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RESUMO 

 

O Tratamento Superficial por Penetração (TSP) é um revestimento de pequena 

espessura e custo reduzido, constituído pelo espalhamento de ligante betuminoso e 

agregado mineral e a subseqüente compactação. O TSP pode ser empregado como 

revestimento principal e/ou em atividades de manutenção e conservação de rodovias 

existentes, representando, aproximadamente, 63% da malha rodoviária pavimentada 

estadual do Ceará. Apesar de sua grande utilização, atualmente não existe um processo 

de dosagem em laboratório para verificação do seu desempenho e definição das 

melhores taxas de agregados e ligantes. Na prática, a dosagem do TSP obedece às taxas 

recomendadas pelas normas e ordens de serviços, ou ao bom senso e experiência dos 

engenheiros rodoviários. A presente dissertação buscou desenvolver um método de 

dosagem em laboratório e através dele investigar o desempenho do TSP para diferentes 

agregados minerais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), para o caso do 

Tratamento Superficial Simples (TSS), Duplo (TSD) e Triplo (TST). Os revestimentos 

de TSP foram avaliados através do desgaste sofrido por mantas submetidas ao ensaio 

Wet Track Abrasion Test (WTAT) e placas de solo-brita submetidas aos ensaios 

acelerados com o uso de simulador de tráfego de laboratório. Os ligantes empregados 

nos tratamentos superficiais foram a emulsão RR-2C e a modificada por polímero 

RR2C-E. Os agregados minerais estudados foram provenientes de 2 pedreiras da Região 

Metropolitana de Fortaleza, além do agregado siderúrgico (AS) que é um resíduo da 

produção do aço. Os resultados indicaram que as mantas apresentaram valores 

satisfatórios para os desgastes sofridos e que, à luz do ensaio WTAT, não houve 

melhoria no desempenho dos revestimentos que empregaram a emulsão modificada por 

polímero. As placas de TSD, submetidas ao simulador de tráfego de laboratório, 

apresentaram melhores resultados para o agregado 1 (gnaisse) com uso da emulsão 

modificada e o AS com emulsão convencional. Conclui-se que o método desenvolvido 

para dosagem em laboratório, aliado ao emprego dos ensaios acelerados, pode ser uma 

ferramenta para a determinação das melhores taxas de agregados e ligantes, bem como 

para avaliar diferentes agregados e ligantes para uso em revestimentos do tipo TSP. 

 

Palavras-chaves: Pavimentação, Tratamento Superficial, Agregados Siderúrgico e 

Mineral, Simulador de Tráfego. 
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ABSTRACT 

 

Asphalt Surface Treatment (AST) is a coating with small thickness and low cost, 

composed by spreading bituminous binder and mineral aggregate and subsequent 

compaction. AST can be utilized as the surface course of roads and/or in services of 

maintenance and conservation of highways, representing approximately 63% of Ceará 

state’s paved road. Despite its high utilization, nowadays there is not a laboratory design 

process to verify the performance, and to determine the better aggregates and 

bituminous binder rates. In practice, the AST design process follows the recommended 

rates by technical standards or by the experience of engineers. This MSc Thesis 

developed a laboratory design method and investigated the performance of AST for 

different mineral aggregates of the Fortaleza Metropolitan Area, for the cases of Simple 

Surface Treatment (SST), Double Surface Treatment (DST) e Triple Surface Treatment 

(TST). The AST coatings were evaluated using the mass loss suffered by specimens 

submitted to the Wet Track Abrasion Test (WTAT) and plates of soil-gravel submitted 

to the laboratory traffic simulator. RR-2C emulsion and emulsion modified by polymer 

known as RR2C-E were used as asphalt binders. The mineral aggregates used were 

from two quarriy near Fortaleza. A third aggregate investigated was the steel slag, a 

waste of steel production. The results showed that the plaids presented satisfactory mass 

loss. Through the WTAT no improvement was noticed in the performance of the 

coatings that utilized RR2C-E. The DST samples, submitted to the laboratory traffic 

simulator, presented better results for the aggregate 1 (gneiss) using the RR2C-E and 

the steel slag with conventional emulsion. It was concluded that the method developed 

for laboratory design, combined with the use of the laboratory traffic simulator, can be a 

tool to determinate the best aggregates and bituminous binder rates, as well as to 

evaluate different aggregates and bituminous binders to use in AST coatings. 

 

Keywords: Pavement, Surface Treatment, Metallurgical and Mineral Aggregates, 

Traffic Simulator 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

A pavimentação tem sido uma forma bastante eficaz de a humanidade 

alcançar o progresso e desenvolvimento econômico. A própria história relata isso 

destacando fatos importantes no que se referem aos esforços das civilizações antigas em 

abrir caminhos para estender seus domínios. Assim, conhecer a história da 

pavimentação é conhecer a própria história da humanidade, passando pelo povoamento 

dos continentes, conquistas territoriais, intercâmbio comercial, cultural e religioso, 

urbanização e desenvolvimento (BERNUCCI et al., 2010). 

Os egípcios foram os primeiros povos a dar aos caminhos abertos uma 

verdadeira forma de via, iniciando, ainda que primariamente, a pavimentação. Para a 

construção das pirâmides (2600-2400 a.C.), os egípcios abriram estradas para o 

transporte de cargas pesadas, cujas vias eram executadas com lajões justapostos com 

base de boa capacidade de suporte, sendo o atrito amenizado com constante 

umedecimento com água, óleo ou musgo molhado (SAUNIER, 1936 apud BERNUCCI 

et al., 2010). 

Os povos etruscos e cartagineses estabeleceram as primeiras técnicas de 

pavimentação, considerando os objetivos principais da mesma. Os romanos, através 

dessas experiências, criaram e aperfeiçoaram técnicas que perduraram por dois mil 

anos. Nessa época, já possuíam uma boa malha viária, perfazendo ligações entre cidades 

importantes e portos, contando ainda com um sistema de planejamento e manutenção 

(BALBO, 2007). Durante o período compreendido entre 200 e 400 anos depois de 

Cristo, os romanos intensificaram a construção de estradas, compreendendo uma 

extensão total de mais de 75.000 milhas, que cobriam todo o seu vasto império 

(PREGO, 2001). 

Após o declínio do império romano, a construção de estradas não foi 

retomada até fins do século XVIII, quando ressurgiu na Inglaterra, França e Estados 

Unidos. Foram desenvolvidos, em 1764 na França, novos métodos de construção e nova 

concepção das estradas de rodagem. O imperador Napoleão Bonaparte reconheceu a 

importância econômica e militar das estradas, e o atual sistema rodoviário francês teve 

início no seu império, de 1804 a 1814. Na Inglaterra, os engenheiros Thomas Telford 

(1805) e John Loudon Mac Adam (1815) iniciaram a utilização de pedra marroada e 
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pedra britada na construção de estradas de rodagem. As primeiras estradas norte-

americanas eram de terra, mas, posteriormente, receberam a influência dos trabalhos de 

Telford e Mac Adam, onde o próprio Mac Adam esteve algum tempo nos Estados 

Unidos (PREGO, 2001). 

Assim, observa-se a grande necessidade da criação de estradas, seja para a 

expansão territorial, desenvolvimento comercial, cunho religioso, etc. Já dizia 

Washington Luís, na campanha eleitoral de 1920: “Governar é abrir estradas”. 

Estrada, ou utilizando o termo mais técnico rodovia, é sinônimo de desenvolvimento, 

visto estar diretamente ligada ao escoamento de mercadorias, transporte de cargas e 

passageiros, além de proporcionar melhor qualidade de vida aqueles que se aproveitam 

dos benefícios advindos de sua implementação. Após uma pequena discussão sobre a 

necessidade e importância das rodovias, faz-se necessário uma definição do que é 

pavimento, termo mais amplo que engloba as rodovias. 

Os pavimentos são estruturas formadas por camadas múltiplas, onde o 

revestimento é a camada que tem por função receber a carga dos veículos e mais 

diretamente a ação climática. É necessário que essa camada seja tanto quanto possível 

impermeável e resistente aos esforços de contato pneu-pavimento. Esses esforços são 

variados conforme a configuração das cargas e a velocidade dos veículos. Os 

pavimentos são classificados, em geral, de acordo com a forma de distribuição dos 

esforços gerados pelo tráfego ao longo das camadas do pavimento, em rígidos e 

flexíveis. 

Os pavimentos rígidos são compostos por uma camada superficial de 

concreto de cimento Portland, construída sobre uma camada de material granular ou de 

material estabilizado com cimento (chamada sub-base), assentada sobre o subleito ou 

sobre um reforço do subleito quando necessário. Os principais materiais empregados em 

pavimentos de concreto de cimento Portland, são o cimento portland, agregados 

graúdos, agregados miúdos, água, aditivos e materiais selantes de junta (DNIT, 2005a). 

Os pavimentos flexíveis são compostos por revestimento de material 

asfáltico, apoiado sobre camadas (geralmente base, sub-base e reforço do subleito) 

constituídas por materiais granulares (solos ou misturas de solos, com ou sem adição de 

agentes estabilizantes). Na maioria dos pavimentos brasileiros utiliza-se o revestimento 

asfáltico que, construído de forma adequada, visa garantir os requisitos de 

impermeabilidade, flexibilidade, estabilidade, durabilidade, resistência à derrapagem, 



3 

 

resistência à fadiga e ao trincamento térmico, de acordo com o clima e o tráfego 

previsto para o local. 

Entre os tipos de revestimentos asfálticos usados, podem-se citar: Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), atualmente chamado Concreto Asfáltico (CA); 

Camada Porosa de Atrito (CPA); Stone Matrix Asphalt (SMA); Gap-Graded; Areia 

Asfalto Usinada à Quente (AAUQ); Pré-Misturado a Frio (PMF); Misturas Asfálicas 

Recicladas; bem como o grupo dos tratamentos de superfície (BERNUCCI et al., 2010). 

Conforme destacam Melo (1978), Pinto (2002), Loiola (2009) e ABEDA 

(2010), os principais tipos de revestimentos que integram o grupo dos tratamentos de 

superfície são: Tratamento Superficial por Penetração (TSP), Tratamento Antipó (TAP), 

Capa Selante (CS), Macadame Betuminoso (MB), Lama Asfáltica (LA), 

Microrrevestimento Asfáltico a Frio (MRAF) e Cape Seal. Vale ressaltar que alguns 

autores não consideram o Macadame Betuminoso como um tipo de tratamento 

superficial, sendo geralmente aplicado em camadas de base. 

Para o caso do estado do Ceará, destacam-se os tratamentos superficiais por 

penetração (TSP). O TSP é um revestimento de pequena espessura que consiste da 

aplicação de ligante asfáltico e agregado, sem mistura prévia, e com posterior 

compactação proporcionando a adesão entre ligante e agregado, recebendo diretamente 

a ação do tráfego, sendo aplicado normalmente, como primeiro revestimento, em 

rodovias de baixo volume de tráfego. 

Para tentar evitar confusões no entendimento dos termos relativos à 

"família" dos revestimentos esbeltos irá se adotar o termo Tratamentos de Superfície ou 

Tratamento Superficial (TS) para falar do grupo dos revestimentos delgados com 

espessuras inferiores a 25mm. Já o termo Tratamento Superficial por Penetração (TSP) 

será empregado, quando possível (às vezes na literatura não se consegue identificar 

quando um autor está se referindo exclusivamente ao TSP), para o grupo dos 

tratamentos de superfície que são classificados em tratamentos superficiais do tipo 

Simples (TSS), Duplo (TSD) e Triplo (TST). 

Perecebe-se que muitos autores nacionais utilizam o termo tratamento 

superficial para se referir ao serviço de tratamento superficial por penetração (MELO, 

1978; LARSEN, 1985; PINTO, 2002; LOIOLA, 2009; PEREIRA, 2010). As 

especificações de serviços rodoviários, no âmbito estadual (DERs) e federal (DNIT) 

também empregam o termo tratamento superficial para se referir ao TSP. Já no cenário 
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internacional, o termo tratamento superficial refere-se, em geral, aos diversos tipos de 

revestimentos utilizados na conservação e manutenção de pavimentos existentes. Dessa 

forma, sempre surgem dúvidas na utilização do termo correto. 

O tratamento superficial por penetração possui espessura acabada de 

aproximadamente 20mm. Apesar de não ter função estrutural é bastante utilizado em 

alguns países para conservação e/ou manutenção de revestimentos antigos de tráfego 

leve a pesado. No caso do Brasil, é bastante utilizado como revestimento principal de 

rodovias de baixo volume de tráfego. Vale salientar que o TSP é utilizado em cerca de 

63% de toda malha rodoviária estadual pavimentada do estado do Ceará, conforme 

dados apresentados pelo DERT (2006). A preferência da utilização do TSP pode ser 

verificada não somente no estado do Ceará, mas em outros estados do nordeste 

brasileiro, como é o caso dos estados da Bahia e Sergipe, conforme informações de 

professores e engenheiros desses estados que participam da Rede Asfalto N/NE. O 

Manual de Pavimentação Betuminosa da Barber-Greene (1963) já destacava a utilização 

do TSP pela sua praticidade, baixos custos e resultados satisfatórios. 

Conforme apontam Gransberg e James (2005) a utilização do TS chip seals 

ou seal coats se iniciou em 1920, e consistiu principalmente na construção de rodovias 

de baixo volume de tráfego. A partir de então, a utilização de chip seals como solução 

de manutenção preventiva obteve sucesso também em rodovias de alto volume de 

tráfego. Sua aceitação foi devido ao seu custo favorável em comparação com outras 

soluções de revestimentos asfálticos. 

Segundo Kim e Lee (2005), os revestimentos em TS estão entre os 

revestimentos mais utilizados para manutenção de pavimentos flexíveis, sendo 

empregado em aproximadamente 50% das rodovias do estado da Carolina do Norte, 

fornecendo um revestimento sem função estrutural, porém de alta funcionalidade na 

manutenção e conservação de rodovias, ainda sendo uma opção altamente econômica 

quando construída corretamente. 

Rahman (2010) cita que a utilização do TS é uma opção econômica e 

tecnicamente viável, bastante utilizada no estado do Kansas em programas de 

manutenções preventivas com o objetivo de prolongar a vida funcional de um 

pavimento antes da deterioração que exigiria tratamentos de reabilitação mais caros, 

como sobreposições estruturais. A utilização do TS nessas situações está diretamente 

relacionada ao seu baixo custo em comparação aos outros revestimentos. 
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A Nova Zelândia se destacou na tecnologia da utilização do TS desde 1935, 

onde o engenheiro Frederick Melrose Horowhenua Hanson (método de Hanson) 

apresentou uma abordagem científica para o projeto e construção de tratamentos 

superficiais. Esses princípios permaneceram incontestáveis pelos cinquenta anos 

seguintes (TOWLER; DAWSON, 2008). Atualmente a Nova Zelândia, através de sua 

agência de transportes, vem investigando as melhores técnicas construtivas, pela 

experiência adquirida desde a década de 1930 até os dias de hoje. 

Verificam-se, na literatura nacional disponível, poucos estudos de dosagem 

de TSP, em laboratório, para determinação das melhores taxas dos materiais 

constituintes, levando ao campo à prática da utilização de taxas pré-determinadas nas 

ordens de serviços dos órgãos rodoviários que muitas vezes são inapropriadas. Lee 

(2007) comenta que, na América do Norte, o desenvolvimento de metodologia para 

projetos de TS cessou desde 1970 e que esses projetos devem ser significativamente 

melhorados. Esse autor recomenda a realização de pesquisas sobre novos métodos de 

projeto para cálculo de taxas de ligantes e agregados para se evitar os principais defeitos 

ocorrentes no campo. Loiola (2009) destaca os principais defeitos ocorrentes nos 

tratamentos superficiais que podem ser encontrados em campo: desgaste do agregado, 

desgaste da borda, superposição ou encravamento, juntas de construção defeituosas, 

corrugações e rugosidade geométrica inadequada. 

No estado do Ceará os estudos de dosagem de TSP iniciaram-se com Loiola 

(2009) e posteriormente por Pereira (2010). Loiola (2009) estudou o emprego de 

materiais alternativos (escória de aciaria e emulsão asfáltica modificada por polímero) 

em tratamentos superficiais duplos (TSD), avaliando as melhores taxas de ligantes e 

agregados para os materiais testados a partir de uma primeira metodologia desenvolvida 

em laboratório. Esse autor comparou os resultados encontrados desses materiais 

alternativos com os resultados de um agregado mineral e emulsão sem polímero 

concluindo que a escória de aciaria tinha possibilidade de ser empregada em TSD. 

Pereira (2010), através da adaptação de um procedimento de dosagem 

proposto por Loiola (2009), estudou as três formas de tratamento superficial por 

penetração (TSS, TSD e TST) comparando os resultados para um agregado mineral e o 

agregado siderúrgico a partir do emprego de emulsão asfáltica convencional. Cavalcante 

et al. (2011) também avaliaram o TSP propondo um pavimento econômico com a 
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utilização do agregado siderúrgico na estabilização da camada de base e como agregado 

de um revestimento do tipo TSD. 

No entanto, observa-se que ainda são poucos os estudos laboratoriais de 

dosagem e avaliação das melhores taxas de aplicação dos materiais para TSP, sendo 

essas taxas muitas vezes aplicadas de acordo com as normas rodoviárias (às vezes 

inadequadas), guiadas pelo bom senso do profissional. Essa prática pode provocar a 

ocorrência de defeitos no pavimento executado, além do aumento dos custos de 

construção e/ou manutenção. 

Através da presente pesquisa, pretende-se aprimorar o método de execução 

de ensaio de laboratório para dosagem dos materiais constituintes de um tratamento 

superficial por penetração. Contudo, entende-se que o procedimento necessita passar 

por constantes modificações e melhoramentos, a fim de se chegar a uma metodologia 

que represente ainda melhor a condição de campo. 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

 

Os tratamentos superficiais por penetração são bastante utilizados em todo o 

mundo, no Brasil, e de um modo particular no estado do Ceará, respondendo por 

aproximadamente 63% de todo o revestimento da malha rodoviária sob jurisdição do 

estado. São necessários estudos de dosagens em laboratório dos seus materiais 

constituintes, além de investigações que possam comprovar o emprego de outros tipos 

de materiais alternativos (ligantes e/ou agregados) nesse tipo de serviço. 

O problema central da pesquisa se baseia no fato de que o atual método de 

dosagem para TSP é baseado em taxas pré-determinadas nos projetos rodoviários e/ou 

no bom senso dos profissionais de campo. Considera-se que tal prática pode não ser 

adequada dependendo do tipo de material empregado. 

 

1.3. Questões de Pesquisa 

 

1.3.1. Questão Principal 

 

É possível desenvolver, em laboratório, um método de dosagem para 

tratamento superficial por penetração com a finalidade de se determinar um teor de 

projeto (teor ótimo) para diferentes tipos de agregados e ligantes? 
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1.3.2. Questões Pertinentes 

 

1.3.2.1. Do Ponto de Vista Teórico 

 Qual o estado da arte da aplicação do TS? 

 Quais as principais propriedades/características dos materiais 

constituintes do TSP que são fundamentais de serem avaliadas? 

 Quais os procedimentos para dosagem do TSP em laboratório? 

 

1.3.2.2. Do Ponto de Vista Prático 

 Quais ensaios podem ser realizados para avaliar o melhor desempenho do 

TSP em laboratório? 

 Os simuladores de tráfego de laboratório podem ser usados para 

avaliação do TSP? 

 Como hierarquizar o comportamento dos diferentes agregados ensaiados 

para aplicação em tratamento superficial por penetração? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral da presente dissertação é avaliar o desempenho de 

diferentes agregados da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e ligantes asfálticos 

para aplicação em TSS, TSD e TST a partir de um procedimento de dosagem 

desenvolvido para laboratório. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral da presente pesquisa, alguns objetivos 

específicos foram delimitados: 

a) levantamento do estado da arte da aplicação de TS; 

b) melhoramento do procedimento para execução de TSP em laboratório 

desenvolvido por Loiola (2009); 

c) avaliação dos revestimentos (TSS, TSD e TST) através do ensaio Wet 

Track Abrasion Test (WTAT); 
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d) avaliação dos revestimentos de TSD através do simulador de tráfego 

laboratorial (Sistema Integrado de Simulação de Tráfego Normatizado – 

Sistran); 

e) hierarquização dos diferentes agregados minerais (provenientes de 

algumas pedreiras da RMF) e alternativo (agregado siderúrgico) para 

utilização em tratamentos superficiais por penetração. 

 

1.5. Metodologia Experimental 

 

Para atingir os objetivos do trabalho desenvolveu-se um programa 

experimental que consistiu, resumidamente, na: 

i) escolha e caracterização dos materiais; 

ii) determinação das taxas de projeto de agregados e ligantes para emprego 

em TSP; 

iii) fabricação dos revestimentos de TSP em laboratório dos tipos mantas e 

placas; 

iv) avaliação da rugosidade dos revestimentos de TSD moldados no 

simulador de laboratório através dos ensaios de macro e microtextura; 

v) avaliação do desempenho do TSP através do desgaste sofrido pelas 

mantas submetidas ao ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT) e das 

placas submetidas ao simulador de tráfego de laboratório (Sistran); 

vi) determinação das melhores taxas de agregados e ligantes através dos 

resultados experimentais encontrados. 

 

1.6. Organização da Dissertação 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos, para melhor 

organização. 

O Capítulo 1 descreve a introdução do trabalho, apresentando uma breve 

explanação acerca do tema abordado, problemática, problema e questões de pesquisa, 

além do objetivo geral, objetivos específicos e da apresentação da metodologia 

resumida empregada para realizar a pesquisa proposta. 

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica realizada sobre TS, 

como definições, funções, aplicações, materiais empregados e técnicas de construção, 
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com ênfase ao tratamento superficial por penetração (TSP). Serão discutidos os métodos 

de dosagem existentes e formas de avaliação de desempenho desse tipo de revestimento. 

Será realizada uma breve revisão sobre agregados siderúrgicos (AS) e o seu potencial de 

utilização na pavimentação. Por fim, será realizada uma breve revisão sobre ensaios 

acelerados, com ênfase nos simuladores de tráfego de pequeno porte. 

No Capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos empregados na 

pesquisa. São descritos todos os ensaios realizados para caracterização dos materiais 

empregados, o procedimento para execução dos revestimentos em laboratório e as 

formas de avaliação usadas. 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos através 

dos ensaios de caracterização e dos experimentos realizados para construção de 

revestimentos do tipo TSP em laboratório. 

No Capítulo 5 são apresentadas as principais conclusões e considerações 

sobre o tema, assim como sugestões e recomendações para estudos futuros. Por fim, são 

mostradas as referências bibliográficas que serviram de base para o estudo do tema aqui 

proposto. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE TRATAMENTOS SUPERFICIAIS 

 

2.1. Considerações Iniciais 

 

As chamadas Rodovias de Baixo Volume de Tráfego (RBVTs), representam 

cerca de 65% a 80% das rodovias brasileiras (RABÊLO et al., 2009). Para Bernucci 

(1995), as RBVTs são dimensionadas para um tráfego previsto de no mínimo 10
4
 e no 

máximo 10
6
 repetições de carga equivalente ao eixo padrão de 80kN. Essa definição, 

porém não é unânime, variando de uma região para outra conforme citado por Sant’ana 

e Bernucci (2004). 

De maneira geral, as RBVTs garantem a fixação do homem, possibilitando 

as pessoas que vivem nas mais distantes comunidades permanente acesso aos serviços 

públicos considerados básicos e essenciais a uma boa qualidade de vida (BAESSO; 

GONÇALVES, 2003). Tais rodovias surgem a partir de trilhas definidas muitas vezes 

pelo traçado animal no transporte de cargas, sendo alargadas posteriormente para 

passagem de carroças, tratores e pequenos veículos automotores, assumindo uma 

geometria geralmente bastante sinuosa e com rampas elevadas acompanhando a 

topografia do terreno (CHAVES, 2010).  

Segundo Parente (2000) no chamado Programa Rodoviário do estado do 

Ceará – Ceará II, firmado entre o estado do Ceará e o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) em 1997, considerou-se como rodovias de baixo volume de tráfego 

aquelas cujo volume médio diário de tráfego fosse inferior a 200 veículos por dia, 

tornando-se viável a utilização de materiais locais com baixos custos de extração e 

transporte. A composição da frota de veículos nas rodovias estaduais, para o ano de 

2004, estava assim distribuída (DERT, 2006): veículo leve – 82%; ônibus – 4%; 

caminhão simples – 7%; caminhão médio – 5%; caminhão pesado – 2%. Segundo 

informações obtidas no DER, para o ano de 2013 ainda são consideradas RBVTs 

rodovias com tráfego inferior a 200 veículos diários, para o caso do estado do Ceará. 

As RBVTs estão associadas a rodovias de custo reduzido, porém a definição 

do que é baixo custo não é simples, uma vez que envolve diversos fatores (condições 

regionais, meio ambiente, prática de construção, periodicidade de conservação e 

manutenção, etc). Para Santana (1993), pavimentos de baixo custo são aqueles 

projetados para um tráfego limitado, que utilizam preferencialemente materiais locais e 

o emprego de técnicas voltadas à experiência regional ou de locais com condições 
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semelhantes, obtendo resultado técnico e economicamente satisfatório. Um parâmetro 

inicial para definição desse baixo custo seria soluções de construção e manutenção que 

apresentem custos abaixo da metade das soluções tradicionais para tais serviços 

(SANT’ANA, 2009). Um fator importante é que a avaliação funcional e estrutural de 

RBVTs requer atenção às peculiaridades que suas estruturas delgadas e seus tipos de 

revestimento apresentam em relação aos parâmetros de avaliação tradicionais (MOTA, 

2009). 

As RBVTs se enquadram ainda nos chamados pavimentos de baixo custo 

(NOGAMI e VILLIBOR, 1995; VILLIBOR et al., 2009) ou pavimentos econômicos 

(CHAVES et al., 2004a e VILLIBOR e NOGAMI, 2009), que utilizam bases 

constituídas de materiais naturais, ou misturados com pequenas quantidades de 

agregado, e empregam como revestimento betuminoso capas de pequena espessura, 

geralmente do tipo tratamento superficial. A Figura 1 apresenta o esquema de um 

pavimento considerado econômico. 

 

Figura 1 - Esquema de um pavimento econômico. 

 
Fonte: Villibor e Nogami (2009). 

 

A aplicação dos tratamentos superficiais como alternativa de revestimento 

em RBVTs tem sido uma prática comum em alguns estados do Brasil e de outros países, 

sendo de aplicação rápida e simples, desde que bem executada. A sua escolha é 

determinada por fatores tais como: limitação de recursos, preferência local, 

disponibilidade de equipamentos, política de pavimentação por etapas, etc. 

A maioria das estradas rurais e agrícolas do estado do Texas, por exemplo, é 

de volume de tráfego relativamente baixo. A cada ano, a construção e a manutenção da 

rede rodoviária exigem uma apropriação significativa dos recursos financeiros do 

estado, sendo importante a utilização eficaz desses recursos. A utilização do tratamento 

superficial é uma opção econômica e tecnicamente confiável, principalmente para 
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estradas de baixo volume, sendo uma prática comumente empregada por agências de 

rodovias em outros estados e países (RAHMAN, 2010). 

Segundo DERT (2006), os revestimentos do tipo tratamento superficial por 

penetração do estado do Ceará representam, aproximadamente, 63% da malha 

rodoviária estadual pavimentada (54% em TSD e 9% em TSS). Essas informações 

evidenciam o grande uso desse tipo de revestimento no estado, conforme pode ser 

observado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Percentual dos revestimentos utilizados sob a jurisdição do estado cearense. 

 
Fonte: DERT (2006). 

 

Através da Figura 2, pode-se observar a grande utilização do revestimento 

do tipo TSP para o ano de 2006. Para o mês de outubro de 2013 esses percentuais são: 

TSD – 56%; TSS – 7%; CBUQ – 23%; AAUQ – 11%; AAUF – 2%; pavimento 

poliédrico – 1%, segundo informações obtidas no DER. Percebe-se que a percentagem 

do TSP permaneceu em 63% das rodovias pavimentadas, havendo um leve acréscimo 

na utilização do TSD de 2006 a 2013, passando de 54% a 56%, enquanto o TSS passou 

de 9% a 7% no mesmo período. Apesar de ter havido um aumento considerável na 

utilização do CA em comparação aos dados de 2006 reforça-se que a utilização de TSP 

ainda responde por mais da metade da malha pavimentada sob jurisdição do estado do 

Ceará. 

Esta prática se estende também por toda a região nordeste do Brasil, uma 

vez que o TSP é indicado para uso em RBVT’s. Por esse motivo entende-se que é 

necessário um estudo mais detalhado sobre projeto, dosagem e execução de TSP, por se 

tratar de uma solução simples e econômica para a realidade de países como é o caso do 

Brasil, que possui em pleno século XXI aproximadamente apenas 13% de suas rodovias 
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(federais, estaduais e municipais) pavimentadas (ABEDA, 2010). Ressalte-se, ainda, 

que boa parte das rodovias pavimentadas não se encontra em bom estado de 

conservação por falta de manutenção como apontam os estudos da Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) publicados todos os anos. 

 

2.2. Definição de Tratamento Superficial 

 

O autor do presente trabalho adotará o termo tratamentos de superfície e/ou 

tratamento superficial (TS) para se referir aos diversos serviços na área de pavimentação 

onde os agregados e ligantes são aplicados em espessuras reduzidas de até 25mm. Nos 

tratamentos de superfície as misturas podem ocorrer: (a) na própria pista (por exemplo, 

os tratamentos superficiais do tipo simples, duplo e triplo, do tipo tratamento antipó e 

macadame betuminoso) ou (b) são previamente dosadas em laboratório (por exemplo, 

lama asfáltica, microrrevestimento asfáltico e Cape Seal). 

O tratamento superficial por penetração integra a chamada "família" dos 

tratamentos de superfície. O termo tratamento superficial por penetração (TSP) será 

adotado no texto da presente dissertação quando se referir aos tratamentos superficiais 

do tipo simples (TSS), duplo (TSD) e triplo (TST).  

Uma definição clássica de Larsen (1985) afirma que o TSP é um 

revestimento de pequena espessura, cuja execução se dá através do espalhamento de 

ligante betuminoso e agregado, em operações simples ou múltiplas. Inicia-se pela 

aplicação de ligante, que será coberto pela camada de agregado, o que classifica a 

chamada penetração invertida (o ligante penetra nos vazios dos agregados de baixo para 

cima). Para as aplicações seguintes ocorrerá alternância entre penetrações invertidas e 

diretas. A espessura acabada é da ordem de 5 e 20mm. 

De acordo com Roberts et al. (1996), esse tipo de revestimento consiste de 

aplicação única ou múltipla de asfalto e agregados sobre uma superfície resistente, com 

espessura limitada de até 1 polegada (25mm). Esses autores afirmam ainda que 

tratamento superficial é um termo amplo que abrange vários tipos de aplicações de 

asfalto e agregados à superfície existente. 

Senço (2001) define o TSP como um revestimento que consiste da aplicação 

de pinturas de asfalto sobre ou sob camadas de agregado mineral, através de 
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penetrações do ligante nos vazios entre os agregados de forma direta ou invertida, 

serviço este devidamente executado sobre a camada de base imprimada. 

Segundo Kim e Lee (2005), o TSP é a forma mais utilizada para 

conservação e manutenção de pavimentos flexíveis, além de ser muito econômico se 

construído corretamente. Consiste na aplicação de uma fina camada de ligante e 

agregado com uma espessura de menos 1 polegada. Ainda segundo esses autores, no 

estado da Carolina do Norte (EUA), o TSP cobre aproximadamente 50% das rodovias 

pavimentadas e custa aproximadamente apenas 8% do orçamento destinado à 

manutenção das estradas. Esses números ilustram a grande utilização do TS para 

serviços de manutenção de rodovias em alguns estados americanos. Para Gransberg e 

James (2005), o TSP protege a camada asfáltica de danos provocados pelos pneus, 

fornecendo uma macrotextura que cria uma superfície resistente à derrapagem em que 

os veículos podem passar com segurança. 

Balbo (2007) define os TSPs como revestimentos delgados constituídos por 

asfalto e agregados, executados sobre a base ou revestimento existente, sem a utilização 

de processos de usinagem em sua execução. Para Loiola (2009), o TSP consiste no 

espalhamento de material betuminoso e agregado mineral sobre uma base estabilizada 

com ou sem mistura, onde o agregado é aplicado uniformemente sobre o material 

asfáltico, originando uma camada esbelta com uma espessura acabada de 

aproximadamente 20mm. Posteriormente, o revestimento é submetido à operação de 

compressão e acabamento. Para Pinto e Preussler (2010) é o serviço por penetração, que 

envolve aplicações alternadas de ligante asfáltico e agregados minerais, em operações 

simples ou múltiplas, classificados em simples, duplo ou triplo, em função do número 

de aplicações dos materiais constituintes.   

O tratamento superficial recebe várias denominações na literatura 

internacional: chip seal, seal coat, betuminous surface treatment, sprayed seal (Aústria) 

e surface dressing (Reino Unido). O termo oficial utilizado nas especificações do 

Departamento de Transportes da Carolina do Norte (EUA) é Asphalt Surface Treatment 

(AST). Na África do Sul é conhecido como surfacing seals. Na França são chamados de 

enduits superficiels (LEE, 2007; LOIOLA, 2009). Somente após uma leitura minuciosa 

desses trabalhos é possível verificar se determinado revestimento trata-se do TSP, 

objeto principal dessa pesquisa, ou outro revestimento pertencente à família dos 

tratamentos superficiais. Como exemplo cita-se o termo seal coat, que Larsen (1985) 
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cita como o termo em inglês para capa selante, enquanto Gransberg e James (2005) 

refere-se ao mesmo termo como sendo sinônimo de chip seal, um dos termos para o 

TSP. De uma maneira geral, uma capa selante não deixa de ser considerado um TSP, 

pois utiliza os mesmos princípios construtivos, diferenciando apenas na granulometria 

empregada (areia ou pó de pedra) e na espessura final acabada (5mm). Por esse motivo 

serão considerados TSPs, nessa pesquisa, apenas os revestimentos do tipo TSS, TSD e 

TST. 

 

2.3. Classificação do Tratamento Superficial por Penetração 

 

O Manual de Pavimentação do DNIT (2006) classifica o TSP em tratamento 

superficial simples (TSS), duplo (TSD) ou triplo (TST), em função do número de 

camadas de agregado e ligante. As Figuras 3, 4 e 5 ilustram os tipos de tratamentos 

superficiais, de acordo com o número de aplicações de ligantes e agregados. 

 

Figura 3 - Ilustração do tratamento superficial simples (TSS). 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 4 - Ilustração do tratamento superficial duplo (TSD). 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 5 - Ilustração do tratamento superficial triplo (TST). 

 
Fonte: do autor (2013). 
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2.3.1. Tratamento Superficial Simples (TSS) 

 

O tratamento superficial simples (TSS) consiste de uma única aplicação de 

ligante asfáltico imediatamente coberto por uma camada simples de agregado de 

tamanho uniforme. Nesse tipo de TSP, o ligante penetra nos vazios entre os agregados 

de baixo para cima, caracterizando a chamada penetração invertida. O TSS é usado 

como uma camada de desgaste e impermeabilizante. O TSS com o objetivo principal de 

impermeabilização, ou para modificar a textura de um pavimento existente, é 

denominado capa selante. 

Os TSSs no estado do Ceará foram implantados através do convênio entre o 

Governo do Estado do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - 

Programa Ceará II, onde foi implantado na quase totalidade dos pavimentos o 

revestimento em TSS. A extensão de aplicação desse revestimento foi de 

aproximadamente 480km, entre os anos de 1998 e 2004, representando cerca de 9% da 

malha pavimentada estadual (CHAVES et al., 2004b; CHAVES e MOTTA, 2005; 

CHAVES, 2010). A Figura 6 mostra uma vista geral de rodovias com TSS. 

 

Figura 6 – Trechos em tratamento superficial simples (TSS). 

  
a) trecho em TSS em região plana; Quixeré – 

Lagoinha; 

b) trecho em TSS em região montanhosa; Itatira – 

Lagoa do Mato. 

Fonte: Chaves et al., (2004b). 

 

Existem duas especificações de serviço do DNIT para TSS, referentes ao 

revestimento com emulsão asfáltica convencional e modificada por polímero: DNIT 

146/2010 – ES “Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Simples com ligante 

asfáltico convencional – Especificação de Serviço” e DNER-ES 391/99 “Pavimentação 

- Tratamento Superficial Simples com Asfalto Polímero. O DER-CE também possui 

uma especificação de serviço: DERT-ES-P 10/00 - Tratamento Superficial Simples.      
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2.3.2. Tratamento Superficial Duplo (TSD) 

 

O TSD consiste de duas aplicações de ligante, alternadas por duas camadas 

de agregado, onde os agregados da segunda camada possuem granulometria menor e 

tem por função preencher os vazios deixados pela camada anterior. Nesse tipo de TSP, 

como nos demais tratamentos múltiplos, inicia-se com a aplicação do ligante que 

penetra de baixo para cima (penetração invertida) na primeira camada de agregado e nas 

demais camadas a penetração do ligante é tanto invertida como direta. É o tipo de TSP 

mais empregado em RBVTs. A Figura 7 ilustra um trecho em TSD executado na CE-

085 (Estruturante) no ano de 1997. 

 

Figura 7 – Trechos em tratamento superficial duplo (TSD). 

 
Fonte: Loiola (2009). 

 

O DNIT possui duas especificações de serviço para TSD: DNIT 147/2010 – 

ES “Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo com ligante asfáltico 

convencional – Especificação de Serviço” e DNER-ES 392/99 “Pavimentação - 

Tratamento Superficial Duplo com Asfalto Polímero. O DER-CE também possui a 

seguinte especificação de serviço: DERT-ES-P 11/00 - Tratamento Superficial Duplo. 

 

2.3.3. Tratamento Superficial Triplo (TST) 

 

O TST consiste de três aplicações de ligante, alternadas por três camadas de 

agregado. A compactação ocorre a cada aplicação de ligante-agregado. O chamado 

tratamento superficial duplo (TSD) com capa selante, nada mais é do que um tipo de 
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TST, segundo seu processo construtivo. A Figura 8 ilustra um trecho urbano revestido 

com TST. 

 

Figura 8 – Trechos em tratamento superficial triplo (TST). 

 
Fonte: Brasquímica (2011). 

 

O DNIT também possui duas especificações de serviço para TST: DNIT 

148/2010 – ES “Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Triplo com ligante 

asfáltico convencional – Especificação de Serviço” e DNER-ES 393/99 “Pavimentação 

- Tratamento Superficial Duplo com Asfalto Polímero. Como o TST não é empregado 

no estado do Ceará o DER-CE não possui especificação de serviço para o TST. 

 

2.4. Funções do Tratamento Superficial por Penetração 

 

Sobre as definições de penetração invertida e direta, um ponto importante 

deve ser esclarecido. Convencionalmente, denomina-se por penetração invertida o 

tratamento iniciado pela primeira aplicação do ligante. No caso do TSS ocorre sempre a 

penetração invertida. O termo penetração direta iniciou-se nos serviços de tratamentos 

superficiais em acostamentos, com aplicação de ligantes de baixa viscosidade, onde o 

serviço inicia-se pelo espalhamento do agregado para evitar o escorrimento do ligante 

(LARSEN, 1985). O termo penetração direta também é utilizado em tratamentos 

superficiais múltiplos, quando ocorre subdivisão da taxa total de ligante. Nesse caso, a 

maior parte de ligante penetra de cima para baixo nas diversas camadas. 

Segundo Melo (1978) e Larsen (1985) as principais funções do tratamento 

superficial são: 

 funcionar como primeiro revestimento de pavimentos sujeitos a tráfego leve ou 

médio; 
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 proporcionar uma camada de rolamento de pequena espessura, porém, de alta 

resistência contra desgaste; 

 impermeabilizar, ou rejuvenescer revestimentos asfálticos envelhecidos, fissurados 

e sujeitos à infiltração de água; 

 proteger a infraestrutura do pavimento; 

 proporcionar um revestimento anti-derrapante, melhorando a resistência ao 

deslizamento; 

 aumentar a resistência ao desgaste do revestimento;  

 proporcionar um revestimento de alta flexibilidade, onde o trincamento por fadiga é 

quase inexistente; 

 proporcionar alta refletância e alta aderência entre pneu e superfície; 

 servir de sinalização visual, quando se utilizam agregados de cores diferentes, na 

pista de rolamento e no acostamento; 

 servir como revestimento da primeira etapa da construção definitiva de pavimentos 

sujeitos a tráfego médio ou pesado. 

