostras de CAP extraídas das MARQs 

com os maiores percentuais de material fresado. 

 

5.2. Conclusões a respeito das dosagens das misturas asfálticas 

 
Os teores de projeto de CAP encontrados para as misturas de referência, 

uma seguindo a metodologia de dosagem Marshall e outra seguindo a Superpave, 

ambas com a mesma granulometria, apresentaram-se próximos, 5,3 e 5,0%, 

respectivamente. Acredita-se que o tipo de compactação adotada em cada 

metodologia de dosagem tenha favorecido o menor consumo de CAP nas misturas 

dosadas à luz da metodologia de dosagem Superpave (compactação por 

amassamento) em comparação com as misturas que fizeram uso da metodologia de 

dosagem Marshall (compactação por impacto). 

 
As MAMs foram dosadas com o CAP modificado por 0,3% de aditivo de 

MAM (Gemul XT-14®). Tal teor é normalmente encontrado na literatura técnica 

(Motta, 2011) e recomendado pelo fabricante. Nas MAMs dosadas a luz da 

metodologia Marshall todas as tentativas de se obter parâmetros volumétricos (Vv e 

RBV) apontados como aceitáveis pelo DNIT foram bem sucedidas independente da 

diminuição de temperatura utilizada (-20, -30 e -40ºC). Já para as MAMs dosadas a 

luz da metodologia Superpave os valores de RBV ficaram abaixo (no máximo 3% 

inferiores) dos valores apontados como mínimo pelo DNIT. Tal característica pode 

ser apontada como positiva quando se atenta para o fato do DNIT exigir valores 

elevados para este parâmetro. Valores elevados de RBV podem favorecer defeitos 

dos tipos deformação permanente e exsudação, além de propiciar um consumo 

elevado de CAP. Dessa forma, a diminuição de temperatura empregada nas demais 

análises do presente trabalho foi adotada como 40ºC. 

 
Foram dosadas três MARQs (dosagem Superpave) com 15, 35 e 50% de 

fresado em suas composições e com TUCs iguais aquelas usadas para a mistura de 

referência. Ressalta-se que a obtenção de 4% de Vv foi atingida em todas as 

dosagens, porém em nenhuma dessas misturas o RBV mínimo (75%) recomendado 
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pelo DNIT foi atingido, todas as MARQs apresentaram valores próximos (73%), 

porém abaixo desse mínimo. 

 

Nas dosagens das MARMs (dosagem Superpave) desenvolvidas no 

presente trabalho foi usado o mesmo aditivo na mesma concentração (0,3% em 

relação à massa de CAP) usado nas dosagens das MAMs. Os mesmos teores de 

material fresado foram utilizados (15, 35 e 50%), bem como as mesmas TUCs 

(diminuição de 40ºC em relação as TUCs utilizadas para as misturas à quente) das 

MAMs. Da mesma forma que ocorre para as MARQs a obtenção de 4% de Vv foi 

atingida em todas as dosagens, porém em nenhuma dessas misturas o RBV mínimo 

(75%) recomendado pelo DNIT foi atingido, porém valores próximos (74%) foram 

atingidos em todas as MARMs. 

 
5.3. Conclusões a respeito da caracterização mecânica das misturas 

asfálticas 

 
Quando se observa os resultados dos ensaios usados na caracterização 

mecânica das misturas asfálticas avaliadas neste estudo, mais especificamente os 

resultados do ensaio de RT, da mistura de referência e das MARQs percebe-se que 

à medida que se aumenta o percentual de material fresado na composição das 

mesmas aumenta-se também o valor desse parâmetro. Tal situação era esperada 

tendo em vista que com o aumento do percentual de material fresado aumenta-se 

também a proporção de CAP envelhecido em relação ao CAP virgem. Comparando-

se os resultados dos parâmetros RT das MARQs com aqueles encontrados para a 

mistura de referência percebe-se que as MARQs apresentam valores superiores, 

100, 157 e 214% superiores para as MARQs com, respectivamente, 15, 35 e 50% 

de fresado em suas composições. Acredita-se que esse comportamento pode ser 

explicado pela presença do material fresado. Esta característica pode ser 

interessante tecnicamente, pois pode favorecer à resistência a deformação 

permanente das misturas asfálticas. 

 

Já quando observa-se os resultados encontrados para os ensaios de RT 

das MARMs percebe-se a mesma tendência de aumento desses valores quando se 

aumenta o percentual de material fresado, porém, esta tendência é menos evidente 
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quando comparado com as MARMs. Quando compara-se os resultados obtidos no 

ensaio de RT das MARMs com o resultado obtido no ensaio de RT da MAM, 

percebe-se que a medida que se aumentou o percentual de material fresado, 

respectivamente 15, 35 e 50%, os resultados de RT aumentaram em 11, 67 e 67%. 

Como já mencionado na análise dos valores dos ensaios de RT das MARQs 

acredita-se que esta tendência também esteja sendo motivada pela presença do 

material fresado.Porém, a tendência é mais suave quando se analisa os resultados 

encontrados nas MARMs.A que a diminuição na tendência de crescimento dos 

resultados dos valores de RT devido a presença do aditivo de MAM, ocorre pois o 

aditivo diminuiu a rigidez final da mistura que o continha. 