Gransberg e James (2005), Kim e Lee (2005) e Lee (2007) ainda citam que 

os tratamentos superficiais são usados para selar fissuras existentes na superfície do 

pavimento, melhorar o conforto da via e proteger a superfície contra envelhecimento e 

oxidação. Serve também para vedar o pavimento contra água e ar, proporcionar uma 

superfície resistente à derrapagem e melhorar a visibilidade noturna da pista. 

Apesar de todos os benefícios citados, vale ressaltar que, devido à sua 

pequena espessura, o tratamento superficial não fornece capacidade estrutural ao 

pavimento, além de não corrigir irregularidades longitudinais e transversais da pista. 

Por se tratar de uma técnica de simples aplicação, mas que requer certo grau 

de “arte”, como afirma Gransberg e James (2005), ou, segundo Loiola (2009), ser o 

tratamento superficial um revestimento do tipo “artesanal”, há necessidade de se 

obedecer a alguns critérios na avaliação da superfície, clima, tráfego, seleção dos 

materiais e na sua execução. 

Em países como os Estados Unidos e o Canadá, os tratamentos superficiais 

são frequentemente utilizados em manutenção preventiva de pavimentos flexíveis. Sua 

aplicação se dá no início da vida de um pavimento ou quando ainda não sofreram falha 

estrutural, dentro do contexto dos programas de manutenção preventiva. O objetivo 

principal da implementação da manutenção preventiva é manter a qualidade desejada do 
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pavimento para alcançar a sua vida útil de projeto. Em contraposição a manutenção de 

rotina, que é uma abordagem para reparo de defeitos, os programas de manutenção 

preventiva tratam de abordagens pró-ativas para preservar e prolongar a vida útil de um 

pavimento, onde os profissionais acreditam que tais aplicações de TS proporcionam 

benefícios de extensão de vida economicamente justificável se aplicado no momento 

correto. Os tratamentos superficiais devem fornecer pelo menos 5 anos de serviço e, 

portanto, três ou quatro aplicações de TS podem ser necessárias para um pavimento 

alcançar a sua vida útil (GRANSBERG; JAMES, 2005). 

Uma atenção especial deve ser dada às técnicas construtivas em países como 

Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido que alcançaram excelência de 

desempenho dos tratamentos superficiais tanto para rodovias de baixo volume de 

tráfego quanto para estradas de alto volume. Conforme afirma Larsen (1985), em alguns 

países, como na Austrália, os tratamentos superficiais chegaram a ser usados em até 

90% dos casos de conservação de pavimentos flexíveis. 

 

2.5. Outros Tipos de Tratamentos de Superfície 

 

Os tratamentos de superfície englobam uma ampla variedade de serviços 

rodoviários e geralmente consistem da aplicação de ligante asfáltico e materiais pétreos, 

com espessuras inferiores a 25mm. Esses serviços destacam-se por serem executados a 

frio no local, ocasionando simplicidade de aplicação, economia de energia no processo 

e nas operações de transporte e estocagem dos materiais (ABEDA, 2010). 

Segundo a Abeda (2010), entre os serviços que fazem parte dos tratamentos 

de superfície existem os que são executados por espalhamento alternado de ligante 

asfáltico e agregados (tratamento superficial por penetração e tratamento antipoeira) e 

os devidamente dosados em laboratório ou aplicados sob forma de misturas pré-dosadas 

(lama asfáltica, microrrevestimento asfáltico e cape seal) (ABEDA, 2010). Os outros 

tipos de tratamentos de superfície são descritos a seguir, com exceção do TSP já 

mencionado anteriormente. 

 

2.5.1. Tratamento para eliminação de poeira (Anti-pó) 

 

Também chamado de tratamento anti-pó ou dust palliative. Trata-se de um 

serviço de pavimentação indicado para estradas rurais ou de baixo volume de tráfego. 
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Consiste no espalhamento de emulsão asfáltica sobre uma superfície não pavimentada e 

em seguida com posterior cobertura de agregado mineral ou saibro, com a finalidade de 

evitar a propagação de poeira. Apesar de se tratar de uma solução paliativa, torna-se 

uma alternativa simples e de baixo custo para os casos em que a falta de recursos não 

justifica a aplicação de revestimentos asfálticos mais nobres (ABEDA, 2010). A Figura 

9 apresenta as etapas da execução do tratamento para eliminação de poeira. 

 

Figura 9 – Tratamento contra pó. 

  
(a) aplicação de emulsão;  (b) aplicação de agregado.                        

Fonte: Abeda (2010). 
 

Santana (1976) ralatou a experiência da utilização do tratamento contra pó 

em rodovias pavimentadas do Ceará, Piauí e Maranhão onde foram construídos 7km e 

que após o período de 7 anos (1959 a 1966), suportando um tráfego da ordem de 228 

veículos por dia, se apresentava em ótimo estado. Castro (2003) estudou a técnica do 

tratamento contra pó com emulsão à base de óleo de xisto em pavimentos para baixo 

volume de tráfego e observou os bons resultados desse material em comparação a 

emulsão asfáltica. 

 

2.5.2. Capa Selante 

 

A Capa Selante (CS) ou Seal Coat é um tratamento superficial simples com 

ou sem aplicação de agregado miúdo, aplicado sobre revestimentos antigos desgastados 

ou fissurados. Tem por finalidade selar revestimentos asfálticos com pequenas fissuras, 

prevenindo-o contra a oxidação do ligante, causada pela exposição ao sol e ar, e a 

penetração de água. Também é utilizada como última camada em tratamentos 

superficiais múltiplos. Possui espessura acabada de aproximadamente 5mm. Quando 

não usada cobertura de agregado miúdo, usa-se o termo “pintura de impermeabilização” 
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ou Fog Seal (BERNUCCI et al., 2010). A Figura 10 apresenta a aplicação de capa 

selante. 

 

Figura 10 – Aplicação de capa selante. 

 
 Fonte: Copa Engenharia (2013). 

 

2.5.3. Lama asfáltica (LA) 

 

A Lama Asfáltica (LA) ou slurry seal consiste na mistura de agregado 

mineral, material de enchimento (filer), emulsão asfáltica e água, com consistência 

fluida, misturada uniformemente com equipamento apropriado e aplicado a temperatura 

ambiente. A lama asfáltica possui espessuras entre 3mm e 9mm, dependendo da faixa 

granulométrica escolhida, não excedendo o tamanho máximo do agregado da mistura. A 

sua principal área de aplicação é na manutenção preventiva, na conservação de 

pavimentos flexíveis ou rígidos em bom estado de conservação que necessitem apenas 

de selagem impermeabilização e rejuvenescimento da superfície de rolamento, 

desgastadas pela ação do tráfego e clima (ABEDA, 2010). 

Segundo a Abeda (2010), as principais vantagens dessa técnica são: fácil 

execução e elevada produtividade; redução da frequência de interdição da via para 

grandes manutenções (serviços de tapa buracos); redução da perda de agregados pela 

passagem do trafégo; textura superficial apropriada para pinturas de sinalização; 

correção de pequenas irregularidades superficiais; impermeabilização da superfície do 

revestimento, impedindo a entrada de água para as camadas subjacentes; diminuição das 

repercussões junto aos dispositivos de drenagem (meio-fio, boca de lobo, etc.) bem 

como aos passeios, comparativamente a outras soluções de restauração; rejuvenesce a 

textura, melhorando as características estéticas e, principalmente, antiderrapantes em 

vias urbanas e secundárias. 
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A LA pode ser ainda aplicada como revestimento final sobre bases 

estabilizadas granulometricamente ou sobre tratamentos superficiais. A especificação 

técnica DNIT 150/2010 – ES “Pavimentação Asfáltica – Lama Asfáltica – 

Especificação de Serviço” estabelece a sistemática empregada na fabricação e aplicação 

do serviço. O DER-CE utiliza a especificação de serviço DERT-ES-P 17/00. A Figura 

11 apresenta uma aplicação de lama asfáltica. 

 

Figura 11 – Aplicação de lama asfáltica. 

 
Fonte: Brasquímica (2013). 

 

2.5.4. Microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF) 

 

Também chamado microsurfacing. É uma mistura a frio de emulsão 

modificada por polímero (SBR ou SBS), agregado mineral, material de enchimento, 

água e aditivos químicos, quando necessário. O MRAF geralmente apresenta espessura 

delgada, entre 6mm e 15mm. Para espessuras superiores a 8mm, recomenda-se sua 

aplicação em duas camadas. A técnica pode ser considerada como uma evolução da 

lama asfáltica. Embora tenha o mesmo princípio e concepção, emprega materiais, 

equipamentos e controles de qualidade e desempenho mais rigorosos. 

O MRAF é geralmente aplicado nas seguintes situações: selagem de trincas, 

manutenção de superfícies oxidadas, ausência de aderência entre pneu e pavimento, 

impermeabilização do pavimento, revitalização de superfícies desgastadas, 

preenchimento de trilhas de roda, etc. O MRAF ainda pode ser utilizado como camada 

intermediária para retardamento do processo de reflexão de trincas e para o 

preenchimento de panelas, mas nesse caso somente quando a profundidade das mesmas 

for pequena (CASTRO, 2011). A Figura 12 apresenta a execução de um trecho em 

MRAF. 
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Figura 12 – Aplicação de MRAF. 

  
(a) aplicação de MRAF sobre TSD; (b) aplicação de MRAF sobre paralelepípedo. 

Fonte: Castro (2011). 

 

A Abeda (2010) descreve as seguintes vantagens do MRAF: apresenta 

durabilidade superior à da lama asfáltica; oferece boas condições de drenagem 

superficial, de aderência pneu-pavimento e de uniformidade da superfície de rolamento; 

corrige os defeitos superficiais, através do preenchimento das trilhas de roda e selagem 

das trincas; reduz a espessura do revestimento asfáltico de reforço estrutural, quando 

empregado como camada intermediária; preserva a estrutura do pavimento, em função 

da diminuição da entrada de água e ar no pavimento; apresenta alta produtividade e 

mínima interdição de tráfego, possui rapidez na execução e liberação dos serviços, 

evitando acidentes e congestionamentos durante a operação; em geral não requer pintura 

de ligação, apresentando grande aderência ao pavimento; representa melhoria nas 

condições de segurança, meio ambiente e saúde, por ser uma técnica empregada a 

temperatura ambiente. 

As normas empregadas para MRAF são: Norma DNIT 035/2005 – ES 

“Pavimentos flexíveis – Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada 

por polímero – Especificação de serviço”; DERT-ES-P 20/00 “Microrrevestimento 

Asfáltico a Frio” e o método de ensaio NBR 14798/02 “Microrrevestimentos asfálticos 

– Determinação da coesão e características da cura pelo coesímetro. 

 

2.5.5. Cape Seal 

 

O cape seal é definido como um revestimento asfáltico delgado constituído 

da união de duas técnicas de pavimentação: tratamento superficial simples (TSS) e 

microrrevestimento asfáltico a frio (MRAF). O TSS aplicado com agregados variando 
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entre 9 e 13mm confere a flexibilidade do revestimento. Já o MRAF proporciona a 

impermeabilização e a rugosidade necessárias para garantir segurança e conforto ao 

rolamento de um pavimento. Assim o cape seal utiliza a combinação das propriedades 

dos dois tipos de revestimento. 

O cape seal é empregado para a reabilitação de pavimentos sujeitos a 

tráfego médio ou pesado e/ou na reconstrução de novas rodovias e vias urbanas. Em 

função da sua alta flexibilidade, acompanha deformações relativamente grandes 

(ABEDA, 2010). A Figura 13 apresenta um esquema ilustrativo do cape seal. 

 

Figura 13 – Esquema ilustrativo do cape seal. 

  
a) esquema construtivo do cape seal; b) interface TSS/cape seal. 

Fonte: Vasconcelos (2013). 

 

Um estudo sobre a técnica do cape seal foi desenvolvido por Oliveira, et al., 

(2004). O estudo teve como objetivo avaliar, ao longo do tempo de tráfego, o 

desempenho e a durabilidade do revestimento cape seal comparativamente ao TSD com 

capa selante e a sua viabilidade técnico-econômica. Segundo os autores do trabalho, o 

desempenho observado, os custos e as facilidades construtivas sugerem uma promissora 

utilização dos revestimentos cape seal como uma nova alternativa de revestimento 

asfáltico esbelto, tanto em rodovias como em vias urbanas. 

Vasconcelos (2013) comparou, em laboratório, revestimentos do tipo cape 

seal e TSD com banho diluído, através de placas que foram submetidas aos ensaios 

acelerados com o uso de um simulador de tráfego de pequeno porte. Os resultados 

apresentados evidenciaram o bom desempenho de revestimento cape seal em 

comparação ao TSD. Tais resultados já eram esperados uma vez que como foi 

mencionado anteriormente esse tipo de revestimento, pertecente ao grupo de serviços de 

tratamento de superfície, unindo as principais características do TSS e do MRAF. 
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2.5.6. Macadame betuminoso com capa selante 

 

Constituído de uma aplicação de brita 3 (2”) sobre base imprimada, três 

aplicações alternadas de emulsão asfáltica e brita 1 (3/4”), pedrisco (1/4”) e pó de pedra, 

devidamente compactadas e com espessura final de aproximadamente 7cm (ABEDA, 

2010), podendo ser projetadas com espessuras ainda maiores. Nesse tipo de 

revestimento ocorre a chamada penetração direta, onde o agregado é disposto e a 

emulsão é aplicada posteriormente penetrando nos vazios entre os agregados de cima 

para baixo. O macadame betuminoso tem processo construtivo semelhante ao TSD, 

comportando espessuras variadas e bem maiores, em função do número de camadas e 

das faixas granulométricas correspondentes. A Abeda (2010) cita as principais 

vantagens do macadame betuminoso: excelente relação custo-benefício; simplicidade de 

operação e baixo custo de aquisição/manutenção dos equipamentos envolvidos; 

simplicidade das atividades de treinamento de pessoal e controle tecnológico do serviço; 

maior resistência e flexibilidade às ações do tráfego/clima em relação ao macadame 

convencional quando do emprego de emulsões asfálticas elastoméricas. A Figura 14 

ilustra um revestimento em macadame betuminoso. 

 

Figura 14 – Macadame betuminoso. 

 
Fonte: Loiola (2009). 

 

As especificações de serviço do DNIT referentes ao macadame betuminoso 

são: DNIT 149/2010 – ES “Pavimentação Asfáltica – Macadame Betuminoso com 

Ligante Asfáltico Convencional por Penetração – Especificação de Serviço” e DNER-

ES 394/99 “Pavimentação – Macadame por Penetração com Asfalto Polímero”. 
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2.6. Materiais Utilizados nos Tratamentos Superficiais por Penetração 

 

Os materiais empregados no TSP são o ligante asfáltico e o agregado que 

são aplicados na pista sem mistura prévia e posteriormente compactados. O tipo de 

revestimento (TSS, TSD e TST) definirá o número de aplicações de ligante e agregado. 

Esses materiais devem ser avaliados a fim de verificar se os mesmos possuem os 

parâmetros necessários e se eles se enquadram nos valores estabelecidos para uso em 

TSP. A seguir será feita uma breve explanação acerca desses materiais. 

 

2.6.1. Ligante Asfáltico 

 

O ligante asfáltico no TSP tem como função principal juntar e segurar as 

partículas de agregado no revestimento asfáltico durante toda a sua vida útil, além de 

protegê-las da penetração da umidade, agindo como um agente amortecedor, 

impermeabilizando o pavimento. Larsen (1985) explica que isso ocorre pela ligação 

permanente com a superfície tratada e entre as partículas vizinhas. As características 

fundamentais do ligante são a sua viscosidade de aplicação, a sua adesividade ao 

agregado, o período de cura, a sua susceptibilidade térmica, especialmente no que se 

refere às temperaturas extremas e a resistência ao envelhecimento. 

A viscosidade é uma característica muito importante do ligante. Melo 

(1978) comenta que o ligante deve ser tanto mais viscoso quanto mais graúdo for o 

agregado, mais intenso for o tráfego e mais quente for o clima. Durante a distribuição 

do agregado a viscosidade deve se encontrar com uma consistência tal que promova a 

obtenção de uma boa fixação. Após a compressão do agregado o ligante deve aumentar 

rapidamente a sua viscosidade. 

Segundo Larsen (1985), o ligante deve atender aos seguintes requisitos: 

apresentar viscosidade relativamente baixa no momento do espalhamento, tanto para 

garantir vazão uniforme através da bomba e dos bicos do espargidor (para que estes não 

venham a entupir), quanto para a molhagem do agregado no espalhamento e 

compactação. Ao mesmo tempo, o ligante precisa apresentar viscosidade 

suficientemente alta para evitar escorrimentos devido às inclinações da pista e também 

evitar rejeição das partículas, após a compactação, devido à ação do tráfego e da água. 

Após o período de cura deve apresentar viscosidade suficientemente alta para retenção 

total dos agregados. Na prática, não é possível atender todos os requisitos 
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satisfatoriamente, às vezes conflitantes quanto à consistência do ligante durante e após a 

sua aplicação, sendo necessária uma otimização na sua escolha, guiada pelo bom senso. 

Os ligantes betuminosos utilizados no TSP, tanto no passado como 

atualmente, estão descritos a seguir: a) Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP); b) Asfalto 

Diluído de Petróleo (ADP); c) Emulsão asfáltica (EA) e d) Alcatrão. O CAP ainda 

possui certa aceitação (impedida pelo perigo de superaquecimento e dificuldade de 

molhagem do agregado). Os ADP´s, muito utilizados no passado, são de uso 

decrescente devido a problemas de poluição ao meio ambiente. Os alcatrões são de 

pouco uso no Brasil, devido a sua escassez, as variações de sua qualidade e seu poder 

cangerígeno. A emulsão asfáltica é atualmente o tipo de ligante empregado em TSP. 

 

2.6.1.1. Cimento Asfáltico de Petróleo 

 

Utiliza-se, no Brasil, a denominação de cimento asfáltico de petróleo (CAP) 

para designar o ligante proveniente da destilação do petróleo que possui a característica 

de ser um adesivo termoviscoplástico, impermeável à água e pouco reativo. Sua baixa 

reatividade química a diversos agentes não evita que esse material possa sofrer um 

processo de envelhecimento por oxidação lenta pelo contato com o ar e a água. É um 

produto semissólido em temperaturas baixas, viscoelástico à temperatura ambiente e 

líquido em altas temperaturas (BERNUCCI et al., 2010), e que se enquadra em limites 

de consistência para determinadas temperaturas de modo a distingui-los dos asfaltos 

utilizados na construção civil e para finalidades industriais (CERATTI; REIS, 2011a).    

Atualmente existem quatro tipos de CAPs comercializados e classificados 

por penetração: CAP 30/45, CAP 50/70, CAP 85/100 e CAP 150/200, constituindo 

produtos básicos para a produção de outros materiais asfálticos, tais como: asfaltos 

diluídos de petróleo (ADPs), emulsões asfálticas (EAs), asfaltos modificados por 

polímeros (AMPs), agentes de reciclagem emulsificados (AREs), asfaltos modificados 

por polímeros elastoméricos (AMP-E), asfaltos modificados por borracha moída de 

pneu (AMB) e aditivos asfálticos de reciclagem para misturas a quente (BERNUCCI et 

al., 2010). 

Como algumas vantagens do uso do CAP em tratamentos superficiais por 

penetração, citam-se: desenvolve rapidamente uma elevada viscosidade; apresenta bom 

comportamento com agregado graúdo ou quando submetido à tráfego pesado; propicia 
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uma menor rejeição de agregado da última camada. Como desvantagens do uso desse 

tipo de ligante: após a aplicação necessita-se da cobertura imediata com agregado; 

exigência de aquecimento no limite superior da temperatura; exige maior atenção na 

distribuição, devido a maior probabilidade de entupimento dos bicos da barra do 

distribuidor de ligante (MELO, 1978). A Tabela 1 apresenta a especificação brasileira 

para CAP. 

 

Tabela 1 – Especificação brasileira de cimento asfáltico de petróleo (ANP, 2005). 

Caracterísiticas Unidade 
Limites Métodos 

CAP 30-45 CAP 50-70 CAP 85-100 CAP 150-200 ABNT ASTM 

Penetração (100g, 5s, 
25oC) 0,1mm 30 a 45 50 a 70 85 a 100 150 a 200 NBR 6576 D 5 

Ponto de amolecimento, 

mín. 
oC 52 46 43 37 NBR 6560 D 36 

Viscosidade Saybolt-Furol 

a 135oC, mín. 

s 

192 141 110 80 

NBR 14950 E 102 a 150oC, mín. 90 50 43 36 

a 177oC 40 a 150 30 a 150 15 a 60 15 a 60 

Viscosidade Brookfield 

a 135oC, mín. SP 21, 
20rpm, min. 

cP 

374 274 214 155 

NBR 15184 D 4402 
a 150oC, mín. 203 112 97 81 

a 177oC, SP 21 76 a 285 57 a 285 28 a 114 28 a 114 

Índice de Suscetibilidade 

Térmica   
  (-1,5) a      

(+0,7) 

  (-1,5) a      

(+0,7) 

  (-1,5) a      

(+0,7) 

  (-1,5) a      

(+0,7) 
- - 

Ponto de fulgor, mín. 
oC 235 235 235 235 NBR 11341 D 92 

Solubilidade em 
tricloroetileno, mín. 

%       
massa 

99,5 99,5 99,5 99,5 NBR 14855 D 2042 

Ductilidade a 25oC, mín.      cm 60 60 100 100 NBR 6293 D 113 

Efeito do calor e do ar a 163oC por 85 minutos  

Variação em massa, máx. %       

massa 
0,5 0,5 0,5 0,5 - D 2872 

Ductilidade a 25oC, mín.      cm 10 20 50 50 NBR 6293 D 113 

Aumento do ponto de 

amolecimento, máx. 
oC 8 8 8 8 NBR 6560 D 36 

Penetração retida, mín. (*) 
% 60 55 55 50 NBR 6576 D 5 

(*) relação entre a penetração após o efeito do calor e do ar em estufa RTFOT e a penetração original, 

antes do ensaio do efeito do calor e ar. 

Fonte: Bernucci et al. (2010). 

 

A partir de 1954, o CAP foi muito empregado em serviços de TSP, 

principalmente em rodovias do nordeste brasileiro. Os tipos mais empregados foram os 

de penetração 150/200 e 85/100. No estado do Ceará, a partir dos anos 80 ele foi sendo 

substituído pelas emulsões asfálticas em função das suas inúmeras vantagens. 
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2.6.1.2. Asfalto Diluído de Petróleo 

 

Os asfaltos diluídos de petróleo (ADP), também chamados de cut-backs, são 

produtos asfálticos originários do CAP, produzidos pela introdução de um diluente 

volátil (obtido do próprio petróleo), que varia conforme o tempo necessário para a perda 

desse componente. Quando exposto às condições atmosféricas, os diluentes evaporam-

se restando tão somente o asfalto residual após aplicação. A função do diluente é baixar 

a viscosidade e permitir o uso à temperatura ambiente (SHELL, 2003). 

De acordo com a velocidade de evaporação do solvente, os asfaltos diluídos 

se dividem em três tipos (INSTITUTO DE ASFALTO, 2002): 

 de cura rápida (CR ou “RC” em inglês), que são produzidos pela diluição do 

cimento asfáltico com um diluente de alta volatilidade, cujo solvente utilizado é a 

gasolina ou nafta, mais voláteis que o querosene. Para a sua obtenção são mais 

usados cimentos asfálticos de penetração mais baixa (CR-70, 250, 800, 3000);  

 de cura média (CM ou “MC” em inglês), onde sua produção é obtida pela diluição 

do cimento asfáltico com querosene, produto altamente volátil. A presença do 

querosene torna o asfalto manipulável em temperaturas relativamente baixas e a 

maior parte do querosene evapora quando exposto ao ar ou calor, restando apenas o 

cimento asfáltico (CM-30, 70, 250, 800, 3000);  

 de cura lenta (CL ou “SC” em inglês), com óleos de baixa volatilidade. Os asfaltos 

diluídos de cura lenta são chamados frequentemente de óleos rodoviários (CL-70, 

250, 800, 3000). 

No Brasil são fabricados apenas os ADPs de cura média (CM) e cura rápida 

(CR), onde o termo cura refere-se à perda dos voláteis que é determinada através do tipo 

de diluente utilizado. Não existe fabricação de asfaltos diluídos de cura lenta no país. 

Melo (1978) indica como os ADPs mais recomendados para emprego em 

tratamentos superficiais, os de cura média CM-800 e CM-3000 e os de cura rápida CR-

800 e CR-3000. Além disso, cita as vantagens e desvantagens da utilização do ADP em 

tratamentos superficiais por penetração. As vantagens citadas: facilita a execução, não 

exigindo cobertura imediata do agregado; distribuição mais uniforme, sem necessidade 

de cuidados especiais. As desvantagens: não desenvolve rapidamente a viscosidade; 

exige controle de velocidade do tráfego nos primeiros dias após a execução; não é 

adequado para tráfego pesado. Para revestimentos do tipo TSP o de cura rápida é mais 
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empregado, tendo em vista ser o que mais rapidamente desenvolve uma viscosidade 

elevada. 

Os asfaltos diluídos são comumente empregados em serviços de imprimação 

asfáltica. A imprimação consiste na aplicação de material betuminoso sobre uma 

superfície de base granular, antes da aplicação de um revestimento qualquer, com o 

objetivo de conferir aderência entre a superfície impermeabilizada e o revestimento a 

ser executado, além de garantir a impermeabilização da camada granular. Normalmente 

são utilizados os asfaltos diluídos de cura média (CM-30 e CM-70), podendo ser 

utilizadas também emulsões asfálticas especialmente formuladas para esse fim.  

Os ADPs de cura rápida e cura média foram muito utilizados em várias 

aplicações de estradas, aeroportos e outros fins. Entre suas aplicações mais importantes 

estavam: mistura em campo, pré-misturados e aplicações por espargimento, tais como 

camadas de imprimação, ligação e selantes. Também foram muito empregados em 

serviços de tratamentos superficiais, porém houve uma forte tendência na redução de 

seu emprego devido a regulamentações ambientais e por motivo de segurança, devido 

ao fato de os diluentes destes materiais serem muito ativos (INSTITUTO DE 

ASFALTO, 2002). As Tabelas 2 e 3 apresentam as especificações brasileiras para 

asfaltos diluídos de cura rápida e média, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Especificação para asfaltos diluídos de cura rápida - Resolução ANP n
o
 30, 

de 9 de outubro de 2007 

Característica Unidade 
Limite Método 

CR-70 CR-250 ABNT NBR ASTM 

Água, máx.  % vol 0,2 0,2 14236 D 95 

Viscosidade cinemática a 60oC, ou cSt 70 - 140 250 - 500 14756 D 2170 

Viscosidade Saybolt-Furol (s):       14950 D 88 

- a 50oC SSF 60 - 120 -     

- a 60oC SSF - 125 - 250     

Ponto de fulgor, mín. oC - 27 5765 D 3143 

Destilação até 360oC, % volume total destilado, mín.:     14856 D 402 

- a 190oC % vol 10 -     

- a 225oC % vol 50 35     

- a 260oC % vol 70 60     

- a 316oC % vol 85 80     

- resíduo a 360oC, por diferença, min. % vol 55 65     

Viscosidade a 60oC (2) P 600 - 2400 600 - 2400 5847 D 2171 

Betume, mín. (2) % massa 99,0 99,0 14855 D 2042 

Ductilidade a 25oC, mín. (1) (2) cm 100 100 6293 D 113 

(1) se a ductilidade obtida a 25
o
C for menor que 100cm, o afalto diluído estará especificado se a 

ductilidade a 15,5
o
C for maior que 100cm. 

(2) ensaio realizado no resíduo da destilação. 

Fonte: Abeda (2010). 
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Tabela 3 – Especificação para asfaltos diluídos de cura média - Resolução ANP n
o
 30, 

de 9 de outubro de 2007 

Característica Unidade 
Limite Método 

CM-30 CM-70 ABNT NBR ASTM 

Água, máx.  % vol 0,2 0,2 14236 D 95 

Viscosidade cinemática a 60oC ou cSt 30 - 60 70 - 140 14756 D 2170 

Viscosidade Saybolt-Furol (s):       14950 D 88 

- a 50oC SSF 75 - 150 -     

- a 60oC SSF - 60 - 120     

Ponto de fulgor, mín. oC 38 38 5765 D 3143 

Destilação até 360oC, % volume total destilado, mín.:     14856 D 402 

- a 225oC % vol 25 20     

- a 260oC % vol 40 - 70 20 - 60     

- a 316oC % vol 75 - 93 65 - 90     

- resíduo a 360oC, por diferença, mín. % vol 50 55     

Viscosidade a 60oC (2) P 300 - 1200 300 - 1200 5847 D 2171 

Betume, mín. (2) % massa 99,0 99,0 14855 D 2042 

Ductilidade a 25oC, mín. (1) (2) cm 100 100 6293 D 113 

(1) se a ductilidade obtida a 25
o
C for menor que 100cm, o asfalto diluído estará especificado se a 

ductilidade a 15,5
o
C for maior que 100cm. 

(2) ensaio realizado no resíduo da destilação. 

Fonte: Abeda (2010). 

 

2.6.1.3. Emulsão Asfáltica 

 

Uma emulsão é definida como a dispersão de pequenas partículas entre dois 

líquidos imiscíveis, onde geralmente a fase contínua é a água (ABEDA, 2010). Bernucci 

et al. (2010) definem uma emulsão como sendo uma dispersão estável de dois ou mais 

líquidos imiscíveis, onde para o caso da emulsão asfáltica os dois líquidos em questão 

são o asfalto e a água. 

Quando se torna necessário misturar duas substâncias onde uma das 

substâncias não fica em suspensão na outra por muito tempo, faz-se necessário a adição 

de uma terceira substância, tal como um sabão, para retardar a separação. Da mesma 

forma, água e cimento asfáltico são misturados com um agente emulsificador para 

retardar a separação. São usados como emulsificantes os seguintes agentes orgânicos e 

inorgânicos: argila coloidal, silicatos solúveis e insolúveis, sabão e óleos vegetais 

sulfonados. 

No processo de fabricação da emulsão asfáltica processa-se a moagem 

mecânica do CAP aquecido até obterem-se glóbulos minúsculos e dispersos na água 

tratada por pequena quantidade de agente emulsificador. O equipamento utilizado no 

processo de fabricação da emulsão asfáltica é o moinho coloidal que produz glóbulos 

asfálticos extremamente pequenos. O tamanho dos glóbulos de asfalto dispersos em 
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água depende do tipo de moinho empregado e da viscosidade do asfalto original, 

usualmente entre 1 a 20µm (0,001 a 0,020mm) de diâmetro. A Figura 15 ilustra o 

equema de fabricação da emulsão asfáltica e o moinho coloidal. A Figura 16 apresenta 

um exemplo de moinho coloidal. 

 

Figura 15 – Esquema ilustração da fabricação de emulsão asfáltica. 

  
a) esquema do processo industrial de fabricação de 

emulsão asfáltica; 

b) representação esquemática de um moinho 

coloidal. 

Fonte: a) Bernucci et al., (2010). 

 

Figura 16 – Exemplo de moinho coloidal. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

As emulsões asfálticas podem ser classificadas em aniônicas (quando os 

glóbulos de asfalto são carregados eletronegativamente), catiônicas (quando carregados 

eletropositivamente) e não-iônicas (quando os glóbulos de asfalto são neutros). No 

Brasil, são usadas as emulsões do tipo catiônicas em função do seu melhor desempenho 

quanto à compatibilidade com a maioria dos agregados. Quanto ao tempo de ruptura, 

classificam-se em: ruptura rápida (RR), ruptura média (RM), ruptura lenta (RL) e 

ruptura controlada (RC). A Tabela 4 apresenta a especificação brasileira para emulsões 

asfálticas catiônicas. 
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Tabela 4 – Especificação brasileira de emulsões asfálticas catiônicas (Conselho 

Nacional de Petróleo - CNP, 07/88). 

Características 

Tipos de Ruptura Métodos 

Rápida Média Lenta 
ABNT ASTM 

RR-1C RR-2C RM-1C RM-2C RL-1C 

Ensaios sobre a emulsão 

Viscosidade Saybolt-Furol, s, 50oC 20 - 90 100 -400 20 - 200 100 -400 máx. 70 NBR 14991 D 88 

Sedimentação, % em peso máx. 5 5 5 5 5 NBR 6570 D 244 

Peneiração, 0,84mm, % em peso 

máx. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 NBR 14393 D 244 

Resistência à água, % mín. de 

cobertura   

NBR 6300 D 244 
- agregado seco 80 80 60 60 60 

- agregado úmido 80 80 80 80 80 

Mistura com cimento, % máx. ou 

mistura com fíler silícico 
- - - - 2 NBR 6297 

D 244 

- - - - 1,2  a 2,0 NBR 6302 

Carga da partícula positiva positiva positiva positiva positiva NBR 6567 D 244 

pH, máx. - - - - 6,5 NBR 6299 D 244 

Destilação   

NBR 6568 D 244 - solvente destilado, % em vol. 0 - 3 0 - 3 0 - 12 03 - 13 nula 

- resíduo, % em peso mín. 62 67 62 65 60 

Desemulsibilidade           

NBR 6568 D 244 - % em peso mín. 50 50 - - - 

- % em peso máx. - - 50 50 - 

Ensaio sobre o solvente destilado 

Destilação, 95% evaporados, oC, 

máx. - - 360 360 - NBR 9619 - 

Ensaios sobre o resíduo 

Penetração, 25oC, 100g, 5s, 0,1mm 
50 - 250 50 - 250 50 - 250 50 - 250 50 - 250 NBR 6576 D 5 

Teor de betume, % em peso mín. 97 97 97 97 97 NBR 14855 D 2042 

Destilação a 25oC, 100g,cm, mín. 40 40 40 40 40 NBR 6293 D 113 

Fonte: Bernucci et al. (2010). 

 

Houve a partir da década dos anos 70, na Europa e na América do Norte, um 

expressivo desenvolvimento dos asfaltos modificados por polímeros. A emulsão 

asfáltica modificada por polímeros é uma evolução das emulsões asfálticas 

convencionais em que são adicionados elastômeros que tem por função proporcionar 

melhores propriedades físico-químicas ao asfalto residual em relação ao intemperismo e 

às solicitações crescentes de volume e peso dos veículos comerciais.  

No Brasil a utilização de asfalos modificados ocorreu a partir de meados dos 

anos 90. Os polímeros mais empregados na fabricação de emulsões modificadas são os 

elastoméricos do tipo SBS (copolímero de estireno butadieno) e o SBR (látex de 

estireno butadieno). A presença do elastômero no ligante asfáltico traz as seguintes 

vantagens: o torna mais elástico, mais viscoso, com ponto de amolecimento mais alto, 

menos sujeito ao envelhecimento pela presença do ar e ultravioleta, mais tenaz e coeso, 
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permitindo que o revestimento asfáltico dure mais. A Tabela 5 apresenta a especificação 

brasileira para emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímero. 

 

Tabela 5 – Especificação brasileira de emulsões asfálticas catiônicas modificadas por 

polímeros elastoméricos – Resolução ANP n
o
 32, de 14 de outubro de 2009. 

Características Unidade 

Tipos de Ruptura Método (1) 

Ruptura Rápida 
Ruptura 

Média 

Ruptura 

Controlada 

Ruptura 

Lenta ABNT 

NBR 
ASTM 

RR1C-E RR2C-E RM1C-E RC1C-E RL1C-E 

ENSAIOS SOBRE A EMULSÃO 

Viscosidade Saybolt-

Furol, s, 50oC s 70 máx. 100 - 400 20 - 200 70 máx. 70 máx. 14991 D 244 

Sedimentação, máx. % massa 5 5 5 5 5 6570 D 6930 

Peneiração, 0,84mm, máx. 
% massa 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 14393 D 6933 

Resistência à água, mín. 

de cobertura (2) 

  
  

6300 D 244 
- agregado seco % 80 80 80 80 80 

- agregado úmido % 80 80 60 60 60 

Carga da partícula - positiva positiva positiva positiva Positiva 6567 D 244 

pH, máx. - - - - 6,5 6,5 6299 D 244 

Destilação - solvente 
destilado a 360oC, % em 

vol. 
% volume 0 - 3 0 - 3 0 - 12 0 0 6568 D 244 

Resíduo seco, mín. % massa 62 67 62 62 60 14376 D 6934 

Desemulsibilidade                 

- % em peso mín. % massa 50 50 - - - 6569 D 6936 

- % em peso máx. % massa - - 50 - - 6569 D 6936 

ENSAIOS SOBRE O RESÍDUO DA EMULSÃO OBTIDO PELA ABNT NBR 14896 

Penetração, 25oC, 100g, 5s 0,1mm 45 - 150 45 - 150 45 - 150 45 - 150 45 – 150 6576 D 5 

Ponto de amolecimento, 

mín. oC 50 55 55 55 55 6560 D 36 

Viscosidade Brookfield a 

135oC, SP 21, 20rpm, mín. cP 550 600 600 600 600 15184 D 4402 

Recuperação elástica a 

25oC, 20cm, mín. % 65 70 70 70 70 15086 D 6084 

(1) A equivalência das normas NBR e ASTM é parcial, sendo que, preferencialmente, os ensaios devem 

ser realizados pelas normas NBR. 

(2) Se não houver envio de amostra ou informação da natureza do agregado pelo consumidor final, o 

distribuidor deverá indicar a natureza do agregado usado no ensaio no Certificado de Qualidade. 

Fonte: Abeda (2010). 

 

São inúmeras as vantagens das emulsões asfálticas catiônicas (ABEDA, 

2010): 

 proporcionam uma maior economia de energia, praticamente sem necessidade de 

aquecimento; 



36 

 

 apresentam afinidade com todos os tipos de agregados, eliminando a necessidade 

de utilização de aditivos melhoradores de adesividade (dopes), frequentemente 

empregados para melhorar a adesividade de CAPs; 

 permitem a utilização de agregados úmidos; 

 permitem estocagem a temperatura ambiente em instalações simples que não 

requerem fonte de aquecimento; 

 eliminam os riscos de incêndios e explosões, devido a não utilização de solventes 

de petróleo em seu emprego; 

 evitam os riscos de acidentes por queimaduras; 

 não geram vapores tóxicos e poluentes, mitigando impactos ao meio ambiente e à 

saúde dos trabalhadores; 

 possibilidade de produção de grandes volumes, por parte das instalações industriais 

(usinas), com o uso de equipamentos de baixo custo de aquisição e manutenção, 

bem como fácil operação e distribuição, resultando em menores custos em relação 

às misturas a quente; 

 a utilização de emulsões modificadas por polímeros tem possibilitado o uso de 

serviços asfálticos em vias de alto tráfego, melhorando as condições de segurança e 

de desempenho dos pavimentos frente às ações do tráfego e clima. 

 

2.6.2. Agregados 

 

O agregado contribui para a estabilidade mecânica dos revestimentos 

asfálticos, suporta o peso do tráfego e, ao mesmo tempo, o transmite ao solo da sub-

base com uma pressão unitária elevada (BARBER-GREENE DO BRASIL, 1963). 

Segundo Larsen (1985), o agregado confere textura e cor à pista, além de fazer o 

contato direto dela com o veículo. Possui ainda as seguintes funções: transmitir cargas 

às camadas subjacentes, resistir mecanicamente ao tráfego, resistir às intempéries, 

promover uma superfície antiderrapante, promover drenagem superficial, e, se 

necessário, destacar determinada textura ou tonalidade na pista.  

Os agregados podem ser constituídos de pedra, escória, cascalho ou seixo 

rolado britado. Devem constituir-se de partículas limpas, duras, resistentes, isentas de 

torrões de argila e substâncias nocivas. A forma de agregado ideal para uso em 

tratamento superficial é a cúbica. É indesejável que exista uma grande quantidade de 
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partículas achatadas e alongadas, pois elas podem não ser totalmente cobertas pelo 

asfalto disponível na quantidade que seria suficiente para unir partículas cúbicas. 

O agregado é um material de alto custo no valor de uma rodovia, uma vez 

que representa aproximadamente de 90% a 95% em peso e 75% a 85% em volume de 

uma mistura asfáltica. Por outro lado, o frete ou transporte desse material pode se tornar 

o fator de maior custo. Assim, ao selecionar um agregado, o objetivo será sempre a 

economia, visando às necessidades finais da rodovia. Um fator importante que deve ser 

levado em conta é a disponibilidade dos agregados locais e seu custo de processamento 

em comparação com outros mais distantes que podem apresentar alto custo de 

transporte. 

Os TSPs são, entre todos os revestimentos asfálticos, os que mais solicitam 

o agregado. Nesses revestimentos, observa-se que o agregado sofre mais diretamente os 

esforços produzidos pelos veículos por seu contato direto, diferentemente das misturas 

asfálticas onde os agregados estão mais envolvidos pelo ligante e frações mais finas.  

 

2.6.2.1. Agregado Mineral 

 

As rochas são definidas como produtos consolidados, resultantes da união 

natural de minerais. A classificação das rochas consiste em usar critérios que permitam 

agrupá-las segundo características semelhantes. Uma das principais classificações é 

quanto o seu modo de formação na natureza, que divide as rochas em três grandes 

grupos: ígneas, sedimentares e metamórficas (TEIXEIRA et al., 2000).  

As rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e 

solidificação de material rochoso fundido, chamado magma. Quando o resfriamento 

ocorre no interior do globo terrestre, a rocha resultante será do tipo ígnea intrusiva. Se o 

magma conseguir chegar à superfície, a rocha resultante será do tipo ígnea extrusiva, 

também chamada de vulcânica. A rocha vulcânica mais abundante é o basalto, enquanto 

que o granito é a rocha ígnea intrusiva mais abundante na crosta terrestre (TEIXEIRA et 

al., 2000).  Outros exemplos de rochas ígneas são diorito, andesito e obesidiana. 

A maior parte das rochas sedimentares é formada a partir da compactação 

e/ou cimentação de fragmentos produzidos pela ação dos agentes de intemperismo sobre 

uma rocha preexistente, e após serem transportados pela ação dos ventos, das águas que 

escoam pela superfície, ou pelo gelo, do ponto de origem até o ponto de deposição 
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(TEIXEIRA et al., 2000). As rochas sedimentares são em geral estratificadas, com 

granulação fina, ou feitas de fragmentos de rochas mais antigas das quais estes derivam, 

como seixos, areia, conchas quebradas, grãos minerais arredondados e minerais de 

alteração como as argilas (CAVINATO, 1998). São exemplos de rochas sedimentares: 

areia, argila, sal-gema e calcário. 

As rochas metamórficas tem sua origem na transformação de outras rochas. 

O processo geológico de transformação se dá por aumento de pressão e/ou temperatura 

sobre a rocha preexistente, sem que o ponto de fusão dos seus minerais seja atingido 

(TEIXEIRA et al., 2000). Regionalmente ocorrem na raiz das cadeias de montanhas, 

onde a ação de pressões e calor intensos formam minerais placóides de alta temperatura 

(CAVINATO, 1998). São exemplos de rochas metamórficas: gnaisse (formada a partir 

do granito), ardósia (originada da argila) e mármore (formação calcária). 

A pedra britada resulta da britagem artificial de rochas e matacões de vários 

tipos: calcário, granito, basalto, quatzito, etc. Para a produção da brita, pedaços de 

rochas são partidos da pedreira por ação de explosivos e, a seguir, reduzidos de tamanho 

nos britadores.  

A pedra britada pode ser produzida em qualquer granulometria por meio de 

britadores de vários tipos com peneiras de graduação. É importante para a pavimentação 

que a britagem forneça agregados cúbicos. Algumas rochas, especialmente as 

sedimentares produzem agregado lamelar, inapropriadas para uso em pavimentação. 

Através da Figura 17, observa-se a vista geral de uma pedreira e o material após o 

processo de britagem. 

 

Figura 17 – Agregado mineral. 

  
(a) vista geral de uma pedreira; (b) pilha de brita após britagem. 

Fonte: do autor (2013). 
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2.6.2.2. Escória de Aciaria ou Agregado Siderúrgico 

 

Os agregados resultantes da modificação de materiais por processos físicos 

e químicos são chamados de agregados artificiais. Podem ser subprodutos do 

beneficiamento de minérios ou especialmente produzidos ou processados de materiais 

brutos para uso como agregados. 

A busca por novos materiais para emprego na pavimentação, aliado ao 

desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente e melhor destinação aos 

diversos tipos de resíduos gerados na cadeia produtiva, leva o meio técnico e acadêmico 

a desenvolver estudos de materiais alternativos que possam compor ou substituir os 

materiais convencionalmente utilizados. Dentre esses materiais alternativos pode-se 

citar os resíduos industriais gerados a partir da produção do aço, como é o caso da 

escória de aciaria, também chamado de agregado siderúrgico (AS). 

O Instituto Aço Brasil (IABr), nova denominação do Instituto Brasileiro de 

Siderurgia (IBS), define o aço como sendo uma liga de ferro e carbono. O ferro, 

encontrado em toda crosta terrestre, é fortemente associado ao oxigênio e à sílica e o 

minério de ferro é um óxido de ferro, misturado com areia fina. O carbono, encontrado 

abundantemente na natureza é utilizado na siderurgia na forma de carvão mineral, e em 

alguns casos, carvão vegetal, exercendo duplo papel na fabricação do aço. Como 

combustível, permite alcançar altas temperaturas (cerca de 1.500º Celsius) necessárias à 

fusão do minério. Como redutor, associa-se ao oxigênio que se desprende do minério 

com a alta temperatura, deixando livre o ferro. O processo de remoção do oxigênio do 

ferro para ligar-se ao carbono chama-se redução e ocorre dentro de um equipamento 

chamado alto forno. No processo de redução, o ferro se liquefaz e é chamado de ferro 

gusa ou ferro de primeira fusão. Impurezas como calcário e sílica formam a escória que 

é matéria-prima para a fabricação de cimento. 

A siderurgia é dividida em dois grandes ramos: a íntegra (que possui como 

principais matérias-primas, ferro e carvão) e a elétrica (que possui como principal 

matéria-prima, a sucata ferrosa). O segundo ramo é mais atuante por possuir uma 

matéria-prima de menor custo, mais disponível e, ainda, ser reciclável (CASTELO 

BRANCO, 2004). 

No processo de produção do aço são gerados diversos tipos de escória. 

Basicamente existem três processos, caracterizados pelo emprego de diferentes fornos 



40 

 

de refino: Siemens-Martin (Open Heart – OH), conversor a oxigênio (Lins e Donawitz – 

LD) e forno elétrico a arco (Eletric Arc Furnace – EAF). Os dois processos mais 

utilizados no mundo são o forno elétrico a arco para fusão e refino de sucata e conversor 

a oxigênio para o refino do ferro-gusa líquido. A utilização de forno do tipo Siemens-

Martin está em declínio, não sendo utilizado no Brasil (ROHDE, 2002). 

A NBR 5019/82 define a escória como sendo um produto líquido ou 

pastoso, produzido durante operações piro metalúrgicas, geralmente contendo sílica, o 

que a torna sólida à temperatura ambiente. Geyer (2001) ainda afirma que os rejeitos 

siderúrgicos são oriundos do processo industrial para beneficiamento do aço. Como 

exemplos, citam-se: escória de alto forno, pó de alto forno, lama de alto-forno, escória 

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

carepa. As escórias são os resíduos de maior geração (mais de 60% da geração de 

resíduos) nesse tipo de processo. Existem dois tipos de escórias siderúrgicas produzidos 

em larga escala: 

• alto-forno: resultante da fusão redutora dos minérios para obtenção do 

ferro gusa (obtido diretamente do alto forno, em geral com elevado teor de carbono e 

várias impurezas), obtidas em conversores; 

• aciaria: resultante da produção do aço. São obtidas em fornos elétricos e 

conversores a oxigênio, durante a conversão de sucata em aço. Essas escórias podem ser 

tanto oxidantes (produzida pela injeção de oxigênio no aço fundido para oxidar carbono, 

silício e enxofre) quanto redutoras (gerada após o vazamento da escória oxidada através 

da adição de óxido de cálcio – CaO e de fluorita – CaF2). 

A escória de aciaria é indicada para diversos usos, sendo processada e 

comercializada nas seguintes aplicações: construção geral (aterro, terraplenagem, 

gabião, rip-rap, etc.), drenagem, vias férreas, matéria-prima para indústrias de 

manufatura, agricultura (correção de pH, fertilizantes) e na construção de estradas 

(ASFALTO EM REVISTA, 2011). 

De acordo com levantamentos do Instituto Aço Brasil (IABr, 2013), no ano 

de 2012, a geração de coprodutos e resíduos para cada tonelada de aço produzido foi de 

600kg. O volume total foi de 17,7 milhões de toneladas, ante 19,2 milhões de toneladas 

no ano anterior. Ainda segundo o levantamento, a geração de AS alcançou 63% em 

2012. Além do AS, que representa o maior volume, são gerados finos, pós e lamas, 

resultantes dos processos e sistemas de tratamento existentes nas empresas do setor. A 
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Figura 18 apresenta a porcentagem das principais aplicações dos agregados siderúrgicos 

em 2012. 

 

Figura 18 – Aplicação do agregado siderúrgico (%). 

 
Fonte: IABr (2013) 

 

A produção de aço no estado do Ceará resulta em torno de 150.000 

toneladas de aço por ano, resultando deste total, 14% em massa de escória de aciaria, ou 

seja, 21.000 toneladas por ano, segundo informações fornecidas pela filial cearense da 

Harsco Metals, que beneficia e comercializa a escória de aciaria produzida no estado. A 

Gerdau Cearense S.A., fundada em 1982, é a única siderúrgica do estado do Ceará. Essa 

empresa que está localizada no município de Maracanaú, distante 30km da capital de 

Fortaleza, utiliza o processo EAF em seu refino (CASTELO BRANCO, 2004; 

LOIOLA, 2009).  

Castelo Branco (2004) ainda comenta que a empresa Gerdau Cearense S.A. 

utiliza como matéria-prima a sucata ferrosa e o ferro gusa, nas proporções de 

aproximadamente 90% e 10% de cada, respectivamente. Com o intuito de reduzir o seu 

volume, a sucata é colocada em um pátio onde a mesma é separada e prensada (para o 

caso da sucata leve) ou cortada (para o caso da sucata pesada). Em uma segunda etapa 

este material é colocado em cestões com capacidade para dez toneladas e conduzido 

para os fornos através de pontes rolantes. A matéria-prima é então fundida em dois 

fornos. A Figura 19 ilustra o fluxo da produção de aço da Gerdau Cearense, com 

destaque para a produção da escória de aciaria. A Figura 20 ilustra a etapas de separação 

da matéria-prima e fornos utilizados no beneficiamento do aço. 
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Figura 19 – Fluxo da produção de aço da Gerdau Cearense. 

 
Fonte: Castelo Branco (2004). 

 

Figura 20 – Separação de materiais e fornos para beneficiamento do aço. 

  
a) pilha de matéria-prima (sucata); b) pátio de separação da matéria-prima; 

  
c) forno de arco elétrico; d) forno panela. 

Fonte: Castelo Branco (2004). 
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A escória de aciaria é atualmente conhecida comercialmente por agregado 

siderúrgico (AS). Um agregado siderúrgico de boa qualidade se apresenta como um 

ótimo material para a pavimentação, podendo ser britado em quase todos os tamanhos. 

Uma desvantagem do AS em relação ao agregado mineral é o fato de ser muito poroso e 

absorver mais ligante. Pesquisas têm mostrado que esse agregado pode ser utilizado 

tanto para estabilização de bases granulares quanto para revestimentos asfálticos, 

inclusive do tipo TS. A Figura 21 apresenta a britagem e armazenamento do agregado 

siderúrgico, enquanto a Figura 22 ilustra o emprego do AS para diversas finalidades. 

 

Figura 21 – Britagem e armazenamento do agregado siderúrgico. 

  
a) britagem da escória b) armazenamento da escória 

Fonte: a) Castelo Branco (2004); b) Silva Filho (2013). 

 

Figura 22 – Emprego do agregado siderúrgico. 

  
a) bases de estradas b) lastro de via férrea 

Fonte: Silva Filho (2013). 

 

a)  Processo de Expansão da Escória 

 A principal limitação no uso do AS como matéria prima para materiais de 

construção civil e pavimentação é a possibilidade de ocorrência de expansão 

volumétrica quando na presença de umidade, provocada pela hidratação do MgO 

reativo e do CaO livre (MACHADO, 2000; ROHDE, 2002). 
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A expansão da escória pode causar erupções no revestimento. A formação 

de defeitos no pavimento ocasionados pela expansão pode ocorrer tanto quando a 

escória é utilizada em base e/ou sub-base, ou como agregado em revestimentos 

asfálticos. A identificação destes defeitos pode ser prevista através da observação da 

formação de trincas radiais de tamanho reduzido e do estufamento do revestimento 

(CASTELO BRANCO, 2004). 

A solução para esse tipo de problema é uma pré-hidratação do material, 

denominada cura, para que a expansão da escória ocorra antes da sua aplicação. Esta 

cura se dá deixando o material a céu aberto e submetendo-o ao contato com água. Outra 

forma de diminuir a expansão da escória, segundo Lima et al. (2000) é através do 

armazenamento de pequenas pilhas do material, com altura reduzida (1,5 a 2 metros). 

No entanto, observa-se que há divergência na literatura quanto ao tempo de 

armazenamento da escória. Enquanto algumas literaturas determinam 6 meses, outras 

determinam de 1 a 2 anos para que ocorra a estabilização (LOIOLA, 2009). Para alguns 

pesquisadores pode-se assumir, erroneamente, que o material já esteja estabilizado após 

o período de 6 meses ou 1 ano. Observa-se que a escória produzida na região 

metropolitana de Fortaleza geralmente apresenta um tempo menor que 6 meses para a 

cura. Entretanto, a empresa que comercializa o produto aconselha o tempo mínimo de 6 

meses para a utilização da escória de aciaria. 

 

b) Agregado Siderúrgico Aplicado à Pavimentação 

Parente et al. (2003) e Santos Neto (2007) estudaram o emprego da escória 

de aciaria na estabilização de solos, com a finalidade de melhorar as propriedades do 

solo natural que não atendia às especificações locais para emprego em camadas mais 

nobres de um pavimento. Os resultados mostraram a viabilidade técnica e econômica do 

seu emprego em camadas granulares. 

Segundo Parente et al. (2003), a escória de aciaria, desde que submetida ao 

processo de cura e sua expansão reduzida aos limites aceitáveis, poderá ser empregada 

como agregado para as camadas de base e sub-base de pavimentos. Os autores ainda 

comentam que sob o aspecto econômico, o emprego do agregado siderúrgico é 

vantajoso visto que, seu preço de aquisição é 4 vezes menor que o agregado oriundo do 

desmonte de rocha viva. Santos Neto (2007) relatou que, no caso da RMF para 
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distâncias de até 70km, o uso da escória se mostrou mais econômico do que a brita 

convencional para emprego em misturas estabilizadas granulometricamente. 

Castelo Branco (2004) estudou o emprego do AS em misturas asfálticas do 

tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Essas misturas foram 

caracterizadas mecanicamente e seus resultados comparados com os obtidos para uma 

mistura dosada com brita e o mesmo CAP. Os resultados apresentados comprovaram a 

possibilidade do emprego do AS em misturas asfálticas, embora o teor de ligante na 

mistura tenha sido superior ao obtido para a mistura produzida com brita. 

Loiola (2009) estudou a utilização do AS em revestimento do tipo 

tratamento superficial por penetração. Esse autor desenvolveu um procedimento de 

fabricação de corpos de prova (chamados de “mantas”) de tratamento superficial duplo 

em laboratório, baseado nos critérios estabelecidos em campo. Para isso, foram 

construídos em laboratório revestimentos de TSD com a escória de aciaria e brita, com 

dois tipos de ligantes empregados (emulsão convencional e modificada por polímero). 

Por fim, os revestimentos foram submetidos ao ensaio Wet Track Abrasion Test 

(WTAT) para comparar os desgastes sofridos pelas mantas. Os resultados de desgastes 

dos TSDs, obtidos no WTAT, fabricados com escória foram inferiores aos que foram 

encontrados com os confeccionados com brita. Embora o teor de ligante tenha sido 

maior para o caso dos TSDs executados com escória sua utilização ainda seria 

economicamente viável pelo menor custo de aquisição da escória em relação ao custo 

da brita. 

Pereira (2010) deu continuidade ao trabalho iniciado por Loiola (2009) e 

após uma alteração no procedimento de construção de revestimentos de TSP em 

laboratório, quanto a sua forma de compactação, fabricou revestimentos para os três 

tipos de TSP (TSS, TSD e TST), comparando os resultados do AS e do agregado 

mineral, segundo o ensaio WTAT. Novamente, o bom desempenho do AS foi 

comprovado segundo os resultados apresentados para o desgaste do WTAT. 

Cavalcante, Pereira e Barroso (2011) investigaram a construção de 

pequenos trechos experimentais com revestimento em CBUQ e base com uma mistura 

de solo-escória, no município de Maracanaú localizado na Região Metropolitana de 

Fortaleza, no estado do Ceará. O estudo buscou acompanhar a construção do trecho 

experimental, onde o AS foi empregado na construção de uma camada de base granular 

de forma empírica. Utilizou-se uma mistura de 50% de AS e 50% de um solo 
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proveniente do subleito. O estudo propôs uma redução do percentual de AS para 40%, 

sem perda da capacidade de suporte da camada de base, além do revestimento em TSD 

com o emprego do AS em substituição à brita. 

Rocha (2011) estudou a construção de um trecho experimental de 100m em 

TSD com a utilização do AS, entre os bairros de Cascata e Queimados, município de 

Serra, no estado do Espírito Santo. As primeiras verificações mostraram o bom 

desempenho funcional do revestimento, com ausência de defeitos, confirmando o 

emprego do AS em TSPs. A Figura 23 ilustra algumas etapas da construção do trecho 

experimental em TSD com o emprego do agregado siderúrgico. 

 

Figura 23 – Construção do trecho experimental de TSD com AS. 

   
(a) aplicação da 1ª camada de 

agregado; 

(b) aplicação da 2ª camada de 

agregado; 

(c) trecho experimental 

concluído. 

Fonte: Rocha (2011). 

 

Vasconcelos (2013) investigou a utilização do AS em revestimentos do tipo 

cape seal (revestimento constituído da aplicação de uma camada de microrrevestimento 

asfáltico sobre uma camada de TSS). Através da utilização do simulador de tráfego de 

pequeno porte (Sistran), esse autor observou o bom comportamento do AS em 

comparação ao agregado mineral. A Figura 24 ilustra algumas etapas do estudo de cape 

seal com a utilização do AS realizado em laboratório. 

 

Figura 24 – Etapas no estudo do cape seal. 

   
(a) revestimento para ensaio 

Loaded Wheel Test (LWT); 

(b) revestimento para ensaio 

WTAT; 

(c) placa de cape seal para ensaio 

com simulador de tráfego. 

Fonte: Vasconcelos (2013). 
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2.6.2.3. Características dos agregados utilizados em TSPs 

 

De acordo com as especificações do DNIT e DER-CE, os agregados devem 

apresentar as seguintes características para serem usados em TSP: 

 

a) Isenção de Pó 

Alguns agregados contêm certas substâncias estranhas e nocivas que os 

tornam impróprios em misturas asfálticas, a menos que esta matéria estranha seja 

reduzida. A presença de pó é um dos maiores inconvenientes que pode apresentar um 

agregado. Isso ocorre frequentemente com britas de calcáreo e de arenito. Havendo 

presença de pó o agregado deve ser obrigatoriamente lavado, não se aceitando a retirada 

do pó através de peneiramentos, jatos de ar e outros artifícios. São tipicamente 

condenáveis: vegetais, folhelhos, partículas moles, torrões de argila e películas de argila 

na cobertura de partículas de agregado graúdo. 

 

b) Resistência ao Choque e à Abrasão 

Os agregados estão sujeitos aos esforços adicionais de esmagamento e 

abrasão durante a fabricação, espalhamento e compactação das misturas asfálticas. Os 

agregados também estão sujeitos à abrasão sob a ação das cargas de tráfego 

(INSTITUTO DE ASFALTO, 2002). O agregado deve apresentar resistência à abrasão 

Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98). O ensaio de abrasão Los 

Angeles mede o desgaste ou resistência à abrasão do agregado. 

 

c) Forma e Textura Satisfatórias 

A forma dos agregados modifica a trabalhabilidade da mistura asfáltica, o 

esforço de compactação necessário para obter a densidade específica, além de também 

influenciar na resistência da mistura. As partículas irregulares ou angulares tendem ao 

entrosamento quando compactadas e resistem melhor ao deslocamento. Obtem-se em 

geral, um melhor entrosamento quando as partículas têm forma cúbica e arestas bem 

definidas. O pior entrosamento dá-se nas partículas arredondadas. 

Tal como a forma das partículas, a textura superficial também influencia na 

trabalhabilidade e resistência das misturas asfálticas, sendo muitas vezes considerada 

mais importante do que a própria forma do agregado. A textura superficial mais rugosa, 

em comparação a mais lisa, tende aumentar a resistência da mistura asfáltica, exigindo 
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em contrapartida um teor mais elevado de asfalto para compensar a perda de 

trabalhabilidade. 

A forma do agregado deve ser tal que o ensaio de índice de forma (DNER-

ME 086/94) não deve apresentar resultado inferior a 0,5. A melhor textura é a rugosa, 

pois facilita a adesividade com o ligante asfáltico, como também uma pequena 

porosidade. Caso o agregado apresente uma absorção de água maior que 1% (DNER-

ME 081/98), deve-se corrigir a taxa de CAP (para misturas asfálticas) cuja absorção é 

considerada a metade da de água. 

Não existe um método para medição da textura do agregado, porém, assim 

como a forma do agregado, esta característica reflete-se nos ensaios de resistência e 

trabalhabilidade das misturas asfálticas. 

 
d) Granulometria Adequada 

A granulometria do agregado é a distribuição do tamanho das partículas 

expressa em porcentagem do peso total. Tal granulometria é obtida fazendo-se passar o 

material através de uma série de peneiras empilhadas e de aberturas progressivamente 

menores, pesando-se o material retido em cada peneira. A granulometria de cada 

camada deve obedecer a inequação d  0,6D, onde D é a malha da peneira 100% 

passando e d a da peneira 0% passando. Pode-se ainda adotar d  0,5D, desde que a 

rodovia apresente características mais modestas, e se tiver sido previsto no projeto. Em 

qualquer hipótese, a tolerância é de 5% na peneira D e de 12% na peneira d, com no 

máximo 3% passando na peneira nº 10 (2,0mm) e 1% passando na peneira nº200 

(0,074mm). Para o estabelecimento da classe granulométrica, de cada camada de um 

TSD, além da inequação acima, deve-se ter: D  1” (25,4mm) para a camada inferior 

(1ª) e d  3/16” (4,8mm) para a camada superior (2ª). A Tabela 6 apresenta as classes 

granulométricas do DER-CE para o TSS de acordo com o tráfego. A Tabela 7 apresenta 

as classes granulométricas do DER-CE para o TSD. 

 

Tabela 6 – Classes granulométricas para o TSS. 

Classe D - d Número N 

Classe I 19 - 16mm (3/4" - 5/8") 2,5 10
5
 < N ≤ 7,5 × 10

5
 

Classe II 16 - 10mm (5/8" - 3/8") 7,5 10
4
 < N ≤ 2,5 × 10

5
 

Classe III 10 - 6,3mm (3/8" - 1/4") N ≤ 7,5 × 10
4
 

Fonte: DERT-ES-P 10/00. 
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Tabela 7 – Classes granulométricas para o TSD. 

Classe D1 - d1 D2 - d2 Número N 

I - II 19 - 16mm 16 - 10mm 2,5 10
6
 < N ≤ 5,0 × 10

6
 

(3/4" - 5/8") (5/8" - 3/8") 

II - III 16 - 10mm 10 - 6,3mm 10
6
 < N ≤ 2,5 × 10

6
 

(5/8" - 3/8") (3/8" -1/4") 

 
IV - III 

19 - 10mm 10 - 6,3mm ≤  10
6
 

(3/4" - 3/8") (3/8" -1/4") 

 Fonte: DERT-ES-P 11/00. 

 

O DER-CE não utiliza a técnica do TST em suas rodovias, e por esse 

motivo não possui uma especificação de serviço para o referido revestimento. O DNIT 

possui especificações de serviços para os 3 tipos de TSP, além de especificações 

próprias para os TSPs com asfaltos modificadados, que diferem dos TSPs 

convencionais apenas pelo fato de utilizarem emulsões modificadas por polímeros. As 

Tabelas 8, 9 e 10, apresentam, respectivamente, as recomendações das granulometrias 

do TSS, TSD e TST, segundo as especificações DNIT 146/2012 – ES, DNIT 147/2012 

– ES e DNIT 148/2012 – ES. 

  

Tabela 8 – Granulometria dos agregados para aplicação em TSS. 

Peneiras Faixas Tolerância da 

faixa de projeto Malha mm A B 

1/2" 12,7 100 - ± 7 

3/8" 9,5 85-100 100 ± 7 

Nº 4 4,8 10-30 85-100 ± 5 

Nº 10 2,0 0-10 10-40 ± 5 

Nº 200 0,074 0-2 0-2 ± 2 

Fonte: DNIT 146/2012 – ES. 

 

Tabela 9 – Granulometria dos agregados para aplicação em TSD. 

Peneiras % passando, em peso 

Tolerância da 

faixa de projeto 

Malha mm 

A B C 

1
a.
 camada 

1
a.
 ou 2

a.
 

camada 2
a.
 camada 

1/2" 12,7 20-55 100 - ± 7 

3/8" 9,5 0-15 85-100 100 ± 7 

Nº 4 4,8 0-5 10-30 85-100 ± 5 

Nº 10 2,0 - 0-10 10-40 ± 5 

Nº 200 0,074 0-2 0-2 0-2 ± 2 

Nota: A faixa B pode ser empregada como 1ª e 2ª camada. 

Fonte: DNIT 147/2012 – ES. 
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Tabela 10 – Granulometria dos agregados para aplicação em TST. 

Peneiras % passando, em peso Tolerância da 

faixa de 

projeto 
Malha mm 

A B C 

1
a.
 camada 2

a.
 camada 3

a.
 camada 

3/4" 19,1 20-55 - - ± 7 

1/2" 12,7 0-15 100 - ± 7 

3/8" 9,5 0-15 85-100 100 ± 7 

Nº 4 4,8 - 10-30 85-100 ± 5 

Nº 10 2,0 - 0-10 10-40 ± 5 

Nº 200 0,074 0-2 0-2 0-2 ± 2 

Fonte: DNIT 148/2012 – ES. 

 

Observa-se que as especificações do DNIT, diferentemente das do DER, 

apresentam distribuição granulométrica do tipo aberta para o caso da primeira camada 

de agregado, com insuficiência de material fino, compensados pelos agregados da 2ª 

camada, para o caso do TSD. 

 

e) Durabilidade 

Alguns agregados podem sofrer processos de desintegração química quando 

expostos às condições ambientais no pavimento, mesmo apresentando inicialmente boas 

características de resistência. A característica de resistência à desintegração química é 

medida através de ensaio que consiste em imersão do agregado em solução saturada de 

sulfato de sódio ou de magnésio, em cinco ciclos com duração de 16 a 18 horas, à 

temperatura de 21
o
C, seguidos de secagem em estufa. A perda de massa resultante desse 

ataque químico ao agregado deve ser inferior a 12%, conforme o método DNER-ME 

089/94. Para a escória de aciaria, a durabilidade ao sulfato de sódio, após cinco ciclos, 

deverá ser de 0 a 5% (DNER-EM 262/94). 

 

f) Adesividade ao Ligante 

 

O descolamento da película de asfalto de agregado pela ação da água pode 

tornar um agregado impróprio para misturas asfálticas. Tais agregados são chamados 

hidrófilos. Agregados com alta adesividade em presença de água são denominados de 

hidrofóbicos e são aceitáveis para utilização em misturas asfálticas. No método DNER-

ME 078/94, a mistura asfáltica não compactada é imersa em água e as partículas 

cobertas pelo ligante asfáltico são avaliadas visualmente. 
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2.7. Equipamentos Empregados em Serviços dos TSPs 

 

Os serviços de execução dos tratamentos superficiais por penetração 

envolvem os seguintes equipamentos principais: caminhão espagirdor de ligante, 

distribuidor de agregado e rolos compactadores. O caminhão distribuidor de ligante 

deve ser equipado com barra espargidora, ar comprimido ou bomba de deslocamento 

positivo, dispositivo para aquecimento do ligante, tacômetro, termômetro, etc. Os 

caminhões distribuidores de agregados podem ser rebocáveis ou automotrizes. Cabe aos 

rolos compressores fazerem a compactação do tratamento superficial por penetração. 

Normalmente são utilizados os rolos compressores pneumáticos de 10 toneladas. 

Existem outros equipamentos auxiliares que podem ser utilizados quando as 

condições locais os exigirem. Entre eles estão: vassoura rotativa para limpeza 

preliminar da pista a ser tratada, vassoura de arrasto para a redistribuição do agregado 

antes da sua compactação e vassoura rotativa, para a remoção de agregado ainda solto 

após a consolidação do tratamento. 

Segundo as especificações de serviços de TSS e TSD do DER-CE (DERT-

ES-P 10/00 e DERT-ES-P 11/00), todo equipamento deve ser cuidadosamente 

examinado pela fiscalização, devendo dela receber a aprovação antes de ser dada a 

ordem de serviço. 

 

2.7.1. Caminhão Distribuidor de Ligante 

 

O distribuidor de ligantes é o equipamento fabricado com a finalidade 

específica de aplicar o produto asfáltico uniformemente e nas quantidades especificadas. 

É constituído dos seguintes componentes (MELO, 1978; PINTO, 2002): tanque de 

armazenagem de ligante; sistema de aquecimento; sistema de circulação de ligante; 

barra de distribuição de ligante; e controle eletrônico para dosagem automática. O 

distribuidor de asfalto consiste num tanque isolado montado em um caminhão ou 

reboque, de capacidade de 3.000 a 20.800 litros. A maioria dos distribuidores é 

equipada com sistema de aquecimento que mantém o asfalto na temperatura adequada 

de aspersão. A Figura 25 apresenta um modelo de caminhão distribuidor de ligante. 
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Figura 25 – Caminhão distribuidor de ligante. 

 

Fonte: Pereira (2010). 

 

Uma das partes mais importantes do distribuidor de ligante é a barra 

espargidora. É através da barra espargidora e bicos que o ligante é aplicado sobre 

pressão contra a superfície da estrada. Para a obtenção de bons resultados, deve-se 

selecionar o tamanho correto dos bicos para o tipo e grau do asfalto e a taxa de 

aplicação. Antes do uso os bicos devem ser checados quanto à existência de avarias e 

deve ser realizado o ajuste correto. 

 

2.7.2. Caminhão Distribuidor de Agregado 

 

O caminhão distribuidor de agregado tem como função espalhar o material 

na taxa definida pelo projeto, com uma uniformidade aceitável nos sentidos transversal 

e longitudinal. Podem ser do tipo: acoplado no caminhão e montado na traseira do 

caminhão basculante; rebocado por caminhão, onde é empurrado por caminhão 

basculante que se desloca em marcha à ré; e autopropulsor, deslocando-se em marcha à 

vante e reboca o caminhão basculante em marcha à ré. A Figura 26 apresenta um 

modelo de distribuidor de agregados. 
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Figura 26 – Caminhão espalhador de agregado. 

 
Fonte: Loiola (2009). 

 

Atualmente existe o chamado multidistribuidor que aplica o ligante e o 

agregado simultaneamente, obtendo uma adequada uniformidade da camada executada. 

A importância de uma aplicação simultânea do ligante e do agregado está na 

necessidade de diminuir o custo e executar um revestimento de boa qualidade. A Figura 

27 apresenta o equipamento multidistribuidor de ligante e agregado. 

 

Figura 27 – Equipamento multidistribuidor de ligante e agregado. 

 
Fonte: Pereira (2010). 

 

2.7.3. Rolo Compactador 

 

O assentamento das partículas de agregado é uma parte importante da 

operação dos tratamentos superficiais. São vários os tipos de compactadores existentes. 

Os compactadores mais usados em TSP são os rolos de pneus e os rolos tandem de 

cilindro de aço, onde muitas vezes os dois se complementam na obra. 
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Para os serviços de tratamentos superficiais por penetração são 

recomendados os rolos pneumáticos autopropulsionados de pressão de inflação dos 

pneus de 415 a 620kPa. O rolo pneumático é um compactador eficiente, principalmente 

quando o agregado não possui uma alta resistência mecânica ou quando a superfície a 

receber o tratamento apresenta pequenas irregularidades, o que acontece com muita 

freqüência. Deve ser dotado de dispositivo que permita a calibragem da pressão. A 

Figura 28 apresenta os dois tipos de compactadores utilizados em tratamentos 

superficiais. 

 

Figura 28 – Compactadores. 

 
                           (a) rolo pneumático;                                                 (b) rolo tandem liso. 

Fonte: Bernucci et al. (2010). 

 

2.8. Procedimento Construtivo 

 

A sequência das operações é basicamente a mesma para todos os tipos de 

construções de tratamento superficial (INSTITUTO DE ASFALTO, 2002), sendo a 

ordem usual a seguinte (para o caso do TSS): 

1. levantamento das condições da superfície a ser tratada; 

2. remendo de panelas e conserto das áreas danificadas, para o caso de aplicação de 

tratamento superficial em revestimento existente; 

3. limpeza da superfície pela passagem da vassoura mecânica ou outro equipamento; 

4. aplicação do ligante asfáltico à taxa e temperatura especificados; 

5. espalhamento do agregado de cobertura à taxa especificada logo após a aplicação do 

ligante, para alcançar uma melhor molhagem do agregado; 

6. compactação da cobertura de agregado para melhor assentamento das partículas na 

membrana asfáltica. 
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Para os casos de tratamentos duplos (TSD) ou triplos (TST), as etapas de 4 a 

6 devem ser repetidas uma ou duas vezes. A Figura 29 apresenta algumas etapas 

construtivas do TSP em campo, como pode ser observado em Loiola (2009). 

 

Figura 29 – Algumas etapas construtivas do tratamento superficial. 

 
           distribuição do ligante;                 distribuição do agregado;               correção de imperfeições;                      

 
                    compactação;                         banho diluído aplicado;                       obra sinalizada.                      

Fonte: Loiola (2009). 

 

2.9. Métodos de Dosagem de Tratamentos Superficiais 

 

Os métodos de dosagem de tratamento superficial cessaram em 1970 na 

América do Norte com a introdução do método de McLeod, posteriormente aprovado 

pelo Instituto de Asfalto (GRANSBERG; JAMES, 2005). Esse método se baseou em 

informações qualitativas e ajustes de campo das taxas de ligantes e agregados. De uma 

forma geral, pode-se dizer que existem duas formas de dosagem para tratamentos 

superficiais: os métodos diretos, onde a quantidade de agregado é determinada 

experimentalmente, e os métodos indiretos, onde as taxas de materiais aplicados são 

determinadas através de fórmulas que variam para cada método empregado. 

O método direto mais usual é o ensaio de placa ou método da bandeja que 

consiste em colocar o agregado sobre uma bandeja de área conhecida (50×50cm). O 

agregado é disposto de tal modo a formar uma camada uniforme, sem superposição e 

evitando ao máximo vazios entre os agregados que permitam ver o fundo da bandeja. O 

DER-CE chama este método de processo da bandeja de fundo vermelho. Para o caso de 

TSD arruma-se manualmente as partículas do 1º agregado na bandeja de modo a se ver 

o mínimo possível do fundo vermelho e em seguida o 2º agregado sobre o 1º. Pela 
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diferença de peso calcula-se a quantidade de material por metro quadrado. A Figura 30 

ilustra o método da bandeja. 

Figura 30 – Método da Bandeja. 

  
 Fonte: do autor (2013). 

 

Larsen (1985) recomenda o método da caixa dosadora, com dimensões de 

80×25×4cm, onde o agregado é colocado sobre o fundo da caixa, em posição horizontal, 

num mosaico igual ao que se deseja na pista, isto é, com cobertura densa. Em seguida, 

levanta-se a caixa até a posição vertical e lê-se diretamente a taxa do agregado, em 

L/m², pela graduação marcada na tampa transparente da caixa. A Figura 31 apresenta 

uma ilustração dessa caixa dosadora. 

 

Figura 31 – Caixa dosadora. 

 
  Fonte: Larsen (1985). 

 

Nos métodos indiretos, a quantidade de agregado a ser utilizada por m
2
 é 

função do seu tamanho e forma, admitindo-se que o propósito é a obtenção de um 

mosaico uniforme sem superposição (MELO, 1978). Entre os métodos indiretos 

merecem destaque os métodos de Hanson, da Califórnia, de Linckenheyl, de Lovering e 
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de Tagle e Podestá. Esses métodos são descritos nos itens que se seguem, conforme 

descrito em Pinto (2002). 

 

2.9.1. Método de Hanson (PINTO, 2002) 

 

O engenheiro F. M. Hanson da Nova Zelândia, desenvolveu estudos que 

ainda formam a base para a maioria dos métodos de dosagem. Os princípios básicos 

para a dosagem através desse método são os seguintes: 

 os agregados, logo após seu espalhamento sobre a camada de ligante, 

encontram-se com orientação aleatória e com um teor de vazios de aproximadamente 

50%; 

 após a compactação, há uma reorientação das partículas, com sua maior 

dimensão na horizontal, apresentando teor de vazios de 30%; 

 após algum tráfego as partículas assumem sua posição final e o teor de 

vazios é reduzido para 20%; 

 o teor de ligante nesses vazios corresponde de 50% a 70% de 

enchimento; 

 o agregado deve salientar sobre a película de ligante em, no mínimo, 2,8 

a 4,7mm para assegurar resistência adequada contra derrapagem. 

O método apresenta as seguintes expressões: 

 Vf = 1,6 × do (1) 

 Ve = 1,8 × do (2) 

 QL = 0,133 × do (3) 

onde: 

Vf: volume fixado de agregado, em L/m
2
; 

Ve: volume de agregado a espalhar, em L/m
2
; 

do: média da menor dimensão do agregado, em mm; 

QL: quantidade de ligante asfáltico, em L/m
2
. 

 

2.9.2. Método da Califórnia (PINTO, 2002) 

 

Para esse método foi desenvolvido o conceito do Tamanho Máximo Efetivo 

(TME) a partir da análise granulométrica do agregado. O tamanho máximo efetivo é por 
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definição a abertura da malha da peneira no qual passa 90% do agregado. O método 

consiste das seguintes formulações: 

 Vf = 0,7 × TME (4) 

 Ve = 0,8 × TME (5) 

 QL = 0,07 × Vf  + 0,33 (6) 

 

2.9.3. Método de Linckenheyl (PINTO, 2002) 

 

Nesse método admite-se que a determinação da dosagem do agregado está 

ligada ao diâmetro máximo (D) e mínimo (d) do material, desde que não ultrapasse a 

relação d ≥ 0,60D. Neste caso D e d compreendem aberturas das malhas das peneiras 

nas quais passam 90 e 10%, respectivamente. 

O volume fixado de agregado (Vf) é função do diâmetro médio (Dm), ou 

seja: 

 Dm = (D + d) / 2 (7) 

 Vf = Dm - (Dm
2
 / 100) (8) 

 Ve = Vf + (Dm / 4) + 0,875 (9) 

 QL = 0,0833 × Vf  + 0,20 (10) 

 

2.9.4. Método de Lovering (PINTO, 2002) 

 

Este método correlaciona o chamado Módulo de Espalhamento (M) à 

quantidade necessária para formar um mosaico sem superposição de partículas. O 

módulo de espalhamento é calculado como a média ponderada dos tamanhos médios 

das proporções que contém 20% de fragmentos pequenos, 60% de fragmentos médios e 

20% de fragmentos grandes. A partir de estudos de campo, foram estabelecidas as 

seguintes expressões: 

 Ve = 0,2 × M (11) 

 QL = 0,07 × M (12) 

 

2.9.5. Método de Tagle e Podestá (PINTO, 2002) 

 

Através deste método que também trabalha com o conceito de tamanho 

máximo efetivo, foram estabelecidas, pelos autores, as seguintes expressões: 
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 Q = K × (D + d) / 2 (13) 

onde: 

Q: quantidade de agregado, em L/m
2
; 

D e d: diâmetros máximo e mínimo, respectivamente, do agregado de cada 

camada; 

K = 1,0 para o agregado da 1ª camada do TSD e TST; 

K = 1,1 para o agregado da 2ª camada do TST ou 1ª camada do TSS; 

K = 1,2 para o agregado da 2ª camada do TSD e 3ª camada do TST. 