 

Observando os resultados encontrados nos ensaios de vida de fadiga 

percebe-se uma clara tendência de aumento do número de golpes (N) que as 

misturas asfálticas foram capazes de resistir, sendo que de uma forma geral, o 

grupo das MARQs apresentou uma capacidade maior de resistir aos golpes se 

comparados às MARMs. Já quando se analisa os resultados encontrados para a 

mistura de referência e a MAM percebe-se que ambas as misturas apresentaram 

valores bem próximos, de forma que as linhas de tendência geradas pelos seus 

resultados praticamente se sobrepõem. Com exceção da MARQ com 15% de 

fresado que resistiu a menos golpes do que as MARMs com 35 e 50% de fresado. 

 

As MARQs com os maiores percentuais de material fresado em suas 

composições (35 e 50%) foram as misturas que apresentaram melhor resultado no 

ensaio de vida de fadiga. Essas misturas apresentaram desempenho semelhante, 

porém a MARQ com 50% de fresado se mostrou capaz de resistir a esforços com 

menores magnitudes (esforços mais próximos dos esforços oriundos do tráfego), já a 

MARQ com 35% de fresado se mostrou mais adequada para esforços com maiores 

magnitudes. 

 

No que diz respeito aos resultados do ensaio de creep dinâmico conclui-

se que todas as misturas que utilizaram o aditivo de MAM Gemul XT-14®(MAM e 

MARMs)apresentaram valores de FN praticamente iguais, com variação de 7% do 

menor valor (59) para o maior valor (65), independentemente do teor de fresado 

presente nas MARMs. Todos os valores de FN observados nessas misturas são 
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baixos, ou seja, no caso da aplicação em campo provavelmente estas misturas 

seriam suscetíveis a danos do tipo deformação permanente. Contudo, é importante 

ressaltar que a mistura de referência também apresentou valores baixos de FN. 

Nesse panorama, acredita-se que a presença do aditivo de MAM não seja o principal 

agente motivador de valores baixos de FN e sim a granulometria da mistura, haja 

vista que a mistura de referência não faz uso do referido aditivo e também apresenta 

um valor de FN considerado baixo. Contudo, acredita-se que a tecnologia de MAM 

empregada (aditivo surfactante) na dosagem das MARMs tenha inibido o aumento 

do valor de FN com a inserção do material fresado. 

 

5.4. Conclusões a respeito do desempenho das misturas asfálticas em campo 

 

Todas as misturas asfálticas avaliadas em campo (CA, MAM, MARQ e 

MARM) através da construção de trechos experimentais, mais especificamente do 

revestimento desses trechos, foram executadas sem que fosse observado nenhum 

tipo de necessidade especial para que essas fossem espalhadas e compactadas, 

haja vista que foram utilizados a mesma equipe de operários, os mesmos 

equipamentos e o mesmo esforço de compactação.  

 

Os valores obtidos nos ensaios de MR e de RT realizados nas misturas 

avaliadas em campo expõem uma tendência já evidenciada nas misturas asfálticas 

avaliadas na fase de laboratório do presente trabalho. As misturas que contém 

material fresado em suas composições tiveram resultados superiores para esses 

testes, porém esta tendência se mostrou mais suave nas misturas de campo. 

Acredita-se que tal fato tenha sido motivado pela presença do material fresado. 

 

5.5. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como principais sugestões para trabalhos futuros, propõe-se: 

 

� Utilização da metodologia Bailey para a escolha da granulometria mais 

adequada no que diz respeito à resistência a deformação permanente das 

misturas asfálticas; 
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� Avaliação de misturas asfálticas com percentual de material fresados mais 

elevados (75 e 100%); 

 

� Avaliação de diferentes tecnologias de MAM para dosagem de MARM; 

 

� Execução de outros ensaios de caracterização mecânica para as misturas 

asfálticas avaliadas na fase de laboratório, quais sejam: módulo dinâmico, 

dano por umidade induzida, vida fadiga à deformação controlada, avaliação 

do CDI e do TDI das misturas asfálticas e avaliação da resistência a 

deformação permanente com o uso de simulador de pequeno porte; 

 
� Avaliação de pós-execução nos revestimentos em campo, quais sejam: 

ensaios deflectométricos, de irregularidade longitudinal, contagem de trincas 

após os trechos serem liberados para o tráfego e extração de CPs para 

caracterização em laboratório dessas amostras em diversos períodos da vida 

de serviço dos trechos experimentais. 

 
� Verificar reduções de temperaturas para as MAM superiores as avaliadas no 

presente trabalho. 

 
� Executar ensaios de infravermelho em amostras de CAP extraídas das 

MARQs e MARMs, com o intuito de avaliar o envelhecimento das amostras de 

CAP com diferentes percentuais de material fresado. 

 
� Verificar o processo de mobilização do CAP oriundo do fresado a partir das 

diferentes tecnologias utilizadas e do percentual de fresado adicionado. 

 
� Avaliar o comportamento do CAP após RTFOT a partir do uso de 

temperaturas inferiores. 

 
� Executar o acompanhamento dos trechos experimentais com a utilização do 

simulador de tráfego de grande porte. 

 
� Avaliar o uso de AR ou de CAPs com menores consistências nas dosagens 

das MAMs e das MARMs. 
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