 

O ligante betuminoso pode ser estimado a partir da quantidade de agregado, 

pelo emprego da Equação 14:  

 

 Q = Q / 10 (L/m
2
) (14) 

 

2.9.6. Taxas de Aplicação das Especificações do DNIT 

 

As taxas de aplicação de ligantes e agregados devem ser definidas em 

projeto. Recomendam-se, de um modo geral, as taxas de ligantes e agregados indicadas 

nas Tabelas 11, 12 e 13 das especificações de serviço do DNIT. 

 

Tabela 11 – Taxas de aplicação de materiais para TSS (DNIT). 

Camada Ligante asfáltico Agregado pétreo 

única 0,8L/m
2
 - 1,2L/m

2
 8kg/m

2
 a 12kg/m

2
 

Fonte: DNIT (2012a). 

 

Tabela 12 – Taxas de aplicação de materiais para TSD (DNIT). 

Camada Ligante asfáltico Agregado 

1
a
 2L/m

2
 - 3Lm

2
 20kg/m

2
 a 25kg/m

2
 

2
a
 2L/m

2
 - 3L/m

2
 10kg/m

2
 a 12kg/m

2
 

Fonte: DNIT (2012b). 

 

Tabela 13 – Taxas de aplicação de materiais para TST (DNIT). 

Camada Ligante asfáltico Agregado 

1
a
 2L/m

2
 - 3L/m

2
 20kg/m

2
 a 25kg/m

2
 

2
a
 2L/m

2
 - 3L/m

2
 10kg/m

2
 a 12kg/m

2
 

3
a
 2L/m

2
 - 3L/m

2
 5kg/m

2
 a 7kg/m

2
 

Fonte: DNIT (2012c). 



60 

 

Observa-se que o DNIT apresenta faixas de limites para as taxas de ligantes 

e agregados. Observa-se que as taxas determinadas nas tabelas acima, principalmente 

para os casos de TSD e TST, são bem maiores que os valores calculados pelos outros 

métodos de dosagem. Como exemplo cita-se a 1ª taxa de agregado, onde engenheiros do 

DER-CE afirmam que taxas maiores que 20kg/m
2
 não são praticadas em campo. 

 

2.9.7. Taxas de Aplicação das Especificações do DER-CE 

 

Para o caso das rodovias estaduais do Ceará, as taxas de agregados são 

determinadas de acordo com as especificações locais (DERT-ES-P 10/00 para TSS e 

DERT-ES-P 11/00 para TSD) que utilizam a seguinte expressão como primeira 

indicação da taxa de agregado: 

 

 Tag = K × (D + d) / 2 (15) 

onde: 

Tag: taxa de agregado, em L/m
2
; 

D e d: diâmetro superior e inferior, em mm, da camada; 

K = 0,90 – se d  16mm (5/8”); 

K = 0,93 – se 10mm (3/8”)  d  16mm (5/8”); 

K = 1,10 – se d  10mm (3/8”). 

 

Observa-se que tal método se originou do método de Tagle e Podestá com 

uma pequena modificação no valor do coeficiente K. 

Em seguida utiliza-se o método da bandeja para determinar a taxa de 

agregado em kg/m
2
. Após obter-se a taxa efetiva em peso, determina-se a taxa em 

volume através da massa específica solta (obtida com uma caixa de madeira de 

dimensões conhecidas), conforme especificações do DERT-CE. 

A taxa de emulsão asfáltica catiônica (EAC) é calculada em função da taxa 

de agregado, através das expressões 16 e 17, para o caso do TSS, e 18 e 19 para o caso 

do TSD: 

TRR-1C = 0,94TCAP/0,62 ou  TRR-1C = 0,126 × Tag (16) 

TRR-2C = 0,94TCAP/0,67 ou  TRR-2C = 0,117 × Tag (17) 

TRR-1C = 0,90TCAP/0,62 ou  TRR-1C = 0,121 × Tag (18) 

TRR-2C = 0,90TCAP/0,67 ou  TRR-2C = 0,112 × Tag (19) 
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onde: 

TCAP: taxa de CAP em L/m²; 

Tag: taxa de agregado em L/m
2
. 

 

Devido ao maior poder de penetração da EAC que do CAP é vantajoso 

aumentar-se a taxa do 2º banho ( 60%) em relação à taxa do 1º banho ( 40%). Além 

disso, é de grande vantagem da taxa do 2º banho de EAC subtrair-se 0,5L/m², diluir em 

água (1:1) e aplicar esse banho diluído (1L/m²) após a compressão da 2ª camada 

(DERT-ES-P 11/00). 

De acordo com informações fornecidas pelos engenheiros do DER-CE não é 

uma prática comum a utilização do Tratamento Superficial Triplo como revestimento 

nas rodovias cearenses. Dessa forma, inexiste uma especificação de serviço própria do 

DER-CE para TST. 

 

2.10. Ensaios Acelerados 

 

Os ensaios acelerados realizados em laboratório serão descritos, 

resumidamente, neste trabalho em função de na etapa experimental se empregar o 

simulador de tráfego de laboratório para se avaliar placas de TSP. 

 

2.10.1. Considerações Iniciais 

 

Atualmente grande parte das rodovias brasileiras encontra-se em estado 

precário de conservação, sem oferecer aos usuários boas condições de conforto e 

segurança, o que contribui para o aumento do número de acidentes. Parte desse 

problema pode ser atribuído ao método de dimensionamento dos pavimentos que 

necessita de maiores estudos. Vale lembrar que o método de dimensionamento 

comumente empregado no Brasil, o método do DNIT que data de 1966, é 

reconhecidamente ultrapassado pelo meio acadêmico. Pode-se dizer que um grande 

desafio para a área da pavimentação é a proposição de um novo método de 

dimensionamento de pavimentos. 

Um exemplo dos estudos para dimensionamento de pavimentos foi a pista 

teste desenvolvida pela American Association of State Highway Officials (AASHO), 

atualmente American Association of State Highway and Transportation Officials 
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(AASHTO), projetada em 1951 e construída entre os anos de 1956 e 1958 na cidade de 

Ottawa, Illinois – EUA. Embora tratar-se de uma pista experimental aberta ao tráfego, 

reuniu o que se dispunha de mais avançado sobre pavimentação em sua concepção e 

construção na época. Essa pista teve seu tráfego monitorado entre 1958 e 1961 e os 

dados coletados balizaram o método de dimensionamento de pavimentos flexíveis da 

AASHTO (VALE, 2008). Foram construídas 468 seções de pavimentos flexíveis e 368 

seções de pavimentos rígidos, sendo aplicadas 1.114.000 repetições de vários tipos de 

eixos de carga (GONÇALVES, 2002). 

A construção de placas experimentais em laboratório ou trechos 

experimentais monitorados e o emprego dos ensaios acelerados com simuladores de 

tráfego podem ser uma boa ferramenta para ajudar na construção dos métodos 

mecanísticos-empíricos brasileiros. 

 

2.10.2. Os Ensaios Acelerados 

 

Os ensaios acelerados buscam avaliar, em um curto espaço de tempo, o 

comportamento de um pavimento, bem como as agressões sofridas pelo mesmo, 

decorrentes do clima, tráfego e tempo de serviço. Para isso, utilizam-se os simuladores 

de tráfego que podem ser de pequeno, médio e grande porte. Os simuladores de 

pequeno porte geralmente são instalados nos laboratórios e os resultados obtidos com os 

testes se somam a outros ensaios de laboratório. Já os simuladores de médio e de grande 

porte são geralmente instalados em grandes áreas ao ar livre, sendo utilizados em 

trechos experimentais. 

O objetivo principal da realização de ensaios acelerados é reproduzir, em 

um curto espaço de tempo, a deterioração que irá ocorrer em um pavimento ao longo do 

seu período de projeto. Para permitir a aceleração da degradação do pavimento durante 

a realização desse tipo de ensaio, de modo geral, são utilizados níveis de solicitações de 

cargas superiores àqueles aos quais as estruturas estarão submetidas na realidade, 

preconizados pela legislação acerca do excesso de carga vigente em cada país 

(RELATÓRIO DE PESQUISA CONCEPA-LAPAV, 2007). Determina-se, assim, a 

resposta do sistema e seu desempenho sob condições controladas e aceleradas de 

acúmulo de danos em um rápido período de tempo. 
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Segundo Fritzen (2005), a necessidade de realizar ensaios acelerados deriva 

das incertezas dos modelos utilizados para dimensionamento de pavimentos. 

Procedimentos para o dimensionamento de estruturas de pavimentos em uma dada 

situação climática, de disponibilidade de materiais e de solicitação de tráfego somente 

podem ser ditos adequados ou racionais na medida em que permitem estimar de modo 

confiável o desempenho do pavimento em termos dos mecanismos principais que irão 

condicionar a sua vida de serviço. 

 

2.10.3. Simuladores de Tráfego 

 

A utilização de simuladores de tráfego visa contribuir para diminuir essas 

incertezas dos modelos de desempenho utilizados para o dimensionamento de 

pavimentos novos ou de projetos de restauração de pavimentos. Esses equipamentos 

permitem a obtenção de dados mais precisos na modelagem das condições futuras dos 

pavimentos e os investimentos associados que se farão necessários, permitindo assim 

programar as estratégicas de manutenção preventiva e corretiva, bem como a 

reabilitação dos pavimentos ao longo de um determinado período de análise (FRITZEN, 

2005). 

Segundo Metcalf (1996 apud MOURA, 2010), o emprego de simuladores 

de tráfego em verdadeira grandeza, permite a realização de ensaios dentro de condições 

de contorno mais próximos das quais o pavimento será submetido na sua vida de 

serviço, podendo ser destacadas as seguintes finalidades: 

 avaliar a capacidade de resistência às solicitações de tráfego mais 

elevadas, para pavimentos existentes; 

 estudar o desempenho de novos materiais e estruturas de pavimentos em 

métodos de dimensionamento; 

 avaliar materiais não convencionais; 

 determinar o processo de deterioração de pavimentos; 

 avaliar os efeitos de novos eixos, cargas e configurações de rodas; 

 investigar os efeitos ambientais; e, 

 determinar a vida remanescente de um pavimento. 

 

 



64 

 

2.10.4. Simuladores de Tráfego de Pequeno Porte 

 

Os simuladores de tráfego de pequeno porte ou de laboratório podem servir 

para complementar os resultados adquiridos das pistas experimentais. Os ensaios são 

capazes de estimar em poucas horas o comportamento de uma mistura asfáltica ao final 

de sua vida de projeto. Para o estudo da deformação permanente, esses ensaios 

apresentam resultados bastante aproximados das condições reais de solicitações sofridas 

pelo revestimento, podendo gerar critérios de seleção de dosagem de misturas para essa 

condição. 

Esses simuladores geralmente são instalados em laboratórios e apresentam 

algumas limitações quanto às suas condições de simulação. Alguns exemplos de 

simuladores de pequeno porte, segundo Vale (2008), são: 

 Holanda – Shell (Rolling Well Machine): é uma pista circular de 3m de 

diâmetro. As seções de pavimentos são entre dois muros de concreto, as 

vigas possuem rodas nas extremidades, sendo que a carga se dá entre 

1kN e 20kN com velocidade de 20km/h; 

 Portugal – LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa): 

é um equipamento para teste de revestimentos asfálticos em flexão 

dinâmica, sob ação de cargas rolantes repetidas; 

 França – LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées): Wheel-

Tracking Rutting Test é um equipamento utilizado para estudar 

afundamento de trilha de roda; 

 APA – Departamento Transportes da Geórgia, criado em 1985: é um 

equipamento que pode ser usado para avaliar a deformação permanente, 

trincamento por fadiga e a suscetibilidade à umidade. 

 

O Brasil possui três modelos de simuladores de laboratório: LCPC da USP, 

APA do Laboratório da BR e o Sistran da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

O simulador conhecido como LPC – Wheel-Tracking Rutting Test foi 

desenvolvido pelo Laboratoire Central des Ponts et Chausées (LCPC) no período de 

1968 a 1970. Esse simulador tem a finalidade de estudar o afundamento de trilha de 

roda na fase de dosagem das misturas asfálticas. A Escola Politécnica da Universidade 



65 

 

de São Paulo possui um LPC. A Figura 32 apresenta a mesa compactadora das placas e 

o simulador do LPC da USP. 

 

Figura 32 – Mesa Compactadora e Simulador de tráfego da USP. 

  
(a) mesa compactadora; (b) simulador de tráfego. 

Fonte: do autor (2013). 

 

O Analisador de Pavimento Asfáltico (APA), é um simulador de pequeno 

porte que se encontrava instalado no laboratório de Misturas Asfálticas do 

CENPES/PETROBRAS, até 2004, e hoje está no laboratório da BR Distribuidora em 

São José dos Campos. Esse simulador pode ser usado para avaliar a deformação 

permanente, trincamento por fadiga e a suscetibilidade à umidade de misturas asfálticas 

moldadas a quente e a frio. A Figura 33 apresenta o Analisador de Pavimento Asfáltico. 

 

Figura 33 - Analisador de Pavimento Asfáltico (APA). 

 
Fonte: Fritzen (2005). 

 

O Sistema Integrado de Simulação de Trânsito Normatizado (Sistran) é um 

simulador de pequeno porte de propriedade da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

projetado e fabricado pela empresa cearense ARMTEC – Tecnologia em Robótica, que 
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se encontra instalado no Laboratório de Mecânica dos Pavimentos (LMP). Esse 

equipamento possui características semelhantes ao simulador da USP. A Figura 34 

apresenta o Sistran. 

 

Figura 34 - Sistran. 

  
(a) mesa compactadora; (b) simulador de tráfego. 

Fonte: do autor (2013). 

 

O Sistran consiste basicamente de um conjunto composto por dois módulos 

com dispositivos operacionais mecânicos e hidráulicos acionados por dispositivos 

eletro-eletrônicos. Em ambos os módulos a carga é aplicada por meio de um sistema 

hidráulico, comum às duas máquinas. 

O primeiro módulo (mesa compactadora) é destinado a compactar amostras 

de misturas betuminosas e conformá-las em condições para serem submetidas ao 

segundo módulo (simulador) que é destinado a simular o tráfego através de uma carga 

vertical aplicada no corpo de prova por uma roda que se movimenta com um curso pré-

determinado. 

A mesa compactadora tem como finalidade a aplicação de uma carga  

pré-determinada sobre o corpo de prova, através da passagem de um pneu, para a 

realização da compactação uniforme do mesmo, conforme estabelecido na norma 

francesa NF P 98-250-2. O corpo de prova compactado posteriormente é submetido ao 

ensaio no simulador. 

As três variáveis para o ensaio são: o número de passadas que o pneu fará 

sobre o corpo de prova, a posição em que o pneu passará sobre o corpo de prova e a 

altura da mesa de compactação. Cada sessão em que o pneu executa um número de 

passadas com o pneu na posição determinada e na altura da mesa escolhida constitui um 

ciclo de compactação. 
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O simulador tem como finalidade, a semelhança da mesa compactadora, 

aplicar cargas pré-determinadas sobre as placas moldadas, através da passagem do pneu. 

O ensaio a ser realizado divide-se em três processos distintos (para misturas asfálticas) 

que, após configurados, são realizados automaticamente e em sequência. Os processos 

que estão expostos a seguir representam um resumo do modo de operação, segundo a 

norma francesa NF P 98-253-1. As variáveis são passíveis de alterações conforme as 

necessidades do operador, caso queira realizar outros tipos de ensaio. 

 processo 1: com dois corpos de prova nas mesas de simulação (um em 

cada mesa) aplica-se à eles 1.000 voltas de carga rolante a uma pressão 

de 6bar à temperatura ambiente. 

 processo 2: neste processo o corpo de prova deve ser submetido a uma 

temperatura de 60ºC durante um período de 12 horas. 

 processo 3: neste processo o corpo de prova deve ser submetido de 

10.000 a 100.000 voltas de carga rolante a uma pressão de 6bar e a uma 

temperatura de 60ºC. De acordo com a norma francesa  

NF P 98-253-1, durante esse processo devem ser feitas medições de 

profundidade nos corpos de prova ao alcançar paradas programadas em 

1.000, 3.000 e 10.000 voltas. 

 

2.11. Considerações Finais 

 

Diferentemente de outros tipos de revestimentos que fazem parte dos 

serviços de tratamentos de superfícies, tais como lama asfáltica e microrrevestimento 

asfáltico, dosados em laboratório, o tratamento superficial por penetração não dispõe de 

um teor de projeto ou teor ótimo dos materiais, sendo aplicado, na grande maioria das 

vezes, conforme taxas estabelecidas nas normas ou ordens de serviços ou conforme a 

experiência e bom senso dos engenheiros rodoviários. 

Da mesma forma, inexiste um método de avaliação de desempenho dos 

tratamentos superficiais executados em laboratório. Considera-se que a dosagem ótima 

é a que corresponde à ausência de exsudação e o mínimo de rejeição de agregado da 

última camada do tratamento. Essa avaliação pode ser realizada a partir de 

procedimentos desenvolvidos em laboratório com o emprego de simuladores de tráfego, 

onde rodas padronizadas solicitam o tratamento construído em placas experimentais. 



68 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Considerações Iniciais 

 

Nessa sessão serão apresentados os materiais (ligantes e agregados) 

empregados na pesquisa, além dos ensaios necessários para caracterização dos mesmos. 

Posteriormente, será detalhado o procedimento para execução dos revestimentos de 

tratamento superficial por penetração em laboratório que consiste em: (i) escolha e 

caracterização dos materiais constituintes de um TSP; (ii) fabricação dos revestimentos 

de TSP em laboratório na forma de mantas (ou “pizzas”) e placas; (iii) avaliação do 

desempenho das mantas de TSP através da adaptação do ensaio Wet Track Abrasion 

Test (WTAT) e (iv) avaliação das placas de TSP através do simulador de tráfego de 

laboratório (Sistran). A Figura 35 esquematiza o programa experimental desenvolvido 

nesta pesquisa. 

 

Figura 35 – Programa experimental. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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3.2. Programa Experimental 

 

Nessa etapa foram escolhidos os materiais (agregados e ligantes) 

necessários para a confecção do TSP em laboratório. Foram selecionados dois tipos de 

agregados minerais provenientes de pedreiras distintas e o agregado siderúrgico como 

material alternativo. Como ligante betuminoso, foram selecionadas a emulsão asfáltica 

convencional (RR-2C) e a emulsão asfáltica modificada por polímero (RR2C-E, antiga 

RRP-2C). Foram realizados os ensaios de caracterização nos agregados para verificar se 

os mesmos atendiam aos parâmetros para uso em TSP. Posteriormente, foram 

determinadas as taxas de aplicação desses materiais, segundo a especificação do DER-

Ce. 

Após determinadas as taxas de agregados e ligantes foram construídas 9 

mantas de revestimentos para cada tipo de TSP (TSS, TSD e TST). Sobre uma manta 

asfáltica de 3mm (vendida em rolos e utilizada em serviços de imprimação de lajes e 

caixas d’águas), cortada em tamanho adequado em formato circular e delimitadas por 

um aro metálico com 28cm de diâmetro interno, foram colocados o ligante betuminoso 

e os agregados nas quantidades previamente calculadas para cada tipo de agregado. A 

cada aplicação de ligante e agregado o conjunto foi compactado e ao final do processo 

aplicou-se um banho diluído de emulsão+água na proporção (1:1). As mantas de TSP, 

depois de atingirem a cura da emulsão, foram submetidas ao ensaio Wet Track Abrasion 

Test (WTAT) para avaliação do desgaste do revestimento pela mangueira do 

equipamento. 

Foram construídos também revestimentos de TSD no formato de placas para 

que as mesmas fossem submetidas aos ensaios acelerados através de um simulador de 

tráfego laboratorial (Sistran). Essas placas foram construídas em pares, em moldes 

metálicos próprios para execução de misturas asfálticas, com dimensões internas de 

50cm de comprimento, 18cm de largura e 5cm de altura. Executou-se no molde uma 

camada de solo-brita com 4cm de espessura, que foi imprimada com asfalto diluído 

CM-30 na taxa de 1,0L/m
2
. Após a construção e cura das placas as mesmas foram 

submetidas aos ensaios de macrotextura e microtextura, com a utilização da mancha de 

areia e pêndulo britânico, respectivamente, sendo posteriormente submetidas à 

simulação, com a aplicação de carga e número de ciclos determinados. Ao final, 

observou-se o desgaste sofrido pelas placas. Foram ensaiados pares de placas de TSD 
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para os três tipos de agregados e os dois tipos de emulsão asfáltica. Optou-se por ensaiar 

somente o TSD no simulador de laboratório, tendo em vista ser o revestimento mais 

utilizado em rodovias estaduais do Ceará. Os ensaios de caracterização dos agregados e 

ligantes, os procedimentos para construção dos revestimentos do tipo mantas e placas, 

bem como as formas de avaliação de desgaste dos revestimentos serão descritos nos 

subitens que se seguem. 

  

3.2.1. Materiais e ensaios de caracterização empregados 

 

3.2.1.1.   Agregados 

 

Os agregados empregados nesta pesquisa foram 2 agregados minerais, de 

pedreiras distintas, e o agregado siderúrgico (AS), todos oriundos da Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Quanto à origem da rocha, o agregado 1 trata-se de 

um gnaisse, enquanto o agregado 2 trata-se de um fonolito. Os agregados minerais 

utilizados nessa pesquisa são frequentemente utilizados em obras rodoviárias. Sobre o 

uso do AS, no estado do Ceará, alguns estudos, relatados anteriormente no Capítulo 2, 

já comprovaram o seu uso na área da pavimentação, entre eles: Parente et al. (2003), 

Castelo Branco (2004), Santos Neto (2007), Loiola (2009), Pereira (2010) e Cavalcante, 

Pereira e Barroso (2011). 

A Figura 36 ilustra os agregados minerais empregados nesta pesquisa e a 

Figura 37 ilustra o agregado siderúrgico. A Figura 38 mostra a localização das 

pedreiras, além da localização da empresa fornecedora do agregado siderúrgico. 

 

Figura 36 – Agregados minerais utilizados na pesquisa. 

  
(a) agregado 1; (b) agregado 2. 

Fonte: do autor (2013). 
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Figura 37 – Agregado mineral utilizado na pesquisa. 

  
Fonte: Silva Filho (2013). 

 

Figura 38 – Ilustração da localização dos agregados investigados. 

 
Fonte: Google com adaptações do autor (2013). 

 

Os agregados minerais e siderúrgico foram submetidos aos seguintes 

ensaios de caracterização: granulometria, abrasão Los Angeles, índice de forma, 

absorção, densidade, durabilidade e adesividade. Os ensaios foram realizados conforme 

as normas do DNIT, para verificar se os mesmos podem ser empregados em 

pavimentação. Além dos ensaios citados foi realizado no agregado siderúrgico o ensaio 

de avaliação do potencial de expansão de escória de aciaria, conforme o método de 

ensaio DNIT 113/2009 ME. 

A análise granulométrica dos agregados obedeceu ao disposto no método de 

ensaio DNER-ME 083/98: “Agregados, análise granulométrica” que estabelece o 

procedimento para a análise dos agregados graúdos e miúdos por peneiramento. A partir 

desse ensaio, determina-se a curva granulométrica da amostra de agregado, observando 
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a porcentagem retida em cada peneira. Outros ensaios como abrasão Los Angeles, índice 

de forma e durabilidade utilizam o resultado da análise granulométrica. A Figura 39 

ilustra o equipamento empregado no ensaio de análise granulométrica de agregado e o 

aspecto da amostra após o peneiramento. 

 

Figura 39 – Análise Granulométrica. 

  
                 (a) peneirador mecânico;             (b) aspecto do agregado após peneiramento. 

Fonte: do autor (2013). 

 

O ensaio de desgaste dos agregados foi avaliado através do método de 

ensaio DNER-ME 035/98: “Agregados – Determinação da abrasão Los Angeles” que 

determina o desgaste sofrido pelo material quando colocado no equipamento Los 

Angeles, juntamente com uma carga abrasiva (esferas de aço), submetido a um número 

de revoluções deste equipamento à velocidade de 30rpm a 33rpm. O desgaste é 

convencionalmente expresso pela porcentagem, em peso, do material que passa, após o 

ensaio, pela peneira de malha 1,7mm (ABNT nº 12). A Figura 40 apresenta o 

equipamento do ensaio de abrasão Los Angeles. 

 

Figura 40 – Equipamento empregado no ensaio de Abrasão Los Angeles. 

  
Fonte: do autor (2013). 



73 

 

A forma das partículas dos agregados foi determinada pelo ensaio de índice 

de forma, conforme estabelece o método de ensaio DNER-ME 086/94: “Agregados – 

Determinação do índice de forma”. Através desse ensaio pode-se verificar a cubicidade 

do agregado, característica essa ideal para a pavimentação, ou seja, quanto mais cúbico 

o agregado melhor, pois ocorre melhor intertravamento entre os grãos. Conforme 

descrito no método DNER-ME 086/94, o índice de forma (f) varia de 0,0 a 1,0, sendo o 

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

adotado o limite mínimo de f = 0,5 para aceitação de agregados quanto à forma. A 

Figura 41 ilustra o equipamento usado para realização do ensaio de índice de forma. 

 

Figura 41 – Equipamentos empregados no ensaio de índice de forma. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

O ensaio de absorção e densidade dos agregados obedeceu ao método de 

ensaio DNER-ME 081/99. A porosidade de um agregado está relacionada à quantidade 

de água que o mesmo absorve quando imerso. Um agregado poroso irá também 

absorver mais ligante asfáltico, devendo ser considerada uma quantidade adicional de 

ligante para compensar esse consumo. A absorção é a relação entre a massa de água 

absorvida pelo agregado graúdo após 24 horas de imersão à temperatura ambiente e a 

massa inicial de material seco, sendo determinada para permitir o cálculo das massas 

específicas, real e aparente, do agregado (BERNUCCI et al. 2010). A Figura 42 ilustra 

o ensaio de absorção e densidade sendo realizado. 
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Figura 42 – Ilustração do ensaio de absorção e densidade. 

  
 

Fonte: do autor (2013). 

 

A durabilidade do agregado se dá pela imersão do mesmo em uma solução 

durante 5 ciclos de molhagem (16 a 18 horas) e secagem (em estufa), conforme o 

método DNER-ME 089/94: “Agregados – Avaliação da durabilidade pelo emprego de 

solução de sulfato de sódio ou de magnésio”. Este método fixa o modo pelo qual se 

determina a resistência à desintegração dos agregados sujeitos à ação do tempo, pelo 

ataque de soluções saturadas de sulfato de sódio ou de magnésio. A Figura 43 apresenta 

algumas etapas do ensaio de durabilidade. 

 

Figura 43 – Ensaio de durabilidade. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

A adesividade do agregado ao ligante foi determinada através do método de 

ensaio DNER-ME 078/94: “Agregados – Adesividade a ligante betuminoso”. Conforme 

o método de ensaio, a adesividade do agregado ao material betuminoso é a propriedade 

que tem o agregado de ser aderido pelo material betuminoso. Essa adesão é verificada 

caso não haja deslocamento da película betuminosa que recobre o agregado, quando a 
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mistura agregado-ligante é submetida a uma temperatura de 40
o
C, à ação de água 

destilada, durante 72 horas. A adesividade é considerada satisfatória quando não houver 

nenhum descolamento de ligante e não satisfatória quando houver total ou parcial 

descolamento da película betuminosa nesse mesmo tempo. No estado do Ceará, em 

serviços de misturas asfálticas com uso de CAP, geralmente os ensaios apresentam 

resultados insatisfatórios, sendo necessário um melhorador de adesividade ou dope. Já 

as emulsões catiônicas apresentam boa adesividade com agregados eletronegativos 

(granito, gnaisse, quartzito, arenito, etc.) e eletropositivos (basalto, diabásio, calcáreo, 

etc). A Figura 44 ilustra o ensaio de adesividade ao ligante. 

 

Figura 44 – Ensaio de adesividade ao ligante. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

Além dos ensaios tradicionais de caracterização dos agregados, foi realizado 

com o agregado siderúrgico o ensaio para determinação do seu potencial de expansão, 

conforme consta em DNIT-ME 113/2009 – ME: “Pavimentação rodoviária – Agregado 

Artificial – Avaliação do potencial de expansão de escória de aciaria – Método de 

Ensaio”. Esse método determina o potencial de expansão da escória de aciaria, quando 

compactada e testada em laboratório. Atualmente a expansão da escória é uma grande 

preocupação para o seu emprego em pavimentação, sendo necessária uma cura 

adequada do agregado. A Figura 45 apresenta alguns detalhes do ensaio de expansão da 

escória sendo realizado. 
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Figura 45 – Ensaio de expansão da escória de aciaria. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

Verificou-se com a realização dos ensaios de caracterização, a serem 

apresentados no próximo Capítulo 4, que todos os agregados envolvidos no presente 

estudo atendiam aos parâmetros para uso em pavimentação, e em especial, para uso em 

tratamentos superficiais por penetração. 

 

3.2.1.2.   Emulsão Asfáltica 

 

Foram empregadas nesta pesquisa as emulsões asfálticas catiônicas do tipo 

RR-2C, por ser a emulsão mais usada nas construções dos TSPs, e a emulsão 

modificada por polímero SBS, RR2C-E como ligante alternativo. A emulsão asfáltica, 

em substituição ao CAP e ao asfalto diluído, já vem sendo empregado em serviços de 

TSP há várias décadas por suas amplas vantagens em comparação aos outros dois tipos 

de ligantes. Segundo Loiola (2009), a emulsão asfáltica tem se tornado uma excelente 

alternativa para a pavimentação urbana e rural, pelas suas características de manuseio à 

temperatura ambiente. 

Ambas as emulsões foram fornecidas pela empresa cearense Asfaltos 

Nordeste, localizada a 21km da capital cearense. A Figura 46 apresenta alguns detalhes 

da coleta e a empresa fornecedora da emulsão asfáltica. 
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Figura 46 – Coleta da emulsão e vista da empresa. 

  
Fonte: Pereira (2010). 

 

As emulsões asfálticas foram submetidas aos seguintes ensaios de 

caracterização: 

 ABNT IBP P-MB-167-71 (1971): Determinação da ductilidade de 

materiais betuminosos; 

 ABNT IBP MB-164-72 (1972): Determinação do ponto de amolecimento 

em materiais betuminosos; 

 ABNT NBR 14376 (1999): Emulsões asfálticas – determinação do 

resíduo por evaporação – método expedito; 

 ABNT NBR 14393 (1999): Emulsões asfálticas – determinação da 

peneiração; 

 DNER-ME 003/99 (1999): Material betuminoso – determinação da 

penetração; 

 DNER-ME 382/99 (1999): Determinação da recuperação elástica de 

materiais asfálticos modificados por polímeros, pelo método do 

ductilômetro; 

 ABNT NBR 6567 (2000): Emulsões asfálticas – determinação da carga 

de partícula; 

 ABNT-NBR 14491 (2000): Emulsões asfálticas – determinação da 

viscosidade Saybolt Furol; 

 DNER-ME 006/2000 (2000): Emulsões asfálticas – determinação da 

sedimentação. 
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Após a fase de caracterização, verificou-se que as emulsões asfálticas 

estudadas atendiam aos valores especificados em norma. 

 

3.2.2. Construção dos Tratamentos Superficiais por Penetração em Laboratório 

 

Após a escolha e caracterização dos materiais, foram determinadas as taxas 

de agregados e ligantes empregadas na confecção dos TSPs. Esas taxas foram 

determinadas de acordo com as especificações do DER-CE (DERT-ES-P 10/00 para 

TSS e DERT-ES-P 11/00 para TSD), que por sua vez utiliza o método de Tagle e 

Podestá, já mencionado no Capítulo 2. 

Foram feitos em laboratório dois tipos de revestimentos de TSP: em formato 

circular, denominadas mantas de TSP, e em formato retangular, denominadas placas de 

TSP. Os dois tipos de revestimento utilizaram as mesmas taxas de materiais 

constituintes, de acordo com as suas respectivas áreas internas. As mantas foram 

avaliadas através do ensaio WTAT enquanto as placas foram submetidas ao simulador 

de tráfego de pequeno porte. 

 

3.2.3. Processo Construtivo das Mantas de TSP 

 

Antes de descrever o procedimento para a construção das mantas de TSP em 

laboratório é importante fazer um breve histórico do referido procedimento. Os estudos 

de construção de TSP, em laboratório, no estado do Ceará se iniciaram em 2007 na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Para maiores detalhes, o primeiro procedimento 

elaborado pode ser encontrado em Loiola (2009). 

Pereira (2010) modificou o procedimento descrito em Loiola (2009) quanto 

à sua forma de compactação das mantas. No primeiro procedimento, utilizava-se um 

cilindro metálico com diâmetro de 2” que foi substituído por um rolo metálico de 55kg 

de formato cilíndrico e preenchido com concreto. Esse rolo deslizava sobre os corpos de 

prova e o peso próprio do mesmo fazia a compactação das mantas. Pereira (2010) 

recomendou esse modo de compactação como forma de diminuir a diferença de 

resultados entre operadores diferentes, uma vez que retirou-se a variável da força do 

operador no processo de compactação. A Figura 47 apresenta as diferenças nas formas 

de compactação dos dois procedimentos explanados. 



79 

 

Figura 47 – Diferença no modo de compactação de Loiola (2009) e Pereira (2010). 

 
        compactação ( Loiola, 2009);                 novo compactador;               compactação (Pereira, 2010).                      

Fonte: Pereira (2010). 

 

Na busca constante de melhoramentos do procedimento de moldagem do 

TSP, uma nova adaptação foi implementada para execução do presente trabalho. A 

distribuição dos agregados passou a ser realizada através de um carrinho com uma 

abertura no fundo onde os agregados passaram a cair livremente sobre a área limitada 

do aro metálico. Nos procedimentos anteriores havia certa subjetividade do operador em 

distribuir manualmente os agregados. Através do novo método proposto, os agregados 

caem livremente e são distribuídos de forma aleatória, de modo semelhante ao que 

acontece em campo. Nesse caso, o carrinho faz o papel do caminhão distribuidor de 

agregado. A Figura 48 apresenta o carrinho distribuidor de agregados idealizado, 

enquanto a Figura 49 apresenta as formas de distribuição de agregados pelos dois 

métodos. 

 

Figura 48 – Carrinho distribuidor de agregados. 

  
a) vista lateral; b) vista de cima. 

 

 

Fonte: do autor (2013). 
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Figura 49 – Distribuição de agregados pelos dois procedimentos. 

  
a) distribuição manual (Pereira, 2010); b) nova distribuição de agregados. 

Fonte: do autor (2013). 

 

É importante relatar que o procedimento de confecção do TSP em 

laboratório passa por constantes mudanças e adaptações a fim de que o mesmo possa se 

tornar o mais mecanizado possível sem, contudo, perder a simplicidade da execução, 

permitindo que outros laboratórios possam reproduzir tal procedimento. Vale ressaltar 

que o procedimento visa atender em laboratório todas as etapas construtivas realizadas 

em campo. Por exemplo, o método desenvolvido em laboratório, para o caso de um 

TSD, consta das seguintes etapas: limpeza da manta a ser tratada; primeiro banho de 

ligante asfáltico; distribuição da primeira camada de agregado; compressão da primeira 

camada; segundo banho de ligante asfáltico; distribuição da segunda camada de 

agregado; compressão da segunda camada; eliminação dos rejeitos; banho de emulsão 

diluída. 

Conforme relatado em Loiola (2009) e Pereira (2010) as mantas de TSP 

após construídas são submetidas ao ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT). Este 

ensaio foi adaptado a partir da norma técnica da ABNT NBR 14746: 

“Microrevestimento a frio e lama asfáltica – determinação de perda por abrasão úmida 

(WTAT)”. O ensaio determina a resistência à abrasão sob ação simulada da água e do 

tráfego e o teor ínimo de ligante residual do MRAF através do desgaste do revestimento 

por diferença de massa (CERATTI; REIS, 2011b). Alguns autores também já adaptaram 

tal equipamento, como pode ser observado nos trabalhos de Duque Neto (2004), que 

sugeriu modificações no ensaio para aplicação no tratamento antipó, e Gondim (2008) 

que utilizou o ensaio WTAT para avaliação de camadas de solo-emulsão. A Figura 50 

apresenta o equipamento para o ensaio WTAT. 
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Figura 50 – Ensaio Wet Track Abrasion Test (WTAT). 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

A Figura 51 apresenta os materiais utilizados na preparação do TSP. O 

procedimento desenvolvido para execução dos revestimentos de TSP em laboratório 

está ilustrado na Figura 52. Esse procedimento, para o caso do TSD, consta das 

seguintes etapas: 

(a) pesa-se o conjunto formado por bandeja, placa de zinco, manta asfáltica 

(vendida comercialmente em rolo) e anel metálico; 

(b) faz-se a 1ª aplicação do ligante asfáltico com um pincel, a fim de atingir 

o valor calculado; 

(c) aplica-se a 1ª camada de agregado com o auxílio do carrinho distribuidor 

de agregado; 

(d) faz-se uma varrição para a retirada do excesso de agregado; 

(e) submete-se o conjunto a 1ª compactação com o rolo compactador; 

(f) aplica-se a 2ª taxa de ligante com o auxílio de um pincel; 

(g) em seguida, aplica-se a 2ª taxa do agregado e imediatamente a 

compactação do conjunto; 

(h) aplica-se o banho diluído constituído de uma mistura de água e emulsão 

na proporção de 1:1; 

(i) remove-se o molde metálico e coloca-se o revestimento em uma estufa a 

60ºC por 24h, para acelerar a cura da emulsão; 
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(j) retira-se o revestimento da estufa e pesa-o para se obter o peso antes do 

ensaio de desgaste WTAT, (P1) (considera-se somente o peso do ligante + agregado, 

descontando o peso da chapa de zinco e manta recortada); 

(k) coloca-se o revestimento submerso em água, por dez minutos e, em 

seguida, submete-o ao ensaio WTAT por 5 minutos; 

(l) lava-se o revestimento a fim de retirar as partículas soltas e coloca-o na 

estufa para secagem do mesmo; 

(m) pesa-se o material seco após o ensaio (P2) (como em P1, considera-se 

somente o peso do ligante + agregado, descontando o peso da chapa de zinco e da manta 

recortada), e;  

(n) calcula-se o desgaste (D), em %, através da diferença de massa antes e 

depois do ensaio conforme a equação (20): 

                        
100

1

21





P

PP
D                                 (20) 

 

Figura 51 – Materiais utilizados para confecção do TSP. 

  
                 (a) conjunto (placa, manta e aro);  (b) compactador; 

  
(c) emulsão asfáltica; (d) agregados. 

Fonte: do autor (2013). 
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Figura 52 - Procedimento para execução de TSD em laboratório. 

   
manta e molde metálico; aplicação da 1ª tx de ligante;        aplicação da 1ª tx de agregado; 

   
compactação da 1ª camada; aplicação da 2ª tx de ligante; aplicação da 2ª tx de agregado; 

   
compactação da 2ª camada; aplicação do banho diluído; secagem em estufa; 

   
imersão do revestimento; ensaio WTAT (abrasão); lavagem após ensaio. 

Fonte: do autor (2013). 

 

O procedimento ilustrado na Figura 52 refere-se ao TSD. Para o caso da 

confecção de uma manta de tratamento superficial simples (TSS) deve-se eliminar a 

segunda taxa de ligante e agregado, aplicando-se o banho diluído logo após a 

compactação da 1ª camada de agregado. Para o caso do tratamento superficial triplo 

(TST), após a compactação da 2ª camada de agregado aplica-se a 3ª taxa de ligante, 3ª 

camada de agregado, 3ª compactação do conjunto e somente então se aplica o banho 

diluído. 
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3.2.4. Processo Construtivo das Placas de TSP no Simulador de Pequeno Porte 

 

De modo semelhante foi desenvolvido um procedimento para a construção 

de corpos de prova do tipo placa para serem avaliados através do simulador de tráfego 

Sistran. Esse procedimento também teve seus primeiros passos iniciados por Loiola 

(2009), porém, devido à ocorrência de problemas no equipamento, o referido autor não 

pôde concluir o experimento, sugerindo ao final do trabalho que o método fosse 

utilizado em estudos futuros. 

Assim, foram construídas sobre um molde metálico de 50×18×10cm uma 

camada de base e sobre esta foi aplicado o revestimento. Posteriormente, outras placas 

foram construídas em moldes de 5cm de altura, uma vez que foram observadas 

semelhanças entre os resultados das placas de alturas diferentes. 

 

3.2.4.1.   Execução da Camada de Base 

 

Utilizou-se como camada de base uma mistura de solo-brita na proporção de 

50-50. A escolha desse material se deu pelo fato de se tratar do mesmo material 

aplicado em um trecho experimental monitorado pela UFC, bem como por ser a solução 

mais utilizada em bases de rodovias do estado do Ceará. 

Para composição do percentual de brita e solo utilizou-se a especificação 

DER-SP ET-DE-P00/006 – “Sub-base ou Base de solo brita”, que indica os seguintes 

parâmetros: o solo deve apresentar valor limite de liquidez (LL) inferior a 25% e índice 

de plasticidade (IP) inferior a 6%; agregado com granulometria passante 100% na 

peneira 19mm; abrasão Los Angeles inferior a 50%; durabilidade com solução de 

sulfato de sódio inferior a 20%; índice de forma superior a 0,5; mistura de solo-brita 

com porcentagem de brita não inferior a 50%; valor de CBR ≥ 80% e expansão ≤ 0,5% 

para a energia modificada e curva do projeto da mistura de solo brita enquadrada em 

uma das faixas granulométricas especificadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Faixas granulométricas da mistura de solo-brita. 
Peneira de Malha 

Quadrada % em massa, passando 
Tolerância 

ASTM mm I II III IV V 

1" 25,4 100           

3/4" 19,0 - 100 100 100 100   

3/8" 9,5 30 - 65 50 - 85 60 - 100 - - ± 7 

N
o
 4 4,8 25 - 55 35 - 65 50 - 85 55 - 100 70 - 100 ± 5 

N
o
 10 2,0 15 - 40 25 - 50 40 - 70 40 - 100 55 - 100 ± 5 

N
o
 40 0,42 8 - 20 15 - 30 20 - 50 20 - 50 30 - 70 ± 5 

N
o
 200 0,074 2 - 8 5 - 20 7 - 20 8 - 25 10 - 25 ± 2 

Fonte: DER-SP ET-DE-P00/006. 

 

Para a determinação da umidade ótima e massa específica seca máxima, 

utilizou-se o método DNER-ME 162/94 – “Solos – Compactação utilizando amostras 

trabalhadas” na energia de compactação modificada (55 golpes por camada). Após a 

determinação da umidade ótima foram moldadas as placas de solo-brita para posterior 

aplicação do revestimento de TSP que será descrito a seguir. 

 

3.2.4.2.   Compactação da mistura de solo-brita e determinação do grau de 

compactação (GC) 

 

Uma preocupação na execução das placas de TSD foi a compactação da 

camada de base para que essa pudesse reproduzir o mais próximo a realidade de campo, 

além de interferir o mínimo possível na avaliação do tratamento. Para isso,  

utilizaram-se os moldes metálicos que fazem parte do Sistran com as seguintes 

dimensões: 50cm de comprimento, 18cm de largura e 10cm de altura. Esse volume foi 

totalmente preenchido com a mistura de solo-brita e posteriormente compactado com o 

uso do soquete Marshall na energia modificada.  

Para a determinação do número de golpes a serrem aplicados (n) utilizou-se 

a expressão da energia de compactação (Ec), conforme mostra a equação 21: 

 

                        
N

V

HPn
Ec 


                                 (21) 

onde: 

Ec: energia de compactação; 

P: peso do soquete (4,536kg); 

H: altura de queda (45,7cm); 
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N: número de camadas; 

n: número de golpes; e 

V: volume do corpo de prova. 

 

Foi empregada na camada de base de solo-brita a energia modificada de 

compactação (27kg×cm/cm
3
). Calculando o volume do molde metálico, cujas 

dimensões são 50×18×10cm, obteve-se o volume de 9.000cm
3
. Utilizando a expressão 

(21), para 2 camadas, obteve-se 236 como o número de golpes por camada para 

moldagem do corpo de prova, com a utilização do soquete Marshall. Durante o serviço 

atentou-se para uma compactação homogênea em toda a área da placa, a fim de produzir 

uma superfície mais plana possível. A Figura 53 ilustra a preparação da mistura e 

compactação da camada de base. 

 

Figura 53 – Compactação da camada de solo-brita empregada na placa do simulador. 

  
(a) preparação da mistura;  (b) compactação da mistura. 

Fonte: do autor (2013). 

 

Após a compactação da camada de solo-brita, determinou-se o grau de 

compactação (GC) através do ensaio de densidade in situ, com o uso do frasco de areia, 

conforme os métodos de ensaio DNER-ME 092/94 e DNER-ME 052/94 (determinação 

da umidade com emprego do Speedy), de acordo com o utilizado em campo. O objetivo 

do ensaio foi avaliar se a compactação atingiu um valor de GC satisfatório para 

camadas de base que segundo a especificação de serviço do DER-CE, DERT-ES-P 

04/00, relativa a bases granulares, deve apresentar valores de GC ≥ 100%. O valor 

encontrado para o GC foi de 98,9%, considerado satisfatório para a placa de camada de 

base moldada em laboratório. A Figura 54 ilustra algumas etapas da determinação da 

densidade in situ realizada com o frasco de areia em uma placa moldada do simulador 

de laboratório. 
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Figura 54 – Determinação do GC das placas do simulador. 

 

         (a) camada de solo-brita;                 (b) retirada de material;              (c) medida da profundidade; 

   
(d) pesagem do material;                    (e) frasco de areia;                      (f) preenchimento do furo.  

Fonte: do autor (2013). 

 

3.2.4.3.   Imprimação betuminosa 

 

Imprimação é um serviço que consiste da aplicação de material betuminoso 

sobre a camada de base, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 

objetivando aumentar a coesão na parte superior da camada granular pela penetração do 

material betuminoso, permitindo condições de aderência entre a superfície e o 

revestimento a ser executado (DERT-ES-P 08/00; ABEDA, 2010). 

Os materiais mais indicados para imprimação são os asfaltos diluídos (AD) 

de cura média (CM): CM-30 para solos mais impermeáveis e CM-70 para solos menos 

impermeáveis. O serviço de imprimação também pode ser realizado com o emprego de 

emulsão asfáltica para imprimação (EAI) especialmente formulada para esse fim. A taxa 

ideal é aquela que após 24 horas da aplicação quase todo ligante tenha penetrado, 

ficando uma película de asfalto de cerca de 0,3mm. 

Determinada a metodologia de compactação, com a definição do número de 

camadas, número de golpes e GC ideal, iniciaram-se os serviços de imprimação da 

camada de base para posterior aplicação do revestimento de TSD. 

Utilizou-se como ligante betuminoso o asfalto diluído CM-30, conforme 

indicado na norma DNIT 144/2012-ES. Rabêlo (2006) testou produtos alternativos e 

taxas diferentes de aplicação de CM-30 mostrando que taxas de 1,0L/m
2
 e 1,2L/m

2
 

apresentaram valores de penetração praticamente iguais. Segundo Vasconcelos (2009), 
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a taxa de 0,8L/m
2
 apresentou valor satisfatório de penetração, gerando economia, além 

de ganhos ambientais. Para a imprimação da base de solo-brita, utilizou-se a taxa de 

1,0L/m
2
 por ser uma taxa mais tradicional de aplicação. As etapas de aplicação podem 

ser visualizadas na Figura 55. Essas etapas, descritas a seguir, procuram aproximar no 

laboratório, ao máximo, o que é realizado em campo: 

(a) fez-se a varrição para retirada de pó e partículas soltas; 

(b) realizou-se o umedecimento da base com aplicação de água com um 

borrifador ou similar, na taxa de 0,50L/m
2
 (para a área em questão, 45g de água); 

(c) aplicou-se o asfalto diluído CM-30 à temperatura de 50
o
C, a uma taxa de 

1,0L/m
2
 (para a área em questão, 83,5g de material betuminoso) após 15 minutos da 

realização da etapa (b); 

(d) colocou-se as placas em estufa à temperatura de 60
o
C por 24 horas para 

cura do material betuminoso, antes da aplicação do revestimento. 

 

Figura 55 – Imprimação betuminosa realizada nas placas do simulador. 

 
             (a) limpeza da camada;                     (b) umedecimento;                      (c) camada umedecida; 

 
           (d) aplicação do ligante;                  (e) placa imprimada;                      (f) pesagem da placa. 

Fonte: do autor (2013). 

 

 

3.2.4.4.   Confecção dos revestimentos de TSD nas placas do simulador de laboratório. 

 

Após o tempo de cura da imprimação (aproximadamente 24 horas em estufa 

à 60
o
C) a placa estava pronta para receber o revestimento. Utilizando as mesmas taxas 

de ligante e agregados aplicadas nas mantas ou pizzas de tratamento, calcularam-se as 

quantidades necessárias para preencher a área do molde metálico. Com procedimento 
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semelhante ao da aplicação do revestimento nas mantas, foram realizadas as seguintes 

etapas (conforme pode ser visto na Figura 56). 

(a) aplicação da 1ª taxa de ligante sobre a base imprimada; 

(b) aplicação da 1ª camada de agregado com a utilização do carrinho 

distribuidor de agregado; 

(c) varrição e retirada do excesso de agregado; 

(d) compactação com o uso da mesa compactadora do Sistran, utilizando a 

seguinte sequência de passadas: 3 ciclos de 5 passadas cada, com cargas, em toneladas 

(t) de 0,2t, 0,4t e 0,6t, respectivamente; 

(e) aplicação da 2ª taxa de ligante, seguida da 2ª camada de agregado; 

(f) varrição e retirada do excesso de agregado; 

(g) 2ª compactação com 3 ciclos de 5 passadas com 0,2t cada ciclo; 

(h) aplicação do banho diluído. 

 

Figura 56 – Aplicação do TSD nas placas do simulador. 

 
         (a) materiais empregados;                  (b) 1ª taxa de ligante;                  (c) 1ª camada de agregado; 

 
                (d) compactação;                        (e) 2ª taxa de ligante;                 (f) 2ª camada de agregado; 

   
              (g) compactação;                              (h) banho diluído;                          (i) placas prontas. 

Fonte: do autor (2013). 
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A compactação foi executada sempre com a placa metálica do próprio 

Sistran sobre o revestimento (ver etapa d da Figura 56), com a finalidade de aplicar uma 

carga constante em toda a área da placa. Informe-se que para a moldagem das placas de 

misturas asfálticas usa-se a placa metálica apenas nas compactações iniciais, com 

posteriores compactações do pneu sobre o próprio revestimento, variando entre 

passagens do pneu nos bordos e no centro. Optou-se por compactar o TSD sempre com 

a placa metálica para evitar problemas no pneu, devido o contato direto com os 

agregados, além do fato de que a passagem direta do pneu sobre o revestimento 

deformaria o TSD, retirando os agregados das posições iniciais, problema este não 

enfrentado para o caso de misturas asfálticas.  

Foi observado durante a realização de alguns ensaios o esmagamento de 

agregados quando aplicadas as pressões estabelecidas para misturas asfálticas, uma vez 

que essas cargas eram altas para os agregados que estavam em contato direto com a 

placa metálica. Dessa forma, optou-se por utilizar pressão suficiente para garantir o 

reordenamento dos agregados, sem, contudo provocar a quebra das partículas de 

agregados. Assim, estabeleceu-se as cargas de 0,2t, 0,4t e 0,6t para a compactação da 

primeira camada que se dá em 3 ciclos de 5 passadas. Para a segunda camada de 

agregados, que possui granulometria menor, optou-se por 3 ciclos de 5 passadas com 

carga de 0,2t, uma vez que cargas maiores também esmagavam os agregados miúdos. 

Em seguida as placas foram colocadas em estufa durante 24 horas à 

temperatura de 60
o
C para acelerar a cura da emulsão. Após esse período as mesmas 

foram retiradas da estufa e resfriadas em temperatura ambiente para os ensaios de 

microtextura e macrotextura. 

 

3.2.4.5.   Avaliação da microtextura e da macrotextura 

 

 A textura de um pavimento pode ser dividida em três classes principais, 

segundo Specht et al. (2007): microtextura, macrotextura e megatextura. Serão descritas 

sucintamente as duas primeiras. A microtextura está relacionada à própria superfície do 

agregado mineral, a qual pode ser áspera ou polida, cujos comprimentos de onda variam 

entre 0 a 0,5mm e amplitude de 0 a 0,2mm. A microtextura pode ser avaliada por um 

equipamento simples como o pêndulo britânico (ASTM E 303) para a determinação do 

VRD (Valor de Resistência à Derrapagem). A Tabela 15 apresenta as classes de 

microtextura dependentes do VRD. 
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Tabela 15 – Classes de microtextura. 

Classe Valor de resistência à derrapagem 

Perigosa < 25 

Muito lisa 25 ≤ VRD ≤ 31 

Lisa 32 ≤ VRD ≤ 39 

Insuficientemente rugosa 40 ≤ VRD ≤ 46 

Medianamente rugosa 47 ≤ VRD ≤ 54 

Rugosa 55 ≤ VRD ≤ 75 

Muito rugosa VRD > 75 

Fonte: ABPV (1999). 

 

A macrotextura é caracterizada pelas asperezas superficiais do pavimento 

causadas pelas irregularidades do agregado. É relacionada ao atrito em altas 

velocidades; a capacidade do pavimento em drenar a água superficial evitando o 

fenômeno da hidroplanagem; a formação de spray; a formação do espelho noturno; o 

aumento no consumo de combustível; o desgaste dos pneumáticos e a excessivos níveis 

de ruído. A macrotextura pode ser determinada de várias formas, sendo a mais comum 

pelo ensaio simples de altura média da mancha de areia (ASTM E 965) que consiste em 

colocar sobre a superfície do pavimento um volume conhecido de areia fina 

(25.000cm
3
) e espalhá-la circularmente utilizando-se um disco com base de borracha. 

Esse ensaio avalia a macrotextura e caracteriza a superfície do pavimento quanto à sua 

capacidade de drenar a água confinada entre o pneu e o pavimento, além de quantificar 

a distância média entre os grânulos individuais de agregados aflorados na superfície do 

pavimento (SILVA, 2008). 

A classificação da macrotextura é dada pela altura média de mancha de 

areia segundo critérios apresentados na Tabela 16. A altura média de mancha de areia 

pode ser calculada pela expressão 22: 

                                                                   

                                                                                                                    (22) 

 

onde: 

HS: altura média de mancha de areia em mm; 

V: volume constante de areia de 25.000mm
3
; 

D: diâmetro médio do círculo de areia em mm. 

 

2
4

D

V
HS 
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Tabela 16 – Classes de macrotextura. 

Classe Valor de resistência à derrapagem 

Muito fina ou muito fechada HS ≤ 0,20 

Fina ou fechada 0,20 < HS ≤ 0,40 

Média 0,40 < HS ≤ 0,80 

Grosseira ou aberta 0,80 < HS ≤ 1,20 

Muito grosseira ou muito aberta HS > 1,20 

Fonte: ABPV (1999). 

 

Após o período de 24 horas em estufa para atingir a cura da emulsão as 

placas foram submetidas, em pares, aos ensaios de pêndulo britânico (Figura 57) e 

mancha de areia (Figura 58) para avaliação da microtextura e macrotextura, 

respectivamente. Após a realização dos ensaios citados, as placas foram colocadas mais 

uma vez na estufa para secagem da água utilizada no ensaio de pêndulo britânico. 

Posteriormente, essas mesmas placas foram colocadas no simulador de tráfego de 

pequeno porte (Sistran) para avaliação do desgaste que será descrito no próximo item. 

 

Figura 57 – Ensaio de pêndulo britânico nas placas do simulador. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 58 – Ensaio de mancha de areia nas placas do simulador. 

  
Fonte: do autor (2013). 
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3.2.4.6.   Ensaio de Simulação com o Sistran 

 

O Sistran foi originalmente projetado para compactação e simulação de 

placas de misturas asfálticas, conforme as normas francesas NF P 98-250-2 e  

NF P 98-253-1. As referidas normas indicam os números de passadas e pressões 

aplicadas para cada tipo de mistura, não existindo metodologia estabelecida para o caso 

de revestimentos de tratamento superficial. 

Inicialmente, utilizou-se a carga de 500kg por ser a mesma utilizada em 

ensaios de simulação de misturas asfálticas. Nesse ensaio são feitas paradas 

programadas para verificações de deformação permanente ao atingirem os seguintes 

ciclos: 1.000, 3.000, 10.000 e 30.000. As placas de TSD não resistiram a carga aplicada 

de 500kg e optou-se pelo uso de uma carga menor. Tentou-se utilizar uma carga de 

250kg, ou seja, metade do valor inicialmente testado e mais uma vez observou-se que o 

pneu passava forçando e arrancando o revestimento ao iniciar o ensaio. Por fim, 

estabeleceu-se uma carga de 75kg por ser um valor que não danificava os revestimentos 

no início, sendo possível acompanhar o desgaste dos revestimentos durante a realização 

do ensaio. Optou-se também por um número menor de passadas, uma vez que as placas 

não suportaram os 30.000 ciclos. Outra preocupação foi a de não forçar o equipamento 

durante o programa experimental devido problemas que o mesmo havia apresentado. 

A metodologia adotada para o ensaio de simulação das placas de TSD 

consistiu então da aplicação da carga de 75kg sobre as placas e a avaliação do desgaste 

sofrido nas placas pela passagem das rodas na temperatura de 25º. Tal avaliação se deu 

com a pesagem dos agregados soltos a cada parada dos pneus. Estabeleceram-se paradas 

para 100, 300, 500, 1000, 3000, 5000 e 10000 passadas, respectivamente. A cada parada 

foi feita a pesagem do material solto, com o devido cuidado para não perder nenhuma 

pedra, além de uma avaliação visual para verificar o estado das placas e se as mesmas 

tinham condições para a continuidade do ensaio. A Figura 59 apresenta algumas etapas 

do ensaio de simulação das placas de TSD com o simulador de tráfego laboratorial. 
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Figura 59 – Simulação das placas de TSD. 

 
                            (a) placa antes do ensaio;                   (b) pedras aderidas no pneu durante o ensaio; 

  
                  (d) retirada das pedras para pesagem;                            (d) placas após o ensaio. 

Fonte: do autor (2013). 

 

A utilização do simulador de tráfego laboratorial, para o presente estudo, 

serviu para avaliar o desgaste das placas de TSD, para o caso dos três agregados e das 

duas emulsões empregadas, determinando quais apresentaram menor desgaste. 

 

3.3. Considerações Finais 

 

Após uma exposição dos materiais empregados na pesquisa, dos ensaios 

utilizados para a sua caracterização, da metodologia utilizada para a dosagem dos 

materiais, do procedimento para execução das mantas e placas de TSP, além da forma 

de avaliação dos revestimentos, seja com o WTAT ou com o simulador de tráfego, 

serão apresentados e discutidos, no próximo capítulo, os resultados encontrados da 

realização da presente pesquisa. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Considerações Iniciais 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar e analisar os resultados de todos os 

ensaios de laboratório referentes ao programa experimental desenvolvido. Serão 

apresentados e discutidos os ensaios de caracterização dos agregados e ligantes. 

Posteriormente, serão apresentadas as taxas dos materiais determinadas através do 

método de dosagem. Essas taxas foram utilizadas na construção das mantas e das placas 

de TSP que foram avaliadas no WTAT e no Sistran, respectivamente. 

Inicialmente serão apresentados os ensaios de caracterização dos ligantes e 

agregados utilizados. Após a caracterização e comprovação que os agregados 

apresentaram valores satisfatórios para uso em TSPs, serão apresentadas as taxas de 

projeto e as taxas efetivas dos materiais empregados, além dos desgastes sofridos nos 

corpos de prova de TSP, através do ensaio WTAT. Por fim, serão apresentados e 

discutidos os valores das taxas de ligantes e agregados efetivas das placas e os desgastes 

sofridos após serem submetidas ao simulador de tráfego de laboratório. 

 

4.2. Caracterização dos Ligantes Asfálticos 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização realizados nas emulsões 

asfálticas convencional (RR-2C) e modificada por polímero (RR2C-E) são apresentados 

nas Tabelas 17 e 18, respectivamente. Os resultados apontam que tanto a emulsão 

convencional quanto à modificada por polímero apresentaram valores aceitáveis para os 

parâmetros descritos. 

Esses ensaios de caracterização foram realizados pela empresa fornecedora 

dos produtos, que possui um rigoroso controle de qualidade para que o material atinja os 

parâmatros necessários para sua utilização.  

 

Tabela 17 – Ensaios realizados na emulsão asfáltica RR-2C. 

Ensaios Resultados Esperados Resultados obtidos 

Viscosidade  100 – 400 170 

Peneiração 0,10 0,01 

Resíduo  67,0 67,4 

Fonte: Asfaltos Nordeste (2012). 
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Tabela 18 – Ensaios realizados na emulsão asfáltica RR2C-E. 

Ensaios Resultados Esperados Resultados obtidos 

Viscosidade  100 – 400 215 

Peneiração 0,10 0,01 

Resíduo  67,0 68,6 

Carga da partícula positiva positiva 

Penetração 50 64 

Recuperação Elástica - 72 

Ponto de Amolecimento, 
o
C 55 65 

Fonte: Asfaltos Nordeste (2012). 

 

4.3. Caracterização dos Agregados 

 

Os agregados foram caracterizados através dos seguintes ensaios descritos 

no Capítulo 3: Análise Granulométrica, Abrasão Los Angeles, Índice de Forma, 

Durabilidade, Absorção e Densidade, Adesividade ao Ligante e particularmente para o 

agregado siderúrgico (AS) realizou-se, além dos ensaios descritos anteriormente, o 

ensaio de avaliação do potencial de expansão da escória. 

Foram utilizadas na presente pesquisa duas frações de agregado mineral 

(3/4” e 3/8”), segundo a sua nomenclatura comercial. Assim, foram utilizadas as britas 

de 3/4” (19,0mm), aqui chamado de agregado graúdo, como sendo o agregado da 1ª 

camada do TSP e a brita de 3/8” (9,5mm), aqui chamado de agregado miúdo, como 

agregado da 2ª camada. O agregado da 3ª camada do TST também foi retirado do 

chamado agregado miúdo. Já para o caso do AS, provindo de um material corrido e 

comercialmente vendidos nos tamanhos de 1” e 2”, todas as frações de cada camada 

foram retiradas da mesma pilha de estocagem do material de 1” e foram submetidas ao 

peneiramento necessário para cada camada. 

 

4.3.1. Análise Granulométrica 

 

Os agregados minerais estudados foram nomeados de agregado 1 e 

agregado 2 para manter em sigilo o nome das pedreiras de origem. Foi estudado 

também o agregado siderúrgico (AS), outrora chamado escória de aciaria por tratar-se 

de um resíduo gerado na produção do aço. A Figura 60 apresenta a granulometria dos 

agregados 1 e 2 em um único gráfico. 
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Figura 60 – Curva granulométrica dos agregados 1 e 2 (graúdo). 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se que os agregados se encaixaram na faixa A determinada pela 

norma do DNIT para TSP. Contudo, ressalta-se que para a dosagem dos tratamentos 

superficiais foi utilizada a especificação do DER-CE e não a do DNIT.  

Como o agregado siderúrgico é comercializado corrido, nas graduações 1 e 

2 polegadas (1” e 2”),  não foi possível enquadrá-lo em nenhuma das faixas 

determinadas pelo DNIT. A Figura 61 apresenta a granulometria do agregado 

siderúrgico de 1” empregado na presente pesquisa. 

 

Figura 61 – Curva granulométrica do agregado siderúrgico. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Os agregados miúdos (3/8” ou 9,5mm), utilizados tanto na 2ª camada do 

TSD quanto na 3ª camada do TST também passaram por análise granulométrica para 

enquadrá-los na faixa B do DNIT de TSP, conforme pode ser observado na Figura 62 

que apresenta a curva granulométrica para os dois tipos de agregados em um único 

gráfico. 

 

Figura 62 – Curva granulométrica dos agregados 1 e 2 (miúdo). 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Observou-se que o agregado 1 não se enquadrou na Faixa B do DNIT para a 

2ª camada de TSD. Já o agregado 2 atendeu tal recomendação. Ressalta-se, no entanto, 

que para a dosagem do TSP será utilizada a classe granulométrica II – III da 

especificação do DER-CE para TSD (DERT-ES-P 11/00), conforme estabelecido na 

Tabela 7 anteriormente apresentada no Capítulo 2, item 2.6.2.3. 

 

4.3.2. Abrasão Los Angeles 

 

Os agregados estão sujeitos a quebras e abrasão durante o processo de 

manuseio e execução de revestimentos asfálticos, como também durante a ação do 

tráfego. Por conta disso, os agregados devem apresentar resistência contra quebras, 

degradação e desintegração. Através da análise da granulometria dos agregados, os 

mesmos foram enquadrados na Graduação B para os agregados da 1ª camada e 

Graduação C para os agregados da 2ª camada, segundo o método de ensaio DNER – 

ME 035/98. Para as duas graduações utilizou-se uma amostra de 5.000g de agregado 
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com carga abrasiva de 4.584g e 3.330g para as graduações B e C, respectivamente. A 

Tabela 19 apresenta as graduações para o ensaio de abrasão Los Angeles. 

 

Tabela 19 – Graduação para ensaio Los Angeles. 
Peneiras Abertura 

(mm) 
Amostra – massa parcial (g)/Graduações 

% 

Passando 

% 

Retido 

Grad. 

A 

Grad. 

B 

Grad. 

C 

Grad. 

D 

Grad. 

E 

Grad. 

F 

Grad. 

G 

76 63 - - - - 2500±50     

63 50 - - - - 2500±50     

50 38 - - - - 5000±50 5000±50   

38 25 1250±25 - - - - 5000±25 5000±25 

25 19 1250±25 - - - -   5000±25 

19 12,5 1250±10 2500±10 - - -     

12,5 9,5 1250±10 2500±10 - - -     

9,5 6,3 - - 2500±10 - -     

6,3 4,8 - - 2500±10 - -     

4,8 2,4 - - - 5000±10 -     

Massas totais (g) 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10 10000±100 10000±75 10000±50 

Nº de rotações 500 500 500 500 1000 1000 1000 

Fonte: DNER – ME 035/98. 

 

Para agregados localizados próximos ou na superfície do pavimento, como é 

o caso dos TSPs, os mesmos devem apresentar resistência à abrasão maior do que os 

localizados nas camadas inferiores. Segundo a norma DNIT 031/2006 – ES, para 

concreto asfáltico, os agregados utilizados devem apresentar desgaste Los Angeles igual 

ou inferior a 50%, admitindo-se excepcionalmente agregados com valores maiores, no 

caso de terem apresentado comprovadamente desempenho satisfatório em utilização 

anterior. Já para os agregados utilizados em tratamentos superficiais por penetração, 

devem apresentar valor de desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% para agregados 

minerais e no máximo 25% para agregados siderúrgicos conforme a norma DNER-EM 

262/94. A Tabela 20 apresenta o valor de Abrasão Los Angeles para os agregados 

graúdos e miúdos estudados. 

 

Tabela 20 – Abrasão Los Angeles dos agregados estudados. 

Camada Graduação 
Abrasão Los Angeles (%) 

Agregado 1 Agregado 2 AS 

Graúdo  B 36,59 18,33 22,13 

Miúdo  C 27,27 15,13 17,37 

Fonte: do autor (2013). 



100 

 

Observa-se que os agregados analisados apresentaram valores de abrasão 

Los Angeles aceitáveis para uso em TSD. O agregado 2 merece destaque por apresentar 

os menores valores de desgaste para este tipo de ensaio, superando até os valores do AS, 

que geralmente apresenta os menores valores de desgaste. Este bom resultado para o 

agregado 2 pode estar relacionado à sua origem, pois o mesmo se trata de um fonolito. 

 

4.3.3. Índice de Forma 

 

Os agregados também foram avaliados quanto à sua forma, cujo ensaio 

obedeceu à norma DNER – ME 086/94. Separa-se uma fração de material, de 1000 a 

3000g, dependendo da graduação e essa fração é passada em crivos circulares e crivos 

redutores. São calculadas as frações passantes e retidas nos crivos para a determinação 

do índice de forma (f). Esse índice varia de 0,0 a 1,0, sendo que quanto mais próximo de 

1,0 mais cúbico será o agregado e, portanto, mais indicado para uso em pavimentação e 

será lamelar quando mais próximo for de zero. É adotado o limite mínimo de f = 0,5 

para aceitação de agregados quanto à forma. A Tabela 21 apresenta as graduações 

utilizadas no ensaio de índice de forma, os crivos circulares e redutores 

correspondentes, além das frações necessárias para cada graduação. 

 

Tabela 21 – Graduação do material para ensaio índice de forma. 

Graduação 

Crivos de abertura Pesos das Crivos redutores 

circular frações da correspondentes 

(mm) amostra (mm) 

Passado Retido (g) Crivo I Crivo II 

A 

76,0 63,5 3000 38,0 25,0 

63,5 50,0 3000 32,0 21,0 

50,0 38,0 3000 25,0 17,0 

38,0 32,0 3000 19,0 12,7 

B 

32,0 25,0 2000 16,0 10,5 

25,0 19,0 2000 12,7 8,5 

19,0 16,0 2000 9,5 6,3 

C 

19,0 16,0 2000 9,5 6,3 

16,0 12,7 2000 8,0 5,3 

12,7 9,5 2000 6,3 4,2 

D 
12,7 9,5 1000 6,3 4,2 

9,5 6,3 1000 4,8 3,2 

Fonte: (DNER – ME 086/94). 
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O valor do índice de forma é calculado de acordo com a equação 23: 

 

                                                     n

PP
f

100

5,0 21 
                                                          

(23) 

onde: 

f: índice de forma; 

P1: soma das percentagens retidas nos crivos I, de todas as frações que 

compõem a graduação; 

P2: soma das percentagens retidas nos crivos II, de todas as frações que 

compõem a graduação; 

n: número de frações (ou de tamanhos diretrizes) que compõem a graduação 

escolhida. 

 

Os agregados analisados foram, após suas análises granulométricas, 

enquadrados na graduação C para os agregados graúdos da 1ª camada e graduação D 

para os agregados miúdos da 2ª camada. Todos os agregados apresentaram valores de 

índice de forma satisfatórios, como pode ser observado na Tabela 22. Os agregados da 

3ª camada do TST não foram submetidos ao ensaio de índice de forma, uma vez que 

não se enquadravam nas graduações estabelecidas no método de ensaio. 

 

Tabela 22 – Resultados do ensaio de índice de forma. 

Agregados 
Agregado Graúdo Agregado Miúdo 

Graduação Índice Graduação Índice 

Agregado 1 C 0,87 D 0,69 

Agregado 2 C 0,94 D 0,91 

Agregado Siderúrgico C 0,96 D 0,97 

Fonte: do autor (2013). 

 

Ressalta-se o elevado valor de índice de forma encontrado para o agregado 

siderúrgico o que o torna, à luz do índice de forma, o agregado mais indicado para uso 

em pavimentação, em comparação aos agregados minerais. Reforça-se, no entanto, que 

os valores encontrados para todos os agregados foram bem próximos de 1, o que os 

caracterizam como agregados cúbicos, considerados ótimos para a área de 

pavimentação. 

O agregado 1 foi o que apresentou os menores valores de índice de forma, o 

que para este ensaio quer dizer que ele é o menos cúbico, ou em outras palavras o mais 
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lamelar. Ainda assim, seus valores superaram o valor de f = 0,5, limite para a aceitação 

de agregados para emprego na pavimentação. 

 

4.3.4. Durabilidade 

 

Alguns agregados que apresentam boas características de resistência 

mecânica podem sofrer processos de desintegração química quando expostos às 

condições ambientais no pavimento. O ensaio de durabilidade ou sanidade que avalia a 

resistência à desagregação química obedeceu ao método de ensaio DNER-ME 089/94 

que determina a resistência à desintegração dos agregados sujeitos à ação do tempo, 

quando imersas em uma solução de sulfato de sódio ou magnésio por um período de 16 

a 18 horas. As soluções de sulfato de sódio ou de magnésio devem ser preparadas 

dissolvendo-se uma quantidade de sal que assegure não só a saturação, mas também a 

presença de cristais na solução. A solução deve ser preparada pelo menos 48 horas antes 

da realização do ensaio. A amostra deve ser imersa na solução por um período de 16 a 

18 horas a uma temperatura de 21
o
C ± 1

o
C. Após o período de imersão a amostra deve 

ser retirada da solução, drenada durante aproximadamente 15 minutos e colocada em 

estufa até constância de peso. Depois da secagem, a amostra deve ser resfriada até a 

temperatura ambiente. O processo de imersão e secagem constitui um ciclo, sendo 

necessários cinco ciclos para a realização do ensaio. Depois de completo o ciclo final a 

amostra deve ser lavada em uma solução de cloreto de bário a 10% para a retirada de 

excessos de sulfato de sódio ou de magnésio, lavando-se a amostra em água corrente. 

Livres da solução, as frações de amostras devem ser secas em estufa a 105
o
C e 

posteriormente pesadas. 

Os agregados utilizados em tratamentos superficiais por penetração devem 

apresentar perda de durabilidade de no máximo 12% para agregados minerais e de no 

máximo 5% para agregados siderúrgicos.  

A Tabela 23 apresenta os resultados dos agregados estudados submetidos ao 

ensaio de durabilidade. Conforme essa tabela todos os agregados atenderam aos valores 

exigidos.  
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Tabela 23 – Resultados do ensaio de durabilidade. 

Tamanho 
Durabilidade (%) 

Agregado 1 Agregado 2 AS 

Graúdo 1,7 2,4 3,1 

Miúdo 7,4 6,6 2,4 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se que os resultados encontrados foram menores que os limites das 

especificações tanto para os agregados minerais quanto para o agregado siderúrgico, 

atestando a sua utilização em TSP. Os agregados minerais apresentam durabilidade 

menor para as frações mais graúdas e valores mais altos para as frações menores. O AS 

manteve certa constância em relação aos valores encontrados para as duas frações. 

 

4.3.5. Absorção e Densidade 

 

O ensaio de absorção e densidade seguiu o método de ensaio do DNER – 

ME 081/98. Segundo o método deve-se lavar a amostra sobre a peneira 4,8mm e secar 

até a constância de massa, à temperatura de 105
o
C. Depois de resfriado à temperatura 

ambiente a amostra deverá ser imersa em água por um período de 24 ± 4h, tendo-se o 

cuidado de agitar algumas vezes para expulsar as bolhas de ar do material. Retira-se a 

amostra da água e a espalhe sobre um pano absorvente, enxugando as películas visíveis 

de água, tomando o cuidado de evitar a evaporação de água dos poros do agregado 

durante a secagem. Determina-se a massa da amostra saturada (Mh). Coloca-se o 

material em um recipiente a fim de imergi-lo em água, acoplando a haste do recipiente 

no prato da balança, anotando a leitura (L) da balança. Seca-se a amostra em estufa a 

105
o
C e depois a mesma é resfriada em temperatura ambiente entre 1 e 3 horas. Por fim 

determina-se a massa de agregado seco (Ms). Os valores de densidade aparente do 

agregado e absorção são dados pelas expressões 24 e 25: 

 

                                                   LM

M
D

h

s
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(24) 

 

                                
100




s

sh

M

MM
a

                                                   
(25) 

onde: 

Dap: densidade aparente; 

Ms: massa, ao ar, do agregado seco em estufa, em g; 
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Mh: massa, ao ar, do agregado na condição saturada superfície seca, em g; 

L: leitura na balança correspondente ao agregado submerso, em g; 

a: absorção de agregado, em percentagem. 

 

As especificações de serviço não estabelecem valores de absorção para os 

agregados minerais. Já a norma DNER-ME 262/94 determina para escórias uma 

absorção entre 1% e 2%. A Tabela 24 indica os valores de densidade e absorção obtidos 

para os agregados analisados. 

 

Tabela 24 – Resultados dos ensaios de absorção e densidade. 

Agregado 
Densidade 

Aparente 

Absorção 

(%) 

Agregado 1 (1ª camada) 2,7 0,6 

Agregado 1 (2ª camada) 2,7 1,2 

Agregado 2 (1ª camada) 2,5 0,4 

Agregado 2 (2ª camada) 2,4 0,8 

Agregado Siderúrgico 3,4 1,8 

Fonte: do autor (2013). 

 

Nota-se uma absorção maior do AS em relação aos agregados minerais, 

como era de se esperar. Os agregados siderúrgicos por apresentarem-se mais porosos 

necessitam de uma quantidade maior de ligante na dosagem do TSP. Ainda assim, o AS 

apresentou um valor de absorção abaixo do limite estabelecido em norma. 

 

4.3.6. Adesividade ao Ligante 

 

O ensaio de adesividade ao ligante, que avalia o comportamento de 

partículas de agregados recobertas por ligante asfáltico, seguiu o método de ensaio 

DNER – ME 078/94. O ensaio consiste em misturar à 500g de agregado passante na 

peneira 19mm e retida na peneira 12,7mm cerca de 17,5g de ligante asfáltico. O 

agregado envolvido pelo ligante é colocado num frasco de vidro e recoberto com água 

destilada. O frasco é colocado na estufa a 40
o
C e mantido em repouso durante 72 horas. 

O resultado é anotado como satisfatório quando não houver deslocamento da película 

betuminosa ao fim de 72 horas e não satisfatório quando houver total ou parcial 

deslocamento da partícula betuminosa nesse mesmo tempo. 
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Apesar da grande subjetividade do ensaio, observou-se que todos os 

agregados apresentaram resultados satisfatórios para as emulsões convencional e 

modificada por polímero, uma vez que não houve descolamento da película de ligante. 

Uma limitação do ensaio que pôde ser observada é referente à quantidade de emulsão 

asfáltica utilizada no ensaio. Apesar da norma citar 17,5g de ligante betuminoso para a 

realização do ensaio verificou-se que para o caso de emulsão asfáltica tal quantidade é 

insuficiente para recobrimento de toda a amostra de agregado.  

 

4.3.7. Expansão da Escória 

 

O ensaio avalia o potencial de expansão da escória e seguiu o método 

DNIT-ME 113/2009. Foi compactada, em um cilindro de CBR, uma amostra de escória 

que passou na peneira 3/4” em uma umidade que se acreditava, pelo aspecto visual, ser 

a ótima (2,5%). Após colocado o extensômetro o cilindro foi colocado em estufa a uma 

temperatura de 71ºC. Durante 14 dias foram feitas leituras do extensômetro no corpo de 

prova nas condições imerso em água (7 dias) e saturado (7 dias). Após o período das 

leituras verificou-se a expansão do AS. Foram moldados três corpos de prova, sendo um 

no ramo seco, um no ramo úmido e o terceiro na umidade ótima ou próximo a ela.  

Segundo a norma DNER-EM 262/94 a escória deve apresentar expansão de 

no máximo 3%. As leituras apresentadas pelo extensômetro não evidenciaram expansão 

da escória, garantindo ao agregado condições de ser utilizado em pavimentação. É 

importante frisar que o agregado siderúrgico utilizado na presente pesquisa já se 

encontrava no pátio da UFC há mais de 1 ano, a céu aberto, o que certamente garantiu a 

sua hidratação e cura. 

 

4.4. Procedimento para Execução das Mantas de TSP 

 

Foram executados em laboratório os três tipos de revestimento em 

tratamento superficial por penetração (TSS, TSD e TST), para os três tipos de agregados 

estudados, agregado 1, agregado 2 e agregado siderúrgico (AS). Foram empregados 

dois tipos de ligante asfáltico: a emulsão convencional (RR-2C) e a modificada por 

polímeros (RR2C-E). Para cada tipo de TSP foram feitas 9 mantas ou pizzas de 

tratamento, totalizando 162 mantas. A Figura 63 apresenta um quadro-resumo 

explicativo da construção das mantas. 
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Figura 63 – Quadro-resumo de construção das mantas de TSP. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

As taxas de ligante e agregado foram determinadas através do cálculo do 

consumo dos materiais por metro quadrado. Foi verificada a quantidade de agregado e 

ligante necessários para preencher a área do círculo formado por um aro metálico de 

dimensões conhecidas. Esse procedimento foi estabelecido por Loiola (2009) onde os 

materiais constituintes foram lançados sobre uma manta asfáltica de 3mm, cortada nas 

dimensões do aro metálico (aproximadamente 28cm). Esse material fez o papel de 

camada imprimada do pavimento e a sua escolha se deu pela sua facilidade no corte, 

transporte e remoção. Após confeccionadas, as mantas foram submetidas ao ensaio Wet 

Track Abrasion Test (WTAT) que se trata de um ensaio de abrasão. Nesse ensaio a 

mangueira do WTAT fica em contato direto com o revestimento, forçando o seu 

arrancamento. 

A seguir são apresentadas as determinações das taxas de ligantes e 

agregados, bem como a execução dos revestimentos. 
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4.4.1. Taxa de Agregado 

 

As taxas de agregados foram determinadas de acordo com a especificação 

DERT-ES-P 10/00 para o caso do TSS e DERT-ES-P 11/00 para o caso do TSD, 

conforme as expressões apresentadas no item 2.8.7 do Capítulo 2, não havendo 

especificação do DERT para o caso de TST. Tais taxas foram calculadas pelo 

tradicional processo da bandeja de fundo vermelho (50cm × 50cm), arrumando-se 

manualmente as partículas da 1ª camada de agregado na bandeja de modo a se ver o 

mínimo possível o fundo vermelho. Para o caso do TSD coloca-se uma 2ª camada de 

agregado sobre a 1ª. Para o caso do TST, aplica-se uma 3ª camada. Por diferença de 

peso obtém-se a taxa efetiva em peso, transformada em volume pela massa específica 

solta, obtida com uma caixa de madeira ou metálica com dimensões conhecidas 

(segundo o DER-CE com dimensões internas aproximadas de 30cm × 30cm × 20cm). 

Todos os agregados estudados foram submetidos ao método da bandeja para 

determinação das taxas de agregado em kg/m
2
. Em seguida foram determinadas também 

as suas massas específicas soltas, para determinação das taxas em kg/L. As Figuras 64 e 

65 ilustram, respectivamente, o método da bandeja e a determinação da massa 

específica solta do agregado. A Figura 66 apresenta o método da bandeja adaptado ao 

aro metálico, para determinação das taxas de agregados para a construção dos TSPs. 

 

Figura 64 – Aplicação do Método da bandeja. 

  
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 65 – Determinação da massa específica solta do agregado. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 66 – Método da bandeja adaptado ao aro metálico. 

  
Fonte: do autor (2013). 

 

Após as conversões de unidades e as transformações necessárias, foram 

determinadas as taxas de agregados para cada tipo de tratamento a ser construído. Tais 

taxas de agregados estão descritas nas Tabelas 25, 26 e 27 para os casos de TSS, TSD e 

TST, respectivamente. 

 

Tabela 25 – Taxas de agregados para o TSS. 

Agregado 
Taxa da 1

a
 

camada (kg/m
2
) 

Agregado 1 14,39 

Agregado 2 13,82 

Agregado Siderúrgico 18,58 

Fonte: do autor (2013). 
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Tabela 26 – Taxas de agregados para o TSD. 

Agregado 
Taxa da 1

a
 

camada (kg/m
2
) 

Taxa da 2
a
 

camada (kg/m
2
) 

Valor total da 

taxa (kg/m
2
) 

Agregado 1 14,39 8,19 22,58 

Agregado 2 13,82 5,32 19,14 

Agregado Siderúrgico 18,58 9,87 28,45 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 27 – Taxas de agregados para o TST. 

Agregado 
Taxa da 1

a
 

camada (kg/m
2
) 

Taxa da 2
a
 

camada (kg/m
2
) 

Taxa da 3
a
 

camada (kg/m
2
) 

Valor total da 

taxa (kg/m
2
) 

Agregado 1 13,70 7,80 3,17 24,67 

Agregado 2 13,82 5,32 2,89 22,03 

Agregado Siderúrgico 18,54 8,68 5,38 32,60 

Fonte: do autor (2013). 

 

4.4.2. Taxa de Ligante 

 

As taxas de emulsão asfáltica catiônica (EAC) para os tipos RR-2C e 

RR2C-E foram calculadas segundo a especificação DERT-ES-P 10/00 para TSS e 

DERT-ES-P 11/00 para TSD, através das expressões 26 e 27, respectivamente: 

 

                                       TRR-2C  = 0,94TCAP/0,67 ou  TRR-2C = 0,117 × Tag  (26) 

                                       TRR-2C  = 0,90TCAP/0,67 ou  TRR-2C = 0,112 × Tag  (27) 

onde: 

TRR-2C: taxa de emulsão em L/m²; 

Tag: taxa de agregado, em L/m
2
. 

TCAP: taxa de CAP em L/m²; 

 

Assim, obtiveram-se as taxas de ligante através das taxas de agregado (Tag) 

de cada um dos tipos de agregado utilizados. Após os cálculos, para os três tipos de 

agregado, foram determinadas as taxas dos materiais (ligante e agregado) a serem 

empregados para TSS, TSD e TST, respectivamente, conforme informações contidas 

nas Tabelas 28, 29 e 30. 
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Tabela 28 – Taxas de agregados e ligantes para o TSS. 

Agregado 

1
a
 taxa de 

ligante 

(L/m
2
) 

1
a
 taxa de 

agregado 

(kg/m
2
) 

banho 

diluído 

(L/m
2
) 

Total de 

ligante 

(L/m
2
) 

Agregado 1 0,90 14,39 0,30 1,20 

Agregado 2 0,90 13,82 0,30 1,20 

AS 1,69 18,58 0,30 1,90 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 29 – Taxas de agregados e ligantes para o TSD. 

Agregado 

1
a
 taxa de 

ligante 

(L/m
2
) 

1
a
 taxa de 

agregado 

(kg/m
2
) 

2
a
 taxa de 

ligante 

(L/m
2
) 

2
a
 taxa de 

agregado 

(kg/m
2
) 

banho 

diluído 

(L/m
2
) 

Total de 

ligante 

(L/m
2
) 

Total de 

agregado 

(kg/m
2
) 

Agregado 1 1,04 14,39 1,07 8,19 0,50 2,61 22,58 

Agregado 2 0,64 13,82 0,50 5,32 0,45 1,59 19,14 

AS 1,15 18,58 1,23 9,87 0,50 2,88 28,45 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 30 – Taxas de agregados e ligantes para o TST. 

Agreg. 

1
a
 tx. de 

ligante 

(L/m
2
) 

1
a
 tx. de 

agreg. 

(kg/m
2
) 

2
a
 tx. de 

ligante 

(L/m
2
) 

2
a
 tx. de 

agreg. 

(kg/m
2
) 

3
a
 tx. de 

ligante 

(L/m
2
) 

3
a
 tx. de 

agreg. 

(kg/m
2
) 

banho 

diluído 

(L/m
2
) 

Total de 

ligante 

(L/m
2
) 

Total de 

agreg. 

(kg/m
2
) 

Agreg. 1 0,95 13,70 1,11 7,80 0,81 3,17 0,31 3,18 24,67 

Agreg. 2 0,56 13,82 0,56 5,32 0,54 2,89 0,20 1,86 22,03 

AS 0,93 18,54 1,09 8,68 0,79 5,38 0,30 3,10 32,60 

Fonte: do autor (2013). 

 

As especificações do DER-CE recomendam que do valor total da taxa de 

ligante sejam retiradas 0,30L/m
2
 para o caso do TSS e 0,50L/m

2
 para o caso do TSD, 

para a aplicação do banho diluído. Esse banho consiste na mistura de ligante e água na 

proporção de 1:1 que é aplicada após a última camada de agregado, assegurando uma 

coesão maior do revestimento devido à penetração direta do ligante, somada às demais 

aplicações de ligante.  

Para o TST, que não possui especificação própria para o estado do Ceará e 

utilizou-se a especificação do DERBA, optou-se pela taxa de 0,30L/m
2
 após uma série 

de testes, onde taxas maiores ocasionaram falta de ligante nas taxas iniciais, o que era 

comprovado com o não recobrimento total das partículas de agregados. Assim sendo, a 

taxa de 0,30L/m
2
 mostrou-se a melhor taxa de trabalho. Entretanto, para o agregado 2 

que necessitou de baixa quantidade de agregados pelo método da bandeja e, 
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consequentemente, baixa quantidade de ligante, não foi possível utilizar tais taxas para 

o banho diluído, onde optou-se, para esse agregado, a taxa de 0,45L/m
2
 para o TSD e 

0,20L/m
2
 para o TST. 

Após a determinação das taxas de materiais para os três tipos de agregados 

avaliados, foram confeccionados os revestimentos em formato de mantas, conforme 

procedimento descrito no Capítulo 3 para os três tipos de TSP (TSS, TSD e TST) com o 

emprego dos dois tipos de emulsão asfáltica (RR-2C e RR2C-E). 

Buscou-se atingir as taxas teóricas calculadas para a confecção das mantas, 

sendo, no entanto, levado em consideração à aplicação de uma quantidade maior ou 

menor de ligante e/ou agregado, dependendo da necessidade. Evitou-se a sobreposição 

de agregados da 1ª camada ou a falta dele, onde um dos critérios adotados era o 

preenchimento da área delimitada pelo aro metálico. Por exemplo, caso fosse 

adicionada a taxa de projeto de um agregado e se o revestimento apresentasse vazios, 

uma quantidade extra de agregados era colocada a fim de um melhor preenchimento do 

revestimento. O contrário também era válido, ao preencher a área da manta não eram 

adicionados mais agregados, mesmo que a taxa de projeto não fosse atingida. Para o 

caso dos ligantes, mesmo após atingir as taxas de projeto muitas vezes era necessária 

uma quantidade extra de ligante devido não se ter recoberto todos os agregados. 

Entende-se que esses fatos ocorridos no laboratório também podem ocorrer no campo, o 

que comprova que nem sempre os métodos teóricos de dosagem de TSP funcionam 

adequadamente para todos os tipos de agregados e ligantes. 

Por fim, as mantas depois de confeccionadas foram colocadas em estufa 

durante um período de 24 horas, a temperatura de 60
o
C, para garantir a cura ou tempo 

de ruptura da emulsão asfáltica. Após esse período, as mantas foram retiradas da estufa 

e colocadas em temperatura ambiente por um período mínimo de 2 horas para resfriá-las 

e pesá-las antes do ensaio (P1). Depois elas ficavam imersas em água por um período de 

10 minutos e, por fim, eram submetidas ao ensaio WTAT, com posterior pesagem do 

revestimento (P2) e cálculo do desgaste (D). A seguir são apresentados os resultados 

encontrados referentes às taxas de agregados, ligantes e os desgastes sofridos para todos 

os revestimentos estudados, bem como as principais análises. 
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4.5. Resultados das Mantas de Tratamento Superficial Simples (TSS) – Taxas de 

Ligantes, Agregados e Desgastes do WTAT 

 

4.5.1. Mantas de TSS com emulsão convencional (RR-2C) 

 

As taxas de projeto de agregados e ligantes foram aplicadas nas 9 mantas de 

TSS com emulsão RR-2C, conforme procedimento já mencionado. Para os resultados 

obtidos foi realizada uma análise estatística das taxas de ligante, taxas de agregados e 

desgastes do WTAT. Foram avaliados a média, mediana, desvio padrão, coeficiente de 

variação, entre outros. A Tabela 31 apresenta as taxas aplicadas, bem como os desgastes 

sofridos pelas mantas de TSS do agregado 1. 

  

Tabela 31 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o agregado 1 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste (%) Ligante (l/m
2
) 

Agregado 

(kg/m
2
) 

1ª   

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

M1 0,90 0,30 14,47 16,33 

M2 0,90 0,31 14,52 9,22 

M3 0,90 0,30 14,46 17,38 

M4 0,90 0,30 14,70 8,45 

M5 0,90 0,31 14,93 1,06 

M6 0,91 0,31 14,56 1,22 

M7 0,90 0,31 14,47 44,73 

M8 0,90 0,30 14,41 4,14 

M9 0,90 0,30 14,40 30,58 

Taxa de Projeto 0,90 0,30 14,39 - 

Média 0,90 0,30 14,55 14,79 

Mediana 0,90 0,30 14,47 9,22 

Variância 0,00 0,00 0,03 214,00 

Desvio Padrão 0,00 0,00 0,17 14,63 

Valor Máximo 0,91 0,31 14,93 44,73 

Valor Mínimo 0,90 0,30 14,40 1,06 

Amplitude 0,01 0,01 0,53 43,67 

Coef. Var. (%) 0,33 0,88 1,17 98,93 

Fonte: do autor (2013). 
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De um modo geral, observa-se que os valores médios das taxas de materiais 

ficaram bem próximos das taxas de projeto, coincidindo para as taxas de ligante e com 

um pequeno acréscimo para a taxa de agregado. Isso pode ser constatado pelos baixos 

coeficientes de variação. Quanto ao desgaste sofrido pelas mantas através do ensaio 

WTAT, observa-se uma grande variação entre os resultados, apesar de todas as mantas 

terem sido moldadas e ensaiadas sob as mesmas condições. No entanto, com exceção 

das mantas M7 e M9, as demais apresentaram valores menores que 20%. Para a 

presente pesquisa, na falta de um valor na literatura que indique qual o valor ideal para 

desgaste do ensaio WTAT, considera-se aceitável, de acordo com a experiência do 

autor, revestimentos com valores de desgaste até 20%. 

O agregado 2 foi avaliado e os valores das taxas de ligantes e agregados, 

bem como os desgastes sofridos podem ser observados na Tabela 32. 

 

Tabela 32 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o agregado 2 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste (%) Ligante (l/m
2
) 

Agregado 

(kg/m
2
) 

1ª   

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

M1 0,92 0,43 13,94 0,36 

M2 0,91 0,33 15,16 1,51 

M3 0,89 0,37 14,27 0,78 

M4 0,91 0,34 13,77 0,22 

M5 0,90 0,30 13,98 0,26 

M6 0,91 0,31 13,89 32,48 

M7 0,93 0,31 14,19 5,03 

M8 0,91 0,30 13,96 8,32 

M9 0,92 0,30 13,85 21,33 

Taxa de Projeto 0,90 0,30 13,82 - 

Média 0,91 0,33 14,11 7,81 

Mediana 0,91 0,31 13,96 1,51 

Variância 0,00 0,00 0,18 132,31 

Desvio Padrão 0,01 0,04 0,42 11,50 

Valor Máximo 0,93 0,43 15,16 32,48 

Valor Mínimo 0,89 0,30 13,77 0,22 

Amplitude 0,04 0,13 1,39 32,26 

Coef. Var. (%) 1,32 13,00 3,00 147,24 

Fonte: do autor (2013). 
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O agregado 2 apresentou uma pequena diferença a mais para as taxas 

aplicadas em relação as taxas de projetos. Para a taxa de agregado esse aumento foi um 

pouco maior. Tal fato, comum para o caso do agregado 2, ocorre da necessidade de 

colocar uma quantidade extra de agregado, mesmo atingindo-se a taxa de projeto, para 

preencher alguns vazios no revestimento. Em relação ao desgaste sofrido pelas mantas, 

o valor médio de desgaste foi considerado muito baixo. Com exceção dos valores de 

desgastes das mantas M6 e M9, as demais apresentaram valores menores que 10%, 

valor considerado aceitável para a presente pesquisa. 

Por fim, a Tabela 33 apresenta as taxas aplicadas e os desgastes sofridos 

pelas mantas de TSS para o agregado siderúrgico (AS). 

 

Tabela 33 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o AS com RR-2C. 

MANTA 

TAXAS 

DESGASTE 

(%) 
LIGANTE (L/m2) 

AGREGADO 

(kg/m2) 

1a.   

aplicação 

banho 

diluído 

1a.       

camada 

M1 1,69 0,35 18,60 13,90 

M2 1,51 0,31 18,65 9,51 

M3 1,69 0,31 18,63 8,51 

M4 1,69 0,37 18,68 4,52 

M5 1,69 0,41 18,58 22,78 

M6 1,69 0,30 16,89 4,74 

M7 1,70 0,30 17,38 7,20 

M8 1,69 0,60 17,08 14,58 

M9 1,70 0,31 17,24 1,76 

Taxa de Projeto 1,69 0,30 18,58 - 

Média 1,67 0,36 17,97 9,72 

Mediana 1,69 0,31 18,58 8,51 

Variância 0,00 0,01 0,63 41,84 

Desvio Padrão 0,06 0,10 0,79 6,47 

Valor Máximo 1,70 0,60 18,68 22,78 

Valor Mínimo 1,51 0,30 16,89 1,76 

Amplitude 0,19 0,29 1,79 21,02 

Coef. Var. (%) 3,66 26,44 4,40 66,54 

Fonte: do autor (2013). 

 

Para o caso do TSS com o AS, percebe-se uma pequena variação entre as 

taxas de projeto e as taxas efetivas. Entende-se que essas diferenças são normais e 
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típicas de ensaios laboratoriais para TSP. O valor médio de desgaste foi considerado 

bom uma vez que ficou abaixo de 10%. Observou-se que apenas a M5 apresentou um 

valor com grande divergência dos demais. 

Para apresentar graficamente melhor as informações contidas nas Tabelas 

31, 32 e 33, as Figuras 67, 68 e 69 mostram as médias das taxas de ligantes, agregados e 

desgastes sofridos pelos agregados 1, 2 e AS, respectivamente. 

 

Figura 67 – Taxas de ligantes do TSS com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 68 – Taxas de agregados do TSS com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 69 – Ensaio de WTAT do TSS com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Através das Tabelas 31, 32 e 33 e Figuras 67, 68 e 69 pode-se notar o 

melhor comportamento do agregado 2, quando se observa os melhores resultados para 

consumo total de ligante, consumo total de agregado e menores desgastes, seguido do 

AS e do agregado 1. Tais valores coincidem com os valores de índice de forma (ver 

Tabela 22) que apresentaram valores acima de 0,9 para os agregados 2 e AS. Como 

havia sido explanado anteriormente, quanto mais cúbico o agregado mais indicado para 

a pavimentação. Pereira (2010) investigou o TSS para dois tipos de agregados (mineral 

e siderúrgico) com a emulsão RR-2C. Esse autor utilizou um agregado mineral de 

origem granítica oriunda de uma pedreira diferente das estudadas no presente trabalho, 

encontrando os seguintes valores de desgastes: 23,58% para o agregado mineral e 

34,25% para o agregado siderúrgico. Apesar do autor dessa pesquisa estar empregando 

metodologia semelhante para confecção dos revestimentos de TSS, observou-se uma 

diferença considerável entre os resultados de desgaste para os dois estudos. Essa 

divergência, por exemplo, pode ter sido provocada pelas diferentes formas de 

distribuição dos agregados nos dois estudos, onde no primeiro estudo os agregados 

foram distribuídos manualmente, enquanto no segundo estudo empregou-se o carrinho 

distribuidor de agregados. 
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4.5.2. Mantas de TSS com emulsão modificada por polímero (RR2C-E) 

 

Também foram confeccionadas mantas de TSS utilizando como ligante a 

emulsão asfáltica modificada por polímero (RR2C-E) com o propósito de comparar o 

seu desempenho em relação à emulsão convencional (RR-2C). 

A Tabela 34 apresenta as taxas aplicadas de ligantes e agregados e os 

desgastes sofridos pelas mantas de TSS para o agregado 1. Ao final da Tabela 34 

observa-se uma análise estatística dos valores obtidos. 

 

Tabela 34 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o agregado 1 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste  

(%) 
Ligante (l/m

2
) 

Agregado 

(kg/m
2
) 

1ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

M1 0,91 0,30 14,44 17,67 

M2 0,90 0,30 14,42 12,91 

M3 0,90 0,30 14,53 17,49 

M4 0,90 0,30 14,42 4,07 

M5 0,90 0,30 14,42 2,56 

M6 0,90 0,30 14,41 26,74 

M7 0,90 0,31 14,41 3,60 

M8 0,90 0,30 14,38 24,56 

M9 0,91 0,31 14,41 1,12 

Taxa de projeto 0,90 0,30 14,39 - 

Média 0,90 0,30 14,43 12,30 

Mediana 0,90 0,30 14,42 12,91 

Variância 0,00 0,00 0,00 97,30 

Desvio Padrão 0,00 0,00 0,04 9,86 

Valor Máximo 0,91 0,31 14,53 26,74 

Valor Mínimo 0,90 0,30 14,38 1,12 

Amplitude 0,01 0,01 0,14 25,62 

Coef. Var. (%) 0,37 0,93 0,28 80,18 

Fonte: do autor (2013). 

 

Percebeu-se que as taxas médias de aplicação de ligante foram idênticas as 

taxas de projeto, tanto para a 1ª aplicação quanto para o banho diluído. Para o caso das 

taxas de agregados houve uma pequena diferença, semelhante ao que ocorreu para o 

mesmo agregado 1 com a utilização da emulsão convencional. 
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Para o desgaste observou-se mais uma vez uma grande variação entre 

valores. O valor médio representou bem a tendência central da amostra que muitas 

vezes é afetado pelos valores extremos. Percebeu-se ainda que a mediana ficou bem 

próxima do valor médio.  

A Tabela 35 apresenta as taxas aplicadas, bem como os desgastes sofridos 

pelas mantas de TSS para o agregado 2 com o uso da emulsão RR2C-E.  

 

Tabela 35 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o agregado 2 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste  

(%) 
Ligante (l/m

2
) 

Agregado 

(kg/m
2
) 

1ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

M1 0,90 0,31 13,84 4,78 

M2 0,91 0,39 14,10 7,00 

M3 0,90 0,31 13,83 5,54 

M4 0,90 0,30 13,86 14,69 

M5 0,90 0,30 13,80 19,33 

M6 0,90 0,30 13,68 41,40 

M7 0,90 0,30 13,84 0,66 

M8 0,90 0,30 12,25 19,13 

M9 0,89 0,35 13,58 4,38 

Taxa de projeto 0,90 0,30 13,82 - 

Média 0,90 0,32 13,64 12,99 

Mediana 0,90 0,30 13,83 7,00 

Variância 0,00 0,00 0,29 159,10 

Desvio Padrão 0,00 0,03 0,54 12,61 

Valor Máximo 0,91 0,39 14,10 41,40 

Valor Mínimo 0,89 0,30 12,25 0,66 

Amplitude 0,02 0,09 1,85 40,74 

Coef. Var. (%) 0,48 9,89 3,96 97,10 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observou-se mais uma vez que as taxas de projeto ficaram bem próximas às 

taxas efetivas de aplicação. Os revestimentos apresentaram um valor médio de 12,99% 

de desgaste para o ensaio WTAT, considerado aceitável para a presente pesquisa. 

Observa-se que a manta M6 apresentou um desgaste muito acima da tendência central 

da amostra, elevando o valor da variância da amostra. Caso desconsiderasse apenas o 
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referido valor, a nova média de desgaste seria de 9,44%, mais próxima do valor da 

mediana. 

Como a média é muito sensível aos valores extremos, muitas vezes é 

“acusada” de não ser uma medida “robusta” da tendência central (TRIOLA, 1999), uma 

vez que não despreza as extremidades da amostra. Já a mediana despreza o máximo 

possível das extremidades, concentrando-se nos valores centrais. A chamada média 

aparada é algo intermediário entre a média e a mediana. Uma média aparada de 10% de 

um conjunto de dados, por exemplo, é calculada eliminando-se os 10% superiores e os 

10% inferiores da amostra, obtendo-se, então, a média do restante (DEVORE, 2006). 

Para o nosso caso, uma média aparada de 10% daria um desgaste de 10,9%. 

Por fim, a Tabela 36 apresenta, para o caso do AS, as taxas aplicadas de 

ligantes e agregados, além dos valores de desgastes para o ensaio WTAT. 

 

Tabela 36 – Taxas de materiais e desgaste do TSS para o AS com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste  

(%) 

Ligante (l/m
2
) 

Agregado 

(kg/m
2
) 

1ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

M1 1,69 0,30 17,29 4,09 

M2 1,69 0,30 18,56 11,82 

M3 1,69 0,30 18,59 25,50 

M4 1,69 0,30 18,61 4,11 

M5 1,69 0,30 18,11 2,83 

M6 1,69 0,30 18,56 5,02 

M7 1,68 0,30 18,56 1,91 

M8 1,71 0,30 18,56 2,57 

M9 1,69 0,30 18,02 25,64 

Taxa de projeto 1,69 0,30 18,58 - 

Média 1,69 0,30 18,32 9,28 

Mediana 1,69 0,30 18,56 4,11 

Variância 0,00 0,00 0,20 93,74 

Desvio Padrão 0,01 0,00 0,44 9,68 

Valor Máximo 1,71 0,30 18,61 25,64 

Valor Mínimo 1,68 0,30 17,29 1,91 

Amplitude 0,03 0,00 1,32 23,73 

Coef. Var. (%) 0,42 0,52 2,43 104,38 

Fonte: do autor (2013). 
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Observou-se mais uma vez a proximidade entre os valores de taxas de 

projetos e taxas efetivas de aplicação. Esse fato é comum para o caso dos TSPs do tipo 

TSS. Para os demais tipos de TSPs (TSD e TST) geralmente há diferenças entre as taxas 

de projeto e as taxas efetivas devido a maior quantidade de ligante e agregado 

envolvidos. Os valores de desgastes foram considerados aceitáveis, com exceção de M3 

e M9 que apresentaram valores discrepantes. 

As Figuras 70, 71 e 72 apresentam graficamente as médias das taxas de 

ligantes, taxas de agregados e desgastes sofridos, respectivamente, para os agregados 1, 

2 e AS, como forma de melhor avaliar as informações contidas nas tabelas anteriores. 

 

Figura 70 – Taxas de ligantes do TSS com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 71 – Taxas de agregados do TSS com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Observa-se através das Figuras 70 e 71, as maiores taxas de ligantes e 

agregados para o caso do AS. Por ser mais poroso, o AS requer uma quantidade maior 

de ligante e por ser mais denso, necessita de uma quantidade maior de agregado em 

peso. Em contrapartida, através da Figura 72, observa-se o melhor comportamento do 

AS em relação aos agregados minerais. 

 

Figura 72 – Ensaio de WTAT do TSS com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Para o caso da emulsão modificada por polímero, o agregado siderúrgico 

obteve o menor desgaste (9,28%) em comparação aos agregados minerais 1 e 2 (12,30% 

e 12,99%) como observado na Figura 72. Os agregados minerais, por sua vez, 

obtiveram comportamentos praticamente idênticos. Esses valores de desgaste 

apresentados para a emulsão modificada por polímero e para os três tipos de agregados, 

mostram que apesar do AS ter apresentado o melhor desempenho entre os agregados 

não se pode afirmar que esse valor de desempenho seja significativo, podendo assim ser 

considerado um valor de desgaste semelhante para os três tipos de revestimento. 

 

4.5.3. Comparativo dos resultados de TSS entre os dois tipos de emulsão 

 

Buscou-se comparar os resultados obtidos para os dois tipos de emulsão a 

fim de observar se a emulsão modificada por polímeros (RR2C-E) apresentaria 

resultados melhores que a emulsão convencional. As Figuras 73 e 74 apresentam os 

comparativos entre as taxas de ligantes e agregados para cada TSS testado. Como a 
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ideia era avaliar o desempenho dos dois tipos de emulsão para cada tipo de TSS, foram 

mantidas as mesmas taxas de ligantes e agregados utilizadas para o caso da emulsão 

RR-2C. Pequenas variações de taxas ocorreram durante a execução das mantas, mas em 

geral obedeceram-se as mesmas taxas de projeto para os dois tipos de ligantes. A Figura 

75 apresenta os desgastes sofridos por todos os revestimentos de TSS. 

 

Figura 73 – Comparativo das taxas de ligantes para o TSS. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 74 – Comparativo das taxas de agregados para o TSS. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 75 – Comparativo do ensaio de WTAT para o TSS. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Observou-se, através da Figura 75, diferentes comportamentos para cada 

tipo de agregado quando se analisam as magnitudes dos valores de desgastes. Para o 

agregado 1, a utilização da emulsão modificada proporcionou uma leve melhora no 

desempenho do revestimento. Para o agregado 2 ocorreu exatamente o contrário: o 

revestimento com emulsão modificada apresentou pior desempenho, com um desgaste 

aproximadamente 66% maior. Por fim, o AS apresentou comportamento semelhante 

para os dois tipos de ligantes empregados, com uma leve vantagem para o uso da 

emulsão modificada. Entretanto, não se considera que a análise puramente quantitativa 

deva ser realizada para os ensaios de desgaste WTAT. De uma forma geral, com base na 

avaliação subjetiva das mantas, o autor da presente pesquisa considera que os desgastes 

sofridos para os diferentes agregados e ligantes testados foram baixos, pois todos 

forneceram valores abaixos de 20%. Sendo assim, à luz somente dos ensaios de WTAT 

e dos resultados aqui apresentados, não observou-se um ganho real com a utilização da 

emulsão modificada para o caso do TSS. 

 

4.6. Resultados das Mantas de Tratamento Superficial Duplo (TSD) – Taxas de 

Ligantes, Agregados e Desgastes do WTAT. 

 

4.6.1. Mantas de TSD com emulsão convencional (RR-2C) 

 

Foram construídas, a semelhança dos revestimentos de TSS, 9 mantas de 

TSD para os 3 tipos de agregados e 2 tipos de ligante, totalizando 54 mantas. Tal estudo 
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já havia sido realizado por Loiola (2009) que comparou revestimentos de TSD 

empregando um agregado mineral (de uma pedreira diferente das utilizadas no presente 

estudo) e o agregado siderúrgico e como ligante betuminoso a emulsão convencional e 

modificada. Pereira (2010) estudou os mesmos agregados de Loiola (2009) para os três 

tipos de tratamento superficial por penetração (TSS, TSD e TST). Esses autores 

atestaram a utilização do agregado siderúrgico em TSP baseados nos menores valores 

de desgastes de WTAT apresentados em comparação ao agregado mineral. 

A Tabela 37 apresenta as taxas de projeto e efetivas aplicadas de ligantes e 

agregados, bem como os desgastes sofridos pelas mantas de TSD para o agregado 1. 

 

Tabela 37 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o agregado 1 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

M1 0,97 1,27 0,47 15,59 5,99 40,93 

M2 0,98 1,60 0,50 14,27 6,88 11,89 

M3 0,96 1,56 0,37 14,04 6,41 12,11 

M4 0,97 1,22 0,55 14,02 7,91 17,27 

M5 0,99 1,60 0,29 14,07 7,72 14,99 

M6 0,99 1,41 0,52 14,88 7,65 15,67 

M7 1,03 1,42 0,48 14,28 7,71 15,32 

M8 1,00 1,72 0,39 14,22 7,75 13,62 

M9 0,99 1,35 0,26 13,87 7,69 14,40 

Tx. de projeto 1,04 1,07 0,50 14,39 8,19 - 

Média 0,99 1,46 0,43 14,36 7,30 17,35 

Mediana 0,99 1,42 0,47 14,22 7,69 14,99 

Variância 0,00 0,03 0,01 0,29 0,49 81,08 

Desv. Pad. 0,02 0,17 0,10 0,54 0,70 9,00 

Valor Máx. 1,03 1,72 0,55 15,59 7,91 40,93 

Valor Mín. 0,96 1,22 0,26 13,87 5,99 11,89 

Amplitude 0,07 0,50 0,29 1,72 1,92 29,04 

Coef. Var. (%) 2,04 11,54 24,07 3,78 9,54 51,89 

Fonte: do autor (2013). 

 

Através da Tabela 37, verifica-se a variação entre os valores das taxas de 

projeto e efetivas. A taxa total de ligante aplicado ficou um pouco acima da taxa teórica 

(0,27l/m
2
) enquanto a taxa de agregado aplicado ficou um pouco abaixo da taxa teórica 



125 

 

(0,92kg/m
2
). O valor médio de desgaste foi influenciado pelo alto valor de M1 

(40,93%). Caso fosse desconsiderado tal valor a nova média seria de 14,41%, mais 

próxima da mediana. 

As taxas de materiais e desgaste para as mantas de TSD, com o agregado 2, 

podem ser observadas na Tabela 38. 

  

Tabela 38 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o agregado 2 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) AGREGADO (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

M1 0,63 0,63 0,42 13,13 5,05 11,22 

M2 0,61 0,60 0,43 13,10 5,03 11,02 

M3 0,61 0,48 0,43 13,12 5,04 8,50 

M4 0,61 0,55 0,31 13,16 5,05 11,76 

M5 0,61 0,58 0,43 13,15 5,11 15,40 

M6 0,61 0,66 0,42 13,05 5,06 11,86 

M7 0,62 0,59 0,43 13,14 5,16 12,12 

M8 0,60 0,68 0,43 13,36 5,38 9,93 

M9 0,61 0,69 0,43 13,07 5,06 14,26 

Tx. de projeto 0,64 0,50 0,45 13,82 5,32 - 

Média 0,61 0,61 0,41 13,14 5,10 11,79 

Mediana 0,61 0,60 0,43 13,13 5,06 11,76 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 4,31 

Desv. Pad. 0,01 0,07 0,04 0,09 0,11 2,08 

Valor Máx. 0,63 0,69 0,43 13,36 5,38 15,40 

Valor Mín. 0,60 0,48 0,31 13,05 5,03 8,50 

Amplitude 0,03 0,21 0,12 0,31 0,35 6,91 

Coef. Var. (%) 1,28 11,07 9,16 0,68 2,21 17,62 

Fonte: do autor (2013). 

 

Os valores das taxas aplicadas foram coerentes com as taxas de projeto, sem 

valores discrepantes. O mesmo pode ser dito em relação ao desgaste, onde a média 

ficou bem próxima da mediana. A variância também foi muito baixa para esse banco de 

dados.  

A Tabela 39 apresenta os valores ds taxas de ligantes e agregados, além dos 

desgastes sofridos pelas mantas de TSD para o AS. 
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Tabela 39 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o AS com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m2) Agregado (kg/m2) 

1a.   

aplicação 

2a.   

aplicação 

banho 

diluído 

1a.       

camada 

2a.       

camada 

M1 1,10 1,73 1,13 17,33 9,32 31,40 

M2 1,09 1,56 0,51 17,40 9,42 23,46 

M3 1,09 1,19 0,38 16,67 8,85 38,64 

M4 0,94 1,25 0,53 16,74 10,15 28,28 

M5 1,09 1,57 0,50 17,05 9,78 21,82 

M6 1,09 1,45 0,47 16,98 9,17 19,20 

M7 1,09 1,18 0,47 16,98 9,39 27,43 

M8 1,09 1,31 0,46 17,53 9,40 26,19 

M9 1,08 1,61 0,44 18,14 9,29 22,81 

Tx. de projeto 1,15 1,07 0,50 18,58 9,87 - 

Média 1,07 1,43 0,54 17,20 9,42 26,58 

Mediana 1,09 1,45 0,47 17,05 9,39 26,19 

Variância 0,00 0,04 0,05 0,21 0,14 34,20 

Desv. Pad. 0,05 0,20 0,22 0,45 0,37 5,85 

Valor Máx. 1,10 1,73 1,13 18,14 10,15 38,64 

Valor Mín. 0,94 1,18 0,38 16,67 8,85 19,20 

Amplitude 0,16 0,55 0,75 1,47 1,31 19,44 

Coef. Var. (%) 4,70 14,06 41,30 2,64 3,92 22,00 

Fonte: do autor (2013). 

 

De um modo geral, observou-se que as taxas totais de ligante foram 

levemente maiores que as taxas de projeto, enquanto as taxas de agregados foram 

levemente menores. Ainda assim, os desgastes sofridos foram considerados acima dos 

esperados para revestimentos de TSD com AS. 

As Figuras 76, 77 e 78 apresentam de forma gráfica, para melhor 

compreensão desses dados, as taxas médias de materiais e desgastes sofridos pelos 

diferentes agregados investigados. 
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Figura 76 – Taxas de ligantes do TSD com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 77 – Taxas de agregados do TSD com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 78 – Ensaio de WTAT do TSD com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

O agregado 2, para o caso do TSD, mais uma vez apresentou as menores 

taxas de ligantes e agregados, bem como os menores desgastes do WTAT. Tal 

comportamento já havia ocorrido para o caso dos revestimentos de TSS com o uso da 

emulsão RR-2C. O agregado 1 apresentou desgaste menor que o AS, diferentemente do 

que ocorreu para o caso do TSS para o mesmo tipo de emulsão. Houve para o caso do 

AS um comportamento diferente do que era esperado. Teoricamente, os valores de 

desgaste para o caso do TSD devem ser menores que para o TSS, uma vez que o TSD 
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revestimento mais fechado. Nesse caso, o arrancamento das partículas da 1ª camada 

pareceu contribuir, também, para o arrancamento dos agregados da 2ª camada. 

Percebeu-se que a própria forma do agregado favorece isso, pois apesar do AS 
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(2009) em seus respectivos trabalhos para o caso dos revestimentos de TSD com a 

emulsão convencional. Observa-se que os desgastes encontrados para o agregado 

mineral 2 do presente trabalho ficou próximo dos valores encontrados por Pereira 

(2010) de 11,14% e Loiola (2009) de 8,77%. Já para o caso do AS houve uma grande 
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variação entre os resultados do presente trabalho (26,58%) e os valores encontrados 

pelos autores citados (8,81% e 6,14%). Vale ressaltar que os agregados minerais 

utilizados por Loiola (2009) e Pereira (2010) são de origem da mesma pedreira, 

diferenciando apenas por serem de coletas distintas, diferentemente do que ocorrem 

com os dois tipos de agregados (nomeados de AM1 e AM2 para elaboração da Tabela 

40) da presente pesquisa que tem origem de outras pedreiras. Para o AS, todas as 

amostras têm a mesma origem, diferindo apenas o tempo de coleta. 

 

Tabela 40 – Comparativo de taxas de materiais e desgastes. 

Taxas 
Pereira (2013) Pereira (2010) Loiola (2009) 

AM1 AM2 AS AM AS AM AS 

1ª tx. de ligante (l/m
2
) 0,99 0,61 1,07 0,85 0,86 0,84 0,84 

2ª tx. de ligante (l/m
2
) 1,46 0,61 1,43 1,05 1,36 1,11 1,42 

banho diluído (l/m
2
) 0.43 0,41 0,54 - - - - 

Total de ligante (l/m
2
) 2,45 1,63 3,04 1,90 2,22 1,95 2,26 

1ª tx. de agregado (kg/m
2
) 14,36 13,2 17,20 9,41 12,42 10,44 12,72 

2ª tx. de agregado (kg/m
2
) 7,3 4,94 9,42 4,94 5,66 6,03 6,85 

Total de agregado (kg/m
2
) 21,66 18,14 26,62 14,35 18,08 16,47 19,57 

Desgaste (%) 17,35 11,79 26,58 11,14 8,81 8,77 6,14 

Fonte: do autor (2013). 

 

Ressalta-se ainda que enquanto os trabalhos de Loiola (2009) e Pereira 

(2010) buscavam avaliar menores taxas de ligantes e agregados através de um 

procedimento de laboratório, o presente trabalho procurou utilizar as taxas de materiais 

conforme a especificação do DER-CE, que podem, em alguns casos estimar uma 

quantidade acima da necessária. Cita-se, por exemplo, que após o cálculo da taxa 

efetiva de agregado deve-se considerar para a chamada taxa de espalhamento um 

acréscimo de 5% no valor da taxa efetiva. Esse fato pode ser verificado através dos 

valores apresentados na Tabela 40, onde as taxas encontradas no presente trabalho são 

bem maiores que as encontradas nos trabalhos anteriores. Observa-se também que para 

essas maiores taxas foram encontrados também os maiores desgastes, o que pode 

evidenciar em um primeiro instante que as taxas determinadas nas especificações 

rodoviárias apresentam maiores valores de desgastes por possuírem maiores taxas de 

materiais. Contudo, mais estudos nesse sentido devem ser realizados para comprovar tal 

suspeita. 
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4.6.2. Mantas de TSD com emulsão modificada por polímero (RR2C-E) 

 

Foram confeccionadas além das 9 mantas de TSD com emulsão 

convencional, 9 mantas de TSD com o uso da emulsão modificada por polímero 

 (RR2C-E) para os três tipos de agregados. A Tabela 41 apresenta as taxas aplicadas, as 

taxa teóricas, os desgastes sofridos e uma análise estatística das mantas de TSD com o 

agregado 1 e a emulsão RR2C-E. 

 

Tabela 41 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o agregado 1 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

M1 0,97 1,00 0,47 13,33 7,71 14,17 

M2 0,99 1,01 0,48 14,14 7,75 9,68 

M3 0,98 1,11 0,48 13,85 7,71 11,20 

M4 0,99 1,03 0,40 14,11 7,70 11,53 

M5 0,98 1,01 0,47 14,09 7,82 11,48 

M6 0,99 1,01 0,47 13,79 7,65 8,81 

M7 0,99 1,02 0,47 14,13 7,75 6,30 

M8 0,99 1,01 0,48 13,45 7,75 13,13 

M9 0,98 1,12 0,47 14,10 7,74 10,82 

Tx. de projeto 1,04 1,07 0,50 14,39 8,19 - 

Média 0,98 1,04 0,47 13,89 7,73 10,79 

Mediana 0,99 1,01 0,47 14,09 7,74 11,20 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 5,43 

Desv. Pad. 0,00 0,05 0,03 0,31 0,05 2,33 

Valor Máx. 0,99 1,12 0,48 14,14 7,82 14,17 

Valor Mín. 0,97 1,00 0,40 13,33 7,65 6,30 

Amplitude 0,01 0,12 0,09 0,80 0,17 7,88 

Coef. Var. (%) 0,46 4,40 5,55 2,23 0,61 21,60 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observou-se novamente uma pequena diferença entre os valores de taxas 

teóricas e efetivas, consideradas normais devido as próprias condições de moldagem 

dos revestimentos no laboratório. Os desgastes foram considerados aceitáveis, abaixo de 

20%, caracterizando que houve uma pequena melhoria no desempenho do revestimento 

em comparação ao seu similar com o uso da emulsão convencional. Esses valores de 
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desgastes estão bem próximos da tendência central da amostra, como pode ser 

observado pela baixa variância. 

As taxas de materiais e desgaste para as mantas de TSD, com o agregado 2, 

podem ser observadas na Tabela 42. 

 

Tabela 42 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o agregado 2 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

M1 0,62 0,51 0,43 13,09 5,03 8,35 

M2 0,61 0,50 0,43 13,06 5,03 9,77 

M3 0,61 0,50 0,43 14,54 5,04 4,01 

M4 0,61 1,42 0,43 13,11 4,13 9,65 

M5 0,61 0,47 0,42 12,91 5,04 16,63 

M6 0,62 0,47 0,43 12,89 5,02 12,19 

M7 0,60 0,49 0,43 13,08 5,04 20,13 

M8 0,61 0,48 0,43 12,99 5,02 21,21 

M9 0,60 0,47 0,45 13,09 5,09 16,51 

Tx. de projeto 0,64 0,50 0,45 13,82 5,32 - 

Média 0,61 0,59 0,43 13,20 4,94 13,16 

Mediana 0,61 0,49 0,43 13,08 5,03 12,19 

Variância 0,00 0,10 0,00 0,26 0,09 33,51 

Desv. Pad. 0,01 0,31 0,01 0,51 0,30 5,79 

Valor Máx. 0,62 1,42 0,45 14,54 5,09 21,21 

Valor Mín. 0,60 0,47 0,42 12,89 4,13 4,01 

Amplitude 0,02 0,94 0,03 1,65 0,96 17,20 

Coef. Var. (%) 0,97 52,36 1,80 3,88 6,18 43,98 

Fonte: do autor (2013). 

 

Conforme observado na Tabela 42, as taxas efetivas de ligantes e agregados 

obedeceram aos valores das taxas de projetos, não havendo valores discrepantes. 

Quanto aos valores dos desgastes, foram considerados aceitáveis. Com exceção das 

mantas M7 e M8, todos os demais valores ficaram abaixo de 20%. 

A Tabela 43 apresenta os valores obtidos das taxas e desgastes do agregado 

siderúrgico com o emprego da emulsão RR2C-E. 
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Tabela 43 – Taxas de materiais e desgaste do TSD para o AS com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

M1 1,09 1,18 0,48 17,61 9,33 26,80 

M2 1,09 1,17 0,47 17,60 9,34 22,51 

M3 1,09 1,17 0,47 17,21 9,33 22,45 

M4 1,09 1,29 0,47 17,49 9,34 26,73 

M5 1,09 1,16 0,50 16,57 9,34 17,40 

M6 1,09 1,16 0,47 16,41 9,45 14,30 

M7 1,09 1,24 0,49 17,59 9,80 18,83 

M8 1,09 1,16 0,47 17,08 9,32 17,56 

M9 1,08 1,17 0,49 16,19 9,39 20,59 

Tx. de projeto 1,15 1,23 0,50 18,58 9,87 - 

Média 1,09 1,19 0,48 17,08 9,40 20,80 

Mediana 1,09 1,17 0,47 17,21 9,34 20,59 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,31 0,02 18,13 

Desv. Pad. 0,00 0,05 0,01 0,56 0,15 4,26 

Valor Máx. 1,09 1,29 0,50 17,61 9,80 26,80 

Valor Mín. 1,08 1,16 0,47 16,19 9,32 14,30 

Amplitude 0,01 0,13 0,03 1,42 0,48 12,50 

Coef. Var. (%) 0,21 3,85 2,14 3,27 1,63 20,48 

Fonte: do autor (2013). 

 

Os revestimentos de TSD com o emprego do agregado siderúrgico mais 

uma vez apresentaram valores de desgastes maiores, a exemplo do que já havia ocorrido 

para o caso da emulsão RR-2C. Entende-se que mesmo não apresentando resultados de 

desgaste inferiores a 20%, para o ensaio WTAT, diversos estudos já comprovaram a 

empregabilidade do AS em pavimentação, uma vez que atinge todos os índices exigidos 

nas ordens de serviço, inclusive para revestimentos de TSP. O autor do presente 

trabalho compartilha da mesma opinião sobre o emprego do AS em pavimentação. 

As Figuras 79, 80 e 81 apresentam as médias das taxas de ligantes, taxas de 

agregados e desgastes sofridos para cada tipo de agregado como forma de 

complementar uma melhor análise. 
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Figura 79 – Taxas de ligantes do TSD com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 80 – Taxas de agregados do TSD com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 81 – Desgastes do TSD com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Para o caso do TSD com a utilização da emulsão modificada por polímero, 

o agregado 1 apresentou o menor desgaste, seguido do agregado 2 e do AS. O agregado 

2 sofreu um desgaste um pouco maior em comparação ao agregado 1, onde o autor 

deste trabalho entende que, por tratar-se de uma pequena diferença, pode-se considerar 

que os dois tipos de agregados obtiveram resultados semelhantes. Já o AS apresentou 

um desgaste de quase o dobro do valor sofrido pelo agregado 1, apresentando 

comportamento semelhante ao obtido com a utilização da emulsão convencional RR-

2C. 

 

4.6.3. Comparativo dos resultados de TSD entre os dois tipos de emulsão 

 

Os resultados obtidos para os dois tipos de emulsão foram comparados para 

verificação do desempenho dos revestimentos de TSD para cada tipo de agregado e 

cada tipo de emulsão. As Figuras 82 e 83 apresentam graficamente as médias das taxas 

de ligantes e agregados, respectivamente, para o caso dos agregados 1, 2 e AS. 

Mais uma vez reforça-se que as taxas de ligantes e agregados foram as 

mesmas para os dois tipos de emulsões avaliadas. Dessa forma, percebe-se que, através 

das Figuras 82 e 83, as taxas são praticamente idênticas, com pequenas variações 

resultantes da própria execução dos revestimentos. 
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Figura 82 – Comparativo das taxas de ligantes para o TSD. 

 

Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 83 – Comparativo das taxas de agregados para o TSD. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Deve-se levar em consideração que o valor da emulsão convencional  

(RR-2C) custa R$ 960,00/ton enquanto que a emulsão modificada por polímero 

(RR2C-E) custa R$ 1.350,00 (ambas sem o valor de frete incluso), segundo informações 

fornecidas em agosto de 2013 por uma empresa que produz e comercializa emulsões 

asfálticas no estado do Ceará. Esse acréscimo de 40% no valor para o caso da emulsão 

modificada, ao se comprovar suas vantagens sobre a emulsão convencional, deve ser 

levado em consideração pelos gestores públicos na construção e manutenção das 

rodovias executadas em TSP. A Figura 84 apresenta o comparativo dos desgastes para 

os dois tipos de emulsão. 

 

Figura 84 – Comparativo dos desgastes para o TSD. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Através da Figura 84 percebe-se que o agregado 1 e o AS obtiveram 
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termos absolutos esses valores são semelhantes, isto é, a utilização da emulsão 

modificada por polímeros não trouxe maiores ganhos para o desempenho dos 

revestimentos de TSD, quando considerado este ensaio de WTAT, como pode ser 

observado através do comportamento das mantas. 
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4.7. Resultados das Mantas de Tratamento Superficial Triplo (TST) – Taxas de 

Ligantes, Agregados e Desgastes do WTAT 

 

4.7.1. Mantas de TST com emulsão convencional (RR-2C) 

 

Os revestimentos de TST se diferem do TSS e TSD por ser constituído de 

três aplicações de ligante asfáltico alternadas por três camadas de agregados, formando 

um revestimento mais fechado que os demais. Também foram confeccionados 9 mantas 

de TST para avaliação das taxas aplicadas e desgastes sofridos. As Tabelas 44, 45 e 46 

apresentam as taxas de ligantes e agregados, bem como os desgastes sofridos para os 

agregados 1, 2 e siderúrgico com a utilização da emulsão convencional RR-2C, 

respectivamente. 

 

Tabela 44 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o agregado 1 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,96 1,34 0,89 0,47 14,41 7,87 4,00 13,78 

M2 0,95 1,11 0,97 0,38 13,81 7,83 3,17 6,85 

M3 0,95 1,13 0,98 0,31 13,79 7,80 3,43 7,11 

M4 0,95 1,10 1,05 0,34 13,83 7,79 3,11 4,26 

M5 0,95 1,11 0,81 0,31 13,71 7,81 3,17 5,17 

M6 0,95 1,11 0,82 0,32 13,72 7,80 3,20 13,24 

M7 0,95 1,11 0,81 0,31 13,61 7,79 3,13 9,79 

M8 0,95 1,14 1,12 0,43 13,10 7,79 3,58 7,74 

M9 0,95 1,11 1,17 0,42 13,03 7,81 3,78 11,97 

Tx. de projeto 0,95 1,11 0,81 0,31 13,70 7,80 3,17 - 

Média 0,95 1,14 0,96 0,37 13,67 7,81 3,40 8,88 

Mediana 0,95 1,11 0,97 0,34 13,72 7,80 3,20 7,74 

Variância 0,00 0,01 0,02 0,00 0,17 0,00 0,11 12,14 

Desv. Pad. 0,00 0,07 0,13 0,06 0,41 0,02 0,32 3,48 

Valor Máx. 0,96 1,34 1,17 0,47 14,41 7,87 4,00 13,78 

Valor Mín. 0,95 1,10 0,81 0,31 13,03 7,79 3,11 4,26 

Amplitude 0,02 0,23 0,35 0,16 1,37 0,08 0,89 9,52 

Coef. Var. (%) 0,45 6,56 13,93 17,05 3,00 0,31 9,56 39,24 

Fonte: do autor (2013). 
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As pequenas diferenças entre as taxas de projetos e as taxas aplicadas 

apresentadas na Tabela 44 mostram que a moldagem dos revestimentos foi realizada 

sem maiores problemas quanto à falta ou excesso de ligante ou agregado. Os desgastes 

também foram considerados satisfatórios, abaixo de 20%, sem valores discrepantes ou 

grande variação entre os valores. 

A Tabela 45 apresenta os valores para as mantas de TST que utilizaram o 

agregado 2. 

 

Tabela 45 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o agregado 2 com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,56 0,75 0,53 0,30 13,25 5,97 3,50 5,55 

M2 0,58 0,62 0,55 0,23 13,26 5,85 3,34 3,97 

M3 0,57 0,82 0,63 0,26 13,28 5,83 3,33 2,57 

M4 0,57 0,63 0,80 0,25 13,23 5,91 3,39 5,86 

M5 0,56 0,57 0,54 0,20 13,38 6,15 3,39 21,21 

M6 0,56 0,60 0,55 0,22 12,88 6,02 3,52 12,36 

M7 0,56 0,60 0,70 0,23 13,60 5,84 3,50 6,55 

M8 0,76 0,57 0,55 0,20 13,27 6,12 3,38 7,77 

M9 0,61 0,60 0,93 0,20 13,27 5,84 3,46 17,26 

Tx. de projeto 0,56 0,56 0,54 0,20 13,82 5,32 2,89 - 

Média 0,59 0,64 0,64 0,23 13,27 5,95 3,42 9,23 

Mediana 0,57 0,60 0,55 0,23 13,27 5,91 3,39 6,55 

Variância 0,00 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,01 40,49 

Desv. Pad. 0,07 0,09 0,14 0,03 0,18 0,12 0,07 6,36 

Valor Máx. 0,76 0,82 0,93 0,30 13,60 6,15 3,52 21,21 

Valor Mín. 0,56 0,57 0,53 0,20 12,88 5,83 3,33 2,57 

Amplitude 0,20 0,25 0,40 0,10 0,71 0,31 0,18 18,64 

Coef. Var. (%) 11,16 13,71 21,93 14,72 1,39 2,09 2,11 68,91 

Fonte: do autor (2013). 

 

A exemplo dos dados obtidos na Tabela 44, a Tabela 45 apresenta pequenas 

variações entre as taxas efetivas e de projeto. Essas variações não comprometem o 

experimento. Os desgastes foram considerados satisfatórios, abaixo de 20%, com 

exceção da manta M5 que apresentou desgaste maior que 20%. 

Quanto ao agregado siderúrgico, a Tabela 46 apresenta os valores das taxas 

de ligantes e agregados, bem como os desgastes sofridos pelas mantas de TST que 

utilizaram o AS. 
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Tabela 46 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o AS com RR-2C. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,93 1,11 0,89 0,36 17,43 8,69 5,54 23,17 

M2 0,93 1,12 0,89 0,44 16,54 8,77 5,40 19,78 

M3 0,93 1,14 0,90 0,41 17,51 9,53 5,41 5,46 

M4 0,93 1,09 0,79 0,30 16,95 8,96 5,83 4,88 

M5 0,93 1,12 0,80 0,41 17,22 7,13 5,54 4,32 

M6 0,92 1,10 0,82 0,36 16,57 8,80 5,38 3,17 

M7 0,93 1,12 0,84 0,52 17,60 8,82 5,65 7,72 

M8 0,93 1,32 0,88 0,40 17,86 8,93 5,74 1,73 

M9 0,93 1,09 0,85 0,31 16,95 9,59 5,45 2,74 

Tx. de projeto 0,93 1,09 0,79 0,30 18,54 8,68 5,38 - 

Média 0,93 1,14 0,85 0,39 17,18 8,80 5,55 8,11 

Mediana 0,93 1,12 0,85 0,40 17,22 8,82 5,54 4,88 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,50 0,03 61,12 

Desv. Pad. 0,01 0,07 0,04 0,07 0,46 0,71 0,16 7,82 

Valor Máx. 0,93 1,32 0,90 0,52 17,86 9,59 5,83 23,17 

Valor Mín. 0,92 1,09 0,79 0,30 16,54 7,13 5,38 1,73 

Amplitude 0,02 0,23 0,12 0,22 1,33 2,47 0,45 21,44 

Coef. Var. (%) 0,60 6,17 4,99 17,40 2,68 8,04 2,90 96,44 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se através da análise das Tabelas 44, 45 e 46 que as taxas de 

projeto muitas vezes não conseguem ser atingidas, havendo sempre uma pequena 

variação, tanto para mais quanto para menos, principalmente para o caso do TST onde 

ocorre uma maior quantidade de agregados e ligantes envolvidos. No caso do ligante 

asfáltico essa variação é sempre para mais, uma vez que ao se atingir as taxas de projeto 

ocasionalmente existia a necessidade de aplicação de uma quantidade extra de ligante 

para completar o revestimento. Isso ocorre devido a existência de 3 camadas de 

agregados (a cada camada a granulometria vai diminuindo e por conseguinte a área 

superficial vai aumentado), o que requer sempre uma quantidade maior de ligante. 

Para o caso do agregado, essa variação entre a taxa de projeto e a taxa 

aplicada é, na maioria das vezes, para menos uma vez que ao preencher a área 

delimitada pelo aro metálico, tal taxa de agregados não consegue ser atingida.  

Evitou-se, por exemplo, para o caso da 1ª camada de agregado, que houvesse 



140 

 

superposição de agregados. Tal medida foi tomada em todos os tipos de TSP. As 

Figuras 85, 86 e 87 apresentam graficamente as médias das taxas de ligantes e 

agregados, além dos desgastes sofridos para os agregados 1, 2 e AS, respectivamente. 

Essas figuras visam melhor apresentar os resultados obtidos pelas tabelas.  

 

Figura 85 – Taxas de ligantes do TST com emulsão RR-2C. 

 

Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 86 – Taxas de agregados do TST com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 87 – Desgastes do TST com emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Através da análise da Figura 87, observa-se que os três agregados 

apresentaram resultados praticamente semelhantes para o desgaste sofrido no ensaio 

WTAT. Os agregados da 3ª camada, além de tornar o revestimento mais fechado, 

garantem a proteção da 2ª camada do TSP. Os resultados de desgaste mostraram que a 

3ª camada, após uma pequena perda inicial, suportou o restante do ensaio WTAT 

garantindo a integridade do revestimento. Para o caso da emulsão RR-2C essa perda de 

agregados, de um modo geral, é praticamente igual para os três agregados estudados. 
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Tabelas 47, 48 e 49 apresentam as taxas dos materiais e os desgastes sofridos através do 

ensaio WTAT para os agregados 1, 2 e siderúrgico. 

 

Tabela 47 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o agregado 1 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,95 1,01 0,82 0,31 14,21 7,76 3,21 4,23 

M2 0,95 1,27 0,83 0,31 14,13 7,63 3,17 3,25 

M3 0,95 1,13 1,12 0,35 15,11 7,83 3,21 2,44 

M4 0,95 1,12 0,82 0,31 13,87 7,80 3,17 1,65 

M5 0,95 1,11 0,84 0,32 13,77 7,98 3,18 0,86 

M6 0,96 1,12 0,82 0,36 14,46 7,91 3,17 6,22 

M7 0,95 1,14 0,84 0,32 14,21 7,84 3,17 3,76 

M8 0,95 1,11 0,83 0,40 14,16 7,92 3,31 7,65 

M9 0,95 1,11 0,84 0,31 15,01 7,72 3,63 5,48 

Tx. de projeto 0,95 1,11 0,81 0,31 13,70 7,80 3,17 - 

Média 0,95 1,13 0,86 0,33 14,32 7,82 3,25 3,95 

Mediana 0,95 1,12 0,83 0,32 14,21 7,83 3,18 3,76 

Variância 0,00 0,00 0,01 0,00 0,21 0,01 0,02 4,87 

Desv. Pad. 0,00 0,07 0,10 0,03 0,46 0,11 0,15 2,21 

Valor Máx. 0,96 1,27 1,12 0,40 15,11 7,98 3,63 7,65 

Valor Mín. 0,95 1,01 0,82 0,31 13,77 7,63 3,17 0,86 

Amplitude 0,01 0,26 0,30 0,09 1,33 0,35 0,47 6,79 

Coef. Var. (%) 0,27 5,91 11,26 8,90 3,22 1,39 4,65 55,91 

Fonte: do autor (2013). 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 47, observa-se a ótima relação 

entre taxa teórica e taxa real, com baixa variação entre seus valores. Os desgastes 

sofridos foram considerados baixos e sem valores distantes da tendência central da 

amostra. 

A Tabela 48 apresenta os valores das taxas dos materiais e os desgastes para 

o agregado 2. 
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Tabela 48 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o agregado 2 com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,56 0,77 0,73 0,40 13,30 6,16 3,34 1,09 

M2 0,56 0,62 0,64 0,21 12,69 6,38 3,43 2,09 

M3 0,59 1,07 0,58 0,20 13,28 5,33 3,40 2,72 

M4 0,56 0,63 0,60 0,26 11,91 5,84 3,33 19,69 

M5 0,56 0,59 0,54 0,20 12,43 6,00 3,29 6,45 

M6 0,55 0,54 0,62 0,20 12,38 5,97 3,47 9,85 

M7 0,56 0,59 0,71 0,26 12,18 5,83 3,33 6,85 

M8 0,56 0,57 0,64 0,20 13,11 5,87 3,54 19,81 

M9 0,56 0,63 0,55 0,20 13,18 5,95 3,33 6,87 

Tx. de projeto 0,56 0,56 0,54 0,20 13,82 5,32 2,89 - 

Média 0,56 0,67 0,62 0,24 12,72 5,93 3,39 8,38 

Mediana 0,56 0,62 0,62 0,20 12,69 5,95 3,34 6,85 

Variância 0,00 0,03 0,00 0,00 0,27 0,08 0,01 49,22 

Desv. Pad. 0,01 0,16 0,06 0,07 0,52 0,28 0,08 7,02 

Valor Máx. 0,59 1,07 0,73 0,40 13,30 6,38 3,54 19,81 

Valor Mín. 0,55 0,54 0,54 0,20 11,91 5,33 3,29 1,09 

Amplitude 0,04 0,53 0,19 0,20 1,39 1,05 0,25 18,72 

Coef. Var. (%) 1,81 24,68 10,27 28,28 4,10 4,80 2,41 83,72 

Fonte: do autor (2013). 

 

Para o TST, com o agregado 2, existe uma pequena variação entre os 

valores reais e teóricos, conforme pode ser observado na Tabela 48. O desgaste foi 

considerado satisfatório, uma vez que se encontra abaixo de 20%, porém os desgastes 

das mantas M4 e M8 foram altos em relação aos demais valores, elevando o valor do 

desgaste médio. Caso fosse desconsiderado apenas o valor de M8, pela sua discrepância 

em relação aos demais, o novo desgaste médio seria de 6,95%, bem mais próximo da 

mediana. Para o caso da média pareada de 10%, a nova média seria 7,79%, mais 

coerente por estar entre o valor da média original e a mediana. 

A Tabela 49 apresenta os valores encontrados para o agregado siderúrgico, 

as taxas de ligantes e agregados, os desgastes de cada revestimento e um resumo com os 

principais índices estatísticos. 
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Tabela 49 – Taxas de materiais e desgaste do TST para o AS com RR2C-E. 

Manta 

Taxas 

Desgaste 

(%) 
Ligante (l/m

2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplic. 

2ª    

aplic. 

3ª    

aplic. 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

3ª        

camada 

M1 0,88 1,05 0,92 0,36 17,52 8,24 5,16 7,10 

M2 0,87 1,03 0,75 0,32 17,08 8,21 5,05 1,47 

M3 0,88 1,05 0,78 0,29 16,98 8,38 5,13 3,32 

M4 0,87 1,03 0,78 0,28 16,89 8,21 5,09 0,64 

M5 0,88 1,04 0,77 0,30 17,29 8,22 5,22 4,34 

M6 0,88 1,04 0,81 0,31 16,81 8,21 5,09 3,41 

M7 0,88 1,06 0,84 0,34 17,22 8,23 5,08 4,50 

M8 0,88 1,05 0,76 0,34 17,21 8,21 5,10 3,53 

M9 0,88 1,06 0,80 0,35 16,99 8,28 5,19 6,12 

Tx. de projeto 0,93 1,09 0,79 0,30 18,54 8,68 5,38 - 

Média 0,88 1,05 0,80 0,32 17,11 8,24 5,12 3,83 

Mediana 0,88 1,05 0,78 0,32 17,08 8,22 5,10 3,53 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 4,11 

Desv. Pad. 0,00 0,01 0,05 0,03 0,22 0,06 0,06 2,03 

Valor Máx. 0,88 1,06 0,92 0,36 17,52 8,38 5,22 7,10 

Valor Mín. 0,87 1,03 0,75 0,28 16,81 8,21 5,05 0,64 

Amplitude 0,01 0,03 0,17 0,07 0,72 0,18 0,17 6,46 

Coef. Var. (%) 0,47 1,12 6,48 8,25 1,30 0,70 1,11 52,99 

Fonte: do autor (2013). 

 

As taxas totais aplicadas de ligantes e agregados foram um pouco menores 

que suas respectivas taxas teóricas. Para o caso do ligante houve uma diferença de 

pouco menos de 2%, enquanto para a taxa de agregado essa diferença foi de pouco mais 

de 7%. Em compensação o valor de desgaste foi considerado muito bom, abaixo de 4%. 

Também não houve valores discrepantes, o que se reflete na baixa variância. 

Comparando os valores obtidos para as mantas M1 e M4, o maior e menor desgaste, 

respectivamente, percebe-se que para as maiores taxas de materais obteve-se o maior 

desgaste. Isso faz sentido uma vez que maiores taxas de agregados podem conduzir, no 

campo, as maiores perdas com a passagem do tráfego. Contudo, não pode ser feita 

nenhuma afirmação baseada nos resultados experimentais, pois os mesmos não 

evidenciaram uma tendência para esse fato. 
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Por fim, a Figura 88 ilustra graficamente as taxas de ligantes para cada 

agregado. A Figura 89 ilustra as taxas de agregados enquanto a Figura 90 apresenta os 

valores médios dos desgastes. 

 

Figura 88 – Taxas de ligantes do TST com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 89 – Taxas de agregados do TST com emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

 0,95  

 1,13  

 0,86  

 0,33  

 0,56  

 0,67  
 0,62  

 0,24  

 0,88  

 1,05  

 0,80  

 0,32  

 -   

 0,2  

 0,4  

 0,6  

 0,8  

 1,0  

 1,2  

1a. aplicação 2a. aplicação 3a. aplicação banho diluído 

Ta
xa

 d
e

 L
ig

an
te

 (
L/

m
2 )

 

Agreg. 1 

Agreg. 2 

AS 

 14,32  

 7,82  

 3,25  

 12,72  

 5,93  

 3,39  

 17,11  

 8,24  

 5,12  

 -   

 2,0  

 4,0  

 6,0  

 8,0  

 10,0  

 12,0  

 14,0  

 16,0  

 18,0  

1a. camada 2a. camada 3a. camada 

Ta
xa

 d
e

 A
gr

e
ga

d
o

 (
K

g/
m

2 )
 

Agreg. 1 

Agreg. 2 

AS 



146 

 

Figura 90 – Desgastes do TST com emulsão RR2C-E. 

 
 Fonte: do autor (2013). 

 

A Figura 90 apresenta o desgaste sofrido pelas mantas de TST fabricadas 

com emulsão RR2C-E. O agregado 1 e o AS apresentaram pequenos valores de 

desgaste em comparação com o agregado 2. Percebe-se através dos resultados que o 

agregado 2, à luz do ensaio WTAT, não apresentou melhora real com a utilização da 

emulsão modificada por polímero. Contudo, entende-se que o valor apresentado para o 

agregado 2 pode ser considerado como de baixo desgaste. 

 

4.7.3. Comparativo dos resultados de TST entre os dois tipos de emulsão 

 

Do mesmo modo como foi feito para o caso do TSS e TSD, nesse item 

realizou-se um comparativo entre as taxas de ligantes, taxas de agregados e desgastes 

sofridos para os dois tipos de ligantes estudados para os revstimentos de TST. 

Conforme dito anteriormente, pretende-se verificar as vantagens do uso da emulsão 

modificada por polímero em relação à emulsão convencional. Outro objetivo é avaliar 

para quais agregados a utilização da emulsão polimerizada é mais vantajosa. As Figuras 

91, 92 e 93 apresentam o resumo geral das taxas de ligantes, taxas de agregados e 

desgastes, respectivamente, para os dois tipos de ligantes empregados. 

 

 3,95  

 8,38  

 3,83  

 -   

 1,0  

 2,0  

 3,0  

 4,0  

 5,0  

 6,0  

 7,0  

 8,0  

 9,0  

 10,0  

D
e

sg
as

te
 (

%
) 

Agreg. 1 

Agreg. 2 

AS 



147 

 

Figura 91 – Comparativo das taxas de ligantes para o TST. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 92 – Comparativo das taxas de agregados para o TST. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Como o intuito foi avaliar o desempenho dos revestimentos baseados nos 

valores de desgastes sofridos pelo ensaio WTAT, conforme já relatado anteriormente, as 
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com emulsão convencional quanto para a emulsão modificada. Sendo assim, a Figura 

93 apresenta os desgastes sofridos pelos três tipos de agregados para os dois tipos de 

emulsão empregados. 
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Figura 93 – Comparativo dos desgastes para o TST. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

De acordo com a Figura 93, percebe-se um menor desgaste das mantas de 

TST que utilizaram como ligante a emulsão asfáltica modificada por polímero. De um 

modo geral, percebeu-se que a utilização da emulsão polimerizada não modificou muito 

o comportamento dos revestimentos, pois os desgastes apresentados para os dois tipos 

de ligantes foram considerados baixos. Isso também já havia sido percebido para os 

casos do TSS e TSD. 

 

4.8. Resumo geral da avaliação da evolução dos desgastes dos tratamentos 

superficiais por penetração (TSS, TSD e TST) com o uso da emulsão sem 

polímero e com polímero 

 

Buscou-se analisar neste item, o comportamento dos diferentes TSPs (TSS, 

TSD e TST) analisando-se o desgaste médio obtido no ensaio WTAT em função dos 

diferentes tipos de agregados e emulsões asfálticas investigadas. 

Teoricamente espera-se que, segundo os valores de desgastes, os TSPs 

apresentem a seguinte ordem de comportamento: TSS < TSD < TST, uma vez que as 

camadas posteriores de agregados preenchem os vazios deixados pelas camadas 

anteriores. Preenchendo esses vazios, têm-se revestimentos mais fechados que 

garantiriam uma melhor resistência quanto à passagem da mangueira do ensaio WTAT. 
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Constata-se que revestimentos mais abertos, da família do TSP, tendem a facilitar o 

arrancamento dos agregados, gerando um maior desgaste. 

As Figuras 94, 95 e 96 apresentam os desgastes médios para cada tipo de 

agregado. Através dessas figuras, pode-se observar se o comportamento entre os tipos 

de revestimentos se confirmam conforme a ordem comentada no parágrafo anterior. 

 

Figura 94 – Evolução do desgaste médio dos TSPs para o agregado 1. 

  
         (a) agregado 1 com emulsão RR-2C                                 (b) agregado 1 com emulsão RR2C-E. 

Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 95 – Evolução do desgaste médio dos TSPs para o agregado 2. 

  
         (a) agregado 2 com emulsão RR-2C                               (b) agregado 2 com emulsão RR2C-E. 

Fonte: do autor (2013). 
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Figura 96 – Evolução do desgaste médio dos TSPs para o AS. 

  
                (a) AS com emulsão RR-2C                                              (b) AS com emulsão RR2C-E. 

Fonte: do autor (2013). 

 

Através de uma análise das Figuras 94, 95 e 96, observa-se um 

comportamento diferente do que deveria ocorrer na teoria. Os gráficos apresentam 

desgastes menores dos revestimentos de TST em contraposição aos de TSD. O que 

chamou a atenção foram os ótimos resultados apresentados pelos revestimentos de TSS 

para todos os agregados testados.  

Analisando cada agregado separadamente observa-se também que o 

comportamento entre os tratamentos com emulsão convencional são semelhantes aos 

tratamentos com emulsão modificada. Esse comportamento fica mais evidente no caso 

do AS onde pode ser observado nas Figuras 96(a) e 96(b), com pequena vantagem para 

o revestimento com emulsão RR2C-E. Por fim, ressalta-se o comportamento do 

agregado 2 que apresentou, de uma forma geral, melhores resultados para os 

revestimentos com emulsão convencional, em comparação aos revestimentos com 

emulsão modificada. 

A maioria dos desgastes encontrados foi considerada satisfatória, pois 

forneceu valores inferiores a 20%, considerado como valor de desgaste aceitável para a 

presente pesquisa, com exceção do TSD com o emprego do AS. Entende-se que deve 

ser analisado no estudo de dosagem de TSPs, as quantidades de agregados e ligantes 

que proporcionem os menores valores de desgastes, para cada tipo de agregado 

avaliado, uma vez que os mesmos passam pelos critérios dos ensaios de caracterização 

mecânica e química. 
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4.9. Resultados da execução das placas de TSD no simulador de laboratório 

 

Assim como foi desenvolvido um procedimento para dosagem e fabricação 

de revestimentos de TS em formato circular, as chamadas mantas de tratamento, para 

avaliação de desgaste através do ensaio WTAT, buscou-se desenvolver outro 

procedimento para fabricação de TSP no formato de placas. Essas placas foram 

compostas de camada de base, aplicação de imprimação betuminosa e revestimento tipo 

tratamento superficial duplo, tendo em vista que este é o tipo de revestimento que 

predomina nas rodovias estaduais do Ceará. Assim, foram moldados em laboratório 

pares de revestimentos do tipo TSD, para avaliação através do uso de simulador de 

tráfego laboratorial. Esse procedimento foi desenvolvido conjuntamente com outros 

autores (ver Vasconcelos, 2013) para verificação da possibilidade de se avaliar 

diferentes revestimentos da família dos tratamentos de superfície (TS, MRAF e cape 

seal). Buscou-se com esse procedimento produzir em laboratório um revestimento de 

TSD o mais próximo daquele executado em campo, no que se refere às etapas 

construtivas do revestimento. Sendo assim, foram construídas um total de 16 placas, 

conforme apresentado no fluxograma da Figura 97. 

 

Figura 97 – Fluxograma para construção das placas de TSD. 

 
 Fonte: do autor (2013). 
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4.9.1. Etapa de moldagem da camada de base em solo-brita 

 

Utilizou-se como camada de base uma mistura de solo-brita na proporção de 

50-50. A escolha desse material se deu pelo fato de se tratar do mesmo material 

aplicado em um trecho experimental monitorado pela UFC, bem como por ser a solução 

mais utilizada em camadas de base das rodovias do estado do Ceará. 

Foram realizados alguns ensaios de caracterização do solo e do agregado 

para verificar se os mesmos apresentavam valores satisfatórios para emprego em 

camada de base. O solo utilizado se apresentou como não plástico (NP) e não líquido 

(NL) para os limites de plasticidade (DNER-ME 082/94) e liquidez (DNER-ME 

122/94), respectivamente. Através do ensaio de compactação na energia modificada se 

encontrou valores de 2,121g/cm
3
 e 6,4% para a massa específica seca máxima e 

umidade ótima, respectivamente. Para o ensaio de Índice de Suporte Califórnia 

(ISC/CBR), segundo a norma DNER-ME 049/94, a amostra de solo apresentou valor de 

34,4%, se mostrando apta para uso em camada de sub-base. As Figuras 98 e 99 

apresentam a curva de compactação e o valor de CBR para o solo puro. 

 

Figura 98 – Curva de compactação para o solo puro. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 99 – Resultado do ensaio de CBR para o solo puro. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Com o acréscimo do agregado, a mistura de solo-brita obteve em sua curva 

de compactação valor de massa específica seca máxima igual a 2,297g/cm
3
 e umidade 

ótima de 5,95% para a energia modificada. A mistura de solo-brita apresentou um 

elevado valor de CBR (164%). A curva de compactação da mistura de solo-brita pode 

ser observada na Figura 100, enquanto a Figura 101 apresenta o valor de CBR da 

mistura. 

 

Figura 100 – Curva de compactação da mistura de solo-brita. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 101 – Resultado do ensaio de CBR para a mistura de solo-brita. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Por fim, a mistura de solo-brita foi enquadrada na faixa II da especificação 

ET-DE-P00/006 do DER-SP, conforme os valores das faixas que constam na Tabela 14. 

A Figura 102 apresenta a curva granulométrica da mistura de solo-brita. 

 

Figura 102 – Granulometria da mistura de solo-brita empregada na placa do simulador. 

 
 Fonte: do autor (2013). 
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Conforme citado no capítulo referente à metodologia, a camada de base foi 

submetida ao ensaio de densidade in situ para determinação do grau de compactação 

(CG) nas placas moldadas. Assim sendo, foi moldada uma camada de solo-brita com 

altura de 10cm e segundo a expressão matemática da energia de compactação, foi 

determinado 236 golpes para se atingir a energia modificada para 5 camadas fixas. 

Alguns testes iniciais foram realizados para averiguar a necessidade desse elevado 

número de golpes, iniciando com 100 golpes, e posteriormente foram testadas outras 

quantidades: 150 e 200 golpes. Somente com 236 golpes utilizando o soquete Marshall 

foi possível atingir o CG satisfatório de 98,9%.  

 

4.9.2. Imprimação e aplicação do TSD 

 

As placas foram colocadas em estufa a temperatura de 60
o
C durante um 

período de aproximadamente 24 horas para perda da umidade da camada de base antes 

da imprimação. Após esse período, as placas foram resfriadas à temperatura ambiente e 

submetidas à imprimação com utilização do asfalto diluído CM-30, à taxa de 1,0l/m
2
. 

Após a imprimação, as placas foram recolocadas na estufa para acelerar a cura da 

imprimação e, posteriormente, foram revestidas com o TSD. 

As placas foram revestidas com o TSD obedecendo às etapas descritas 

anteriormente: aplicação da 1ª taxa de ligante; aplicação da 1ª camada de agregado; 

compactação da placa; aplicação da 2ª taxa de ligante; aplicação da 2ª camada de 

agregado; nova compactação da placa, e; aplicação do banho diluído. Por fim, as placas 

foram levadas para estufa (60
o
C) por um período de 24 horas para cura do ligante. Após 

resfriadas, foram submetidas aos ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico para 

avaliação da micro e macrotextura que serão comentadas no próximo item. 

 

4.9.3. Resultados da avaliação da microtextura e macrotextura 

 

Todas as placas foram submetidas aos ensaios de pêndulo britânico e 

mancha de areia antes da simulação para avaliação da microtextura e macrotextura do 

revestimento. A Tabela 50 apresenta os valores de VRD para as placas avaliadas. A 

Tabela 51 apresenta os valores de altura média de mancha de areia para essas placas. 

Observou-se que todas as placas foram classificadas como rugosas e muito rugosas para 

o ensaio de pêndulo britânico e muito grosseiras ou muito abertas para o ensaio de 
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mancha de areia. Não foi possível a realização do ensaio de avaliação de micro e 

macrotextura após o ensaio com o simulador uma vez que o ensaio de simulação visava 

observar a resistência ao desgaste e no final do ensaio as placas não apresentavam 

condições de ensaios pós-simulação. 

 

Tabela 50 – Valores de resistência à derrapagem das placas analisadas. 

Agregado 
Altura do 

pavimento 

Emulsão 

Asfáltica 

VRD 
Classe 

Placa 1 Placa 2 Média 

Agregado 1 10cm RR-2C 79 79 79 Muito rugosa 

AS 10cm RR-2C 79 65 72 Rugosa 

Agregado 1 5cm RR-2C 79 76 77 Muito rugosa 

Agregado 2 5cm RR-2C 60 76 68 Rugosa 

AS 5cm RR-2C 78 73 75 Muito rugosa 

Agregado 1 5cm RR2C-E 87 88 87 Muito rugosa 

Agregado 2 5cm RR2C-E 78 84 81 Muito rugosa 

AS 5cm RR2C-E 79 89 84 Muito rugosa 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 51 – Valores de altura média de mancha de areia das placas analisadas. 

Agregado 
Altura do 

pavimento 

Emulsão 

Asfáltica 

HS (mm) 
Classe 

Placa 1 Placa 2 Média 

Agreg. 1 10cm RR-2C 4,7 4,7 4,7 Muito grosseira/aberta 

AS 10cm RR-2C 6,7 7,3 7,0 Muito grosseira/aberta 

Agreg. 1 5cm RR-2C 4,7 5,0 4,8 Muito grosseira/aberta 

Agreg. 2 5cm RR-2C 7,0 5,9 6,4 Muito grosseira/aberta 

AS 5cm RR-2C 7,8 7,8 7,8 Muito grosseira/aberta 

Agreg. 1 5cm RR2C-E 5,5 5,7 5,6 Muito grosseira/aberta 

Agreg. 2 5cm RR2C-E 6,1 6,1 6,1 Muito grosseira/aberta 

AS 5cm RR2C-E 8,0 8,4 8,2 Muito grosseira/aberta 

Fonte: do autor (2013). 

 

Loiola (2009) avaliou a micro e macrotextura de revestimentos de TSD 

executados na rodovia BR-020, Paramoti-CE, e comparou com revestimentos moldados 

em laboratório (para maiores informações ver Loiola, 2009). As diferenças são 

consideráveis, uma vez que os métodos de compactação são diferentes. Enquanto que 

em campo é utilizado o rolo compactador, em laboratório utilizou-se um cilindro de aço 

com aplicação da força do operador. Na presente pesquisa, utilizou-se o pneu do 

módulo compactador do Sistran, porém com uma carga mínima (75kg) na utilização do 

equipamento. Percebeu-se que os altos valores encontrados nas Tabelas 50 e 51, fora 
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dos limites aceitáveis, foram semelhantes aos que Loiola achou em laboratório para o 

caso da macrotextura. De modo geral, os ligantes convencional e modificado não 

apresentaram diferenças nos valores de macro e microtextura. Por fim, entende-se que o 

método de compactação dos revestimentos em laboratório deve ser melhorado, a fim de 

obter valores mais próximos aos que ocorrem em campo. 

 

4.9.4. Resultados das placas de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com moldes de 

10cm de altura e emulsão convencional (RR-2C) 

 

Como comentado anteriormente, no início da etapa do uso do simulador de 

laboratório foram construídos pares de placas com 10cm de altura, sendo 8cm de base e 

2cm de revestimento do tipo TSD. Foram empregadas nessas placas a emulsão RR-2C e 

os agregados 1 e AS. Posteriormente, foram usadas somente as placas com 5cm de 

altura para facilitar as etapas de fabricação e manuseio. As taxas aplicadas de ligantes e 

agregados obedeceram às taxas de projetos para cada agregado avaliado, utilizando 

assim as mesmas taxas empregadas para os revestimentos do tipo mantas. As Tabelas 

52 e 53 apresentam os resultados das dosagens para as placas dos agregados 1 e AS que 

utilizaram a emulsão RR-2C, respectivamente. 

  

Tabela 52 – Taxas de materiais para as placas de TSD (10cm) para o agregado 1 e 

emulsão RR-2C. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,13 1,66 0,56 14,56 9,37 

Placa 2 1,13 1,11 0,92 14,69 9,07 

Média 1,13 1,39 0,74 14,63 9,22 

Tx. de projeto 1,04 1,07 0,50 14,39 8,19 

Variância 0,00 0,15 0,06 0,01 0,05 

Desv. Pad. 0,00 0,39 0,25 0,09 0,21 

Coef. Var. (%) 0,14 28,13 34,08 0,61 2,31 

 Fonte: do autor (2013). 
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Tabela 53 – Taxas de materiais para as placas de TSD (10cm) para o AS e emulsão RR-

2C. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,12 1,30 0,52 18,11 9,79 

Placa 2 1,15 1,21 0,55 18,70 9,83 

Média 1,14 1,26 0,53 18,40 9,81 

Tx. de projeto 1,15 1,23 0,50 18,58 9,87 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 

Desv. Pad. 0,02 0,07 0,02 0,42 0,03 

Coef. Var. (%) 1,87 5,18 3,75 2,26 0,29 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se para todos os casos que as placas atingiram valores de taxas de 

ligantes e agregados próximos aos das taxas de projetos, o que pode ser confirmado 

pelos parâmetros estatísticos apresentados em cada uma das tabelas. 

 Após moldadas, as placas foram submetidas ao ensaio de desgaste com o 

uso do simulador de tráfego laboratorial. Foram pesados os agregados soltos para os 

seguintes ciclos (passadas): 100, 300, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, e em alguns 

casos para os ciclos de 15.000, 20.000 e 25.000. Dependendo do tipo de agregado e 

ligante avaliado as placas suportavam mais ou menos ciclos. A Tabela 54 apresenta o 

desgaste sofrido pelo agregado 1 durante a realização do ensaio, enquanto que a Figura 

103 apresenta de forma visual tais desgastes durante os ciclos. 

 

Tabela 54 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 10cm, construídas 

com o agregado 1 e emulsão RR-2C. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 5,4 0,2 21,1 0,8 0,5 

300 8,0 0,3 38,8 1,5 0,9 

500 9,3 0,4 44,6 1,8 1,1 

1000 14,6 0,6 56,8 2,3 1,4 

3000 26,1 1,0 62,8 2,5 1,8 

5000 26,6 1,1 65,5 2,6 1,8 

10000 30,7 1,2 67,4 2,7 2,0 

 Fonte: do autor (2013). 
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Figura 103 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 10cm 

construídas com agregado 1 e emulsão RR-2C. 

 
 Fonte: do autor (2013). 

 

Observou-se que a placa 2 sofreu maiores desgastes em comparação à placa 

1. Esse comportamento é observado para os demais ensaios com os outros agregados. 

Percebeu-se que se tratava de um problema mecânico, no sistema hidráulico do 

equipamento que aplica uma carga maior em uma das placas, no caso a placa 2. Loiola 

(2009) já havia constatado o mesmo problema durante sua pesquisa com o uso do 

Sistran que acabou não sendo concluída devido aos problemas no equipamento durante 

a realização dos ensaios. 

Após o conserto do equipamento o mesmo continuou apresentando o 

problema de aplicação de uma carga maior em uma das placas. Optou-se em utilizá-lo 

dessa forma devido aos problemas que o equipamento apresentou após a liberação para 

uso e durante todo o período de realização do presente trabalho. Assim sendo, entre 

utilizar, por exemplo, o resultado mais desfavorável das duas placas e o valor médio 

entre elas, optou-se em utilizar o valor médio das duas placas para análise dos 

resultados. 

O critério de parada estabelecido que determinava o fim do ensaio foi 

quando os agregados eram arrancados a ponto de ser possível ver a camada de base. O 

agregado 1 suportou até 10.000 ciclos, quando atingiu-se a camada de base e o ensaio 

foi interrompido a fim de evitar avarias no equipamento. Em seguida, foram ensaiadas 

as placas de AS para comparação dos resultados com o agregado 1. Os resultados dos 

desgastes são apresentados na Tabela 55 e na Figura 104, respectivamente. 
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Tabela 55 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 10cm, construídas 

com o AS e emulsão RR-2C. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 0,0 0,0 4,4 0,2 0,1 

300 2,1 0,1 10,3 0,4 0,2 

500 3,6 0,1 18,4 0,6 0,4 

1000 12,9 0,5 49,8 1,7 1,1 

3000 22,6 0,8 56,3 2,0 1,4 

5000 22,6 0,8 59,6 2,1 1,4 

10000 38,3 1,4 69,6 2,4 1,9 

15000 54,7 1,9 99,2 3,4 2,7 

20000 78,8 2,8 127,0 4,4 3,6 

Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 104 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 10cm 

construídas com AS e emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

O AS suportou até 20.000 ciclos, até o fim do ensaio indicado, o bom 

desempenho do AS em comparação ao agregado 1. Isso pode ser observado na Figura 

105 que apresenta o comparativo dos desgastes sofridos, onde foi utilizada a média das 

placas para cada tipo de agregado empregado. 
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Figura 105 – Comparação dos desgastes das placas de 10cm com emulsão RR-2C para 

o agregado 1 e o AS. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

O AS apresentou desgastes sempre menores em relação ao agregado 1, 

como pode ser observado na Figura 105. Observa-se ainda que o ensaio nas placas do 

agregado 1, com desgaste semelhante ao AS para 10.000 ciclos (2,0% para o agregado 1 

e 1,9% para o AS), foi encerrado em 10.000 ciclos, enquanto o AS encerrou em 20.000 

ciclos, suportando assim o dobro de ciclos impostos.  

 

4.9.5. Resultados das placas de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com placas de 

5cm de altura e emulsão convencional (RR-2C) 

 

As bases das placas de TSD, a partir desse item, foram moldadas com duas 

camadas de solo-brita, com 236 golpes por camada, totalizando aproximadamente 4cm 

de altura. Posteriormente, as placas foram imprimadas e revestidas com TSD conforme 

procedimento já comentado anteriormente. Além do agregado 1 e do AS foram também 

construídas placas de TSD com o agregado 2. Dessa forma, a comparação entre as 

placas e seus resultados com relação aos das mantas de TSD seria completa. 

As Tabelas 56, 57 e 58 apresentam as taxas de emulsão asfáltica e 

agregados utilizados para os casos das placas empregando os agregados 1, 2 e AS, 

respectivamente, além de uma análise estatística mais simples. Já as Tabelas 59, 60 e 61 

apresentam os desgastes sofridos por tais agregados durante a execução do ensaio, onde 

foi medido o desgaste sofrido nos ciclos determinados com a parada do ensaio. Por fim, 

as Figuras 106, 107 e 108 apresentam, de forma ilustrativa, os desgastes sofridos. 
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Tabela 56 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o agregado 1 e 

emulsão RR-2C. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,08 1,23 0,54 14,40 7,54 

Placa 2 1,07 1,08 0,56 14,39 7,79 

Média 1,08 1,16 0,55 14,40 7,67 

Tx. de projeto 1,04 1,07 0,50 14,39 8,19 

Variância 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 

Desv. Pad. 0,01 0,11 0,01 0,00 0,18 

Coef. Var. (%) 1,17 9,24 2,08 0,01 2,32 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 57 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o agregado 2 e 

emulsão RR-2C. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Ligante (l/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 0,78 0,61 0,47 13,81 5,30 

Placa 2 0,64 0,60 0,46 13,79 5,28 

Média 0,71 0,60 0,46 13,80 5,29 

Tx. de projeto 0,64 0,50 0,45 13,80 5,30 

Variância 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desv. Pad. 0,10 0,00 0,01 0,02 0,01 

Coef. Var. (%) 14,34 0,52 1,62 0,12 0,24 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 58 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o AS e emulsão RR-

2C. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Ligante (l/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,16 1,34 0,55 18,59 9,82 

Placa 2 1,14 1,28 0,50 18,58 9,26 

Média 1,15 1,31 0,52 18,58 9,54 

Tx. de projeto 1,15 1,23 0,50 18,58 9,87 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 

Desv. Pad. 0,02 0,04 0,03 0,01 0,39 

Coef. Var. (%) 1,37 3,24 6,31 0,03 4,13 

Fonte: do autor (2013). 
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Tabela 59 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm construídas com 

o agregado 1 e emulsão RR-2C. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

 (%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 1,5 0,1 6,1 0,3 0,2 

300 1,5 0,1 9,7 0,4 0,2 

500 4,5 0,2 18,0 0,8 0,5 

1.000 12,8 0,6 30,4 1,3 0,9 

3.000 28,0 1,2 51,9 2,3 1,7 

5.000 35,3 1,5 68,6 3,0 2,3 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 60 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5 cm construídas com 

o agregado 2 e emulsão RR-2C. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

 (%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 1,4 0,1 1,0 0,1 0,1 

300 12,9 0,7 1,4 0,1 0,4 

500 33,3 1,7 20,2 1,1 1,4 

1.000 59,5 3,1 33,5 1,8 2,4 

3.000 279,7 14,5 153,3 8,0 11,3 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 61 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5 cm construídas com 

o AS e emulsão RR-2C. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

 (%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 5,6 0,3 7,3 0,4 0,3 

300 12,7 0,7 15,1 0,8 0,7 

500 22,2 1,2 20,1 1,1 1,1 

1.000 25,4 1,3 54,7 2,9 2,1 

3.000 101,6 5,3 165,3 8,7 7,0 

5.000 212,3 11,0 373,5 19,6 15,3 

 Fonte: do autor (2013). 
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Figura 106 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com o agregado 1 e emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 107 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com o agregado 2 e emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 108 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com o AS e emulsão RR-2C. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Como pôde ser observado nas Tabelas de 59 a 61 e nas Figuras de 106 a 

108, o agregado 1 apresentou menor desgaste em relação ao AS e esse por sua vez 

apresentou menor desgaste que o agregado 2. Observou-se, ainda, que o AS não 

apresentou desgaste semelhante ao apresentado para a placa com 10cm de altura. O 

agregado 1, no entanto, apresentou resultado semelhante à placa de 10cm até 1000 

ciclos. Não se sabe dizer ao certo o porquê de tal divergência entre os resultados 

apresentados para as placas de AS. Como as placas de 10cm e 5cm foram moldadas 

exatamente com as mesmas taxas de ligantes e agregados para o agregado 1 e AS, não é 

possível chegar a uma resposta quanto às divergências entre os resultados apresentadas 

para as placas. Algo semelhante acontecia para as mantas de TSP onde uma mesma 

amostra apresentava desgaste da ordem de 2% e outra da ordem de 20%. Para uma 

melhor análise, seria necessária a moldagem de mais placas para uma melhor 

representação do fenômeno. 

A Figura 109  apresenta os desgastes médios para os três tipos de agregados 

para melhor compreensão e comparação dos resultados. 

 

Figura 109 – Ilustração comparativa dos desgastes dos TSDs para as placas com 

espessura de 5cm para os agregados 1, 2 e AS e emulsão RR-2C. 

 
  Fonte: do autor (2013). 

 

Através da Figura 109, observa-se que até 1000 ciclos os três tipos de 

agregados apresentaram desempenhos bem semelhantes. O agregado 2 suportou até 

3000 ciclos. Já os agregados 1 e AS suportaram até 5000 ciclos, com ampla vantagem 

para o agregado 1 no que diz respeito a obtenção de um menor desgaste. 
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4.9.6. Resultados das placas de Tratamento Superficial Duplo (TSD) com placas de 

5cm de altura e emulsão modificada por polímero (RR2C-E) 

 

Também foram construídas pares de placas de TSD para cada tipo de 

agregado com a utilização da emulsão asfáltica modificada por polímero, RR2C-E. Os 

resultados das taxas de ligante e agregados podem ser observados nas Tabelas 62, 63 e 

64 para os agregados 1, 2 e AS, respectivamente. As Tabelas 65, 66 e 67 apresentam os 

desgastes sofridos para tais placas. Por fim, as Figuras 110, 111 e 112 apresentam esses 

desgastes em forma de gráficos. 

 

Tabela 62 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o agregado 1 e 

emulsão RR2C-E. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,05 1,07 0,55 15,55 8,19 

Placa 2 1,03 1,07 0,50 15,12 8,17 

Média 1,04 1,07 0,53 15,34 8,18 

Tx. de projeto 1,04 1,07 0,50 14,39 8,19 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 

Desv. Pad. 0,02 0,00 0,03 0,31 0,01 

Coef. Var. (%) 1,59 0,22 6,14 2,01 0,13 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 63 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o agregado 2 e 

emulsão RR2C-E. 

Placas 

TAXAS 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 0,90 0,59 0,45 13,81 5,30 

Placa 2 0,86 0,56 0,45 13,80 5,30 

Média 0,88 0,57 0,45 13,80 5,30 

Tx. de projeto 0,64 0,50 0,45 13,80 5,30 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desv. Pad. 0,03 0,02 0,00 0,01 0,00 

Coef. Var. 3,39 4,12 0,26 0,04 0,00 

Fonte: do autor (2013). 
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Tabela 64 – Taxas de materiais para as placas de TSD (5cm) para o AS e emulsão 

RR2C-E. 

Placas 

Taxas 

Ligante (l/m
2
) Agregado (kg/m

2
) 

1ª    

aplicação 

2ª    

aplicação 

banho 

diluído 

1ª        

camada 

2ª        

camada 

Placa 1 1,15 1,30 0,61 18,57 9,88 

Placa 2 1,24 1,29 0,57 18,61 9,87 

Média 1,19 1,29 0,59 18,59 9,87 

Tx. de projeto 1,15 1,23 0,50 18,58 9,87 

Variância 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desv. Pad. 0,06 0,01 0,02 0,03 0,01 

Coef. Var. (%) 5,26 0,91 4,21 0,16 0,06 

Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 65 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm construídas com 

o agregado 1 e emulsão RR2C-E. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 
Desgaste 

Médio 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

100 9,0 0,4 11,6 0,5 0,4 

300 26,9 1,1 37,6 1,6 1,3 

500 32,6 1,3 41,5 1,7 1,5 

1.000 39,7 1,6 53,4 2,2 1,9 

3.000 48,6 2,0 70,0 2,9 2,5 

5.000 70,9 2,9 105,0 4,4 3,7 

10.000 96,9 4,0 156,9 6,6 5,3 

15.000 122,3 5,0 210,4 8,9 6,9 

20.000 150,0 6,2 241,8 10,2 8,2 

25.000 196,1 8,1 285,9 12,0 10,1 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Tabela 66 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm construídas com 

o agregado 2 e emulsão RR2C-E. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 Média 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Desgaste 

(%) 

100 3,4 0,2 10,6 0,6 0,4 

300 21,4 1,1 26,1 1,4 1,2 

500 47,4 2,5 51,0 2,7 2,6 

1.000 168,9 8,8 178,3 9,3 9,0 

3.000 479,9 24,9 357,0 18,7 21,8 

5.000 588,1 30,5 557,8 29,2 29,9 

 Fonte: do autor (2013). 
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Tabela 67 – Desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm construídas com 

o AS e emulsão RR2C-E. 

Ciclos 

Placa 1 Placa 2 Média 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Massa de 

agregado solto, 

acumulado (g) 

Desgaste 

(%) 

Desgaste 

(%) 

100 46,9 2,4 22,2 1,2 1,8 

300 152,7 7,9 61,8 3,2 5,6 

500 201,8 10,5 86,2 4,5 7,5 

1.000 249,3 12,9 119,7 6,3 9,6 

3.000 278,7 14,5 339,9 17,8 16,1 

5.000 294,6 15,3 431,6 22,6 18,9 

 Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 110 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com o agregado 1 e emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Figura 111 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com o agregado 2 e emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 112 – Ilustração dos desgastes dos TSDs para as placas com espessura de 5cm 

construídas com AS e emulsão RR2C-E. 

 

Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se através das Tabelas de 65 a 67 e das Figuras de 110 a 112 o 

menor desgaste do agregado 1 em relação aos demais agregados com o emprego da 

emulsão RR2C-E. Enquanto os agregados 2 e AS resistiram o ensaio até 5000 ciclos, ao 

ponto da camada de base ficar aparente, estipulado como critério para o fim do ensaio, o 

agregado 1 resistiu  a 25.000 ciclos. Tal verificação pode ser melhor visualizada através 

da Figura 113, que apresentam a comparação dos desgastes médios para os três tipos de 

agregados. 

 

Figura 113 – Ilustração comparativa dos desgastes dos TSDs para as placas com 

espessura de 5cm para os agregados 1, 2 e AS e emulsão RR2C-E. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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desgaste bem inferior ao AS e ao agregado 2. Por sua vez, o AS obteve um desgaste 

inferior ao do agregado 2. Fato semelhante foi observado para o caso da utilização da 

emulsão RR-2C com o mesmo número de ciclos. 

 

4.9.7. Comparativo das placas de 5cm de TSD para os dois tipos de emulsão asfáltica 

 

Nesse item fez-se uma comparação de cada agregado com os tipos de 

emulsão asfáltica. As Figuras 114, 115 e 116 ilustram os valores obtidos. Note-se que os 

resultados da emulsão com polímero aparecem em linhas tracejadas para facilitar a 

análise. 

  

Figura 114 – Desgastes médios do agregado 1 para os dois tipos de emulsão asfáltica. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

 

Figura 115 – Desgastes médios do agregado 2 para os dois tipos de emulsão asfáltica. 

 
Fonte: do autor (2013). 
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Figura 116 – Desgastes médios do AS para os dois tipos de emulsão asfáltica. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Observa-se que as placas moldadas com emulsão convencional (RR-2C) 

apresentaram valores de desgastes menores que a emulsão modificada para todos os 

casos. Em contrapartida, a emulsão modificada por polímeros (RR2C-E), suportou mais 

ciclos para o agregado 2 e principalmente para o agregado 1. Esse melhor desempenho 

para o agregado 1 com o uso da emulsão modificada por polímero aponta que mesmo 

apresentando valores de desgastes próximos aos valores da emulsão convencional, ele 

resistiu mais aos esforços do simulador, o que pode ser interpretado em campo como 

um revestimento com maior vida útil. Esse resultado foi pouco percebido para o caso do 

agregado 2, onde ainda assim a emulsão modificada foi até 5000 ciclos contra os 3000 

ciclos da emulsão convencional. Para o AS, não houve melhoria com o uso da emulsão 

modificada. 

A literatura cita que a emulsão asfáltica modificada por polímeros apresenta 

diversas vantagens em relação à emulsão asfáltica convencional, como foi mencionado 

anteriormente. Contudo, não percebeu-se tais vantagens nas placas de TSD construídas 

com a emulsão RR2C-E, excetuando-se o agregado 1. Suspeita-se que dependendo das 

características dos agregados (origem, composição química, britagem, etc), os 

benefícios da emulsão modificada podem ser mais acentuados ou perceptíveis. Por fim, 

a Figura 117 apresenta um resumo dos desgastes médios para todos os agregados com a 

utilização dos dois tipos de emulsão asfáltica. 
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Figura 117 – Desgastes de todas as placas. 

 
Fonte: do autor (2013). 

 

Esperava-se obter uma correlação entre os valores de desgastes apresentados 

nas mantas submetidas ao ensaio WTAT e os desgastes produzidos nas placas 
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que tenham o equipamento do ensaio WTAT. Porém, os valores de desgaste 

apresentados pelos dois métodos foram muito dispersos, não sendo possível fazer 

comparações entre os desgastes sofridos e, consequentemente, o desempenho de cada 

tipo de revestimento. O que pode ser pensado é um ranking com relação aos diferentes 

tipos de agregados, considerando-se a hipótese que desgastes inferiores a 20% podem 

ser considerados satisfatórios como critério de aceitação de um TSP. 
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finalidade de analisar os desgastes sofridos de acordo com as taxas aplicadas. 

Construíram-se também placas de TSD que foram submetidas ao ensaio com o 

simulador de tráfego laboratorial, onde também foram analisados os desgastes sofridos 

por estas placas. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as principais conclusões da presente 

pesquisa e as sugestões para futuros estudos. 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1. Resumo das principais conclusões da pesquisa 

 

Este capítulo apresenta as principais conclusões obtidas através das análises 

das amostras estudadas, além de apresentar também sugestões para a continuidade de 

outros estudos e investigações futuras. 

Procurou-se nesse estudo verificar a aplicação de três tipos de agregados e 

dois tipos de emulsão asfáltica para os três tipos de tratamento superficial por 

penetração investigados (TSS, TSD e TST). Essa verificação consistiu na construção de 

corpos de provas de TSP em dois formatos: mantas (ou pizzas) para os três casos e 

placas para o caso do TSD. Esses dois tipos de corpos de prova foram submetidos aos 

ensaios distintos para verificação do desgaste sofrido pelos mesmos. As conclusões do 

presente estudo estão baseadas nos resultados dos materiais aqui testados, bem como no 

procedimento experimental desenvolvido. 

Objetivou-se nessa pesquisa avaliar o desempenho dos revestimentos 

através do emprego de um procedimento de laboratório para construção desses 

revestimentos, de forma a tornar a dosagem menos empírica e subjetiva, a exemplo das 

taxas pré determinadas nas ordens de serviços rodoviárias. Acredita-se que o 

procedimento laboratorial para construção de revestimentos de TSP utilizado na 

presente pesquisa é uma boa ferramenta para avaliar as melhores taxas dos materiais 

constituintes e fazer um chamado ranking dos diferentes tipos de agregados e ligantes, 

considerando-se a hipótese que desgastes inferiores a 20% podem ser considerados 

satisfatórios como critério de aceitação de um TSP. 

Ressalta-se que não há informações na literatura que indiquem um valor 

ideal para desgastes em TSP. Dessa forma, à luz da presernte pesquisa, no momento o 

autor sugere a seguinte escala para classificar em laboratório o desempenho do TSP 

com base nos resultados de desgastes (D): (I) D < 10%, o desempenho pode ser 

considerado muito bom; (II) 10% ≤ D < 20%, o desempenho pode ser considerado bom; 

(III) 20% ≤ D < 30% o desempenho pode ser considerado regular e (IV) D ≥ 30% o 

desempenho pode ser considerado ruim. 

Os corpos de prova no formato de mantas apresentaram de uma forma geral, 

resultados satisfatórios para todos os revestimentos de TSP (TSS, TSD e TST), segundo 

o ensaio Wet Tracking Abrasion Test (WTAT). Os revestimentos de TSDs que 
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empregaram o agregado siderúrgico apresentaram desgastes acima de 20%. Ainda sobre 

o TSD com AS, apesar do mesmo não ter apresentado melhores resultados para o ensaio 

WTAT, trabalhos anteriores já comprovaram o emprego desse tipo de agregado na 

pavimentação, inclusive para TSP. Outra observação que merece destaque foi que a 

utilização da emulsão modificada por polímero não proporcionou um melhor 

desempenho para os revestimentos com o AS, em comparação à emulsão convencional. 

O simulador de tráfego laboratorial foi empregado na presente pesquisa para 

avaliar revestimentos do tipo TSD moldados em laboratório, baseado no desgaste 

sofrido pelas placas submetidas à passagem do pneu do equipamento. Os resultados 

mostraram que a maioria dos revestimentos suportou bem até 5.000 ciclos. O agregado 

1 com emulsão modificada e o AS com emulsão convencional apresentaram bons 

resultados, suportando 25.000 e 20.000 ciclos, com valores de desgaste na ordem de 10 

e 4%, respectivamente. Percebeu-se que a emulsão asfáltica modificada pode trazer 

benefícios dependendo do tipo de agregado empregado. Contudo, mais ensaios poderão 

responder com maior precisão os reais benefícios advindos do uso das emulsões 

modificadas por polímeros. 

Avaliando cada agregado separadamente, percebeu-se que o agregado 1, que 

alternava entre o 2º e 3º colocados para as mantas avaliadas com o WTAT, apresentou o 

melhor desempenho para as placas. Já o agregado 2, que apresentou bons resultados 

para as mantas, não foi bem avaliado para as placas, apresentando os maiores desgastes. 

Por fim, o AS que apresentou os menores desgastes para TSS e TST e o maior desgaste 

para TSD, também foi bem classificado para as placas. 

 

5.2. Detalhamento das Principais Conclusões e/ou Constatações 

 

5.2.1. Quanto à caracterização dos materiais pesquisados 

 

Foram estudados três tipos de agregados, 2 minerais de origens diferentes 

(gnaisse e fonolito) e o agregado siderúrgico. Ainda sobre os agregados minerais, os 

mesmos foram coletados nos diâmetros 3/4” e 3/8”, conforme são comercializados. Os 

agregados de 3/4” e 3/8” enquadraram-se nas especificações do DNIT  para as 1ª e 2ª 

camadas do TSD, respectivamente. Isso mostra que os agregados minerais estão 

atendendo às especificações quanto à granulometria das partículas.  
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O agregado siderúrgico, por ser comercializado nas dimensões 1” e 2” 

corrida, não pode ser enquadrado em nenhuma faixa do DNIT. Contudo, isso não foi um 

entrave para a presente pesquisa uma vez que foram adotadas as especificações do 

DER-CE e não as do DNIT para o estudo. As especificações do DER-CE sugerem 

faixas granulométricas de material passante e retido em determinadas peneiras, para o 

caso do TSS e TSD. Para o caso do TST, que não possui especificação do DER-CE, foi 

utilizada a especificação do DERBA por utilizar a mesma metodologia das faixas 

granulométricas para cada camada do TSP. Assim, os agregados foram peneirados 

conforme o tipo de tratamento superficial estudado. Ressalta-se que em campo é 

necessário que as pedreiras façam adequações em suas peneiras, de acordo com a faixa 

granulométrica exigida no projeto de dosagem ao fornecer agregados para tratamentos 

superficiais que adotem esses tipos de especificações de serviço. 

O ensaio de abrasão Los Angeles apresentou, para o agregado 1, os valores 

de 36,59% para a faixa B e de 27,27% para a faixa C. Já para o agregado 2 os valores 

apresentados foram 18,33% e 15,13% para as faixas B e C, respectivamente. Por fim, o 

AS apresentou os valores de 22,13% para a faixa B e de 17,37% para a faixa C. O limite 

estabelecido pelo DNIT para abrasão Los Angeles é de no máximo 40%, enquanto o 

DER/CE estabelece um limite de até 55%. Os agregados siderúrgicos possuem 

especificação própria que determina valor máximo 25% de abrasão. Conclui-se que os 

agregados avaliados apresentaram valores satisfatórios para uso em tratamento 

superficial. Um ponto importante e que merece destaque foram os valores apresentados 

pelo agregado 2, com valores de desgastes menores do que os apresentados pelo AS. 

Ressalta-se que tal desempenho pode ter sido obtido em função da origem do agregado, 

no caso um fonolito, ou pelo fato do mesmo já ser lavado na própria pedreira antes de 

ser comercializado. 

Os agregados graúdos (3/4”) e miúdos (3/8”), além do AS, foram 

submetidos ao ensaio de índice de forma para verificação da sua cubicidade. Esses 

agregados foram enquadrados na graduação C para a fração graúda e graduação D para 

a fração miúda. Os valores encontrados na graduação C foram 0,87 para o agregado 1, 

0,94 para o agregado 2 e 0,96 para o AS. Já os valores encontrados para a graduação D 

foram  0,69 para os agregado 1; 0,91 para o agregado 2 e 0,97 para o AS. Esses valores 

mostram uma ótima cubicidade na forma dos agregados, onde o AS apresentou a 
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melhor cubicidade para uso em tratamento superficial, seguido do agregado 1 e 

agregado 2.  

As normas estabelecem, para o ensaio de durabilidade, uma perda máxima 

12% de massa de agregado com o uso de sulfato de sódio. Os valores obtidos para a 

durabilidade foram de 1,75% e 7,40% para as frações graúdas e miúdas do agregado 1, 

2,39% e 6,53% para o agregado 2 e 3,08% e 2,35% para o AS, ou seja, todas abaixo do 

valor estabelecido em norma. Quanto à durabilidade, observou-se que todos os 

agregados investigados apresentaram valores satisfatórios, com uma perda menor para o 

AS em relação aos agregados minerais. 

Observou-se que os agregados 1 e 2 apresentaram valores de absorção 

menores que o AS, como era de se esperar. As frações graúdas apresentaram absorção 

menor que as frações miúdas, para os dois agregados minerais. O AS apresentou valor 

de absorção de 1,8% o que o faz necessitar de uma quantidade extra de ligante devido 

essa porosidade. Apesar do alto valor de absorção do AS, em comparação aos dois 

agregados minerais, o valor apresentado está no intervalo da norma DNER-ME 262/94 

que determina para escórias uma absorção entre 1% e 2%. As especificações de serviço 

não estabelecem valores de absorção para os agregados minerais. 

Quanto à adesividade ao ligante, observou-se que os resultados foram 

satisfatórios para todos os agregados e para os dois tipos de emulsões asfálticas 

utilizadas. Verifica-se, contudo, a subjetividade do ensaio, que consiste apenas em 

classificar o resultado como satisfatório e não satisfatório.  

Além dos ensaios convencionais para os agregados, o AS foi submetido 

também ao ensaio de potencial de expansão da escória utilizada. A norma do DNIT 

referente ao uso de escórias de aciaria na pavimentação (DNER ME 262/94) limita a 

expansão da escória em no máximo 3%. O AS utilizado apresentou resultados nulos 

para esse ensaio. As emulsões empregadas nesta pesquisa, a emulsão asfáltica 

convencional (RR-2C) e a emulsão asfáltica modificada por polímero (RR2C-E), 

apresentaram valores satisfatórios que as enquadraram dentro dos limites estabelecidos 

pelas normas usadas. Dessa forma, as emulsões utilizadas podem ser empregadas em 

tratamentos superficiais por penetração. 
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5.2.2. Quanto aos ensaios de WTAT realizados nas mantas de tratamento superficial 

 

5.2.2.1.   Quanto aos revestimentos de TSS  

 

Para o caso do tratamento superficial simples (TSS), com o emprego da 

emulsão asfáltica convencional (RR-2C), o agregado 2 apresentou os menores 

desgastes, seguidos do AS e do agregado 1. Apesar do menor desgaste do agregado 2 

(7,81%) em comparação ao AS (9,72%), entende-se que os dois agregados 

apresentaram desempenhos semelhantes, devido a proximidade dos valores. Já o 

agregado 1 apresentou um maior desgaste (14,79%) para o caso do TSS. 

Para o TSS com a emulsão asfáltica modificada por polímero (RR2C-E), o 

AS apresentou o melhor desempenho, com valores de desgaste de 9,28%, enquanto os 

agregados 1 e 2 obtiveram valores de desgaste semelhantes, 12,30% e 12,99%, 

respectivamente. Contudo, percebe-se que os valores de desgaste apresentados para os 

três agregados estão bem próximos. Considera-se, assim, que os agregados obtiveram 

desempenhos semelhantes para o uso da emulsão polimerizada. 

Comparando-se os dois tipos de emulsão asfáltica para o TSS, observou-se 

que não houve um ganho significativo com o uso da emulsão modificada, sendo que 

para o agregado 2 a utilização dessa emulsão levou a um desgaste um pouco maior. 

 

5.2.2.2.   Quanto aos revestimentos de TSD  

 

Para o caso do tratamento superficial duplo (TSD), com o emprego da 

emulsão asfáltica convencional (RR-2C), percebeu-se, de um modo geral, que os 

revestimentos apresentaram desgastes maiores que os apresentados pelo TSS, com o 

mesmo tipo de ligante. Esperava-se que o TSD apresentasse menores desgastes que o 

TSS, uma vez que os agregados da 2ª camada preenchem os vazios deixados pela 1ª 

camada, tornando o revestimento mais fechado. Entre os revestimentos de TSD, o 

agregado 2 apresentou novamente os menores desgastes (11,79%), seguidos dessa vez 

pelo agregado 1 (17,35%) e AS (26,58%). Percebeu-se, nesse caso, um maior desgaste 

das mantas confeccionadas com AS. 

Para o caso do TSD com RR2C-E, o agregado 1 obteve o menor desgaste 

(10,79%) entre os três agregados. O agregado 2 apresentou o segundo melhor 
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desempenho com um desgaste médio de 13,16%. Novamente, o AS ocupou a terceira 

posição em termos de desgaste (20,8%). 

Comparando os desempenhos dos revestimentos com o uso dos dois tipos de 

ligantes, observou-se que houve apenas uma pequena melhora nos desempenhos dos 

agregados 1 e AS, enquanto que o agregado 2 apresentou um pior desempenho para o 

uso da emulsão modificada. Esse comportamento já havia ocorrido para o caso do TSS, 

com o agregado 1 e AS apresentando uma melhora e o agregado 2 com um desgaste 

maior. Assim, como no caso do TSS, à luz da realização dos ensaios de WTAT, 

percebeu-se que a utilização da emulsão RR2C-E não trouxe benefícios para os 

revestimentos de TSD. 

Quanto à utilização do AS em TSD, apesar dos maiores valores de desgaste, 

o autor da presente pesquisa acredita que o mesmo pode ser empregado nesse tipo de 

TSP, uma vez que trabalhos anteriores já compravaram a sua empregabilidade, 

apresentando melhores resultados que o agregado mineral (LOIOLA, 2009; LOIOLA; 

et al., 2010; PEREIRA, 2010). A elevada taxa de agregado aplicada pode ter 

contribuído para os desgastes apresentados, evidenciando que excessos nas taxas de 

agregados podem acarretar em maiores perdas de materiais. 

 

5.2.2.3.   Quanto aos revestimentos de TST  

 

Para o caso do tratamento superficial triplo (TST), com o emprego da 

emulsão asfáltica convencional (RR-2C), os revestimentos apresentaram desgastes 

menores que os apresentados pelo TSD, conforme esperado. O agregado 1 apresentou 

desgaste de 8,88%, o agregado 2 apresentou desgaste de 9,23%, enquanto o AS 

apresentou desgaste de 8,11%. De um modo geral, entende-se que os agregados 

apresentaram desempenhos muito parecidos. 

Para os revestimentos de TST com emulsão RR2C-E os valores de desgastes 

médios foram, para os agregados 1, 2 e AS, 3,95%, 8,38% e 3,83%, respectivamente. 

Houve um pequeno ganho de desempenho para os agregados 1 e AS com o uso do 

RR2C-E. Mais uma vez, para o agregado 2 não houve ganho real. 
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5.2.3. Quanto aos ensaios no simulador de tráfego realizados nas placas de 

tratamento superficial duplo 

 

5.2.3.1.   Quanto ao processo de moldagem da construção das placas no simulador de 

laboratório 

 

A moldagem da camada de base de solo-brita, para as placas do simulador, 

foi considerada satisfatória em função dos resultados do grau de compactação (GC) de 

98,9%. A aplicação da imprimação sobre a camada de base com a utilização do CM-30, 

na taxa de 1,0l/m
2
, também foi considerada satisfatória por simular bem a condição que 

ocorre no campo. Após a cura da imprimação, o agregado foi aplicado com a utilização 

do carrinho distribuidor de agregado, enquanto o ligante foi espalhado com um pincel e 

a compactação foi executada com a utilização da mesa compactadora do Sistran. 

Entende-se que o procedimento idealizado para aplicação do revestimento de TSD com 

o uso do Sistran pode ser empregado para se avaliar revestimentos da família dos 

tratamentos de superfície. 

 

5.2.3.2.   Quanto à avaliação da microtextura e macrotextura 

 

Os ensaios para verificação da macrotextura e microtextura foram realizados 

somente antes da simulação das placas, uma vez que após a realização dos ensaios com 

o simulador tais ensaios não eram possíveis de ser realizados. Percebeu-se através dos 

valores apresentados pelos ensaios de mancha de areia e pêndulo britânico que as placas 

de TSD apresentaram um revestimento muito aberto, sendo classificadas como rugosa a 

muito rugosa, para os valores de VRD (microtextura), e muito rugosa ou muito aberta, 

para os valores de HS (macrotextura). 

 

5.2.3.3.   Quanto aos ensaios com o simulador de tráfego 

 

As placas de TSD com altura de 10cm que utilizaram a emulsão RR-2C 

apresentaram desgastes semelhantes para o agregado 1 e AS para os 10.000 ciclos. 

Porém o desempenho do AS se mostrou superior, uma vez que suportou até 20.000 

ciclos. Quanto ao desempenho para os 10.000 ciclos, observou-se que ambas as placas 

apresentaram valores de desgastes idênticos. 
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As placas de TSD com altura de 5cm que utilizaram a emulsão RR-2C 

suportaram apenas 5.000 ciclos para os agregados 1 e AS e 3.000 ciclos para o agregado 

2, quando se deu o arrancamento dos agregados e aparecimento da camada de base, 

critério de parada do ensaio. Avaliando o desgaste sofrido com 3.000 ciclos, o agregado 

1 sofreu desgaste de 1,7%, 11,3% para o agregado 2 e 7% para o AS. Os resultados 

mostram o bom desempenho do agregado 1, porém o desempenho do AS se mostrou 

superior uma vez que suportou até 20.000 ciclos.  

As placas de TSD com 5cm de altura utilizando a emulsão modificada por 

polímero (RR2C-E), evidenciaram mais uma vez o bom desempenho do agregado 1 

para esse tipo de avaliação. Enquanto os agregados 2 e AS apresentaram, para 5.000 

ciclos, desgastes de 30% e 19%, respectivamente, o agregado 1 apresentou para o 

mesmo número de ciclos um desgaste de apenas 4% aproximadamente. O agregado 1 

ainda resistiu até 25.000 ciclos apresentando um desgaste de 10%.  

Observou-se que os diferentes agregados podem apresentar melhor 

desempenho dependendo do tipo de ligante empregado e das taxas de materiais 

utilizadas. Entende-se que o procedimento desenvolvido é um bom método para 

avaliação das taxas e desempenho dos revestimentos. 

 

5.3. Principais Sugestões 

 

Para que o avanço nos estudos em tratamentos superficiais por penetração 

possa ser ampliado, sugerem-se:  

 

1. extrair mantas dos trechos experimentais durante o processo construtivo 

para a realização do ensaio WTAT em laboratório; 

2. avançar no procedimento de construção dos revestimentos de TSPs em 

laboratório, seja na distribuição do ligante, seja na distribuição dos 

agregados, afim de deixá-lo com a menor interferência do operador, 

garantido a sua repetibilidade e reprodutibilidade; 

3. melhorar a forma de compactação dos revestimentos de TSP em 

laboratório, para obter revestimentos mais fechados, à semelhança do que 

ocorre em campo; 
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4. verificar qual o valor ideal de desgaste sofrido em laboratório para 

determinação dos melhores tratamentos superficiais em campo; 

5. testar diversas taxas de ligantes e agregados, com excesso e falta de 

material, na busca da melhor dosagem que gere o menor desgaste para os 

ensaios WTAT e simulador de tráfego; 

6. verificar, através da modelagem, a relação da carga aplicada no 

simulador de tráfego de pequeno porte e o real dano que pode ocorrer em 

campo; 

7. avaliar o processamento digital de imagens no processo de desgaste dos 

revestimentos de TSP; 

8. construir um trecho experimental com o uso dos materiais e taxas 

testados em laboratório, para solicitação de tráfego real ou através dos 

ensaios acelerados, com o Robô Simulador de Grande Porte (RSGP); 

9. pesquisar a viabilidade técnica e econômica do uso de outros resíduos, 

como por exemplo o fresado de revestimento asfáltico, nos tratamentos 

superficiais por penetração a partir do método desenvolvido nesta 

pesquisa. 
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